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Въведение 

В съответствие с чл.27 от ЗЧАВ и чл.30 на Наредба №7/03.05.1999г. за оценка и 

управление на КАВ, територията на Община Благоевград е включена в списъка на 

районите за оценка и управление на КАВ, на територията на Република България като 

зона/териториална единица, в която се констатира замърсяване на атмосферния въздух с 

фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Данни за 

превишаване установените норми на ФПЧ10 и ПАВ за територията на Община 

Благоевград са регистрирани от непрекъснати измервания в постоянно действащ пункт за 

мониторинг (ПМ) АИС „Благоевград“ на Националната система за мониторинг на 

околната среда (НСМОС). 

 

В тази връзка Община Благоевград е разработила и изпълнява Програма за намаляване 

на вредните емисиите в атмосферния въздух на територията на гр. Благоевград и 

План за действие за периода 2011-2014г., изготвена по пoкaзателя ФПЧ10.  

 

По данни от имисионен контрол на ФПЧ10, в края на 2014г. са регистрирани превишения 

на праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве 

(СДН за ОЧЗ) над допустимия брой за една календарна година, определен с Наредба №12 

от 15 юли 2010г. и превишение на горния оценъчен праг (ГОП) за полициклични 

ароматни въглеводороди (ПАВ). 

 

Настоящата актуализация на „Програма за намаляване на вредните емисиите в 

атмосферния въздух на територията на Благоевград“ за периода 2011-2014г. се 

извършва на основание постъпили указания от РИОСВ Благоевград с Изх.№ 

816/09.12.2014г., с оглед преразглеждане и оценка на ефективността на заложените в 

програмата мерки за намаляване нивата на ФПЧ10 и установяване на конкретните 

причини, поради които не е постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество 

на атмосферния въздух (КАВ). В настоящата актуализация е разгледано и оценено 

замърсяването на атмосферния въздух и по показателя ПАВ. 

 

Обхват и цели на програмата 

Актуализираната общинска програма има за цел да се определят адекватни и изпълними 

към настоящата ситуация мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) на територията на Община Благоевград и достигане на съответствие с нормите. 

 

При изготвяне на Програмата са изпълнени следните задачи: 

1. Сравнителен анализ на данните от имисионен контрол за периода 2010-2011г. и 

2012-2014г. (преди и след изпълнение на заложените мерки в програмата); 

2. Анализ на заложените в действащата програма мерки за намаляване на 

замърсяването на атмосферния въздух, по отношение етапа на изпълнение и 

ефективността на всяка една от тях.; 

3. Анализ на съществуващите източници на замърсяване – отразяване на настъпилите 

промени и установяване на нови източници, които биха могли да бъдат причина за 

нарушено КАВ.; 

4. Дисперсионно моделиране, оценка и анализ по показатели ФПЧ10 и ПАВ 

(бензо(α)пирен) за референтната 2014 година – т.е. годината, към която съгласно 

действащата програма нормите би следвало да бъдат постигнати. 

5. Анализ на ситуацията с описание на факторите и причините за нарушение на КАВ. 

6. Формулиране на възможни мерки за подобряване на КАВ, които да послужат за 

актуализация на Плана за действие към Програмата; 
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7. Оценка на очакваното подобрение на КАВ в резултат от изпълнението на 

актуализираните мерки чрез прогнозно моделиране за 2018г.; 

8. Изготвяне на нов План за действие за периода 2015 - 2018г. със списък на мерките, 

към който е представен размера на очакваното намаление на емисиите и имисиите 

по години в резултат от изпълнение на приложената мярка, както и очакваното 

въздействие върху нивото на концентрациите през новия програмен период; 

 

Изпълнението на Програмата е предвидено за следните периоди: 

- краткосрочен – 2016 г. 

- дългосрочен – 2018 г. 

 

Актуализацията на програмата е изготвена в съответствие с изискванията, поставени в чл. 

27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба №12/15.07.2010 на 

МОСВ и МЗ. Разработена е по критериите, заложени в “Инструкция за разработване на 

програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 

вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух”, в 

които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед №РД-

996/20.12.2001г. на МОСВ, както и всички нормативни актове, имащи отношение към 

разработката. Съдържанието й съответства на това, посочено в: 

 Приложение №5 към чл. 32, ал. 2 на Наредба №7/1999 г.; 

 Приложение №15 (раздел I) към чл. 40, ал. 2 на Наредба №12/2010 г. 

 

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ, Програмата и Планът за действие за намаляване нивата на 

емисиите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух 

на територията на Община Благоевград следва да бъдат неразделна част от разработена 

общинска програма за опазване на околната среда. 

 

I. Описание на района за оценка на КАВ 

1. Локализация на наднорменото замърсяване. 

1.1. Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

(РОУКАВ) 

Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство територията на 

страната е разделена на шест района и агломерации (с население над 250 000 души) за 

оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и тяхната 

категоризация в зависимост от степента на замърсяване, Фиг. I-01. Със Заповед №РД-

969/21.12.2013г. на министъра на околната среда и водите за определяне на районите за 

оценка и управление на КАВ и на зоните, в които са превишени нормите с допустимите 

отклонения, Община Благоевград е включена в район за оценка и управление на КАВ 

“Югозападен” с код BG0005, и е посочена като зона с превишаване на средноденонощната 

норма по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и превишение на горния оценъчен 

праг (ГОП) за поличиклични ароматни въглеводороди (ПАВ). 

 

При изготвяне на списък с РОУКАВ от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), 

съгласувано с РИОСВ - Благоевград, Община Благоевград попада в обхвата на чл. 30, ал. 

1, т.1: Райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените 

норми и/или нормите плюс определени пределно допустими отклонения от тях 

(включително в райони, в които е налице превишаване на установените норми за 

съответните замърсители, в случаите, когато за последните не са определени допустими 

отклонения) (Наредба №7, ДВ бр. 45 от 1999г.). 
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Фиг. I-01. Местоположение на Община Благоевград и нива на замърсяване с ФПЧ10 по 

РОУКАВ - по данни на ИАОС, 2013 г. 

 

1.2. Действаща система за мониторинг – Пунктове за мониторинг (карта, 

географски координати) 

Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се 

осъществява от Национална система за мониторинг на КАВ, част от НСМОС. Тя се 

обслужва от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на 

околната среда и водите (МОСВ). Анализът на данните за качеството на атмосферния 

въздух се извършва по райони като се отчита и спецификата на всяко населено място, в 

което се извършва контрол. 

 

Наблюдение и контрол върху качеството на атмосферния въздух на територията на 

Община Благоевград се осъществява от един постоянен пункт за мониторинг - АИС 

Благоевград.  Пунктът функционира като автоматична измервателна станция от 2008г. с 

Eoi код BG0058A, към НАСЕМ. Разположен е в застроената част на града - на площадката 

на Хидрометеорологична обсерватория – гр. Благоевград към НИХМ-БАН, филиал 

Кюстендил, с географски координати: 42°0'6.97"N и 23°5'52.79"E. Съгласно Заповед №РД-

66/28.01.2013г. на МОСВ пунктът е класифициран като: градски фонов пункт (ГФП), и 

съгласно Приложение №1 към чл.10, ал.3 и 4 на Наредба №7 за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1999год., в сила от 1.01.2000г.) за 

класификация на пунктовете за мониторинг е с обхват от 100 m до 2 km. 

 

АИС – Благоевград контролира основните показатели за КАВ по чл. 4 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух - ФПЧ10, ПАВ, SO2, NO2/NO, С6H6, O3, и два 

допълнителни (Toluene и P-Xylene), оборудвана е още със стандартен набор 

метеорологични параметри (СНМП). Контролът на ПАВ във фракция ФПЧ10 включва 

определяне на съдържанието на бензо(α)пирен. 

 

Местоположението на пункта за мониторинг - АИС „Благоевград“ е показано на 

следващата Фиг. I-02 
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Фиг. I-02. Разположение на пункта за мониторинг на въздуха на територията на 

Община Благоевград 

 

2. Обща информация за района.  
2.1. Тип на района (градски, промишлен, извънградски район) 

Община Благоевград е най-голямата по население и третата по територия в рамките на 

област Благоевград (с площ от 621km
2
). Преобладаващата част от общината (45.6%) е 

заета от залесени горски територии. Населените места и урбанизирани територии заемат 

около 6.0% от територията на общината – общо 36 km
2
. Селищната мрежа се формира от 

26 населени места, от които един град – Благоевград и 25 села.  

 

Населението на Община Благоевград към 31.12.2014., по данни на НСИ, възлиза на 76740 

души, от които 70743 жители или 90% от общото население е концентрирано в общинския 

център - Благоевград, а останалите 10% живеят в селата. Териториалното разпределение 

на населението е неравномерно със силен превес на Общинския административен център - 

Благоевград. Средната гъстотата на населението в града е около 2437 ч/km
2
, което е 

значително над средното за страната и около 20 пъти по-голяма от средната за Общината 

(123 ч/km
2
). От всичките 26 населени места, 7 са с население над 500 жители. 

 

Като административен център с типично градска антропогенна дейност, в гр. Благоевград 

се развива почти цялата индустрия и основните дейности в сектора на услугите. Водещи 

отрасли са хранително-вкусова и преработвателна промишленост. В общината няма 

концентрация на големи промишлени производства, емитиращи високостойностни 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух. Преобладават малките и средни 

предприятия в секторите - преработка на храни, напитки и тютюн, стопански единици в 

сферата на услугите и строителството. 

 

 

 

 

 

Пункт : АИС Благоевград 
EoI код BG0058A 

N 42°0'6.97" 

E 23°5'52.79" 
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2.2. Оценка на замърсената територия (km
2
) и население, експонирано на 

замърсяването 

Разпределението на средноденонощната концентрация (СДК) на ФПЧ10 и 

средногодишната концентрация (СГК) на бензо(α)пирен (използван като маркер за 

определяне на ПАВ), върху територията на Община Благоевград са представени на Фиг. I-

03 и I-04. Те са получени чрез дисперсионно моделиране на разсейването на емисиите за 

2014 г. 

 
Фиг. I-03. Разпределение на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 за 2014г на 

територията на Община Благоевград 
 

Легенда: 1). Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 

24-часови концентрации на ФПЧ10; 

2). Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СД НОЧЗ от 50 µg/m
3 

е 

показана в червен цвят. 

3). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК; 

4).Със син маркер е посочена реално отчетената максимална концентрация за 2014 г. в АИС 

„Благоевград“. 

 

От извършеното математическо моделиране за 2014г. (Фиг.I-03) е видно, че зони със 

завишени нива на ФПЧ10, превишаващи СДНОЧЗ от 50 µg/m
3
 се формират над основните 

жилищни квартали и райони в гр. Благоевград, които обхващат площ от 5.8 km
2
. В района 

на ЦГЧ максималните СДК (получени в резултат от моделирането) са в интервала между 

120 – 140 µg/m
3
. В района кв. Струмско максималните концентрации са между 70 и 80 

µg/m
3
, а в района на ж.к. Бяла Висота и ж.к. Ален мак СДК достигат нива от 65.6 µg/m

3
.  

 

М 1:100 000 
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Абсолютният максимум на СДК за Благоевград, получен при моделирането е 

150.48 µg/m
3
, локализиран в района между ул. Марица и бул. Св.Св. Кирил и Методий, 

който попада в 2 km обхват на АИС. Резултатите кореспондират с реално отчетените СД 

концентрации в АИС „Благоевград“, като за 2014 г. в пункта е регистриран абсолютен 

максимум на СДК на ФПЧ10 от 165.08 µg/m
3
, отчетен през първото тримесечие на 

годината. 

 

Извън зоната с възможни наднормени СДК на ФПЧ10 остава кв. „Вароша“ и жилищните 

комплекси в най-югоизточната част на града (Еленово 1 и 2 и ж.к. Орлова чука). В тези 

райони максималните СДК са в интервала между 20 и 35 µg/m
3
 и не превишават 

определената норма за опазване на човешкото здраве от 50 µg/m
3
. 

 

За населените места в общината (извън гр. Благоевград) модела не отчита превишения. 

Максималните СДК в най-близко разположените селища – с. Рилци, с. Бело поле, с. 

Покровник и Изгрев са в интервала между 15-20 µg/m
3
. За останалата част от територията 

на общината СДК на ФПЧ10 са в границите между 5 и 10µg/m
3
,
 
което е значително под 

определената норма за опазване на човешкото здраве от 50 µg/m
3
.  

 

Съгласно резултатите от дисперсионното моделиране територията, засегната от 

наднормено замърсяване с ФПЧ10 през 2014 година е изчислена на 5.8km
2
. В резултат 

населението, потенциално подложено на въздействие на наднормени нива на ФПЧ10 

(СДК) към 2014г. е оценено на 48 742 души, което представлява 70% от населението на 

общината. Резултатите показват, че в края на периода на изпълнение на действащата 

програма населението, засегнато от наднормено замърсяване в Благоевград е намаляло с 

27% спрямо 2011г. 

 

Разпределението на средногодишните концентрации на бензо(α)пирен - Б(α)П за 2014 

година над територията на Община Благоевград е представено на Фиг. I-04. Моделът 

отчита превишаване на средногодишната целева норма за Б(α)П от 1 ng/m³, над всички 

жилищни райони от територията на Община Благоевград, което се дължи основно на 

битово отопление, при изгарянето на твърди горива от домакинствата. Най-високи 

концентрации (получени в резултат от моделирането) са отчетени в района на ЦГЧ на 

Благоевград, където стойностите на СГК са в интервала между 3 и 4 ng/m
3
. В тази зона е 

отчетен и абсолютния максимум при СГК от 5 ng/m
3
. За 2014г. в АИС „Благоевград“ е 

измерена СГК на Б(α)П от 3.04 ng/m
3
.  

 

За районите около селата Покровник, Рилци и с. Бело поле, модела отчита по-ниски 

средногодишни концентрации в интервала от 0,7 до 1.0 ng/m
3
, но въпреки това е 

превишена определената целева норма. За останалата част от територията на общината 

средногодишните нивата на Б(а)П се задържат в границите от 0.1 до 0.4 ng/m
3
, без да 

превишават СГЦН. 

 

Съгласно резултатите от дисперсионното моделиране територията, засегната от 

наднормено замърсяване с Б(α)П през 2014 година е изчислена на 7.5km
2
. В резултат 

населението, потенциално подложено на въздействие на наднормени нива на Б(α)П към 

2014г. е оценено на 72 438 души, което представлява 94% от населението на общината. 
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Фиг. I- 04. Разпределение на средногодишните концентрации на Б(α) за 2014г на 

територията на Община Благоевград 
Легенда:  

1).Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на Б(α)П; 

2). Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СГЦН от 1 ng/m
3 
е показана в 

жълт цвят. 

3). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК; 

4).Със син маркер е посочена реално отчетената СГ концентрация за 2014 г. в АИС 

„Благоевград“. 

 

2.3. Климатични и метеорологични особености на района, оказващи влияние 

върху разпространението на атмосферните замърсители. 

Община Благоевград попада в преходно-континенталната климатична подобласт на 

Европейската континентална област и по-конкретно към Кюстендилско-Благоевградския 

климатичен район. Климатът в района е преходно-континентален със силно влияние на 

топъл средиземно морски въздух, нахлуващ от юг по долината на р. Струма и с 

подчертано планинско влияние във високите части над 1000 m н.в., които заемат около 

20% от територията на общината. Атмосферната циркулация и орографията определят 

специфичните черти на тази област. Смекчаващо влияние върху климата оказва близостта 

на високите планински върхове, които спират студените континентални въздушни маси, 

идващи от север. Град Благоевград е защитен от студените северни ветрове поради 

естествената преграда на високите рилски масиви и възвишенията при село Бело поле. 

М 1:100 000 
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Климатичните особености на Кюстендилско - Благоевградски район се изразяват в 

значително по меката зима, със средна януарска температура от 0.6°С. Лятото е дълго и 

сухо, отличава се с малкото количество валежи. Средната месечна температура през юли е 

21-22°С. Температурният режим се характеризира с някои особености. Зимно време се 

наблюдават денонощни температурни инверсии, а през лятото в резултат на прегряване на 

атмосферния въздух максималните дневни температури се покачват над 35-37 ºС. 

Средногодишната сума на валежите е около 590 l/m
2
. В годишно разпределение на 

валежите се забелязва средиземноморското влияние – относително увеличение на зимните 

валежи за сметка на летните, но разликата не надвишава 3-5% от годишната сума. 

Намалението на летните валежи и ниският индекс на сухотата създават условия за по-

чести и продължителни засушавания. 

 

В Благоевградската котловина преобладаващите ветрове са с посока север - североизток, 

която посока е повлияна от посоката на речните долини. Особеното котловинно 

разположение на общината, в сянката на трите планини, обуславя добра защитеност. 

Сутрешните и вечерни скорости на вятъра са малки. През нощта студените въздушни 

маси, спускайки се от планинските склонове, изместват топлия въздух в котловината, 

което води до образуване на мощни температурни инверсии. Делът на тихото време е 

значителен – до 75% от всички наблюдения. 

 

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на 

замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо 

разсейване на емитираните вредни вещества. Най-общо могат да се разделят на две 

основни групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за 

самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които 

са пречка за самоочистване на атмосферата. Тук са представени данни за 2014г. и по-

специално онези от тях, които имат отношение към установените превишения на нормите 

за опазване на човешкото здраве. 

 

За целите на настоящото изследване са използвани метеорологични данни от НИМХ към 

БАН, подготвени специално за настоящата актуализация на програмата във вид на 

почасов метеорологичен файл. В резултат на обработката беше получена допълнителна 

полезна метеорологична информация за 2014г. (от 1 часа на 1 януари 2014 година до 24 

часа на 31 декември 2014) с 8760 записа и честота 1 час за цялата календарна година. 

Всеки запис (за всеки час от годината) съдържа информация за скоростта и направлението 

на вятъра, температура на въздуха, категория на устойчивост на атмосферата и средна 

височина на зоната на смесване за градска и извънградска местност. Категориите на 

устойчивост на атмосферата и средната височина на слоя на смесване са изчислени с 

програма на US EPA. Както е известно, тези категории определят способността на 

атмосферата да пренася замърсителите във вертикална посока и тяхното познаване е от 

изключително значение за коректното определяне на приземните концентрации. 

Височината на слоя на смесване определя границата на пространството във вертикална 

посока, в което замърсителите могат да се разсейват. 

 

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните 

вещества, емитирани в атмосферата, е вятърът. Концентрацията на замърсителите от 

постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако 

той е устойчив по посока, замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива 

посока. Розата на вятъра за 2014г. за района на Община Благоевград е показана на Фиг. 

I-05, а повторяемостта на вятъра по скоростни интервали и направление е показана в 

Таблица I-01. 
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Фиг. I-05. Роза на вятъра за 2014 г. по данни на НИМХ при БАН 

 

Таблица I-01. Разпределение на вятъра за 2014г. по скорост и направление за Община 

Благоевград 

Направление 

на вятъра 

Скоростни интервали, m/s  

0.5 - 1.5 1.5 - 3.3 3.3 - 5.4 5.4 - 8.5 8.5 - 11.1 > 11.1 Общо (%) 

N 0.008904 0.018151 0.017466 0.006507 0.000000 0.000000 5.10 

NNE 0.011986 0.015411 0.014384 0.003425 0.000000 0.000000 4.52 

NE 0.010959 0.009932 0.007192 0.000685 0.000000 0.000000 2.87 

ENE 0.021233 0.013699 0.004110 0.000685 0.000000 0.000000 3.97 

E 0.019863 0.014726 0.007877 0.002055 0.000000 0.000000 4.45 

ESE 0.020890 0.024658 0.018493 0.011986 0.000000 0.000000 7.60 

SE 0.018493 0.021233 0.017808 0.006164 0.000000 0.000000 6.36 

SSE 0.015411 0.016096 0.008562 0.001370 0.000000 0.000000 4.14 

S 0.015411 0.007877 0.002055 0.000000 0.000000 0.000000 2.53 

SSW 0.011301 0.006164 0.001370 0.000000 0.000000 0.000000 1.88 

SW 0.015411 0.004795 0.001712 0.000000 0.000000 0.000000 2.19 

WSW 0.020205 0.008904 0.004110 0.000000 0.000000 0.000000 3.32 

W 0.020548 0.014384 0.004110 0.000685 0.000000 0.000000 3.97 

WNW 0.007534 0.008562 0.002397 0.000342 0.000000 0.000000 1.88 

NW 0.004110 0.008219 0.007534 0.001027 0.000000 0.000000 2.08 

NNW 0.006164 0.011301 0.008219 0.004795 0.000342 0.000000 3.08 

Общо (%) 22.84 20.41 12.74 3.97 0.034 0.00 60.0 
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Таблица I-02. Средна скорост на вятъра и случаи “тихо” за 2014г. по данни на НИМХ за 

Община Благоевград 

Параметър 
Октомври- 

Март 

Април-

Септември 
2014г. 

Средна скорост, m/s 1.45 1.49 1.47 

Случаи (%) на скорост на вятъра под 1.5m/s 64.1 61.6 62.8 

Случай на тихо % (от 0.0 до 0.5m/s) 42.3 37.7 40.0 

 

Средната скорост на вятъра за периода е 1.47 m/s. В 20% от случаите през 2014г. 

скоростта на вятъра е била в интервала 1.5 до 3.3 m/s. Повторяемостта на ветровете в 

скоростни интервали от 3.3 до 5.4 m/s е 12.7%, а едва 3.97% са ветровете в скоростни 

интервали от 5.4 – 8.5 m/s. Ветрове със скорост над 8.5 m/s са епизодични.  

 

Анализът на данните за скоростта на вятъра (Таблица I-02), показват, че случаите със 

скорост на вятъра под 1.5 m/s за района достигат над 60%, от които 40% са случаите на 

безветрие (от 0.0 до 0.5m/s). Съгласно указанията на Европейската комисия в съобщение 

СОМ(2008) 403 окончателен, скорост на вятъра под 1.5 m/s, се явява неблагоприятна за 

разсейване. В такива случаи конвективният пренос на частици е силно затруднен и 

разсейването се осъществява основно на базата на молекулярна дифузия – разсейването 

става с много ниска скорост. 

 

Доколкото скоростта на вятъра е основен фактор за оценка на разсейването, анализът на 

данните по скоростни интервали може да даде полезна допълнителна информация. Както 

е известно, триенето на вятъра по земната повърхност създава така наречената механична 

турбулентност. В близост до земната повърхност тя създава завихряне, което в общия 

случай благоприятства разсейването на замърсителите. Колкото по-силен е вятърът, 

толкова по-голяма е механичната турбулентност (по-силни са създадените вихри) и 

разсейването на замърсителите се подобрява. Тази констатация е в сила за всички 

газообразни замърсители при всички скорости на вятъра. Когато става дума за разсейване 

на частици тази констатация следва да се оцени по различен начин. Когато скоростта на 

вятъра надвиши някаква критична скорост в процеса на триене, частиците също 

придобиват някаква кинетична енергия. Когато тя превиши силите на сцепление 

частиците се отделят от земната повърхност и започват да се придвижват свободно в 

направлението на вятъра. Явлението се нарича „ветрова ерозия” и предизвиква вторично 

замърсяване. Критичната скорост зависи основно от масата и формата на частиците, както 

и от силата на сцепление, която ги придържа към земната повърхност. В пустинни и 

степни области това явление предизвиква т.н. „прашни бури”. В урбанизираните 

територии механичната турбулентност предизвиква вторично замърсяване, когато върху 

пътните платна има пътен нанос. Първите признаци на „унасяне” на частици от пътните 

платна могат да се наблюдават при скорост на вятъра около 4 m/s. При скорост над 6 m/s 

запрашването е видимо с просто око и често значително. Ефектът се усилва, ако е 

съпроводен с трафик на автомобили. Подобно явление се наблюдава и от лошо 

поддържани „зелени” площи, при които вятърът влиза в директен контакт със земната 

повърхност. Такива площи като правило са покрити с частично разпрашена почва, която 

лесно се отнася от вятъра. Добре затревената площ силно ограничава вторичното 

замърсяване с прах в резултат на ветрова ерозия. 

 

От представените в Таблица I-01 данни може да се види, че случаите със скорост на 

вятъра над 5.4 m/s са 4.0 % от всички случаи за периода. Това е нисък процент, който 

показва, че вероятността да се наблюдава вторично замърсяване с ФПЧ10 за Община 

Благоевград е малка. Трябва да се има предвид, че наслагването на емисиите от постоянно 
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действащите източници с вторичното замърсяване води до по-високи приземни 

концентрации. 

 

По отношение на посоката (Фиг. I-05), преобладаващи са били ветровете от югоизточната 

четвърт (около 14.02% от случаите), и северна посока (около 9.5%), като през топлото 

полугодие (април-септември) относителния дял на ветровете от север се увеличава до 

около 10%. 

 

При дисперсионното моделиране, способността на атмосферата за движение във 

вертикална посока се определя чрез въведените за целта категориите на устойчивост на 

атмосферата. В качествено отношение категориите на устойчивост на атмосферата са 

известни със следните означения: 

 A – най-неустойчива атмосфера; 

 B – умерено неустойчива атмосфера; 

 C - неустойчива атмосфера; 

 D - неутрална атмосфера; 

 E – слабо устойчива атмосфера; 

 F - устойчива атмосфера. 

 

През деня, когато постъпващата слънчева радиация е голяма, а скоростта на вятъра малка, 

устойчивостта на атмосферата се определя като клас А. При силна слънчева радиация и 

скорост на вятъра над 6 m/s устойчивостта на атмосферата се определя като клас С, тъй 

като силният вятър препятства развитието на естествена термична конвекция, каквато се 

наблюдава при безветрие или много слаб вятър. Клас А съответства на най-неустойчива 

атмосфера, а клас В на умерено неустойчива. Това са най-благоприятните за разсейване 

условия, тъй като част от замърсителите се пренасят във височина и не позволяват 

достигането на високи приземни концентрации. Клас D предполага наличие на облачност 

и през деня и през нощта и се определя като неутрална атмосфера. Клас Е - слабо 

устойчива атмосфера, а клас F - на най-устойчива атмосфера. Условията за съществуване 

на категория А и В са ясно небе, слаб вятър, слънцето се е издигнало над хоризонта на 

повече от 60
о
, типичен летен слънчев ден след пладне. Атмосферата е силно конвективна. 

Условията за съществуване на категория С са подобни, но слънчевата радиация е 

намалена поради слаба разкъсана облачност. В слънчевите летни дни, следобед или преди 

залез слънце и височина на слънцето над хоризонта от 15 до 35
о
 са типични за категориите 

на устойчивост С и D. При липса на слънчева радиация (нощ) преобладават категориите 

D, E и F, като категорията D е характерна за скорости на вятъра над 4-5 m/s. Категория F е 

характерна за ясни нощи със скорост на вятъра по-малки от 2 m/s.  

 

Наличието на вертикални движения при неустойчива атмосфера благоприятства 

разсейването на замърсителите и обратно, при устойчиво състояние преносът на 

замърсители силно се забавя. В такива случаи вероятността от поява на инверсии силно 

нараства. За 2014г. е характерно, че относителният дял на случаите с неустойчива 

атмосфера (категория на устойчивост А, В и С) е бил над 35%. За тях е характерно, че 

замърсителите бързо се разсейват и на далечни разстояния приземните концентрации 

силно намаляват. При тези условия, влиянието на отдалечени източници е силно 

редуцирано до незначително. При същите условия първостепенно значение обаче имат 

местните източници, чието влияние е определящо. За разглеждания период случаите на 

устойчива атмосфера (класове E и F) са били 25%. Те се наблюдават основно през тъмната 

част от денонощието. Независимо че условията за разсейване се влошават, основните 

градски източници на ФПЧ10 през този период (битово отопление на твърдо гориво) силно 

понижават интензивността си. 
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Друг фактор, оказващ съществено въздействие върху условията за разсейване на 

замърсителите е облачността. Известно е, че при ниско разположена облачност условията 

за разсейване се влошават. Режимът на облачността в района е с ясно изразен годишен ход 

с минимум в края на лятото и начало на есента и максимум през зимата. През август 

облачността е под 3 бала, а през зимата под 7. Както е известно, височината на слоя на 

смесване (ВСС) се дефинира с пресечната точка на стандартния и реалния температурен 

градиент. Тя трябва да се подразбира като невидима с просто око повърхност, над която 

замърсителите не проникват. Следователно ВСС определя обема, в който замърсителите 

могат да се разреждат чрез дифузия. Тази невидима граница може да бъде разположена на 

различна височина – от няколко десетки метра над земната повърхност до няколко 

километра. Първият случай е характерен по време на приземни инверсии. Най-често 

потребителите на дисперсионни модели не разполагат с данни за реалния температурен 

градиент и това поражда сериозни трудности за изчисляване на ВСС. В конкретния случай 

ВСС е изчислена чрез модел на US EPA. 

2.4. Топографска характеристика 

Община Благоевград се намира в непосредствена близост до югозападните склонове на 

Рила планина, в поречието на реките Струма и Благоевградска Бистрица. Преобладават 

планински и котловинен релеф, със средна надморска височина 959.8m. Най-високата 

точка на региона е при Голям Мечи връх (2 617m Югозападна Рила). Територията на 

общината е разположена на три височинни пояса: 

- низинен пояс от 0 до 200m - долината на р. Струма; 

- хълмист пояс от 200 до 600m - Благоевградската котловина; 

- нископланински пояс от 600 до 1000m - подножието на планините Рила, Пирин и 

Влахина, където са разположени някои от селата на общината. 

 

Благоевградската котловина е разположена в долината на река Струма между двата 

пролома – на север Белополският, а на юг – Орановският. Образувана е между планините 

Рила и Влахина. Средната и надморска височина е около 350m. Общинският център гр. 

Благоевград е разположен в долината на Струма при средна надморска височина от 360 m. 

Характерни за района са дълбоко врязаните в терена дерета със стръмни, надлъжни 

наклони и брегове. 

 

За оценка на релефа на изследваната територия и неговото влияние върху процесите на 

разсейване е съставен “теренен файл”, представляващ растерни данни за надморската 

височина, базирани на USGS топографски карти. Сечението на релефа е през 10 метра, с 

главни хоризонтали през 100 метра. Илюстрация на използваната топография на 

местността е показана на Фиг. I-06. На нея със червен цвят са нанесени линиите на 

постоянна надморска височина, изчислени от компютърната система на базата на 

въведения теренен файл. Едновременно с това, на всеки източник се присвоява базова 

височина, отговаряща на реалното му разположение върху терена (базовата височина 

става равна на надморската височина). 
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Фиг. I-06. Базова карта на Община Благоевград с нанесени линии на постоянна 

надморска височина (топография на местността), М 1:100 000 

 

2.5. Информация за типа цели, изискващи опазване в района 

Основната цел на общинската администрация е подобряване качеството на атмосферния 

въздух на територията на Община Благоевград и достигане на нормите за нивата на фини 

прахови частици и ПАВ. За постигане на основната цел са определени следните подцели: 

- Свеждане на броя превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 до 

нормативно допустимия – 35 бр/год; 

- Намаляване на средногодишната концентрация на бензо(α)пирен (използван като 

маркер за определяне на ПАВ) и поддържането й под установената СГЦН от 1 

ng/m
3
.; 

- Поддържане нивата на СГК на ФПЧ10 и недопускане превишения на годишната 

норма от 40 µg/m
3
; 

- Намаляване броя на населението, потенциално експонирано на замърсяване. 

 

II.Отговорни органи: имена и адреси на лицата, отговорни за разработването и 

изпълнението на плановете за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

Съгласно разпоредбите на чл.27 ЗЧАВ и чл.31 от Наредба №7 за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999г.) и утвърдената от МОСВ 

„Инструкция за разработване и приемане на програми за намаление на емисиите и 

достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух, компетентни 

органи за разработване и приемане на Програмата са общините, на чиято територия са 

регистрирани превишения, съгласувано с Регионалните инспекции по околна среда. 
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Община Благоевград 

2700, гр. Благоевград,  

Адрес: пл. „Георги Измирлиев – Македончето № 1 

Лице за контакти: Инж. Диана Стефанова - Главен експерт „Еколог“ 

Тел: 073/86 77 80; 0894/460783 

E-mail: dstefanova@blgmun.com 

URL: http://www.blgmun.com/ 

 

1. Общинските органи 

 Имат задължението да изготвят, а общинските съвети да приемат Програми за 

намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми в 

установените за целта срокове – чл. 27(1) от ЗЧАВ; 

 Създават Програмен съвет за оценка и управление на КАВ с цел разработване на 

Програмите при участието на всички заинтересовани лица и представители на 

обществеността, съгласно чл. 6, ал. 1 на Инструкция за разработване на програми за 

намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества; 

 Информират населението във връзка с разработване на Програмите съгласно чл. 36, 

ал.1 от Наредба № 7 на МОСВ за оценка и управление на качеството на атмосферния 

въздух; 

 Осигуряват достъп до Програмата на всички заинтересовани лица и организации; 

 РИОСВ – Благоевград са компетентен орган за контрола по изпълнението на 

Програмите за управление на КАВ – съгласно чл. 3, ал. 1, т.5 на Инструкция за 

разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените 

норми за вредни вещества; 

 

2. Кметът на общината 

 Съвместно със заинтересованите физически и/или юридически лица са 

компетентните органи за изпълнението на Програмите за управление на КАВ; 

 Ежегодно внася в Общинския съвет отчет по изпълнението на Програмата и 

предложение за допълнение и актуализация при необходимост, съгласно чл.79, ал.5 

от Закона за опазване на околната среда. 

 Предоставя отчет по изпълнението на програмата на компетентните органи в 

случаите, когато такъв бъде поискан съобразно указания на Министерството на 

околната среда и водите. 

 

III. Характер и оценка на замърсяването 
1. Концентрации, наблюдавани през предходни години (преди прилагането на мерки за 

подобряване) – 2010 - 2011г. 

В съответствие с изискванията на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, 

Община Благоевград е приела и изпълнява Програма за намаляване на нивата на вредни 

емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) на територията на гр. Благоевград, със срок за 

изпълнение на заложените в плана за действие мерки до 2014 г. До този момент, Община 

Благоевград не е изпълнявала мерки за намаляване нивата на полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ).  
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На територията на Община Благоевград за периода 2010 и 2011г., показателите ФПЧ10 се 

контролират в АИС „Благоевград“. Пункта е разположен в застроената част на града, без 

преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности. 

По-долу в табличен и графичен вид са представени обобщени данни от АИС 

“Благоевград”, илюстриращи картината на разпространение на фини прахови частици в 

атмосферния въздух за периода 2010 - 2011г., преди прилагането на мерки за подобряване. 

 

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

“Благоевград“ 

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

АИС „Благоевград“ за през 2010 и 2011г. 

 

От представените на Фиг.III-01 и III-02 данни за нивата на СДК на ФПЧ10 през 2010 и 

2011г., е видно влиянието на сезоните върху регистрираните концентрации на ФПЧ10. 

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

2010 43.35 47.46 37.88 22.73 21.68 25 23.96 31.81 25.04 28.26 47.43 51.54

2011 104.13 65.91 46.49 28.35 23.73 22.65 21.29 25.26 31.25 36.78 101.72 82.23
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През студеното полугодие (първото и четвъртото тримесечие) концентрациите на ФПЧ10 

са по-високи от тези през топлото полугодие със средно 30-35 µg/m
3
, като достигат до 

104.13 µg/m
3
 през януари 2011г. Зависимостта е постоянна и е характерна за двете 

разглеждани години (2010 и 2011г.). Извън отоплителния сезон (април – септември) 

регистрираните СДК са в интервала между 23-27 µg/m
3
, и не превишават праговата 

стойност за СДН от 50 µg/m
3
. 

 

Данните, представени на Фиг. III-01 и III-02 очертават нарастване на среднодневните нива 

през зимните месеци на 2011г. с около 30 µg/m
3
 спрямо 2010г. Това се потвърждава и по 

отношение на броя на регистрираните превишения на СДН за ФПЧ10 през периода 2010-

2011г, Фиг. III-03. 

 

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

2010 - 2011 година. 

 

През 2010г. са регистрирани 58 броя СДК превишаващи ПС на СДН, a през 2011г. броят 

им нараства почти два пъти, като са регистрирани 106 превишения. Резултатите от 

проведения мониторинг показват сезонен характер. Най-голям е броя на превишенията 

регистрирани през зимните месеци и това се отчита и през двете години. Извън 

отоплителния сезон за двете календарни години се наблюдават единствено две 

превишения. 

 

Таблица III-01. Обобщени данни за нивата на ФПЧ10 регистрирани в АИС „Благоевград“ 

през 2010 и 2011 г. 

Година 

Брой 

регистрирани 

данни 

Максимална измерена 

средноденонощна 

концентрация  

Брой превишения  

на ПС за СДН от 

50 µg/m
3
 

Средно 

годишна 

концентрация 

2010 359 159.19 58 33.85 

2011 364 227.28 106 49.1 

*Източник: ГДСОС РИОСВ Благоевград 

 

Най-високите концентрации и през двете години са регистрирани през периода януари - 

март. През ноември 2011г. е регистрирана и най-високата средноденонощна стойност от 

227.28 µg/m
3
, което е превишение от 4.55 пъти на СДН. Средногодишната концентрация 

на ФПЧ10 и през 2011г. превишава ПС на СГН за ОЧЗ от 40 μg/m
3
. 
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Изводи: 

1. Наблюдава се значително нарастване на среднодневните нива през зимните месеци 

на 2011г. (с около 30 µg/m3) спрямо 2010г. 

2. През 2011г. около 29% от общия брой регистрирани средноденонощни стойности 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m
3
. 

3. Броят на превишаванията на средноденонощната норма за опазване на човешкото 

здраве (СД НОЧЗ) не отговаря на изискванията (да не бъде превишавана повече от 35 

пъти в рамките на една година), като за 2011г. превишенията са 3 пъти над 

допустимия брой; 

4. Очертава се сезонна зависимост в разпределението на СДК надхвърлящи ПС на СДН 

от 50µg/m
3
. Основната част от превишенията са регистрирани през зимните 

месеци, по време на отоплителния сезон;  

5. Превишение на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 40 µg/m
3
 

е отчетено през 2011 г. 

 

2. Концентрации, наблюдавани през периода 2012-2014г. (след изпълнение на 

мерките, заложени в действащата програма) 

Целта на настоящия анализ е да установи доколко качеството на атмосферния въздух на 

територията на Община Благоевград съответства на действащите норми за опазване на 

човешкото здраве по отношение на замърсяването с ФПЧ10 и ПАВ, след изпълнение на 

мерките заложени в Плана за действие към Програмата за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния 

въздух на територията на Община Благоевград период 2011 – 2014г. 

 

За целите на настоящия анализ, резултатите от проведения мониторинг са сравнени с 

пределните норми за ФПЧ10, определени с Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на здравеопазването и в сила от 30.07.2010 г. (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 

2010г.).  

 

Нормите за ПАВ са съгласно Приложение №1 от Наредба №11/2007г. за норми за арсен, 

кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния 

въздух. Съгласно чл.1, ал.2 от Наредба №11/2007г., контролът на ПАВ във фракция ФПЧ10 

включва определяне на съдържанието на бензо(а)пирен, използван като маркер за ПАВ. 

 

Пределно 

допустими норми 

Период на осредняване Концентрация Допустимо отклонение 

в рамките на една КГ 

СДН за ФПЧ10 24 часа 50 µg/m³ 35 

СГН за ФПЧ10 1 календарна година 40 µg/m³ - 

СГН за Б(α)П 1 календарна година 1 ng/m³ - 
Легенда:  

СГН – срдоногодишна норма за опазване на човешкото здраве;  

СДН – средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве;  

Нормите за ПАВ, чрез Б(а)П се отнасят за общо съдържание на замърсителя във фракцията на 

ФПЧ10, осреднено за една календарна година. 

 

 Показател Фини прахови частици (ФПЧ10) 

Най-обща представа за състоянието на чистотата на атмосферния въздух по отношение на 

ФПЧ10 в Община Благоевград може да се добие при проследяване изменението 

(промяната) на средноденонощната концентрация (СДК) и броя на регистрираните 

концентрации, надвишаващи праговата стойност на средноденонощната норма за 
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опазване на човешкото здраве (ПС на СДН 50µg/m
3
), определена с Наредба №12 от 15 

юли 2010г. Резултатите от проведения мониторинг в периода 2012 – 2014г. за територията 

на Община Благоевград са представени на Фиг. III – 04 ÷ III – 06. 

 
Фиг. III-04. Средноденонощни концентрации на ФПЧ10 по месеци, регистрирани в АИС 

„Благоевград“ за периода 2012-2014г. 

 

От представената на Фиг. III-04 графика се вижда отчетливо влиянието на сезоните върху 

регистрираните концентрации на ФПЧ10 в АИС „Благоевград“. През периода ноември – 

февруари, съвпадащ с отоплителния сезон, регистрираните средномесечни концентрации 

на ФПЧ10 достигат нива до 90-100µg/m
3
, превишаващи близо 2 пъти ПС на СДН от 

50µg/m
3
. Извън отоплителния сезон, стойностите на СДК се понижават значително, като 

през периода април-септември средномесечните концентрации се задържат в интервала от 

25-30µg/m
3
. Това показва, че основното влияние върху замърсяването на въздуха с ФПЧ10 

се дължи на битовото отопление, през зимните месеци. 
 

И през трите години от периода на изпълнение на програмата (2012, 2013 и 2014г.) най -

високите концентрации са регистрирани през месеците декември, януари и февруари. СДК 

за месец декември е 83.2µg/m
3
 през 2012г. и 62.5µg/m

3 
за 2014г. Тенденцията през 

отчетения период е за плавно понижаване на средноденонощни стойности на показателя 

ФПЧ10. Регистрираните през декември 2014г. (в края на периода на изпълнение на 

програмата) СДК на ФПЧ10 са се понижили с около 20 µg/m
3
 спрямо 2012 година, но все 

още превишават установената норма от 50 µg/m
3
, Фиг. III-04. 

 

Съгласно изискванията на Наредба №12 от 15 юли 2010г. праговата стойност на СДН за 

показател ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една 

календарна година. Анализът на данните от АИС „Благоевград“ показват, че и през трите 

години (2012, 2013 и 2014г.) изискването не е спазено (Фиг. III-05).  

 

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

2012 72.9 76.7 42.6 18.9 19.8 23.3 29.1 29.3 25.2 27.4 52.2 83.2

2013 57.1 46.9 27.5 23.1 26.5 20.4 26.9 28.0 22.8 38.3 44.8 98.7

2014 69.5 40.2 30.9 26.1 21.1 23.9 26.5 31.5 26.1 38.0 43.0 62.5
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Фиг. III-05. Регистриран брой превишавания на СДН за ФПЧ10 в по тримесечия в АИС 

„Благоевград“. 

 

През 2014г. броя на регистрираните превишения на СДН (62бр.), надвишава 1.7 пъти 

определената норма. За сравнение през 2011г. (преди изпълнение на програмата) 

констатираните превишавания за едногодишен период са 106 бр. В рамките на три 

последователни години от изпълнението на програмата се наблюдава тенденция за трайно 

намаляване броя на превишенията на СДН.  

 

Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 отново са регистрирани през 

зимните месеци. Разпределението на данните по тримесечия очертава преобладаващ брой 

дни с превишения през I - во и IV- то тримесечие, което съвпада с есенно-зимния период 

от годината. Основната причина обуславяща наднормените стойности на ФПЧ10 през 

студените месеци, са емисиите от използването на твърди горива (дърва и въглища) за 

отопление в битовия сектор през периода (м. ноември – м. март) и характерните за сезона 

– температурни инверсии, които създават условия за задържане и натрупване на 

атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 

 

Извън отоплителния сезон (през II-то и III-то тримесечие) са регистрирани 

пренебрежително малък брой превишения. През 2012 и 2013г. в периода април – 

септември са регистрирани по 1бр. превишения, а през 2014г. не се регистрират 

превишения за същия период. Това показва, че за територията на Благоевград останалите 

източници – транспорт и промишленост не оказват съществено влияние върху  

замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10. 

 

При анализа на данните в годишен аспект за периода 2012 – 2014г., представени на 

Фиг.III- 06, се очертава тенденцията за трайно понижаване на СГК. Ако в началото на 

изпълнение на програмата - 2011г. средногодишната концентрация на ФПЧ10 е в рамките 

на 49.1 μg/m
3
 и превишава СГН от 40 μg/m

3
 с 1.2 пъти, то през 2014г. (в края на периода на 

действие на програмата) СГК достига до 36.8 μg/m
3
, чиято стойност вече е под праговата 

СГН.  
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Фиг. III-06. Сравнителна графика на годишните концентрации на ФПЧ10 в АИС 

Благоевград 

 

Заключение: 

От анализа на имисионният контрол на СД и СГ нива на ФПЧ10, регистрирани в АИС 

„Благоевград“ през 2014г. (в края на периода на изпълнение на програмата), се наблюдава 

занижаване на стойностите на СДК на ФПЧ10 с около 25 µg/m
3
 спрямо 2011г. Измерената 

СДК за първото тримесечие на 2011г. е 72.5 µg/m
3
, а през 2014 – 47.28 µg/m

3
. През 2014 

година броят на превишаванията на СД НОЧЗ е намалял с 40% спрямо 2011 г. Отчетено е 

и понижаване на средногодишните концентрации на ФПЧ10, като през 2013 и 2014 г. не е 

превишавана допустимата СГН от 40 μg/m
3
 и тенденцията за намаляване на годишните 

нива е устойчива. 

 

Проведеният по-горе анализ показва, че с изпълнението на мерките, заложени в Плана за 

действие към действащата „Програма за намаляване нивата на замърсителите…“ е 

постигнат ефект по отношение намаляване нивата на замърсяване с ФПЧ10, като в края на 

периода е постигнато съответствие по отношение на средногодишната норма. Отчетена е 

тенденция за намаляване на СДК, но все още не e постигната заложената цел, а именно: 

- Броят на превишаванията на средноденонощната норма за опазване на човешкото 

здраве (СД НОЧЗ) не отговаря на изискванията (да не бъде превишавана повече 

от 35 пъти в рамките на една година), като за 2014г., превишенията са 1.7 пъти 

над допустимия брой. 

 

 Показател ПАВ - бензо(α)пирен (Б(α)П) 

Полиароматните (полицикличните) въглеводороди са голяма група органични съединения 

с две или повече бензолни ядра. Те се образуват в най-голяма степен при горивните 

процеси, главно при непълно горене на въглища и дизелово гориво. Съществуват няколко 

стотин ПАВ. Контролът на ПАВ в атмосферния въздух се определя чрез бензо(а)пирен, 

който се изолира в проби от ФПЧ10. 

 

Съгласно Директива 2004/107/ЕС, транспонирана в националното законодателство чрез 

Наредба №11 за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди 

в атмосферния въздух, обн. ДВ. бр.42 от 29 май 2007г.(Наредба №11/2007), за страните от 

ЕС следва да се прилага единствено целева средногодишна норма за съдържание на ПАВ 

(определяни като бензо(а)пирен) в атмосферния въздух от 1 ng/m
3
, като същата следва да 

бъде достигната към 31.12.2012 г. и поддържана впоследствие. 
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На територията на Община Благоевград съдържанието на полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух се следи в пункт АИС Благоевград. Данни за 

измерените концентрациите на бензо (а) пирен (като общо съдържание на замърсителя във 

фракцията на ФПЧ10) през периода 2012 – 2014 г. са представени по-долу в табличен и 

графичен вид. 

 

Таблица III-02. Концентрации на Б(а)П през периода 2012 -2014г.  

Година 
Показател 

Ед.мярка/ 

Тримесечие 
I II III IV Годишно 

1 2 3 4 5 6 7 

2012 

Проби бр. 13 12 14 13 52 

МК* ng/m³ 23.07 0.89 0.92 23.15 23.15 

СК** ng/m³ 6.37 0.11 0.16 4.57 2.804 

2013 

Проби бр. 26 32 32 30 120 

МК* ng/m³ 14.71 1.55 0.9 27.2 27.2 

СК** ng/m³ 3.95 0.22 0.15 4.95 2.192 

2014 

Проби бр. 10 8 30 31 79 

МК* ng/m³ 0 0 0.6 30.7 30.7 

СК** ng/m³ 0 0 0.059 5.313 3.044 

*МК – максимална концентрация за периода 

**СК – средна концентрация за периода 

Източник: РИОСВ Благоевград 

 

 
Фиг. III-07. Средноденонощни концентрации на Б(а)П по тримесечия,  

за периода 2012 -2014 година. 
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Фиг. III-08. Динамика на средногодишните концентрации на Б(а)П  

в периода 2012 -2014 година. 

 

Резултатите от анализа показват, че средногодишната концентрация на Б(а)П и през трите 

разглеждани години превишава определената СГЦН за ОЧЗ от 1ng/m
3
. За 2014г. е 

отчетена средногодишна концентрация от 3.04 ng/m
3
 надвишаваща 3 пъти определената 

норма за опазване на човешкото здраве. От представената на Фиг.III-07 графика, 

проследяваща изменението на среднодедонощните концентрации по тримесечие през 

периода 2012 -2014 г, се наблюдава ясно изразена сезонна зависимост. През отоплителния 

сезон (първото и четвъртото тримесечие на годината) са измерени най-високите 

концентрация на Б(а)П в границите от 4 до 6 ng/m
3
, което определя и произхода им – 

битовото отопление. Извън отоплителния период (април – септември) се наблюдават 

устойчиво много по-ниски стойности в рамките на 0.1 – 0.2 ng/m
3
. Зависимостта е 

постоянна и е характерна за трите разглеждани години (2012, 2013 и 2014г.). 

 

Основната причина обуславяща наднормените стойности на замърсителя Б(а)П през 

студените месеци, са емисиите от използването на твърди горива (дърва и въглища) за 

отопление в битовия сектор през периода (м.ноември – м.март) и характерните за сезона – 

температурни инверсии, които създават условия за задържане и натрупване на 

атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. 

 

Заключение: 

Анализът на регистрираните в АИС “Благоевград” данни от имисионния контрол на СГ 

концентрации на Б(а)П, показва, че към 2014г. не е достигната установената 

средногодишна целева норма за съдържание на Б(а)П в атмосферния въздух от 1 ng/m
3
.  
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IV.Методи, използвани за оценката. Неопределеност на резултатите от моделирането. 

1. Методи, използвани за оценката 

За определяне на моментните стойности на емисиите на замърсители от промишлените 

източници са използвани данни от собствени непрекъснати и/или периодични измервания, 

предоставени от операторите на инсталации и данни за емисионен контрол на РИОСВ 

Благоевград. 

 

Емисионните фактори за ФПЧ10 и Б(а)П при изгаряне на различни горива (дърва, въглища, 

нафта и др.) за отопление в бита са заимствани от EMEP/EEA Air pollutant emission 

inventory guidebook 2013. Technical guidance to prepare national emission inventories.  

При изчисляване емисията на ФПЧ10 от транспорта е използван метод на US EPA, при 

който се вземат предвид всички механизми, при които се генерират прахови частици в 

атмосферния въздух, в това число отработените газове от двигателите, механично триене 

на гумите и спирачките, и натрупан нанос върху пътното платно. Отчетени са факторите 

при шофиране в градски условия (режим на спиране и тръгване, поддържане на 

непостоянна скорост, работа на празни обороти при престой на светофар), които 

допринасят за увеличаване на емисията, в сравнение с шофиране по автомагистрали. (U.S. 

EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point 

and Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads: Measurement Policy Group Office of Air 

Quality Planning and Standards  U.S. Environmental Protection Agency, January 2011).  

 

При изчисляване емисията на Б(а)П в отработените газове от двигателите на автомобилите 

са използвани емисионните фактори съгласно EMEP/EEA emission inventory guidebook 

2013, Category 1.A.3.b Road transport. 

 

Транспортното натоварване на пътната мрежа в района на Община Благоевград е 

определено на база извършените измервания на автомобилния трафик в пунктовете за 

мониторинг на РЗИ Благоевград за периода 2012 – 2014г. Обследване на автомобилното 

движение се провежда в 17бр. постоянни пунктове, както по основната улична мрежа, 

така и на определени кръстовища в града. За интензивността на автомобилното движение 

по републиканските пътища на територията на Община Благоевград са ползвани данни от 

докладите на Агенция „Пътна Инфраструктура“
1
. На база на получените данни за 

натоварването от автомобилното движение са определени стойностите на средно-

денонощната интензивност в МПС/24 часа. Доколкото базовите емисионни фактори по 

модела на US EPA са за километър дължина на пътя за едно МПС, те се преизчисляват за 

всеки линеен източник в зависимост от неговата дължина и трафик. 

 

За комплексна оценка на разсейването на емисиите от различни типове източници на 

територията на Община Благоевград е използван лицензиран модел на Американската 

агенция за опазване на околната среда (EPA) ISC-Aermod (Industrial Source Complex) с 

интерфейс на канадската софтуерна фирма Lakes Environmental за работа в операционна 

система Windows. Това е гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни 

източници за краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни периоди. 

Крайните резултати се представят във вид на концентрации на замърсителя в мрежа от 

предварително избрани рецептори или чрез изчисляване на отлаганията (сухи, мокри или 

общо сухи и мокри). За изчислителните процедури са използвани множество 

модификации на гаусовото уравнение, включително с отчитане на релефа на терена 

(равнинен и пресечен). Осредняването на резултатите (концентрациите) може да се 

                                                           
1
 Стратегически карти за шум – за основни пътни участъци в република България с трафик над 3 мил. МПС 

годишно и актуализация за основни пътни участъци с трафик над 6 мил. МПС годишно  
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осъществява за различни периоди от време, в това число за 1,2,3,6,8,12 и 24 часа. 

Дълговременните осреднявания могат да се изчисляват месечно, годишно и за целия 

изследван период (включително няколко години). Всеки източник може да се дефинира 

като точков, открита площ с неправилен периметър, площ с форма на кръг, площ с форма 

на квадрат или многоъгълник, обемен, открит пламък, факел, линеен източник. Броят на 

едновременно изследваните източници от всички типове е практически неограничен и 

зависи от възможностите на използваната компютърна система. Те могат да се групират 

по определени признаци и по този начин да се проследява влиянието на отделни групи 

източници. За всеки източник е необходимо да се въведе надморска височина, височина на 

източника над земята, масова емисия на замърсителя, температура на газа на изход от 

източника и други. В зависимост от типа на източника част от входните данни се 

модифицират. Към основните данни се включва стойността на масовата емисия, 

отразяваща максималното натоварване на източника по време на изследвания период. 

Отчитането на неравномерността на емисията става чрез въвеждане на система от 

коефициенти, характеризиращи почасовото (по часове в денонощието), седмичното, (по 

дни от седмицата), месечното, (за всеки месец от годината) сезонното (пролет, лято, есен, 

зима) и годишното натоварване на източника (ако изследвания период е по-дълъг от една 

година). За целта е необходимо да се разполага с детайлна информация за интензивността 

на работа на източниците (при линейни източници - интензивността на движението на 

МПС за всеки източник). За да се отчете влиянието на прилежащите сгради върху 

разсейването е необходимо да се знаят техните габаритни размери (ширина, дължина и 

височина) и ориентацията им спрямо използваната система координати. Ако се изследва 

разсейването и утаяването на частици към основните данни трябва да се добави средния 

диаметър за всяка фракция, относителния й дял в масови части и плътността.  

 

Първата стъпка при подготовката на системата за работа е да се определи териториалния 

обхват на изследваната територия. В случая, района за моделиране (територията на 

Община Благоевград) е дефиниран с две отправни точки в координатна система WGS84, 

географската проекция е UTM, Zone 35N. В модела Aermod най-югозападната точка от 

изследваната област е въведена с координати Х1 = 170000; Y1= 4655000, а най-

североизточната с координати Х2 = 179230.49; Y2 = 4663028.14. При така зададените 

координати, териториалния обхват на изследваната територия е с размери 9230 метра в 

направление Х (запад-изток) и 8028 метра в направление Y (юг-север). 

 

Втората стъпка е да се въведе електронна карта (карти) на изследваната територия в точно 

определен мащаб. За целта се използва картографската система на програмния модел 

Aermod View 8.8.9, позволяваща въвеждането на географски карти в световен мащаб и 

висококачествени OSM данни. В конкретния случай като базова карта е използвана Open 

Street Map (www.openstreetmap.org), при зададен териториален обхват с размери 9230 

метра в направление Х (запад-изток) и 8028 метра в направление Y (юг-север). 

Илюстрация на базовата карта е показана на Фиг. IV-01: 

http://www.openstreetmap.org/
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Фиг. IV-01. Базова карта на Община Благоевград за оценка на разсейването на 

замърсителите, М1:100 000 

 

Картата е едромащабна с по-големи подробности на релефа и местните обекти, даваща 

възможност за увеличение на отделни области с подходящо позициониране и мащабиране 

на изображението. Всички координати на обектите на картата се привеждат в удобен за 

мащабиране вид и картата се генерира с резолюция според зададени размери.  

 

 
 

M 1:100 000 
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Използването на електронната карта позволява по-прецизното нанасяне на източниците на 

емисии, разположени в различните части на града (жилищни зони, улици, промишлени 

източници). Тази карта служи за нанасяне на изоконцентрационните линии на приземни 

концентрации на замърсителите при оценка на разсейването им над територията на 

Община Благоевград. 

 

Следващата стъпка при подготовката на програмната система за работа е въвеждането на 

мрежа от рецептори (въображаеми точки, за които се изчисляват концентрациите). В 

случая е използвана правоъгълна координатна система с ориентация изток (ос Х), север 

(ос У), запад (ос -Х) и юг (ос -У). Броят на рецепторите е практически неограничен и се 

избира от потребителя. Рецепторите се разполагат в различни рецепторни координатни 

системи, в това число равномерни и неравномерни картезиански координати, равномерни 

и неравномерни полярни координати, дискретни картезиански и полярни координати, 

координати с неравномерни граници и т.н. Възможно е да се разполагат няколко мрежи от 

рецептори, всяка в отделен вид координати. 

 

За начало на използваната рецепторната координатна система е избрана най-югозападната 

част на базовата карта (Х1=170000; Y1=465500). Тя покрива цялата изследвана територия 

като мрежа с разстояние между две съседни точки 400 метра (504 рецептора). Съгласно 

указания на US EPA за прилагане на модела Aermod View, при извънградски местности се 

препоръчва гъстота на рецепторите до 1000 метра. Разположението на мрежата от 

рецептори над територията на Община Благоевград е показано на Фиг. IV-02. 

 

 
Фиг. IV-02. Използвана декартова рецепторна мрежа с гъстота на рецепторите 400 

метра (504 рецептора) 

М 1:100 000 
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В основата на изчисленията на разсейването стои метеорологичният файл. Той е с честота 

на данните един час и обхваща пълна календарна година. Той съдържа данни за годината, 

месеца, деня и часа, направлението и силата на вятъра, температура на въздуха, височина 

на слоя на смесване (за извънградски и градски район), категория на устойчивост на 

атмосферата. Последните отразяват устойчивостта на атмосферата в шест степенна скала 

(a,b,c,d,e,f) и се изчисляват по корелационни съотношения в зависимост от силата на 

вятъра и интензивността на слънчевото греене. Доколкото метеорологичния файл съдържа 

данни за скоростта на вятъра на височина 10 метра, преизчисляването и за различни 

височини става на базата на уравнението за стандартния метеорологичен профил на 

скоростта на вятъра. Скоростта на вятъра непосредствено на земната повърхност се 

определя чрез стандартния коефициент на грапавост на повърхнината, характерен за 

урбанизирани (или неурбанизирани) местности. 

 

Изменението на интензивността на всеки източник в рамките на годината се определя от 

коефициентите на часово, дневно и сезонно натоварване. Стойностите на тези 

коефициенти за всички източници се въвеждат в отделен файл. Те служат за коригиране 

на максималната интензивност на източниците за период от една година. Видът и обемът 

на крайните резултати може да се задава със специални опции. За всеки от зададените 

периоди на осредняване (1,2,3,4,6,8,12,24 часа, месец, година, зададен период) могат да се 

съставят таблици (файлове) с първи, втори, трети, четвърти, пети и шести по стойност 

концентрации за всеки рецептор. Max-файловете съдържат всички концентрации, чиято 

стойност превишава зададена граница с информация за координатите на рецептора, час, 

дата, месец и година. Treshold-файловете съдържат информация за превишаване на друга 

предварително зададена концентрационна граница (определя броя на превишаванията на 

дадена норма в продължение на една година). Дневните файлове съдържат информация за 

разпределението на концентрациите поотделно за всички дни от изследвания период. 

 

Обработката на получените електронни таблици става с помощта на други сервизни 

програми, най-важните от които са Contour и Percent. Програмата Contour чертае 

концентрационните граници (контури) на точките с еднаква концентрация. Така могат да 

се обработват данните за всички източници или по групи източници, за всички усреднения 

и за всички периоди. За онагледяване на концентрационните полета като “подложка” 

може да се въведе карта на района, ако тя предварително се приведе в електронен вид. 

Програмата Persent прави серийни хистограми за всеки рецептор като фиксира всеки ден 

(или час) с регистрирано въздействие и подрежда изчислените концентрации по големина. 

Крайните резултати от обработката на данните са представени във вид на контурни 

графики, серийни хистограми, табулограми или други типове графики. 

 

Принципната последователност на изчисленията е следната: 

1) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от 

първия източник, по време на работата му през първия час на годината, за 

всички рецептори, а резултатите се съхраняват в едночасов информационен 

масив; 

2) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от 

втория източник, по време на работата му през първия час на годината, за всички 

рецептори и резултатите се сумират (по рецептори) в едночасов 

информационния масив; 

3) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от 

третия, четвъртия и т.н. източници, по време на работата им през първия час на 

годината, за всички рецептори. Резултатите се сумират в едночасов 
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информационния масив – получават се окончателни нива на приземните 

концентрации за първия час на годината и за всички рецептори; 

4) Повтарят се изчисленията по предходните три точки, съответно за втория, 

третия и т.н. часове, до изчерпване на всички едночасови периоди на 

изследваната година. Полученият едночасов информационен масив съдържа 

данни за окончателните приземни концентрации за всеки рецептор и за всеки час 

от годината; 

5) На базата на получените едночасови концентрации се изчисляват 

средноденонощните концентрации за всеки рецептор и за всеки ден от годината. 

Получените резултати се съхраняват в т.н 24-часов информационен масив; 

6) На базата на средноденонощните концентрации, за всеки рецептор се изчисляват 

средногодишните концентрации (или средните концентрации за изследвания 

период, ако той не е една година), а резултатите се съхраняват в годишен 

информационен масив. 

 

На базата на получените информационни масиви могат да се извличат чрез “филтруване” 

голям брой вторични информационни масиви в зависимост от поставените крайни цели. 

Контурните графики представляват серия от неправилни линии, свързващи рецептори с 

еднаква концентрация и нанесени с различни цветове върху информационната карта на 

изследвания район. От многото възможности, които предоставя симулиращата система 

бяха подбрани: 

 четвъртите по стойност 24 часови концентрации на ФПЧ10 - представлява 

контурна карта на най-високите средноденонощни концентрации за всички 

рецептори.  

 средни концентрации на ФПЧ10 и Б(а)П за изследвания период - тъй като 

изследвания период е едногодишен (моделирането е извършено за 2014г.), 

представлява контурна карта на средногодишните концентрации за всички 

рецептори. 

 

В съответствие с модела на US EPA за оценка на разсейването на ФПЧ „PM10-pos 

NAAQS” (National Agency for Air Quality Standarts), първите три по стойност най-високи 

концентрации нямат представителен характер, тъй като могат да се дължат на екстремни 

фактори като много силен вятър или други природни феномени.  

 

Горните контурни карти се получават както за едновременната работа на всички 

източници, така и за всяка дефинирана отделно група източници. За настоящия доклад 

бяха използвани три групи източници: 

 Група 1 – „Битово отопление” - всички жилищни райони в гр. Благоевград и 

населени места в Община Благоевград, с население над 500 души (представени 

са като 14 площни източника).  

 Група 2 – “Транспорт” – 24 линейни източника (републиканска пътна мрежа, 

първостепенна улична мрежа, части от улици и входно - изходни магистрали) с 

обща дължина 26.79 km.; 

 Група 3 – “Промишленост” – в тази група са включени 7 фирми и промишлени 

предприятия, с едно или повече на брой ИУ, които самостоятелно отделят в 

атмосферата ФПЧ10 и Б(а)П. За целите на моделирането всички горивни и 

технологични инсталации от дадена промишлена площадка са обединени като 

един точков източник в границите на съответната площадка. В случая са 

създадени така наречените виртуални устройства (ВУ). ВУ са определени 

съгласно указания на МОСВ. Така общият брой промишлени източници е сведен 

до 8 точкови източника.  
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Описанието на други техники за представяне на резултатите от изчисленията ще бъдат 

посочени заедно с визуализирания картен материал. 

 

 

2. Неопределеност на резултатите от моделирането 
Еднозначно количествено дефиниране на неопределеността на резултатите от 

моделирането практически е невъзможно. Както е известно, неопределеността следва да 

бъде изчислявана за всеки конкретен случай като сложна функция от неопределеността на 

всички фактори, които влияят върху крайния резултат. В конкретния случай тези групи 

фактори са: 

 Моментна емисия на всеки един източник, в това число и на група 

източници; 

 Изменение на интензивността на емисиите на всеки източник (или група 

източници) във времето; 

 Метеорологични данни; 

 Топографски данни; 

 Точност на използвания математически модел. 

 

В общия случай точността на тези групи данни е неизвестна или трудно подлежи на 

определяне. По тази причина е прието да се правят общоприети допускания (например, 

средностатистически разход на горива от населението, средно тегло на автомобилите, 

средна стойност на пътния нанос и т.н.), които внасят допълнителна неопределеност. На 

този въпрос са посветени различни изследвания, публикувани в специализирания научен 

печат. По-конкретни данни могат да се получат от специален технически доклад на US 

EPA (A Review of Dispersion Model Inter-comparison Studies Using ISC, R91, AERMOD and 

ADMS R&D Technical Report P353 D.J. Hall,* A.M. Spanton, F. Dunkerley, M. Bennett and 

R.F. Griffiths. Publishing Organisation: Environment Agency, Rio House, Waterside Drive, 

Aztec West, Almondsbury, Bristol BS32 4UD, October 2000 ISBN 1 85705 276 5.) 

 

В общия случай неопределеността силно зависи от периода за осредняване на 

концентрациите. Най-голяма неопределеност се наблюдава при изчисляване на 

едночасовите концентрации. С увеличаване на периода за осредняване тази 

неопределеност намалява и е най-ниска при средногодишните концентрации. В тази 

светлина интерес представляват публикувани през 2010г. данни за прилагане на AERMOD 

за оценка на концентрациите на серен диоксид в градски условия. (Performance of 

AERMOD at different time scales. Bin Zou a,c, F. Benjamin Zhan, J. Gaines Wilson d, Yongnian 

Zeng , Simulation Modelling Practice and Theory 18 (2010) 612–623). Част от тези данни са 

представени таблично и към тях допълнително е добавена колона с изчислената от нас 

относителна грешка. Тя е сравнително голяма, тъй като оценяваните концентрационни 

нива (около 2 µg/m
3
) са ниски. При високи нива на оценка относителните грешки в 

проценти (примерно 50 или 100 µg/m
3
) следва значително да намалеят. Данните в 

таблицата позволяват да се потвърди и друга особеност на моделирането: в общия случай 

изчислените чрез модела стойности на концентрациите са по-ниски от установените чрез 

измерване и това е валидно за повечето известни и наложили се в практиката модели 

(Coupling of the Weather Research and Forecasting Model with AERMOD for pollutant 

dispersion modeling. A case study for PM10 dispersion over Pune, India. Amit P. Kesarkar
a, 

,Mohit Dalvi
a
, Akshara Kaginalkar

a
 and Ajay Ojha

b
, Atmospheric Environment, Volume 41, 

Issue 9, March 2007, Pages 1976-1988). 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKesarkar,%2520Amit%2520P.%26authorID%3D15829372900%26md5%3D1a660f0b0162b384785d786d857e86c5&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=1f438b61193f1b65dc53651933f1c7ff
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKesarkar,%2520Amit%2520P.%26authorID%3D15829372900%26md5%3D1a660f0b0162b384785d786d857e86c5&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=1f438b61193f1b65dc53651933f1c7ff
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDalvi,%2520Mohit%26authorID%3D12806941900%26md5%3Daf22705b0a97538aab0720986e4c775a&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=de789b8f0ae113bd52f9aafe84bfc298
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DDalvi,%2520Mohit%26authorID%3D12806941900%26md5%3Daf22705b0a97538aab0720986e4c775a&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=de789b8f0ae113bd52f9aafe84bfc298
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKaginalkar,%2520Akshara%26authorID%3D12807825500%26md5%3Da8183dee9b6510e7d0a0fa8d6e36deb0&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=5078ca4204e6181d15b5035fcc21cb21
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKaginalkar,%2520Akshara%26authorID%3D12807825500%26md5%3Da8183dee9b6510e7d0a0fa8d6e36deb0&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=5078ca4204e6181d15b5035fcc21cb21
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DOjha,%2520Ajay%26authorID%3D15829950600%26md5%3D383a63f0d74d0e287616eeb5ee86e84b&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=fbb59911c18a9dd7eea69abe6adfd5dc
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DOjha,%2520Ajay%26authorID%3D15829950600%26md5%3D383a63f0d74d0e287616eeb5ee86e84b&_acct=C000061223&_version=1&_userid=3725497&md5=fbb59911c18a9dd7eea69abe6adfd5dc
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13522310
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236055%232007%23999589990%23643080%23FLA%23&_cdi=6055&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000061223&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3725497&md5=649813ab4f2c7edc5e7f6fd648e699f1
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236055%232007%23999589990%23643080%23FLA%23&_cdi=6055&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000061223&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3725497&md5=649813ab4f2c7edc5e7f6fd648e699f1
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Оценка на точността на модела при определяне на концентрацията на серен 

диоксид в градски условия по данни на F. Benjamin Zhan, J. Gaines Wilson d, Yongnian 

Zeng 

Осреднение  Концентрация 
Стандартно 

отклонение 

Абсолютна 

разлика 

Относителна 

Грешка 

 µg/m
3
 µg/m

3
  µg/m

3
 % 

1 час Измерена 2.35    

 Изчислена 1.16 4.6 1.19 50.6 

8 часа Измерена 2.36    

 Изчислена 1.39 3.19 0.97 41.1 

24 часа Измерена 3.7    

 Изчислена 2.97 2.53 0.73 19.7 

Година Измерена 2.39    

 Изчислена 2.32  0.07 2.9 
Източник: Performance of AERMOD at different time scales. Bin Zou a,c, F. Benjamin Zhan, J. Gaines Wilson 

d, Yongnian Zeng , Simulation Modelling Practice and Theory 18 (2010) 612–623. 

 

На базата на гореизложеното и въз основа на множество други изследвания в тази област 

може да се приеме, че неопределеността при моделиране на максималните 24-часови 

концентрации в относителни единици не надхвърля 20%, а при средногодишните 

концентрации съответно 2% до 3%.  

 

Показателни за неопределеността са и резултатите от настоящото моделиране. 

Относителната грешка между отчетената от модела максимална средноденонощна 

концентрация на ФПЧ10 от 150.48 µg/m
3
 и регистрираната в АИС 165.04 µg/m

3
 е  8.82%, а 

тази между отчетената от модела СГК от 35.01 µg/m
3
 и регистрираната в АИС СГК от 

36.85 µg/m
3
 е 5%. 

 

По отношение на средногодишните концентрации на бензо(α)пирен - Б(α)П за 2014 година 

модела отчита абсолютен максимум от 5 ng/m
3
, а измерената в АИС СГК е 3.04 ng/m

3
, т.е. 

относителната грешка е 39%. 

 

И по двата показателя неопределеността при дисперсионното моделиране е в съответствие 

с изискванията, посочени в Таблица 16 от Приложение №8 на Наредба №12/2010г. 
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V. Произход на замърсяването: 

1. Главни източници на емисии, причинители на замърсяването с ФПЧ10 и ПАВ 

към 2012-2014г. 

Източниците на емисии на ФПЧ10 и ПАВ в Община Благоевград са дефинирани в три 

отделни групи: 

- Битово отопление 

- Автомобилен транспорт 

- Промишленост  

 

Основните източници на емисии и за двата разглеждани показателя - ФПЧ10 и ПАВ 

(Б(α)П) на територията на Община Благоевград за периода 2012 – 2014г. са битови 

отоплителни инсталации. Резултатите от мониторинга потвърждават този факт – през 

отоплителния сезон са регистрирани наднормените нива, докато през останалата част на 

годината са отбелязани единични такива случаи. Това показва, че емисиите от 

промишлеността и транспортния поток са със значително по нисък дял. 

 

2. Общо количество на емисиите от тези източници за 2012-2014 г. в тона/година 

2.1.Битово отопление 

За да се оценят годишните емисии на вредни вещества от битовото отопление на 

населените места е необходимо да се разполага с точни данни за годишния разход на 

горива по видове (дърва, въглища, брикети, нафта, газ и т.н.), както и процентното им 

разпределение по жилищни райони. С такава точна информация, не разполага нито една 

община в България, тъй като няма изградена единна система за инвентаризация на 

горивата, ползвани от населението за отопление и други битови нужди.  

 

За целите на настоящата оценка са събрани и обобщени всички налични данни, които 

предоставят актуална за района на Община Благоевград информация, относно 

количеството и вида на горивата, използвани за отопление в битовия сектор. Като най-

пълна и достоверна информация са ползвани статистически данни на НСИ, които 

отразяват процентния дял на различните видове горива в общото енергопотребление на 

домакинствата в Община Благоевград и конкретно за гр. Благоевград, определени на база 

преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година. Тези данни позволяват 

да се проследи тенденцията при избора на различни видове горива от населението 

конкретно за населените места в Община Благоевград и от там косвено да се съди за 

емисиите на вредни вещества, които се генерират при изгарянето им в домашни условия. 

 

Таблица. V-01. Брой домакинствата в Община Благоевград според използвания източник 

на отопление. 

Източник на отопление Община Благоевград 

 бр. % 

Газ от централен източник 296 0.79% 

Пелети и други 107 0.34% 

Газ - пропан бутан 273 0.86% 

Нафта 61 0.19% 

Дърва 11558 36.61% 

Въглища 7636 24.19% 

Електричество 11685 37.01% 

Общо 31571 100% 
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Потреблението на енергия и горива в битовия сектор на гр. Благоевград и това на 

останалите населени места в общината е представено на Фиг. V-01. Това разграничение е 

направено с цел коректното отразяване на средногодишното потребление на горива и 

енергия в отделните жилищни райони от общината. Данните позволяват да се приложат 

официални методики за оценка на емисиите от горивни процеси, при което полученият 

резултат е средностатистически. 

 

 

Разхода на твърди горива (дърва и въглища) използвани за отопление във всички населени 

места от общината е висок – за гр. Благоевград той достига 59.7%, докато за селата - 95% 

от общия брой домакинства, използват твърди горива за отопление. Електроенергията е 

втория по значимост енергиен източник за гр. Благоевград с относителен дял около 38.0%, 

докато при по-малките населени места едва 5% от тях се отопляват с електроенергия. В 

Община Благоевград централно газоснабдяване има само в жилищните райони на град 

Благоевград. По данни на разпределителното дружество „Рила Газ“ ЕАД броят на 

битовите абонати през 2014г. е общо 250, което представлява 0.8% от общия брои на 

домакинствата в града. Това показва, че битовия сектор в Благоевград е слабо 

газифициран.  

 

Получените сведения за използваните видове горива за отопление от населението в 

Община Благоевград, позволяват да бъде определен комбиниран емисионен фактор, 

отразяващ специфичните за всяко гориво емисионни фактори и относителния дял на 

населението, което ги използва. За целите на настоящата оценка комбинираният 

емисионен фактор (КЕФ) за всеки от замърсители ФПЧ10 и Б(α)П e изчислен веднъж за 

град Благоевград и отделно за по-малките населени места в Общината. Резултатите са 

представени в таблиците по-долу: 

 

 

 

 

 

0.8% 

0.4% 

0.2% 

35.8% 

23.9% 

38.0% 

62.8% 

32.2% 

5.0% 

0% 20% 40% 60% 80%

Газ от централен източник 

Други (термопомпи, 

пелети) 

Газ - пропан бутан 

Нафта 

Дърва 

Въглища 

Електричество 

Фиг. V-01. Дялово участие в консумацията на енергия и горива в 

битовия сектор, %  

села в община Благоевград гр. Благоевград 
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Таблица V-02. Определяне на КЕФ (комбиниран емисионен фактор) за гр. Благоевград 

Източник на отопление 
Брой 

домакинства 

отн. 

дял 

ЕФинд  

ФПЧ10  

ЕФинд - 

Б(α)П 

Комб. ЕФ 

ФПЧ10 

Комб.ЕФ 

Б(α)П 

   (kg/t) (kg/t) (kg/t) (kg/t) 

Газ от централен 

източник 
250 0.008 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ел. енергия 11638 0.380 0.00 0.00 0.00 0.00 

Газ - пропан бутан 273 0.009 0.04 1.96E-08 0.00 0.00 

Нафта 61 0.002 0.09 3.60E-06 0.00 7.17E-09 

Въглища 7332 0.239 9.70 5.52E-03 2.322 1.32E-03 

Дърва 10964 0.358 13.86 2.18E-03 4.962 7.80E-04 

Пелети и други 107 0.003 14.40 2.29E-03 0.050 8.00E-06 

Общо 30625 0.008 
  

7.34 2.11E-03 

 

Таблица V-03. Определяне на КЕФ (комбиниран емисионен фактор) за селата в Община 

Благоевград 

Източник на отопление 
Брой 

домакинства 

отн. 

дял 

ЕФинд  

ФПЧ10  

ЕФинд - 

Б(α)П 

Комб. ЕФ 

ФПЧ10 

Комб.ЕФ 

Б(α)П 

   (kg/t) (kg/t) (kg/t) (kg/t) 

Ел. енергия 47 0.050 0.00 0.00 0.00 0.00 

Газ - пропан бутан 0 0.000 0.04 1.96E-08 0.00 0.00 

Нафта 0 0.000 0.09 3.60E-06 0.00 9.51E-10 

Въглища 305 0.322 9.70 5.52E-03 3.13 1.78E-03 

Дърва 594 0.628 13.86 2.18E-03 8.70 1.37E-03 

Пелети и други  0 0.000 14.40 2.29E-03 0.00 4.54E-07 

Общо 946 1.0 
  

11.83 3.15E-03 

 

Като източник на индивидуалните емисионни фактори за ФПЧ10 и Б(α)П е ползван: 

EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2013. Technical guidance to prepare 

national emission inventories. Комбинираният емисионен фактор е изчислен по формулата: 

ЕФ комб. = ∑ ЕФинд х ОДинд, където ЕФкомб. е комбинираният емисионен фактор, който 

представлява сума от произведенията на индивидуалните емисионни фактори (ЕФинд.) за 

всеки вид гориво и относителния им дял (ОДинд.). 

 

Комбинираният емисионен фактор за град Благоевград получи стойност 7.34 kg ФПЧ10 за 

тон гориво и 0.0021 kg/t Б(α)П, а за останалите населените места в общината КЕФ е 11.83 

kg/t ФПЧ10 и 0.00315 kg/t Б(α)П. Съчетанието на конкретните данни за Община 

Благоевград с емисионни фактори на Европейската агенция по околна среда като цяло 

повишава надеждността на изчисление на емисиите от битовото отопление и съответната 

оценка на разсейването. 

 

Както беше споменато, общините не разполага с точни данни за годишния разход на 

горива по видове. Наличните в Община Благоевград данни се базират на справка за 

продажбите на течни и твърди горива в пунктовете на „Топливо АД“ за 2011 и 2014г., 

(таблица V-04). През 2014 година в пунктовете на Топливо са продадени общо 194 тона 

дърва за огрев и 2356 тона въглища. Тези данни не отразяват реалното потребление на 

твърди горива, използвани за отопление в общината, като се има предвид, че 

потреблението им в селата е 95% от общия брой на домакинствата. 
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Таблица V–04. Справка за продажбите на течни и твърди горива в пунктовете на 

„Топливо АД“за Благоевград  

Вид гориво Мярка 2011 г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Дърва за огрев Тон 141 414 68 194 

Въглища Тон 4257 6261 2502 2356 

Дизел тон 744 760 514 475 

Газ пропан бутан тон 199 166 161 162 

 

За целите на настоящата оценка средногодишния разход на горива от домакинствата в 

Община Благоевград е определен на база необходимата енергия за отопление на едно 

жилище (таблица V-05). Съгласно методическите указания за изчисляване на годишния 

разход на енергия в сгради е определено, че за отопление на едно домакинство в Община 

Благоевград са необходими 9900 kWh годишно. Специфичният годишен разход на енергия 

е изчислен, при:  

- Средна площ на жилищата в Община Благоевград - 60 m
2
, по данни на НСИ. 

- Специфичен топлинен товар – 0.055 kWh/m
3
 

- Жилището се отоплява 8 часа на ден. 

 

Таблица V-05. Годишен разход на горива (по вид) при отопление на едно домакинство от 

60 кв.м. в Община Благоевград за 2014 г. 

Горива 
топлотоврна 

способност 
Необходимо количество 

 
kWh/kg t/y 

дърва 3.830 3.98 

въглища 2.917 5.22 

пелети 4.660 2.41 

газ ПБ 12.77 0.86 

природна газ 9.30 1.16 

Нафта 11.56 0.95 

 

Получените в Таблица V-05 количества отразяват потреблението на различните видове 

горива като самостоятелен източник на отопление. Най- висок е разхода на твърдите 

горива, като за отопление на едно домакинство са необходими 5.22 т/г. въглища или 3.98 

т/г. дърва. В този случай средния разход на твърди горива за едно домакинство е изчислен 

на 4.47 тона/год. 

 

Съгласно данните на НСИ, 59.7% от домакинствата в гр. Благоевград и 95% от 

домакинствата в селата се отопляват с твърди горива (дърва и въглища), което определя и 

годишното им потребление в размер на 91 160 тона, от които 81884 тона са изразходвани в 

Благоевград, а останалите 10% са разпределени между 25-те села в общината.  

 

Tаблица V-06. Количества изразходени твърди горива (дърва и въглища) за отопление в 

Община Благоевград за 2014г.  

 

Дърва Въглища 
общо  

твърди горива 

 t/y t/y t/y 
гр. Благоевград 43601 38283 81884 

25 села 5543 3733 9276 

Община Благоевград 49144 42016 91160 
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На Фиг.V-02 e представена карта, визуализираща разположението на жилищните райони, 

разгледани като отделни площни източници, на база, които са определени емисиите от 

битовото отопление. Техните площи са представени в Таблица V-07. 

 

 
 

 

 

 

Селищната мрежа на Община Благоевград е формирана от 26 населени места, от които 

един град – Благоевград и 25 села. По-голяма част от селищата са с население между 100 -

200 души и са значително отдалечени от общинския център. Консумацията на горива в 

такива селища е минимална и практически не оказва значимо въздействие върху КАВ в 

района. Поради тази причина, за оценка на емисиите от битовото отопление са включени 

населени места чието население по официална регистрация е над 500 жители. В 

настоящата оценка са включени всички жилищни квартали на гр. Благоевград, разгледани 

като 12 отделни площни източника и 4 села (с. Бело поле, с. Рилци, с. Покровник, и с. 

Изгрев) с население над 500 жители и отстояние от общинският център до 2 кm.  

 

Разпределението на населението на оценяваната територия на Община Благоевград е 

показано в таблицаV-07. Открояват се четири големи жилищни зони с население над 5 000 

жители. Това са ЦГЧ на Благоевград, кварталите Еленово 1 и 2 и кв. Струмско, където е 

съсредоточено 75% от населението на общината. Висока е гъстотата на населението и в 

жилищните комплекси „Ален мак“, „Грамада“ и „Запад“. Това са жилищните зони, които 

имат и най-висок дял в замърсяването на атмосферния въздух от битовото отопление, 

поради високата гъстота на населението в тях.  
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Легенда: 1. ЦГЧ; 2. ж.к. Орлова чука; 3. Ален мак; 4. Бяла Висота; 5. Еленово - 1; 6. Еленово – 2;  

  7. Освобождение; 8. Вароша; 9. Грамада; 10. Орбита; 11. Запад, 12. Струмско; 13. с. Бело поле;       

14. с. Рилци; 15. с. Покровник; 16. с. Изгрев 

М1:100 000 

Фиг. V-05. 

 Разположение на 

жилищни райони в 

Община Благоевград 
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Таб. V-07. Данни за площта и населението в Община Благоевград по населени места. 

 Жилищен район Площ, кm
2** Брой 

жители* 

1 Гр. Благоевград 5006 70438 

1.1 ЦГЧ 2140 34386 

1.2 Орлова Чука 445.1 1527 

1.3 Ален Мак 154.6 3791 

1.4 Еленово – 1 277.0 5553 

1.5 Еленово -2 208.3 5581 

1.6 Бяла Висота 82.00 1031 

1.7 Освобождение 278 1573 

1.8 Вароша 233 737 

1.9 Грамада 347 3855 

1.1 Стумско 676 8958 

1.11 Запад 140 3078 

1.12 Орбита 24.03 367 

2 с. Бело поле 421.0 576 

3 с. Изгрев 253.0 500 

4 с. Покровник 308.0 788 

5 с. Рилци 495.0 733 

Общо Община Благоевград 6482 73034 

*Население по настоящ адрес през 2014г.; ** площ на населено място въведена в програмния 

модел, Фиг.V-02. 

 

Разпределението на количествата изразходвани твърди горива (дърва и въглища) за 

отопление през 2014 година, по населени места и жилищни комплески в гр. Благоевград 

включени в моделната оценка е представено на Фиг.V-03. Разпределението на 

количествата е направено пропорционално на броя на домакинствата по данни на НСИ и 

изчисления годишен разход на твърди горива от 4.47 тона за едно домакинство. 
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Изчислените емисии на ФПЧ10 и Б(α)П от битовото отопление, на база потреблението на 

твърди горива от населението за 2014г. и получените комбинирани емисионни фактори за 

град Благоевград и за по-малките населени места в общината, се равняват на 652.83 тона 

ФПЧ10 и 0.187 тона Б(α)П.  

 

Разпределението на годишните емисии от ФПЧ10 за 2014г. по жилищни райони e показано 

на Фиг.V-04. От нея се вижда, че годишните емисии от битово отопление в ЦГЧ на 

Благоевград (296 тона), са около 4 пъти по-високи отколкото останалите жилищни 

комплекси в града. Нивото на емисиите в квартал „Струмско“ достига до 77 тона, в кв. 

Еленово 1 и Еленово 2 е между 40-50 тона, а в ж.к. „Алем мак“, „Грамада“ и „Запад“ са 

между 20-35 тона. За останалите населените места и жилищни райони годишните емисии 

на ФПЧ10 са с 50% по-ниски, което се дължи на сравнително по-ниската гъстота на 

населението. 
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Разпределението на годишните емисии от Б(α)П за 2014г. по жилищни райони e показано 

на Фиг.V-05. И при бензо(а)пирен най-високи са годишните емисии от битовото 

отопление в ЦГЧ на Благоевград (0.085 тона). В кварталите „Струмско“, „Еленово 1“, 

„Еленово 2“, „Алем мак“ и „Грамада“ годишната емисия е между 0.01 и 0.02 тона. За 

останалите населените места и жилищни райони в Община Благоевград годишните 

емисии на Б(α)П са под 0.01 тона. 
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Трябва да се има предвид, че изчисляването на емисиите от битовото отопление винаги 

имат оценъчен характер и не могат да се възприемат като резултат с висока точност. 

Използваният емисионен фактор има характер на средна величина, отразяваща емисиите в 

периода на равномерно горене. Етапът на първоначално разпалване се характеризира с 

много високо ниво на емисии и това не е отразено. Догарянето на дървата обратно е 

съпроводено с много ниско ниво на емисии. Освен това стандартните домашни печки за 

дърва са много несъвършени горивни устройства. Поради това, че работят с естествена 

тяга, ефективността на горивния процес зависи от много случайни фактори (височина на 

комина, състояние на тръбите, вида и влажността на дървата и т.н.). Ниската скорост на 

димните газове определя и малък подем на струята от комина, което намалява 

ефективната му височина (разсейването започва от по-ниска точка в сравнение с горивно 

устройство с принудена тяга). В отделна глава US EPA разглежда и въпросите с емисиите 

от домашни камини. Като домашни горивни устройства те са още по-несъвършени и 

отделят още повече емисии в сравнение със стандартните печки. Доколкото те не са 

масово разпространени в българските градове, тези емисионни фактори не са използвани. 

 

2.2. Локално отопление на училища, детски заведения и обществено-

административни сгради 

Към този сектор се включват сградите на местната администрация, училища, детски 

градини, социални и здравни заведения, общински спортни съоръжения и др. Към 

момента, 2014г., по голяма част от учебните заведения и детски градини в Община 

Благоевград са газифицирани или използват горивни отоплителни системи на дизелово 

гориво. Като допълнителен източник на отопление в обществените сгради се използва и 
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електроенергия. Списък на обществените сгради в Община Благоевград според източника 

на отопление в сградата е представен в Таблица V-06 (данните са предоставени от 

Община Благоевград). 

 

Таблица V-06. Брой обществените сгради в Община Благоевград според начина им на 

отопление 

Основен източника на отопление газифицирани 
течно гориво - 

дизел 
Електроенергия 

  бр. бр. бр. 

Училища  19 4 1 

Детски градини 11 4 3 

Детски ясли и детски кухни 3 3 3 

Заведения за социални услуги   5 10 

Адмисистративни сгради 5   1 

Общо 38 16 18 

 

Локалното отопление на училища, детски заведения и административни сгради не е 

включено в изследването, тъй като основната част от тях използват природен газ или 

електроенергия и не представляват източник на ФПЧ10 и Б(α)П. Съгласно предоставената 

от Община Благоевград информация към 2014г. само 16 обекта са използвали за 

отопление дизелово гориво. Мощността на горивните инсталации е малка. Обикновено те 

работят в делничните дни на седмицата с продължителност до 8 часа на ден, а общата им 

моментна емисия е многократно по-малка от тази на жилищните отоплителни печки. 

Поради което отоплителни котли на дизелово гориво не са включени към групата 

източници “Битово отопление”.  

 

2.3. Промишленост 

2.3.1. Организирани източници 

В настоящото изследване промишлеността на Община Благоевград е представена от 7 

фирми, развиващи различни производствени дейности с общо 12 източника на ФПЧ10. 

Четири от тях са горивни инсталации с малка мощност. Изпускателните устройства на 

различни аспирационни уредби са 6, а останалите са свързани със специфични 

производствени дейности. Доколкото в някои фирми източниците на ФПЧ10 са повече от 

един, при представяне на крайните резултати те са обединени в един условен виртуален 

източник. По този начин броят на организираните промишлени източници на емисии от 

ФПЧ10 е сведен до осем. Между тях няма мощни източници на емисии.  

 

Към 2014 година емисии на Б(α)П от промишлеността се изпускат организирано в 

атмосферата от четири промишлени горивни уредби. 

 

За оценка на годишните емисии са използвани данни от годишните доклади по околна 

среда във връзка с изпълнение на условията от Комплексните разрешителни и резултатите 

от собствени периодични или контролни измервания за 2014г., предоставени от РИОСВ 

Благоевград. Положителната страна на този подход е, че се стъпва на реални (измерени) 

данни.  

 

Разположението на организираните промишлени източници на територията на Община 

Благоевград е означено на Фиг. V-06.  
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Фиг.V-06. Разположение на организираните промишлени източници за 2014г. на 

територията на Община Благоевград.  

 

Параметри на промишлените източници включени в оценката и изчислените годишни 

емисии на ФПЧ10 и Б(α)П за 2014 г. са представени в Таблица V-08. 

 

Годишната емисия на ФПЧ10 за 2014 г. от всички организирани източници на територията 

на Община Благоевград се равнява на 5.5 т/год. Разглеждани по отделно, организирани 

източници от територията на общината се характеризират с малък дебит и установени 

ниски концентрация на прах в изходящите газове. В сравнение с предходния период 2009-

2010 г., (преди изпълнението на програмата) тенденцията е за трайно понижаване на 

годишните емисии на ФПЧ10, които са били изчислени на 8.5 т/г. Това се дължи основно 

на предприетите от дружествата действия за преминаване към ниско емисионни горива 

(природен газ), както и подобряване експлоатация и поддържане на оптимален режим на 

всички пречиствателни съоръжения. За сравнение, тези емисии представляват под 1% от 

емисиите на ФПЧ10, генерирани от битовото отопление. В тази връзка, техния принос е 

незначителен при определяне на КАВ в Община Благоевград. 

 

Общата годишна емисия на Б(α)П от промишлените източници е в размер на 8.09E-04 

тона/год. Годишната емисия на Б(α)П от отделните промишлени източници е изчислена на 

база емисионните фактори за бензо-α-пирен, според вида и на използваното гориво, 

съгласно EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2013. Technical guidance to 

prepare national emission inventories, Sorsce Categori 1.А.2. Manufacturing industries and 

construction и годишната производителност на инсталациите.  
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Таблица V-08. Годишни емисии на организираните промишлени източници на ФПЧ10 и 

Б(α)П за 2014 г. 

Източник на 

отпадъчните газове 

ИУ 
Работни 

часове 

Висо

чина 

Диаме

-тър 
Дебит 

Eмисия 

ФПЧ10 

Eмисия 

Б(α)П 

бр. час m m Nm
3
/h t/y t/y 

„Рубин 08“ ООД 

Инсталация за изгаряне 

на биомаса 
1 8000 18 8 5914 4.08 7.60E-04 

„Агромах“ ЕООД 

Асфалтосмесител –  

с. Бело поле 
1 2000 18 1.1 14167 0.18 - 

„Мебелфаб“ АД 

Котел тип EKO S - 800 1 2000 15 0.55 1404 0.518 1.52E-05 

„Леско“ ООД - цех за преработка на дървесина 

Котел 1 2000 15 0.4 2040 0.1584 2.66E-05 

“Метро Кеш енд Кери България” ЕООД 

Котел 1 2000 15 0.5 2401 0.67 7.34E-06 

„Благоевград – БТ“ АД 

Газоход след ХПЦ 2 1 2000 13 0.4 8889 0.23 - 

Газоход след ХПЦ 1 1 2000 18 0.4 7741 0.18 - 

 2     0.41  

„Карлсберг България“ АД - Пивоварна 

Разтоварване и 

транспортиране на 

суровини 

1 8000 22 0.40 2096 0.03 - 

Пречистване на 

суровини 

1 
8000 23 0.60 2466 0.04 - 

Транспортиране на 

суровини преди мелене  

1 
8000 11 0.15 168 0.002 - 

Транспортиране на 

суровини преди мелене  

1 
8000 11 0.15 121 0.002 - 

Транспортиране на 

суровини преди мелене 

1 
8000 11 0.15 138 0.002 - 

Общо Карлсберг 

България 
5     0.079 - 

Община Благоевград  12     5.546 0.0008 
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2.4.Автотранспорт 

Автомобилният транспорт оказва съществено влияние върху замърсяването с прах и 

ФПЧ10, като основните проблеми на национално ниво са свързани с изоставане развитието 

на пътната инфраструктура в сравнение с увеличаващия се брой на МПС. Голяма част 

републиканската и общинската пътна мрежа са в незодоволително – лошо състояние, 

което води до натрупването на пътен нанос и вторично разпрашаване. Траспорта оказва 

значително по-малко влияние върху замърсяването със Б(α)П, което е в пряка зависимост 

от вида на употребяваните горива.  

 

2.4.1.Суспендиране на прах от пътните платна 

В населените места автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на 

ФПЧ (широка фракция, в това число с аеродинамичен диаметър около и под 10 микрона). 

Неговата интензивност е пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите 

изменения – сезонни и денонощни. По тази причина в големите населени места с 

интензивен градски трафик максималната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух 

обикновено съвпада с часовете на пиков трафик. През нощните часове неговото влияние 

върху КАВ силно намалява до пренебрежимо ниски нива. Независимо от това, в градските 

зони с интензивен трафик автотранспортът е в състояние да поддържа високи 

средноденонощни концентрации на ФПЧ10. Към момента това следва да се разглежда като 

световен, в това число национален и регионален проблем. 

 

Основните механизми, по които автотранспортът генерира частици в атмосферния въздух 

могат да се разделят на три: 

 Горивен процес в двигателя – поради непълното изгаряне на тежките компоненти в 

горивото се образуват сажди, които през изпускателната система на автомобила се 

изхвърлят в атмосферата. Доколкото бензина и газовите горива не съдържат тежки 

въглеводороди, изгарянето им в двигателите с вътрешно горене обикновено не е 

съпроводено с отделяне на сажди. По тази причина се приема, че работата на 

бензиновите двигатели не води до образуване на сажди. Изключение правят силно 

износени бензинови двигатели, при които в горивната камера прониква смазочно 

масло. Изгарянето на дизелово гориво обаче в много случаи води до генериране на 

сажди. Този процес е особено силен, когато към горивните камери се подава силно 

обогатена на гориво смес (процес на ускоряване). Независимо, че през последните 

десетилетия дизеловите двигатели се усъвършенстваха много, процесът на непълно 

горене в процеса на ускоряване не е овладян. Като техническо решение, към 

изпускателна система на новите дизелови автомобили се монтира филтър за частици. 

У нас няма задължително изискване за наличие на филтър за частици към дизеловите 

автомобили. 

 Процеси на механично триене – това са процесите на триене на автомобилните гуми 

в пътното платно и триене между спирачните накладки на спирачната уредба. 

Независимо, че тези процеси протичат реално, относителният им дял при формиране 

на емисиите от ФПЧ10 може да се приеме за пренебрежимо малък. 

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

автотранспортът предизвиква вторично замърсяване с ФПЧ10. Предизвиква се 

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

пътното платно от въртящите се автомобилни гуми и завихряне на вече придобилите 

енергия частици в аеродинамичната диря на движещия се автомобил. Картината става 

още по-сложна при едновременното движение на няколко автомобила, каквато е 

картината в градски условия. За пътните условия в България може с увереност да се 

приеме, че относителният дял на суспендирания прах от пътните платна представлява 

повече от 95% от общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта. 
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За да се води успешна борба с това явление е необходимо да се познават добре не само 

механизмите за суспендиране, но и основните фактори които определят неговата 

интензивност. Независимо, че тези фактори са много, над тях изпъкват два с 

първостепенно значение: пътен нанос и тегло на автомобилите. 

Пътен нанос: 

Това е сумарното количество несвързани помежду си твърди частици (най-често почва, 

пясък и др.), попаднали върху пътното платно по всички възможни начини. Този нанос се 

измерва в грам на квадратен метър от пътното платно и представлява осреднена величина. 

За нанос се считат само частици с аеродинамичен диаметър до 30 микрона (чрез 

предварително пресяване, по-големите частици се отделят). Пътният нанос е разпределен 

неравномерно върху пътното платно. Той е най-малко около осевата линия на пътя и се 

увеличава в направление към банкета на пътя или бордюра на улицата. В градски условия 

бордюра играе задържаща роля, поради което плътността на наноса там може да достигне 

много високи стойности. При движението си автомобилите непрекъснато суспендират 

този нанос във въздуха и причиняват замърсяване. Ако върху пътните платна не се внася 

нов нанос, интензивното движение води до „почистване” на пътното платно. 

Интензивността на това „самопочистване” е пропорционална на интензивността на 

движение. Този ефект се наблюдава най-силно при дневен трафик над 5000 МПС/24 часа 

(висок трафик). При трафик под 5000 МПС/24 часа (слаб трафик) и равни други условия, 

задържащия се върху пътните платна нанос е повече. Чрез осредняване на данни е 

установено, че от общото количество суспендиран от пътя прах, около 20% са ФПЧ10. Не е 

известно за сега в България да са правени подобни измервания. По тази причина 

информация за подобни изследвания и измервания могат да се намерят само в 

чуждестранни източници. Представената в настоящата оценка информация е заимствана 

от изследвания на U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42). 

 

От казаното по-горе става ясно, че в реални условия пътният нанос е една непрекъснато 

променяща се величина. Нейните стойности могат да варират в твърде широки граница 

(от 0.02 до 400 g/m
2
) и това зависи от твърде много фактори, които не могат да бъдат 

свързани в универсална корелация. По тази причина за целите на моделирането се 

използват референтни стойности, получени чрез осредняване на голям брой преки 

измервания. При първокласни пътни условия и липса на постоянни източници за пренос 

на кал и тиня към пътя минималният нанос за път с висок трафик е 0.1 g/m
2
, който 

нараства до 0.4 g/m
2
 за условията на нисък трафик. Приема се, че суспендирания при тези 

условия прах не може да доведе до превишаване на СД НОЧЗ за ФПЧ10 от 50 µg/m
3
. Към 

тези условия можем да отнесем първокласните пътища от РПМ, които са реконструирани 

през последните 5 години, имат добре оформени банкети и канавки, подходите към тях са 

асфалтирани и пътната настилка е в много добро състояние (отсъствие на дупки и 

пукнатини). Даже и при първокласни пътища, при които не се допуска непрекъснато 

внасяне на замърсяване, след проливни дъждове и бури наносът бързо се увеличава до 

нива 0.5 – 3 g/m
2
. Зависимостта на емисията на ФПЧ10 в g/km от количеството на пътния 

нанос при автомобили с различна маса и средна скорост 50 km/h е получена чрез числено 

симулиране с използване на модела U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 

5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads: 

Measurement Policy Group Office of Air Quality Planning and Standards U.S. Environmental 

Protection Agency, January 2011 при вариране на стойността на пътния нанос от 0.1 до 3 

g/m
2
 със стъпка 0.1 g/m

2
 за автомобили с тегло съответно 1.3 и 5 тона и е показана на 

Фиг.V-07.  
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От фигурата лесно може да се оцени, че даже автомобил с тегло 1 тон и пътен нанос 0.1 

g/m
2
 води до емисия от 0.13 g/km. При трафик от 1000 МПС/час (типичен за улиците с 

натоварен трафик) води до емисия от 130 g/h (130 млн. µg) от километър. При нанос 1, 2 и 

3 g/m
2
 тази емисия нараства съответно на 564, 885 и 1152 g/h за километър. В случая 

пътното платно се превръща в непрекъснато действащ линеен източник на нивото на 

земята. За разлика от високите източници, те нямат междинно пространство за разсейване 

и бързо създават високи приземни концентрации. Картината се усложнява значително, 

когато на ограничено пространство са разположени множество такива линейни източници 

(улична мрежа в средни и големи населени места). В такива случаи и в зависимост от 

конкретните метеорологически условия се създават предпоставки в отделни точки и зони 

на територията да се достига до много високи моментни приземни концентрации. Те от 

своя страна водят и до получаване на високи СД концентрации. 

 

Тегло на автомобила: 

Вторият фактор, който оказва значително влияние върху нивото на емисията е теглото на 

МПС. Това влияние е илюстрирано на Фиг.V-08, получено аналогично чрез числено 

симулиране с използване на гореспоменатия модел при вариране на стойността на теглото 

на автомобила от 1 до 25 тона със стъпка 1 тон при ниво на пътния нанос 0.1, 0.4 и 1 g/m
2
. 

Тази информация е полезна за органите, които се грижат за състоянието на настилките по 

уличната мрежа.  

 

От Фиг. V-08 се вижда, че с нарастването на теглото на автомобила и при постоянно ниво 

на пътния нанос, емисията нараства нелинейно. Така например, докато при пътен нанос 1 

g/m
2
 автомобил с тегло 1 тон предизвиква емисия от 0.564 g/km, то при същите условия 

тежкотоварен автомобил с тегло 25 тона предизвиква емисия от 70.5 g/km (нарастване 

около 125 пъти). Този пример илюстрира защо движението на тежкотоварни автомобили 

по уличната мрежа на населените места трябва да се свежда до абсолютно необходимия 

минимум. 

 

Това обяснява и защо по-тежки замърсявания със суспендиран прах се наблюдават в 

райони с усилено движение на товарни автомобили (големи строителни обекти, кариери 

за добив на инертни материали, и др. подобни обекти), около които пътищата не са в 

добро състояние и имат високо ниво на пътния нанос. 
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Фиг.V-07. Влияние на пътния нанос върху емисионния фактор за ФПЧ-10 

при различно тегло на МПС в тона 
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По първокласните пътища от РПМ този ефект силно се редуцира поради ниския 

относителен дял на тежкотоварните автомобили от общия автомобилен трафик и ниското 

ниво на пътния нанос. 

 

 
 

Как се образува пътния нанос: 

Основните причини за замърсяването на пътните платна с частици могат да се 

класифицират като естествени (природни) и антропогенни (предизвикани от различни 

видове човешка деятелност). 

 

Към естествените причини спадат процесите на непрекъснато утаяване на частици с 

разнообразен произход от атмосферата върху земната повърхност. Освен това, пръст, кал, 

тиня и пясък попадат върху пътните платна при екстремни метеорологични условия като 

проливни дъждове, порои, свлачища, ураганни ветрове и др. Възможностите на хората да 

влияят върху тези процеси е минимална. 

 

Антропогенните причини са твърде много на брой, и тук ще бъдат посочени само някои 

от тях, които са характерни за населените места у нас. 

 Директно разсипване на различни строителни материали (пясък, инертни материали) 

и разтвори (вар, хоросан, бетон) върху пътните платна от транспортните средства, 

които ги превозват; Основната причина е свързана с неспазване на задължителните 

изисквания за транспорт на такива типове материали); 

 Изкопни работи на строителни обекти – извозването на изкопаната земна маса е 

съпроводено с разкалване на прилежащите райони. Задължителното измиване на 

гумите на автомобилите е много рядка практика, а на повечето места това не се 

прилага. Количеството пръст, която се изнася по този начин води до увеличаване на 

пътния нанос многократно, а неговото самопочистване е свързано с високи емисии на 

прах и ФПЧ10; 

 Изграждане на подземни мрежи (канализационни, електрически, телефонни и др.) – 

обикновено изкопаната пръст се натрупва върху пътното платно. По време на целия 

строителен период тя непрекъснато се разнася от превозните средства и дъждовете в 

обширен район и допринася за значително увеличаване на пътния нанос; 

 Малки и средни ремонти на фасади на сгради – след завършване на ремонтите 

(частична топлоизолация, запълване на фуги, ремонт на покриви и др.) прилежащите 

тротоари обикновено силно замърсени с различни остатъци от строителни разтвори и 
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Фиг.V-08. Влияние на теглото на МПС върху емисионния фактор за ФПЧ-

10 при различен пътен нанос в g/m2 
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материали. Независимо, че строителните фирми извозват едрогабаритните отпадъци, 

тротоарите остават непочистени (задължително измиване на замърсените тротоари 

след ремонтни работи не се практикува). Постепенно всички замърсявания попадат на 

пътното платно и допринасят за увеличаване на пътния нанос; 

 Натрупване на пътен нанос до бордюрите (Илюстрация 1 и 2) – това е често 

срещана картина. Земната маса постепенно се уплътнява и разширява. Става 

неподатлива на машинно, даже и на ръчно измиване. При всеки дъжд тя се изнася към 

уличните платна;  

 Лошо състояние на тротоарите (Илюстрация 3) – в редица случаи тротоарите са в 

лошо състояние и върху тях от дъждовете непрекъснато се намива земна маса от 

прилежащите зелени площи. От там тя непрекъснато се пренася върху прилежащите 

пътни платна. 

 Лошо състояние на територии, определени за зелени площи (Илюстрация 4)  – при 

всеки дъжд, дълго време неподдържаните зелени площи стават източник за пренос на 

земна маса към тротоарите, а от там към пътните платна. 

 Паркиране в зелени площи (Илюстрация 5) – това е типична картина за много от 

кварталите, в които жителите паркират автомобилите си за пренощуване. Недостигът 

на паркоместа (и ниската екологична култура на водачите) води до постепенно 

„превземане” на зелени площи.  

 

 
(Илюстрация 1) 

 

 
(Илюстрация 2) 
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(Илюстрация 3) 

 

 
(Илюстрация 4) 

 

 
(Илюстрация 5) 
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Горните примери показват само няколко от многото възможни пътища за попадане на 

почва, кал, тиня, остатъци от строителни материали, разтвори и др. върху пътните платна. 

Ако многобройните източници за това не бъдат силно намалени или ликвидирани, върху 

пътните платна системно ще се поддържа високо нива на наноса и следователно, високо 

ниво на емисии от прах, в това число и на ФПЧ10.  

 

С периодично (даже системно) измиване на част от градските улици, без да бъдат 

прекъснати източниците за пренос на нов нанос върху тях, не може да бъде постигнато 

трайно и устойчиво намаляване на замърсяването с ФПЧ10. Това означава също, че 

мерките на общините за намаляване на транспортното замърсяване с ФПЧ10 следва да 

бъдат ориентирани основно към постепенно намаляване и ликвидиране на пътищата за 

попадане на нанос върху пътните платна по всички антропогенни начини, в това число 

чрез замърсени с кал автомобилни гуми и чрез дъждовните води от лошо поддържани 

зелени площи, нерегламентирани паркинги и други лошо поддържани площи за 

обществено ползване. 

 

Оценката на емисиите на ФПЧ10 в резултат на движението на транспортните средства по 

пътната мрежа зависи в голяма степен и от вида и качеството на пътните настилки. Към 

момента няма специална методика за изчисляване на емисиите на ФПЧ10 от пътен унос в 

резултат на движението на автомобилите. По тази причина, за оценка на емисиите на 

ФПЧ10 от транспорта 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, 5
th

 Edition”. В основата на 

математическия модел е уравнението:  

 

  Еf= k (sL/2)
0.65

 х (W/3)
1,5

 , където: 

 

Ef - прогнозен емисионен фактор, (g/km); sL - унос по пътната настилка, (g/m
2
); k- основен 

емисионен фактор; W - средна маса на моторните превозни средства, които пътуват по 

пътя, (t). 

 

Горното уравнение е разработено на базата на изследвания, доказващи, че при движението 

си автомобилите суспендират в атмосферата частици с широк дисперсионен състав. 

Предвид факта, че състоянието на уличното платно не може да бъде стандартно 

определено, US ЕРА допуска моделите за оценка на емисиите от прах да се правят при 

равновесни условия, при които количеството на постъпващите върху пътната настилка 

отлагания са равни на всички суспендирани в атмосферния въздух и така се елиминират 

условията, при които процесът на отлагане е нарушен: лед, сняг, дъжд и др. 

 

Вторичният унос върху пътното платно зависи от много фактори, между които са 

средната скорост на движение на моторните превозни средства, среднодневния трафик, 

широчината на пътните платна, наличието или отсъствието на бордюри, канавки и платна 

за паркиране и други. 

 

За специфичните стойности на вторичния унос US EPA предлага критерии за избор. За 

целта улиците се разделят на две групи: главни (от 500 до 5000 моторни превозни 

средства за 24 часа) и малки (под 500 моторни превозни средства за 24 часа). За първият 

случай се предлагат стойности на sL в границите от 0.015 до 1 g/m
2
, а за втория случай от 

1 до 2 g/m
2
. Ниските стойности предполагат отлично състояние на асфалтовото покритие, 

докато високите стойности отговарят на лошо състояние. Стойностите са съобразени и с 

правилото, че отлаганията върху пътната настилка в градовете са по-големи в сравнение с 

тези за извънградските територии. 
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2.4.2. Годишни емисии на ФПЧ10 и Б(α)П от автотранспорта 

Влиянието на автотранспорта върху КАВ и особенно върху емисиите на ФПЧ10 има 

съществено значение, т.к. той е най-динамично развиващият се източник на емисии в 

атмосферния въздух както в световен, така и в регионален мащаб. Този извод е от особено 

значение за населените места и силно урбанизираните територии, поради това, че в тези 

райони се съчетават множество неблагоприятни фактори: 

 Нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители; 

 Непрекъснато нарастване на средната мощност на леките и товарните 

автомобили; 

 Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред останалите 

видове транспорт; 

 Висок относителен дял на автомобилите “втора употреба” с нефункциониращи 

катализаторни устройства; 

 Висока средна възраст на МПС в експлоатация; 

 Изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с бързо увеличаващия се 

брой на МПС. 

 

Факторите, обуславящи количествено вредното влияние на автомобилния транспорт 

върху качеството на атмосферния въздух в градска среда са: степента на автомобилизация, 

вида и състоянието на уличната мрежа, структура на автопарка по типове автомобили и 

използвано гориво, организация на движението. 

 

 Характеристика на пътната и уличната мрежа в Община Благоевград (по 

данни от ОПР на Благоевград 2014-2020г.) 

През територията на Община Благоевград преминава главен път Е-79, главна 

транспортана артерия на България и основна връзка на столицата и страната с Гърция. 

Общинската пътна мрежа е с обща дължина 132 km. Тя допълва транспортните функции 

на пътищата от републиканската пътна мрежа и обвързва (в транспортно отношение) 

населените места от Общината, през които не преминават пътища от по-висок клас. По 

данни от Общински план за развитие на Община Благоевград за 2014 – 2020 година, над 

80% от пътната мрежа се нуждае от рехабилитация.  

 

В град Благоевград уличната мрежа е съставена предимно от главни улици – ІV клас, с 

широчина от 7.0 и 12.0 метра. Дължина на първостепенната улична мрежа е около 55 km, 

а общата дължина на уличната мрежа в Благоевград е около 135 km, поддържана в 

сравнително добро състояние. В града съществуват 10 броя светлинно регулирани 

кръстовища. Кръговите кръстовища са само 4, които поради натоварването на трафика се 

оказват крайно недостатъчни. 

 

Класификация на ПУМ за гр. Благоевград 

Клас 
Функционално 

разпределение 
Брой ленти 

Широчина на една 

лента (м) 

Дължина 

(км) 

II Градска магистрала 2+2 3.75 5.25 

III Районна артерия 
2+2 

(4) 

3.50 

(3.00) 

22.8 

IV Главни улици 
2 

 (4) 

3.50 

(3.00) 

26.5 

ОБЩО: 54.62 
Източник: ОПР Благоевград 2014-2020г. 
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През периода 2012 – 2014г. са предприети действия от страна на Община Благоевград за 

решаване на гореизброените проблеми, като ежегодно са извършвани ремонтни дейности 

по уличната мрежа и тротоарите, организацията на движението в град Благоевград с цел 

намаляване на трафика в най-натоварените дни. 

 

За постигане на по-голяма достоверност при изследване на замърсяването, предизвикано 

от транспорта, са използвани данни от РЗИ Благоевград за средночасова интензивност на 

автомобилното движение (МПС/час) за 2014г. Преброяването е извършено в 17 пункта, 

обхващаши възлови кръстовища в града. Измерванията са извършени в периода септември 

– октомври, като се отчита и структурата на потока МПС (Tаблица V-11). За 

транспортното натоварване на републиканската пътна мрежа в района на Община 

Благоевград са използвани данни за средночасова интензивност на автомобилното 

движение (МПС/час), публикувани в докладите на Агенция пътна инфраструктура
1
. 

 

Таблица V-11. Средночасова интензивност на автомобилното движение (МПС/час) по 

основни кръстовища в гр. Благоевград за 2014г. 

Наименование пункт - кръстовище 
Брой МПС, по вид 

ЛА  
ТА - 

дизел 

Общ брой 

МПС/час 

1  Главен път Е79 – о.п. Благоевград 907 449 1356 

2 

бул. Св.Св Кирил и Методи и ул. Владо 

Черноземски 
1218 92 1310 

3 бул. Св.Св Кирил и Методи и ул. Илинден 1159 74 1233 

4 ул. Васил Левски и ул. Владо Черноземски 1347 101 1448 

5 бул. Ал. Стамболийски и ул. 14-ти полк 1118 84 1202 

6 ул. Стефан Стамболов - пред II ОУ 732 47 779 

7 площад Гоце Делчев 740 56 796 

8 ул. Иван Михайлов и ул. Владо Черноземски 838 54 892 

9 ул. Полковник Драганов и ул. Никола Вапцаров 716 38 754 

10 

бул. Димитър Солунски и бул. Св.Св Кирил и 

Методи  
1237 93 1330 

11 жп. Прелез кв. Старо Стумско 578 64 642 

12 бул. Васил Левски - пред гимназия по текстил 587 73 660 

13 ул. Васил Левски и бул. Димитър Солунски 937 81 1018 

14 ул. Димитър Солунски - пред фабрика Воршилов 1032 115 1147 

15 ул. 14-ти полк 811 43 854 

16 ул. Яне Сандански 709 45 754 

17 ул. Александър Стабмолийски 742 46 773 

18 ул. Григор Пърличев 761 24 785 

 Общо 16169 1579 17733 

 

От представените в таблица V-11 данни се вижда, че в автопарка делът на леките и 

лекотоварните автомобили е сравнително висок - 91% от всички автомобили. Както за 

цялата страна, така и за Община Благоевград е характерно, че непрекъснато се променя и 

структурата на автопарка по типове автомобили и използвано гориво. Бързо нараства 

                                           
1
 Стратегически карти за шум – за основни пътни участъци в република България с трафик над 3 мил. МПС годишно и 

актуализация за основни пътни участъци с трафик над 6 мил. МПС годишно 
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относителния дял на леките (ЛА) и лекотоварните (ЛТ) автомобили с дизелови двигатели 

за сметка на тези с бензинови двигатели. Намалява и относителния дял на автомобилите с 

газови уредби. Почти 100% от тежките автомобили (ТА) и автобусите (Авт) използват 

дизелово горивo. 

 

Оценката на влиянието на транспорта върху замърсяването с ФПЧ10 и Б(α)П е направено 

на базата на съществуващите за Община Благоевград данни, реалната пътна структура, и 

данни за изменение на трафика в градски и извънградски условия. Годишните емисии от 

ФПЧ10 и Б(α)П в резултат на автотранспорта са определени в следната последователност: 

 Съставена е моделна транспортна карта на Община Благоевград (виж Фиг. V-09 

Транспортна схема на Община Благоевград за оценка на емисиите на ФПЧ10 и 

Б(α)П), включваща основни улици на града, както и отделни части от 

републиканската пътна мрежа с обща дължина 26.79 km. От схемата са изключени 

третостепенни улици и паркинги. 

 Дефинирани са 24 самостоятелни линейни източника (улица или част от нея), 

разделени в три основни групи: с трафик над 10000 МПС/24 часа (силен трафик), с 

трафик между 5000 - 10000 МПС/24 часа и с трафик под 5000 МПС/24 часа (слаб 

трафик). Списък и данни за включените линейни източници е представен в 

Таблица V-12. 

 Изменението на сезонната интензивност е отразена чрез четири коефициента, както 

следва: лято – 1.00; есен - 0.82; зима - 0.69; пролет - 0.80. 

 Средният пътен нанос към 2014г. е приет както следва: градски улици с висок 

трафик – 1.0g/m
2
; градски улици с нисък трафик – 1.5g/m

2
; входно – изходни 

магистрали и извънградски пътища 0.5g/m
2
. Тези стойности, отразяват реалното 

състояние на пътищата към момента. Отчетен е факта, че за периода 2012 – 2014г. 

състоянието на съществуващата пътна инфраструктура на територията на 

общината е подобрено в сравнение с 2011 г. 

 Средното тегло на автомобилите е прието както следва: по линиите на движение на 

градския транспорт и входно изходните магистрали 2.5 тона; по всички останали 

улици – 1.5 тона. 

 

На следващата Фиг.V-09 е представена моделната транспортна схема с основните пътни 

артерии на Община Благоевград: 
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Фиг. V-09. Моделна транспортна схема на Община Благоевград, М 1:100 000 

 

Оценката на емисиите от ФПЧ10 е направена чрез прилагането на модел на US EPA 

(Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and 

Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads: Measurement Policy Group Office of Air Quality 

Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, January 2011 за всеки един от 

линейните източници с отчитане на изменението на трафика по сезони, дни от седмицата 

и часове от денонощието и последващо сумиране. 

 

При изчисляване емисията на Б(α)П в отработените газове от двигателите на 

автомобилите са използвани емисионните фактори съгласно EMEP/EEA emission inventory 

guidebook 2013, Category 1.A.3.b Road transport. 

 

Общият брой на дните в годината е приет за 320. Останалите 45 дни са приети като 

средногодишен брой дни с валежи над 3 l/m
2
 (приема се, че през такива дни суспендиране 

на прах от пътните плана отсъства или е минимално). 

 

Използваният дисперсионен модел на US EPA ISC-Aermod позволява да се моделира 

динамиката на източниците чрез голям набор от относителни коефициенти, в това число 

по месеци, по седмици, по часове от годината, за делнични и почивни дни и т.н. В 

настоящото изследване са използвани два вида относителни коефициенти: Часови 

коефициенти, които показват в относителни единици изменението на интензивността на 

трафика в рамките на денонощието. Тези коефициентите могат да придобиват стойности 

между 0 и 1. Стойност 1 отговаря на максимален трафик, а стойност 0 означава липса на 

трафик.  
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Сезонни относителни коефициенти, които отразяват общата промяна на трафика през 

отделните сезони (пролет, лято есен зима). В този случай, по разбираеми причини, на 

сезонният относителен коефициент за лятото е присвоена стойност 1. За всички останали 

сезони относителният коефициент се определя на базата на прогнозното натоварване на 

пътната мрежа. 

 

Таблица V-12. Описание на линейните източници от моделната транспортна схема на 

Община Благоевград и максималния трафик  

номер 

по ред 
Наименование 

Дължина 

km 

Ширина 

M 

Трафик 

МПС/24час 

1 бул. Св. Св. Кирил и Методий 0.96 18.75 17361 

2 ул. Владо Черноземски 0.50 15 4050 

3 ул. Илинден 0.85 7.5 13325 

4 бул. Васил Левски - 1 0.71 7.5 15930 

5 бул. Васил Левски - 2 1.10 15 10233 

6 бул. Ал. Стамболийски - 1 0.77 15 13500 

7 бул. Ал. Стамболийски - 2 1.00 7.5 11070 

8 бул. 14-полк 1.40 15 12177 

9 ул. Симеон Радев 0.40 15 11475 

10 ул. Стефан Стамболов 0.60 7.5 10260 

11 ул. Братя Миладинови/ ул. Митрополит Борис 0.70 15 10665 

12  ул. Митрополит Борис/ ул. Хр. Стилянов 0.30 7.5 10665 

13 ул. Иван Михайлов - 1 0.50 7.5 10557 

14 ул. Иван Михайлов - 2 1.10 22.5 10530 

15 ул. Полковник Драганов 1.00 7.5 9005 

16 бул. Димитър Солунски 2.70 15 17820 

17 ул. Григор Пърличев 0.85 7.5 10935 

18 ул. Славянска 1.00 15 10800 

19 ул. Яне Сандански 1.60 7.5 11070 

20 ул. Освобождение 1.20 7.5 7641 

21 ул. Джеймс Баучер 0.40 15 13500 

22 ул. Марица 0.65 7.5 8100 

23 ул. П. Яворов 2.10 7.5 8100 

24 Е79 - о.п Благоевград 4.40 15 18300 

 
Сума 26.79  

  

Изчислените на базата на гореописания модел емисии на ФПЧ10 и Б(α)П от транспорта в 

Община Благоевград, обхваща само линейните източници, описани в таблица V-12. 

Моментните и часовите емисии отразяват максималния трафик по сезони. Сезонните 

емисии са изчислени с използване на часовите и сезонните относителни коефициенти на 

трафика. 

 

Таблица V-13. Моментни, часови, сезонни и годишни емисии на ФПЧ10 от 

транспортната схема на Община Благоевград за 2014г. 

  Лято Есен Зима Пролет Сума год. 

g/s 5.04 4.13 3.49 4.03  

kg/h 18.13 14.87 12.58 14.50  

kg/24h 242.93 199.20 168.59 194.35  

t/y 21.86 17.93 15.17 17.49 72.46 

Забележка: Моментните и часовите емисии отразяват максималният трафик 
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Таблица V-14. Моментни, часови, сезонни и годишни емисии нa Б(α)П от 

транспортната схема на Община Благоевград за 2014г. 

 Лято Есен Зима Пролет Сума год 

g/s 4.03E-06 3.31E-06 2.80E-06 3.23E-06  

kg/h 1.45E-05 1.19E-05 1.01E-05 1.16E-05  

kg/24h 1.95E-04 1.60E-04 1.35E-04 1.56E-04  

t/y 1.75E-05 1.44E-05 1.22E-05 1.40E-05 5.80E-05 

Забележка: Моментните и часовите емисии отразяват максималният трафик 

 

3. Дефиниране и групиране на източниците на емисии 

3.1. Битово отопление 

Както беше вече описано по-горе, оценката на емисиите на ФПЧ10 и Б(α)П от битовото 

отопление е направена на базата на обобщени данни за разхода на горива и други 

енергоизточници в домакинства и комбиниран емисионен фактор за град Благоевград и 

останалите населени места в Община Благоевград. 

 

Таблица V-15. Изходни данни за оценка на разсейване от битовото отопление на 

територията на Община Благоевград към 2014г 

 

Площни източници Бр. 

Домакин-

ства 

Площ 
Емисия на ФПЧ10 Емисия на Б(α)П 

Населено 

място/квартал 

Обща Относителна Обща относителна 

m
2
 g/s g/m

2
s g/s g/m

2
s 

1 Благоевград 30625 5.01E+06 39.03 7.80E-06 0.01 2.24E-09 

1.1 ЦГЧ 14950 2.14E+06 19.0512 2.90E-05 5.48E-03 8.34E-09 

1.2 Орлова Чука 664 4.45E+05 0.8461 1.90E-06 2.43E-04 5.46E-10 

1.3 Ален Мак 1648 1.55E+05 2.1004 1.36E-05 6.04E-04 3.91E-09 

1.4 Еленово - 1 2414 2.77E+05 3.0764 1.11E-05 8.84E-04 3.19E-09 

1.5 Еленово -2 2426 2.08E+05 3.0919 1.48E-05 8.89E-04 4.27E-09 

1.6 Бяла Висота 448 8.20E+04 0.5713 6.97E-06 1.64E-04 2.00E-09 

1.7 Освобождение 684 2.78E+05 0.8717 3.138E-06 2.51E-04 9.02E-10 

1.8 Вароша 321 2.33E+05 0.4086 1.76E-06 1.17E-04 5.05E-10 

1.9 Грамада 1676 3.47E+05 2.1361 6.15E-06 6.14E-04 1.77E-09 

1.1 Стумско 3895 6.76E+05 4.9634 7.34E-06 1.43E-03 2.11E-09 

1.11 Запад 1338 1.40E+05 1.7053 1.22E-05 4.90E-04 3.50E-09 

1.12 Орбита 160 2.38E+04 0.2033 8.55E-06 5.84E-05 2.46E-09 

2 с. Бело поле 186 4.21E+05 0.5795 1.38E-06 1.54E-04 3.67E-10 

3 с. Изгрев 174 2.53E+05 0.5422 2.15E-06 1.44E-04 5.71E-10 

4 с. Покровник 315 3.08E+05 0.9830 3.19E-06 2.62E-04 8.49E-10 

5 с. Рилци 271 4.95E+05 0.8467 1.71E-06 2.25E-04 4.56E-10 

Община Благоевград 31572 6.48E+06 41.98 8.48E-05 1.20E-02 3.25E-08 

 

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: 

 Отоплителният сезон започва от 1 ноември и завършва на 30 април; 
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 Домашните отоплителни печки работят със средна продължителност 8 часа в 

денонощието; 

 Отоплителните камини не са включени в източниците, тъй като техният брой е 

оценен като незначителен; 

 Всеки жилищен район се дефинира като площен източник и неговите граници 

съвпадат с реалните граници; 

 Височината на излъчване съвпада с височината на средната етажност на жилищния 

район; 

 Приема се, че вертикалния подем на газовете от комините е в границите между 9 и 

15 метра. 

 

Изчислените на базата на горните допускания моментни стойности на емисиите на вредни 

вещества в атмосферния въздух за всеки един от жилищните райони в Община 

Благоевград са представени в Таблица V-15. В моделната оценка са включени четири от 

общо 25 села (с. Бело поле, Рилци, Покровник и Изгрев), т.к. те са с население над 500 

души и са разположени в близост до общинският център гр. Благоевград. Годишните 

емисии са изчислени на базата на данните от точка V-01. В моделиращата система всички 

площни източници от Таблица V-15 са дефинирани като група източници със съкратено 

наименование “Битово отопление”. 

 

3.2. Промишленост 

Промишлеността на Община Благоевград е представена от 7 фирми с общо 12 източника. 

В тези предприятия се осъществяват различни горивни процеси или други 

производствени процеси, които са източници на ФПЧ10 и Б(α)П. Данните за тях (така 

както са включени в моделиращата система) са представени в таблица V-16. 

Изчисленията са проведени при спазване на следните условия: 

 Когато на територията на дадена фирма има повече от два източника на емисии, 

те са обединени като един виртуален източник, а емисиите им са сумирани; 

 Всички източници са въведени в координатна система WGS 84 проекция UTM 

зона N 35; 

 Всички промишлени източници на територията на Община Благоеград са 

обединени в група източници, със специфично наименование “Промишленост”, 

което позволява да се провери самостоятелно тяхното влияние върху КАВ. 

 

Таблица V-16 Моментни емисии на ФПЧ10 и Б(α)П от организирани промишлени 

източници в Община Благоевград към 2014 г. 

ID Фирма 
Източник на 

отпадъчни газове 

ИУ 
Емисия 

ФПЧ10 

Емисия 

Б(α)П 

Координати 

UTM, зона 35N 

бр. g/s g/s X Y 

1 Рубин 08  
инсталация за 

изгаряне на 

биомаса 
1 0.14 2.64E-05 175953.3 4657655.3 

2 Агромах Асфалтосмесител 1 0.025 - 172176.6 4660790.2 

3 Мебелфаб Котел 1 0.072 2.11E-06 176422.9 4658147.3 

4 Леско Котел 1 0.022 3.69E-06 173009.6 4660326.6 

5 Метро Кеш Котел 1 0.017 1.02E-06 174347.9 4658548.5 

6 Благоеград - БТ 1 аспирация 1 0.032 - 175935.5 4658459.9 

7 Благоеград - БТ 2 аспирация 1 0.026 - 175965.6 4658432.5 

8 Карлсберг  аспирации 5 0.003 - 176416.2 4657702.7 

 Сума:  12 0.337 3.32E-05   
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3.3. Автотранспорт 

За целите на моделирането пътната мрежа на Община Благоевград е представена чрез 24 

пътни отсечки с обща дължина 26.79 километра. Тяхното наименование и дължина са 

представени в таблица V-17. В същата таблица са показани и максималните моментни 

емисии на ФПЧ10 и Б(α)П за най-натоварения часови интервал между 16 и 18 ч. В 

компютърната симулационна система транспортната схема на Благоевград е въведена като 

система от линейни източници, следващи точното им разположение в съответствие със 

съставената електронна карта.  

 

Таблица V-16. 

номер 

по ред 
Линеен източник 

Емисия 

ФПЧ10 

Емисия 

Б(α)П 

    g/s g/s 

1 бул. Св. Св. Кирил и Методий 0.22 1.97E-07 

2 ул. Владо Черноземски 0.05 2.39E-08 

3 ул. Илинден 0.15 1.34E-07 

4 бул. Васил Левски - 1 0.15 1.34E-07 

5 бул. Васил Левски - 2 0.15 1.33E-07 

6 бул. Ал. Стамболийски - 1 0.14 1.23E-07 

7 бул. Ал. Стамболийски - 2 0.15 1.31E-07 

8 бул. 14-полк 0.23 2.01E-07 

9 ул. Симеон Радев 0.06 5.42E-08 

10 ул. Стефан Стамболов 0.08 7.27E-08 

11 ул. Братя Миладинови/ ул. Митрополит Борис 0.10 8.81E-08 

12  ул. Митрополит Борис/ ул. Хр. Стилянов 0.04 3.78E-08 

13 ул. Иван Михайлов - 1 0.07 6.23E-08 

14 ул. Иван Михайлов - 2 0.15 1.37E-07 

15 ул. Полковник Драганов 0.22 1.06E-07 

16 бул. Димитър Солунски 0.64 5.68E-07 

17 ул. Григор Пърличев 0.12 1.10E-07 

18 ул. Славянска 0.14 1.28E-07 

19 ул. Яне Сандански 0.24 2.09E-07 

20 ул. Освобождение 0.23 1.08E-07 

21 ул. Джеймс Баучер 0.07 6.38E-08 

22 ул. Марица 0.13 6.22E-08 

23 ул. П. Яворов 0.42 2.01E-07 

24 Е79 - о.п Благоевград 1.07 9.51E-07 

 
Сума 5.04 4.03E-06 

 

За целите на моделирането, улиците от транспортната схема на Община Благоевград са 

разделени на три типа: 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 от 

автомобилите в атмосферата прах.  
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4. Дисперсионно моделиране и оценка на актуалния принос на отделните 

сектори/източници за 2014 г. 

Както беше описано по-горе, използваният дисперсионен модел AERMOD 

позволява както комплексна оценка на замърсяването от всички източници, така и оценки 

на разсейването по предварително създадени групи от източници. В конкретния случай 

бяха създадени три групи източници: 

1. Битово отопление; 

2. Промишленост; 

3. Транспорт. 

 

За оценка на разсейването са използвани няколко опции: 

 Четвърта по стойност 24-часова концентрация; 

 Средногодишна концентрация 

 

За визуализация на резултатите е използван резултата за 4-тата по стойност 24-часова 

концентрация и СГ концентрация. В съответствие с модела на US EPA за оценка на 

разсейването на ФПЧ „PM10-pos NAAQS” (National Agency for Air Quality Standarts), 

първите три по стойност най-високи средноденонощни концентрации нямат 

представителен характер, тъй като могат да се дължат на екстремни фактори като много 

силен вятър или други природни феномени. За по-голяма яснота, всички 

изоконцентрационни линии върху картите, отразяващи разпределението на 24-часови 

концентрации, са показани в син цвят, а средногодишните концентрации в зелен цвят. 

Зоната, в която съответната норма може да бъде превишена е показана чрез щриховка.  

 

4.1. Оценка на влиянието на групите източници 

При тази оценка са включени всички групи източници. Те отразяват и годишните емисии 

на ФПЧ10 и Б(α)П.  

 Оценка на влиянието на групите източници – по показател ФПЧ10 

Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 е представено на 

Фиг.V-10. Щрихованата в червено област показва зоната, в която приземните 

концентрации могат да превишат 24-часовата НОЧЗ от 50µg/m
3
. Тази картина е получена 

чрез извличане от информационния масив на 4-тата по стойност най-висока концентрация 

за всеки рецептор, което като правило се случва в различни моменти от време за 

изследвания период. Това означава, че за един и същ момент от време такава картина на 

разпределение не може реално да се наблюдава. За всеки един рецептор обаче тази 

картина е реална, но в различни моменти от време. 
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Легенда: 

1). Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-

часови концентрации на ФПЧ10; 

2). Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СД НОЧЗ от 50µg/m
3 

е 

показана в червен цвят. 

3). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК; 

4).Със син маркер е посочена реално отчетената максимална концентрация за 2014 г. в АИС 

„Благоевград“. 

 

Внимателният преглед на Фиг.V-10 показва, че потенциална възможност за превишаване 

на 24-часовата НОЧЗ съществува за цялата територия на гр. Благоевград. В ЦГЧ 

максималните СДК са в интервала между 120 и 140 µg/m
3
, превишаващи около 2.8 пъти 

СДН. В тази зона е разположен и абсолютният максимум, получен чрез дисперсионното 

моделиране, който достига 150.48 µg/m
3
, на разстояние 1.6 km от АИС. Той практически 

съвпада с максималната стойност, регистрирана от АИС за 2014 г. от 165.04 µg/m
3
. С 

отдалечаване от централната част на града максималните концентрации постепенно 

намаляват. В района кв. Струмско максималните концентрации са между 70 и 80 µg/m
3
, а 

в района на ж.к. Бяла Висота и ж.к. Ален мак СДК достигат нива от 65.6 µg/m
3
. Извън 

зоната с възможни наднормени СДК на ФПЧ10 остава кв. „Вароша“ и жилищните 

комплекси в най-югоизточната част на града (Еленово 1 и 2 и ж.к. Орлова чука). В тези 

райони максималните СДК са в интервала между 20 и 35 µg/m
3
 и не превишават 

определената норма за опазване на човешкото здраве от 50 µg/m
3
. 

 

М 1:100 000 

Фиг.V-10 Разпределението на 

максималните 24-часови 

концентрации на ФПЧ-10 за 

2014 г. от всички източници. 
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За населените места в общината (извън гр. Благоевград) модела не отчита превишения. 

Максималните СДК в най-близко разположените селища – с. Рилци, с. Бело поле, с. 

Покровник и Изгрев са в интервала между 15-20 µg/m
3
. За останалата част от територията 

на общината СДК на ФПЧ10 са в границите между 5 и 10µg/m
3
,
 
което е значително под 

определената норма за опазване на човешкото здраве от 50 µg/m
3
.  

 

 
Легенда:  
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на ФПЧ10; 

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК за 

територията на Община Благоевград; 

3).Със син маркер е посочен реално отчетената от АИС „Благоевград“, СГК за 2014г. 
 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията на 

Община Благоевград е представено на Фиг.V-11. За едногодишен период приземни 

концентрации на ФПЧ10 за територията на Благоевград са в интервала между 20 – 30µg/m
3
, 

като най-високите стойности се отчитат отново в ЦГЧ. Абсолютният максимум 

(35.01µg/m
3
) е под определената СГ НОЧЗ от 40 µg/m

3
. Около малките населени места СГ 

концентрации на ФПЧ10 са в границите от 2 до 5 µg/m
3
 (с.Бело поле, с. Рилци, с. 

Покровник). В района на промишлената зона и протежение на главен път Е79, 

средногодишните концентрации  са до 10-15 µg/m
3
. 

 

 

 

 

Фиг. V-11. Средногодишни 

концентрации на ФПЧ10 за 

2014 от всички източници. 

М 1:80 000 
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 Оценка на влиянието на групите източници – по показател Б(α)П 

За показателя бензо(α)пирен е определена единствено средногодишна целева норма от 

1 ng/m
3
. В тази връзка чрез дисперсионно модлеиране е оценено разпространението на 

средногодишните концентрации на Б(α)П върху територията на Община Благоевград, 

Фиг.V-12. 

 

 
Легенда:  

1).Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на Б(α)П; 

2). Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СГЦН от 1 ng/m
3 
е показана в 

жълт цвят. 

3). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК; 

4).Със син маркер е посочена реално отчетената СГ концентрация за 2014 г. в АИС 

„Благоевград“. 

 

В този случай моделът отчита превишаване на средногодишната целева норма за Б(α)П от 

1 ng/m³, над всички жилищни райони от територията на Община Благоевград, което се 

дължи основно на битово отопление, при изгарянето на твърди горива от домакинствата. 

Най-високи концентрации (получени в резултат от моделирането) са отчетени отново в 

района на ЦГЧ на Благоевград и достигат стойности до 3 и 4 ng/m
3
. В тази зона е отчетен 

и абсолютния максимум при СГК от 5 ng/m
3
. За 2014 г. в АИС „Благоевград“ е измерена 

СГК на Б(α)П от 3.04 ng/m
3
.  

 

Фиг. V-12. Средногодишни 

концентрации на Б(α)П за 

2014 от всички източници. 

М 1:80 000 
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В районите около селата Покровник, Рилци и с. Бело поле, модела отчита по-ниски 

средногодишни концентрации в интервала от 0.7 до 1.0 ng/m
3
, но и в тези населени места 

не е достигната определената целева норма. За останалата част от територията на 

общината, с отдалечаване от населените места средногодишните нивата на Б(α)П се 

задържат в границите от 0.4 до 0.1 ng/m
3
. 

 

4.2. Оценка на влиянието на група източници „Битово отопление” 
Както беше вече пояснено, оценката на емисиите от битовото отопление е направена на 

база наличните данни за потребление на горива за отопление от населението в Община 

Благоевград с отчитане на специфичните за град Благоевград и останалите населени места 

в Общината комбинирани емисионни фактори.  

 

 Оценка на влиянието на група източници „Битово отопление”– по показател ФПЧ10 

Очакваните максимални концентрации на ФПЧ10, формирани от група източници „Битово 

отопление” е представена на Фиг.V-13. От нея ясно се вижда, че тази група източници има 

голямо влияние върху КАВ на град Благоевград и значително по-слабо влияние за 

населените места с малък брой жители.  
 

 
Легенда: 

1). Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-

часови концентрации на ФПЧ10; 

2). Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СД НОЧЗ от 50µg/m
3 

е 

показана в червен цвят. 

3). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК; 

4).Със син маркер е посочена реално отчетената максимална концентрация за 2014г. в АИС 

„Благоевград“. 

Фиг. V-13. Максимални 

СДК на ФПЧ10 за 2014 от 

група източници“ Битово 

отопление“ 

М 1:100 000 
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В и около град Благоевград има добре оформена зона, в която концентрациите на ФПЧ10 

се увеличават от периферията към центъра. В ЦГЧ и квартал „Струмско“ стойностите на 

СДК варират между 80-100 µg/m
3
. Абсолютният максимум е разположен в централната 

част на града и фиксира стойност от 133 µg/m
3
. Това е един неблагоприятен резултат, 

който се дължи на високата гъстота на застрояване на района, която от своя страна води 

до висока концентрация на домашни печки с твърдо гориво. Превишения на СД НОЧЗ от 

50 µg/m
3
 са възможни и в района на жилищните квартали „Ален мак“ и „Бяла Висота“, 

където максималните концентрации достигат до 65 µg/m
3
. В тези квартали модела отчита 

единични превишения в рамките на допустимите 35 бр. за една календарна година. 

 

В района на селата с население от и над 500 жители (Бело поле, Рилци, Покровник и 

Изгрев) СДК са около 15 - 20 µg/m
3
, без да превишават праговата стойност на СДН от 

50µg/m
3
. В останалата част от територията на общината концентрациите на ФПЧ10 бързо 

се понижават и достигат граници от 5 до 10 µg/m
3
.  

 

Веднага трябва да се отбележи, че представената на Фиг.V-13 картина може да се 

наблюдава само по време на отоплителния сезон. Тя ще се влияе силно както от 

изменението на външната температура, така и от много други случайни фактори, които не 

могат да бъдат отчетени при моделиране. Следователно, тази картина ще отразява 

реалните условия само в случаите, когато всички средностатистически домашни печки са 

запалени и изхвърлят в атмосферата емисии, съответстващи на средностатистическия 

разход на дърва. Картината би могла да бъде по-тежка за случаите при едновременно 

първоначално разпалване на печките (обикновено сутрин) и значително по-добра във 

вечерните часове, когато множество печки догарят с минимално отделяне на емисии. 

 

Очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10, предизвикани от групата източници 

„Битово отопление” са показани на Фиг.V-14. Както трябва да се очаква, осредняването на 

данните за една календарна година води до рязко спадане на концентрациите (най-малко 6 

месеца годишно домашното отопление не работи) и това ясно се вижда. Приносът на 

„Битовото отопление” е най-голям отново за гр. Благоевград, където той може да достигне 

20-30µg/m
3
. Абсолютният максимум (32 µg/m

3
) се отчита в централната част на града. За 

населените места с население от 500 души приноса на Битовото отопление е незначителен 

и остава в границите от 2 -5 µg/m
3
. За останалата част от територията на общината 

приносът на битовото отопление за формиране на СГ концентрации на ФПЧ10 спада под 

1µg/m
3
. 
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Легенда:  
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на ФПЧ10;  

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК за 

територията на Община Благоевград;  

3).Със син маркер е посочен реално отчетената от АИС „Благоевград“, СГК за 2014г. 

 

Изводи: Влиянието на групата източници „Битово отопление” върху КАВ в Община 

Благоевград по отношение на ФПЧ10 може да се оцени като двузначно. За по-голяма 

част от територията на общината и жилищните райони с население под 500 

жители влиянието му може да се оцени като слабо. В тези райони през 

отоплителния сезон битовото отопление създава приземни концентрации около 20 - 

30 µg/m
3
, без да превишава ПС на СД НОЧЗ. Единственият район, за който 

влиянието на битовото отопление върху КАВ по отношение на ФПЧ10 може да се 

оцени като значително до силно е територията на гр. Благоевград. През 

отоплителния сезон то се превръща в основен източник за замърсяване с ФПЧ10 и 

може самостоятелно да предизвика създаването на приземни концентрации, 

превишаващи СД НОЧЗ от 50 µg/m
3
. В екстремни ситуации битовото отопление 

може самостоятелно да доведе до приземни концентрации, превишаващи 2 пъти СД 

НОЧЗ. Това заключение се потвърждава напълно от данните на АИС „Благоевград“ 

за 2014 г. Влиянието на Битовото отопление при формиране на СГ концентрации за 

гр. Благоевград също може да се определи като значително, чийто относителен дял е 

80% от реално отчетената СГК за 2014г. Самостоятелно битовото отопление не 

може да доведе до превишаване на СГ НОЧЗ от 40 µg/m
3
.  

 

Фиг. V-14. Средногодишни 

концентрации на ФПЧ10 за 

2014 от група източници 

“Битово отопление“ 

М 1:80 000 
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 Оценка на влиянието на група източници „Битово отопление”– по показател Б(α)П 

Очакваните средногодишни концентрации на Б(α)П, предизвикани от групата източници 

„Битово отопление” са показани на Фиг.V-15. Резултатите от дисперсионното моделиране 

за 2014г. показват, че група източници „Битовото отопление“ самостоятелно води до 

концентрации, превишаващи СГ целева норма от 1 µg/m
3 

във всички жилищни райони на 

Благоевград. Най-високи са средногодишните концентрации на Б(α)П в района на ЦГЧ и 

кв. „Струмско“ който достигат нива между 2-4 ng/m
3
. Абсолютния максимум от 4.89 ng/m

3
 

е получен отново в централната част на града (на 1.6 km от АИС). За останалите жилищни 

комплеси СГ концентрации са в интервала между 1-2 ng/m
3
, а при по-малките селища 

стойностите достигат 0.5 - 1 ng/m
3
.  

 

 
Легенда:  

1).Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на Б(α)П;  

2). Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СГЦН от 1 ng/m
3 
е показана в 

жълт цвят.  

3). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК;  

4).Със син маркер е посочена реално отчетената СГ концентрация за 2014 г. в АИС 

„Благоевград“. 

 

Изводи: 

Влиянието на групата източници „Битово отопление” върху КАВ в Община 

Благоевград по отношение на Б(α)П може да се оцени като значително. Въпреки 

сезонния характер, битовото отопление може самостоятелно да предизвика 

създаването на приземни концентрации, превишаващи 4 пъти СГЦН от 1 ng/m
3
.  

Фиг. V-15. СГК на 

Б(α)П за 2014 от 

Битово отопление. 

М 1:80 000 
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4.3.Оценка на влиянието на група източници „Транспорт” 

 Оценка на влиянието на група източници „Транспорт”– по показател ФПЧ10 

Оценката на влиянието на транспорта върху КАВ на Община Благоевград е направена 

чрез оценка на разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 

(Фиг.V-16). От нея ясно се вижда, че влиянието на транспорта при формиране на 24-

часовите концентрации на ФПЧ10 за почти цялата територия на Община Благоевград може 

да се оцени като слабо. Върху почти цялата територия на общината, той може да формира 

концентрации в границите от 5 до 10 µg/m
3
. Превишаване на СД НОЧЗ не се очаква и 

около най-натоварените улици в ЦГЧ, където максималните 24-часови концентрации 

достигат 20 µg/m
3
. 

 

Като правило с доближаване до пътните платна концентрациите на ФПЧ10 нарастват. Те са 

най-високи в районите на пътните кръстовища. Данните от моделирането показват, че 

такова нарастване на приземните концентрации се очаква около ЦГЧ на Благоевград (бул. 

„Св.Св. Кирил Методий“, бул. „Васил Левски, ул. Ал. Стамболйиски и ул. „Джеймс 

Баучер“, както и входно изходните кръстовища на града. Абсолютният максимум е 

разположен по протежение на бул. Васил Левски, в близост до кръстовище с ул. 

„Илинден“ и фиксира стойност от 22µg/m
3
. За останалата част от града транспорта 

поддържа СДК в интервала между 10-15 µg/m
3
. 

 

 
Легенда: 
1). Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-

часови концентрации на ФПЧ10; 

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК; 

3).Със син маркер е посочена реално отчетената максимална концентрация за 2014 г. в АИС 

„Благоевград“. 

 

Фиг.V-16. Максимални 

СДК на ФПЧ10 за 2014г. 

от група източници 

“Транспорт” 

М 1:70 000 
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Влиянието на транспорта в годишен план може да се оцени като незначително за цялата 

територия на Община Благоевград (Фиг.V-17). По протежение на основните пътни 

отсечки средногодишните концентрации достигат 1-5 µg/m
3
. За град Благоевград, 

транспортът формира от 5 до 8 µg/m
3
 от СГ концентрация. С отдалечаване от пътните 

платна приносът на транспорта за формиране на СГ концентрации може да се определи 

като незначителен. По-слабото влияние на транспортното замърсяване в годишен аспект 

се дължи на значителните изменения на автомобилния трафик както в рамките на 

денонощието, така и по сезони. 

 

 
Легенда:  

1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на ФПЧ10;  

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК за 

територията на Община Благоевград;  

3).Със син маркер е посочен реално отчетената от АИС „Благоевград“, СГК за 2014г. 

 

Изводи: 

Влиянието на групата източници „Транспорт” върху КАВ за територията на 

Община Благоевград по отношение на ФПЧ10 може да се оцени като слабо. В 

жилищните райони на Благоевград транспорта може самостоятелно да доведе до 

приземни концентрации в границите между 20-25 µg/m
3
 без да превишава ПС на СД 

НОЧЗ. Това заключение се потвърждава напълно от данните в АИС за 2014г., извън 

отоплителния сезон (април-септември) не са регистрирани превишения. В годишен 

план относителното му влияние намалява и не води до превишаване на СГ НОЧЗ от 

40 µg/m
3
.  

 

Фиг. V-17. Средногодишни 

концентрации на ФПЧ10 за 

2014 от група източници 

“Транспорт“ 

М 1:70000 
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 Оценка на влиянието на група източници „Транспорт”– по показател Б(α)П 

Влиянието на група източници „Транспорт” при формиране на СГ концентрации на Б(α)П 

е показано на Фиг.V-18. Прегледът на данните показа, че за Община Благоевград 

транспорта има незначително влияние върху замърсяването със бензо(α)пирен. 

Максималните СГ концентрации на Б(α)П, предизвикани от транспорта са в границите 

между 0.005 – 0.01 ng/m
3
 за град Благоевград и под 0.005 ng/m

3
 за останалата част от 

територията на общината.  

 

 
Легенда:  

1).Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на Б(α)П;  

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК;  

3).Със син маркер е посочена реално отчетената СГ концентрация за 2014 г. в АИС 

„Благоевград“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. V-18. Средногодишни 

концентрации на Б(α)П за 

2014 от Транспорта. 

М 1:80000 
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4.4. Оценка на влиянието на група източници „Промишленост” 

 Оценка на влиянието на група източници „Промишленост”– по показател ФПЧ10 

Влиянието на група източници „Промишленост” върху КАВ на Община Благоевград е 

показано на Фиг.V-19 и Фиг.V-20. Както беше пояснено, в тази група влизат всички 

производствени фирми на територията на общината (източници на ФПЧ10), за които 

съществуват данни от собствени периодични измервания или контролни измервания на 

РИОСВ Благоевград. Прегледът на данните показа, че на територията на Община 

Благоевград няма мощни промишлени източници на ФПЧ10. Годишната емисия от 5.5 

т/год е разпределена в 12 точкови източници, разположени в периферните райони на 

града. 

 

 
Легенда: 
1). Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-

часови концентрации на ФПЧ10; 

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК; 

3).Със син маркер е посочена реално отчетената максимална концентрация за 2014 г. в АИС 

„Благоевград“. 

 

Оценката на разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 от 

група източници „Промишленост” е представено на Фиг. V-19. В района на Благоевград, 

включително южна промишлена зона, където са разположени основните промишлени 

източници, модела отчита максимални 24-часови концентрации между 5-10µg/m
3
. 

М 1:40 000 

Фиг.V-19. Максимални 

СДК на ФПЧ10 за 2014 г. 

от група източници 

“Промишленост” 
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Полученият чрез моделиране абсолютен максимум е 19.1 µg/m
3
 и е локализиран в района 

на промишлената зона, в близост до бул. Д. Солунски. За жилищните райони на град 

Благоевград промишлеността може да създаде максимални СД концентрации в границите 

от 1 до 3 µg/m
3
. За по отдаленчените квартали (Еленово 1 и 2, Струмско и Вароша) и за 

по- голямата част от територията на общината СДК са под 1 µg/m
3
.  

 

Горните резултати от моделирането показват, че в района на АИС - Благоевград, 

влиянието на промишлеността при формиране на максималните СД концентрации не е 

съществено. Максималната стойност от промишлеността получина врезултат на 

моделирането е 2.5 µg/m
3
, а реално отчетената в АИС концентация е 165 µg/m

3
. 

 

Приносът на промишлеността за формиране на СГ концентрации е представен на Фиг.V-

20. Отново се потвърждава горния извод, че влиянието на промишлеността има локален 

характер. Абсолютният максимум в СГ концентрации е разположен отново в Южна 

промишлена зона и достига 6.97 µg/m
3
. За ЦГЧ и останалите населени места в общината 

влиянието на промишлеността при формиране на СК концентрации е малко - в границите 

от 0.2 до 0.5 µg/m
3
.  

 

 
Легенда: 1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението 

на СГ концентрации на ФПЧ10;  

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК за 

територията на Община Благоевград;  

3).Със син маркер е посочен реално отчетената от АИС „Благоевград“, СГК за 2014г. 

 

Фиг. V-20. СГК на ФПЧ10 за 

2014 от група източници 

“Промишленост“ 

М 1:80 000 



Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) на територията на Община Благоевград 

 

73 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД  ВАНГ ЕООД 

Изводи:  

Влиянието на групата източници „Промишленост” върху жилищните райони в 

Община Благоевград може да се оцени като слабо. В централна градска част на 

Благоевград СДК са в границите на 2-3 µg/m
3
. Влиянието на промишлеността при 

формиране на СГ концентрации е още по-слабо и може да се оцени като 

незначително. 

 

 Оценка на влиянието на група източници „Промишленост”– по показател Б(α)П 

Приноса на промишлеността за формиране на средногодишни концентрации на Б(α)П към 

2014 година е в границите на 0.002 до 0.01 ng/m
3
, за района на Благоевград. (Фиг. V-21). 

Като се има предвид, че реално измерената максимална стойност в АИС Благоевград е 

3.04ng/m
3
, относителният дял на промишлеността при формирането и е под 1%. 

Максималните приземните концентрации, в района на промишлената зона достигат 

стойности от 0.16 ng/m
3
, без да превишават опредлената целева норма от 1 ng/m

3
. 

 

 
Легенда: 1).Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 

СГ концентрации на Б(α)П; 2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен 

максимум на СГК; 3).Със син маркер е посочена реално отчетената СГ концентрация за 2014 г. в 

АИС „Благоевград“. 

 

Изводи: 

При нормално функциониране на пречиствателните съоръжения и спазване на 

НДНТ, промишлените източници разположени на територията на Община 

Благоевград, самостоятелно създават ниски приземни концентрации на Б(α)П, които 

не превишават СГЦН от 1ng/m
3
. 

 

5. Обобщена оценка на влиянието на групите източници 

Фиг. V-24. СГК на Б(α)П 

за 2014 от 

Промишлеността. 

М 1:80 000 
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Както е известно, влиянието на отделните групи източници при формиране на приземните 

концентрации на ФПЧ10 и Б(α)П и по-конкретно на техния относителен дял за формиране 

на най-високите (екстремни) концентрации не може да се определи еднозначно, тъй като е 

различно за различни рецептори (различни точки от изследваната територия). От друга 

страна, тази информация е от изключително значение за набелязване на най-правилните 

мерки и мероприятия, водещи до значително подобряване на КАВ. За постигането на тази 

цел в програмната система Aermod бяха въведени 14 дискретни рецептора, разположени в 

жилищните квартали на Благоевград и четирите населени места от общината с население 

от и над 500 души. Илюстрация за приблизителното разположение на тези рецептори е 

показана на Фиг.V-25. Чрез допълнителна обработка на информационните масиви са 

извлечени максималните по стойност 24-часови и средногодишните концентрации на 

ФПЧ10 за всеки рецептор и средногодишните концентрации на Б(α)П, а резултатите 

представени таблично – като абсолютни стойности на концентрациите и като относителен 

дял.  

 
Легенда: Дискретни рецептори (червени квадрати) по населени места 

 

 

 

 

 

 

 

Оценката на КАВ към 2014г. чрез дискретни рецептори по отношение на възможните най-

високи (екстремни за дадения рецептор) концентрации както и средните за 14-те 

Фиг. V-25. Илюстрация на 

разположението на 

дискретните рецептори за 

оценка КАВ 
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рецептора стойности е представено в таблици V-17 – V-19. В таблиците са използвани 

типови съкращения за групите източници както следва: 

 БО – Битово отопление; 

 ТР – Транспорт; 

 ПР – Промишленост. 

 

Трябва да се отбележи, че тези резултати дават една много реалистична картина, както за 

влиянието на отделните групи източници като цяло, така и за специфичното им влияние в 

различните райони и населени места в Община Благоевград, някои от които отдалечени от 

общинския център. 

 

 Относителен дял на отделните групи източници за формиране на 

максималните СД и СГ концентрации на ФПЧ10  

В Таблица V-17 са показаните най-високи СД концентрации на ФПЧ10, които отделните 

групи източници могат да създадат самостоятелно в конкретния рецептор. За всеки 

рецептор, получените концентрации от отделните групи източници се създават в различни 

моменти от време (различни дни в годината). В колона 4 е представена максимална 

концентрация, получена при въздействието на всички източници. 

 

Таблица V-17. Абсолютни максимални стойности на 24-часови концентрации на ФПЧ10 

за 2014г. по групи източници, µg/m
3
 

  Жилищни райони БО ТР ПР 
Общо от всички 

източници 

  
 

1 2 3 4 

1 ЦГЧ Благоевград 1 100 20 1.62 121.62 

2 ЦГЧ Благоевград 2 133 15.39 2.55 150.49 

3 ж.к. Грамада и Орбита 68.3 6.37 2.81 75.37 

4 ж.к. Запад 82.3 12.62 2.46 97.38 

5 ж.к. Освобождение 55.6 7.01 1.03 63.14 

6 ж.к Бяла Висота 69.8 12 1.63 73.43 

7 ж.к. Еленово 1 и 2 30.5 4.55 0.71 32.81 

8 ж.к. Орлова чука 25.5 2.42 1.13 29.05 

9 ж.к. Вароша 22.7 2.23 0.53 25.46 

10 кв. Струмско 80.6 12.13 1.23 111.12 

11 с. Бело поле 17.36 0.65 1.12 19.13 

12 с. Рилци 20.66 1.03 0.49 22.18 

13 с. Покровник 32.6 0.63 0.34 33.57 

14 с. Изгрев 20.5 1.41 0.75 22.37 

  Средна стойност 54.24 7.03 1.31 62.65 

 

 

 

 

 

 

 

От данните в Таблица V-17 се вижда, че влиянието на битовото отопление през 2014г. е 

най-значително за ЦГЧ на гр. Благоевград, където е в състояние самостоятелно да доведе 
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до СД концентрации от 100-133 µg/m
3
, превишаващи 2.66 пъти ПС на СД НОЧЗ от 50 

µg/m
3
. В по-отдалечените жилищни квартали, битовото отопление може самостоятелно да 

доведе до приземни концентрации между 60 - 70 µg/m
3
. По слабо е влиянието му в ж.к. 

Еленово 1 и 2, ж.к. Орлова чука, ж.к. Вароша и четирите села (20 - 30 µg/m
3
).  

 

Влиянието на транспорта e умерено за град Благоевград. В зоната около най-натоварени 

кръстовища той може самостоятелно да доведе до СД концентрации от 15 -20 µg/m
3
 и по 

този начин да допринесе за допълнително увеличаване на максималните 24-часови 

концентрации. В останалите рецепторни точки (извън гр. Благоевград) транспортът 

създава самостоятелно максимални СД концентрации в границите от 2-5µg/m
3
. Влиянието 

на промишлеността е слабо до незначително за Община Благоевград в рамките на 1 - 2 

µg/m
3
. 

 

Относителното разпределение на максималните СД концентрации по групи източници, 

средно за Община Благовеград (осреднена стойност от всичките 14 рецептора) е показано 

на Фиг. V-26. 

 

 
 

В относителен план битовото отопление се налага като основен източник, предизвикващ 

превишаване на СД НОЧЗ. Общо за 14-те рецептора този относителен дял е 86.7%, но за 

централната градска част на Благоевград, поради високата концентрация на население, 

относителният дял на битовото отопление нараства до 90% (виж Таблица V-17). Към 

2014г. относителният дял на транспортното замърсяване за формиране на СД 

концентрации е 11.2%. Влиянието на транспорта е по-силно за районите, разположени в 

близост до натоварени транспортни артерии. Относителният му дял е най-висок за ЦГЧ.  

 

Абсолютните стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за населените места 

в Община Благоевград са показани в таблица V-18. От данните е видно, че към 2014 

година източниците на ФПЧ10 в Община Благоевград не са в състояние да доведат до 

превишаване на СГ НОЧЗ от 40 µg/m
3
. Най-високи стойности се отчитат за ЦГЧ на 

Благоевград (20-30 µg/m
3
) и прилежащите жилищни квартали (15-20 µg/m

3
), но те остават 

под праговата стойност на СГ норма. За останалите населени места СГ концентрации на 

ФПЧ10 се отчита от модела в границите до 5 µg/m
3
.  

 

Таблица V-18. Абсолютни максимални стойности на средногодишните концентрации на 

ФПЧ10 за 2014г. по групи източници, µg/m
3
 

86.7% 

11.2% 
2.1% 

Фиг. V-26. Относителен дял на отделните  групи източници за 

формиране на максималните СДК на ФПЧ10 в Община 

Благоевград 

Битово отопление Транспорт Промишленост 
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  Жилищни райони БО ТР ПР 
Общо от всички 

източници 

1 ЦГЧ Благоевград 1 25.36 10.6 0.72 31.64 

2 ЦГЧ Благоевград 2 32.06 8.56 1.34 41.46 

3 ж.к. Грамада и Орбита 14.72 3.37 0.63 18.53 

4 ж.к. Запад 23.92 7.55 0.86 33.16 

5 ж.к. Освобождение 15.03 4.64 0.2 18.97 

6 ж.к Бяла Висота 12.7 10.15 0.26 22.4 

7 ж.к. Еленово 1 и 2 7.04 1.21 0.09 8.14 

8 ж.к. Орлова чука 10.3 0.62 0.15 12.36 

9 ж.к. Вароша 4.73 0.85 0.05 5.58 

10 кв. Струмско 22.15 8.43 0.21 30.65 

11 с. Бело поле 5.07 0.22 0.36 5.57 

12 с. Рилци 5.75 0.26 0.10 6.16 

13 с. Покровник 5.01 0.25 0.07 5.24 

14 с. Изгрев 4.25 0.44 0.07 4.77 

  Средна стойност 13.43 4.08 0.37 17.47 

 

Относителният принос на отделните групи източници при формиране на СГ концентрации 

на ФПЧ10 за Община Благоевград (средно за всичките 14 рецептора) е показан на Фиг.V-

27. Отново най-голям дял има битовото отопление (76.9%), влиянието на транспорта също 

е значимо (23.3%), а влиянието на промишлеността е незначително – 2.1%. Тези резултати 

имат най-висок коефициент на надеждност, тъй като са формирани чрез осредняване на 

365 СД концентрации за всеки рецептор поотделно и за всяка група източници. 

 

 
 

Прибавянето на фоновото замърсяване (Фиг.V-28) променя картината значително. През 

2014г., в КФС „Рожен“ е регистрирана средногодишната концентрация на ФПЧ10 от 

10.47µg/m
3
. В този баланс фоновото замърсяване заема 36.9%, срещу 47.4% дял на 

битовото отопление и 14.4% транспорт за Община Благоевград.  

76.9% 

23.3% 

2.1% 

Фиг. V-27. Относителен дял на отделните  групи източници за 

формиране на максималните СГК на ФПЧ10 в Община 

Благоевград 

Битово отопление Транспорт Промишленост 
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 Относителен дял на отделните групи източници за формиране на 

средногодишните концентрации на Б(α)П  

Абсолютните стойности на средногодишните концентрации на Б(α)П са показани в 

Таблица V-19. От данните става ясно, че битовото отопление е основният източник на 

Б(α)П за всички жилищни райони от територия на Община Благоевград, и е в състояние 

самостоятелно да доведе до СГ концентрации, превишаващи в пъти СГ целева норма от 1 

ng/m
3
. Най-високи стойности се отчитат за ЦГЧ на Благоевград – между 4 - 5 ng/m

3
. За 

останалите жилищни райони модела отчита СГ концентрации в границите от 1 -3 ng/m
3
. 

 

Таблица V-19. Абсолютни максимални стойности на СГ концентрации на Б(α)П за 2014г. 

по групи източници, ng/m
3 

  
 

БО ТР ПР 
Общо от всички 

източници 

1 ЦГЧ Благоевград 1 4.16 0.00500 0.00270 4.37 

2 ЦГЧ Благоевград 2 5.32 0.01000 0.00513 5.36 

3 ж.к. Грамада и Орбита 2.83 0.00300 0.00681 3.02 

4 ж.к. Запад 4.2 0.00500 0.00267 4.21 

5 ж.к. Освобождение 1.81 0.00100 0.00163 1.8 

6 ж.к Бяла Висота 2.67 0.00120 0.00256 2.67 

7 ж.к. Еленово 1 и 2 1.57 0.00046 0.00158 1.57 

8 ж.к. Орлова чука 1.89 0.00039 0.00317 1.9 

9 ж.к. Вароша 0.76 0.00042 0.00113 0.76 

10 кв. Струмско 4.06 0.00473 0.00562 4.28 

11 с. Бело поле 1.08 0.00082 0.00430 1.091 

12 с. Рилци 1.14 0.00063 0.00077 1.14 

13 с. Покровник 1.59 0.00009 0.00003 1.59 

14 с. Изгрев 1.57 0.00033 0.00001 1.57 

  Средна стойност 2.48 2.36х10
-3

 2.72 х10
-3 2.52 

 

 

47.4% 

14.4% 

1.3% 

36.9% 

Фиг. V-28. Относителен дял на отделните  групи източници 

за формиране на СГК на ФПЧ-10 за Община Благоевград с 

включен фон  

Битово отопление 

Транспорт 

Промишленост 

фон 
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Относителният принос на отделните групи източници при формиране на СГ концентрации 

на Б(α)П за Община Благоевград (средно за всичките 14 рецептора) е показан на 

ТаблицаV-20. Относителния дял на транспорта (0.094%) и промишлеността (0.109%) 

могат да се определят като незначителни спрямо дела на битовото отопление (98.3%), 

който има опредлящо влияние върху замърсяването с Б(α)П на територията на 

Благоевград.  

 

Съгласно данните от Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в 

РБългария през 2013г., средногодишната стойност на Б(α)П за 16 –те пункта в който се 

контролира показателя е 1.46 ng/m
3
. В общия баланс, фоновото замърсяване заема 37.0%, 

а приносът на горивните отоплителни инсталации в битовия сектор намлява до 62.9%.  

 

Таблица V-20. Относителен дял на отделните групи източници при формиране на СГ 

концентрации на Б(α)П за Община Благоевград 

Група източници Относителен дял 

Битово отопление 98.3% 

Транспорт 0.094% 

Промишленост 0.109% 

Относителен дял на отделните групи източници с включен фон 

Битово отопление 62.9% 

Фон 37.0% 

Транспорт 0.06% 

Промишленост 0.07% 

 

Заключение: 

Резултатите от дисперсното моделиране за 2014 г. показват, че най-значимо е влиянието 

на горивните отоплителни инсталации в битовия сектор върху замърсяването на 

атмосферния въздух с ФПЧ10 и Б(α)П на територията на Община Благоевград. Техният 

относителен дял е съответно 47.4% при ФПЧ10 и 62.9% при Б(α)П. Съществено е 

влиянието и на фоновото замърсяване, чийто принос за формиране на максималните СГК 

на ФПЧ10 и Б(α)П е 37%. 

 

6. Информация за замърсяването от други райони. 

В региона няма други големи източници на прах и полициклични ароматни 

въглеводороди, които биха могли да окажат влияние върху качеството на атмосферния 

въздух в Община Благоевград. В такива случаи е важно да бъде отчетено фоновото 

замърсяване. Като информация за фоновото замърсяване с ФПЧ10 са ползвани данните от 

КФС „Рожен” за периода 2010 - 2014, представени на Фиг.V-29.  

 

Информация за регистрираните концентрации на ПАВ са представени в Националният 

доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2013г. Съдържанието на 

полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух се контролира в 16 пункта. 

През 2013г. в 8 пункта в 5 РОУКАВ в страната е регистрирано превишение на СГН за 

съдържание на ПАВ в атмосферния въздух Фиг.V-30. Средногодишната стойност за 

2013г. на Б(α)П за 16 –те пункта, в които се контролира показателя, е 1.46 ng/m
3
. 
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Фиг. V-29. Средногодишни концентрации на ФПЧ10, измерени в КФС „Рожен” за 

периода 2010 - 2014 г. 

 

 
Източник: ИАОС 

Фиг. V-30. Средногодишна концентрация бензо(а)пирен за 2013 година, ng/m
3
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VI. Анализ на ситуацията: 

1.Описание на факторите, които са причина за нарушеното КАВ  

Климатичните условия оказват значително влияние върху КАВ. За района на Благоевград 

са характерни неблагоприятни фактори като топографски особености и климатични 

условия, влошаващи разсейването на локално емитираните замърсители и водещи до 

регистрацията на високи концентрации. Неблагоприятните метеорологични условия 

рефлектират силно върху ниско емитиращите източници – транспорт (с целогодишно 

действие) и битово отопление (със сезонно действие и в пряка зависимост от 

температурата на околната среда). 

 

При изготвянето на анализа и оценката на КАВ е регистрирано и отчетено влиянието на 

комплекса от специфичните за района метеорологични фактори върху дифузията на 

замърсителите в атмосферния въздух. В Приложение (Таблици VI-01 до VI-06) са 

представени данни, характеризиращи метеорологичната обстановка и условията, при 

които е регистрирано всяко едно превишение на СДН за показателите ФПЧ10 и Б(α)П през 

разглеждания период. Данните са реално отчетените в пунктa за мониторинг, в деня в 

който е регистрирано превишението. С червено са означени дните със скорост на вятъра 

под 1.5 m/s, която скорост се явява неблагоприятна за разсейване, съгласно указанията на 

Европейската комисия в съобщение СОМ (2008)403 окончателен. Броя на дните с 

превишения за периода, в които средната скорост е била под неблагоприятната за 

разсейване е обобщен по-долу: 

 

Година 
Общ брой 

превишения на СДН 

Брой превишения на СДН при 

скорост на вятъра под 1.5m/s 

Превишения на СДН при 

скорост на вятъра под 1.5m/s 

(%) 

АИС “Благоевград”– ФПЧ10 

2012 84 75 89.2 

2013 69 61 88.4 

2014 62 54 87.0 

 

От представените в горната таблица данни е видно, че регистрираните превишения на 

СДН на ФПЧ10 в 88% от случаите се наблюдават при неблагоприятни за разсейване 

условия. Тихото време възпрепятства разсейването на праховите частици и създава 

условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен 

слой. През зимата, през нощта, подложната повърхност (почвата) се охлажда силно и при 

безветрие и облачност 0 бала, рано сутрин се образува приземна инверсия, която влияе 

неблагоприятно върху разсейването на замърсителите в приземния слой. Тази приземна 

инверсия е причина за увеличаване на концентрациите на замърсителите на атмосферния 

въздух в приземния слой в ранните утринни часове. Приземната инверсия се разрушава 

при поява на вятър или от слънчевото греене, което затопля подложната повърхност. 

Облачност от 0 бала се приема за гранична стойност, при която този факторът има 

влияние върху разсейването на замърсителите. (Синоптичен анализ, Записки за курса към 

катедра “Метеорология и геофизика”, доц. д-р Маргарита Сиракова,Физически 

факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”). В повечето случаи 

дните с облачност 0 бала през зимните месеци (предпоставка за температурни инверсии) 

се припокриват с дните с тихо време. 

 

По отношение на показателя Б(α)П, резултатите от мониторинга ясно показват, че 

съдържанието на Б(α)П във фракция ФПЧ10 се покачва многократно през зимните месеци, 

когато определените СДК достигат до 20-25 ng/m
3
, спрямо периода април – септември, 

където СДК са под 0.05 ng/m
3
. Освен битовото отопление, като източник на емисии 
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влияние върху високите концентрации през зимните месеци, оказват и метрологичните 

условия. Такива наблюдения са провеждани в Полша
1
 и Индия

2
, къде е установена 

зависимостта между високото съдържание на Б(α)П във фракция на ФПЧ10 и 

атмосферните условия, а именно ниска температура и висока влажност на въздуха. При 

проучванията е наблюдавана динамиката на концентрациите на бензо(α)перен и ФПЧ10 за 

едногодишен период, в район с целогодишен източник на емисии. В този случай, нивата 

на фините прахови частици се задържат постоянни докато при Б(α)П се наблюдават ясно 

изразени пикови стойности в дните с ниска температура и висока влажност на въздуха. 

Това се дължи на свойствата на Б(α)П, който е относително нестабилно съединение и 

може да съществува в газова фаза и като аерозоли адсорбирани върху частици (сажди и 

прах), които са налични в атмосферата. 

 

През летните месеци поради високата температура част от полулетливия Б(α)П преминава 

в газова фаза, поради което съдържанието му във фракцията на ФПЧ10 е ниско. През 

зимните месеци, в резултат на ниски температури и високата влажност съдържанието му 

във фракцията на ФПЧ10 е по-високо, което се обуславя и от неговата хидрофобност.  

 

Тази тенденция се наблюдава и при проведения мониторинг за КАВ в Благоевград. През 

зимните месеци в дните с висока влажност и ниски температури съдържанието на Б(α)П 

във фракция на ФПЧ10 е по-високо отколкото през останалите. 

 

Изводът, който може да се направи е, че климатичните фактори на територията на 

общината са неблагоприятни и оказват значимо влияние върху качеството на 

атмосферния въздух в района. 

 

2. Възможни мерки за подобряване на КАВ - по отношение на ФПЧ10 и Б(α)П 

Въз основа на извършения дисперсионен анализ е констатирано, че водеща роля в 

замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10 и Б(α)П се дължи на група източници 

„Битовото отопление“, в резултат от изгарянето на твърди горива в домакинствата. За 

района на Благоевград приноса на битовото отопление за формиране на СГ концентрации 

на ФПЧ10 е 47.7%, докато при Б(α)П влиянието му достига 62.9%. Това е основен проблем 

за всички по-големи градове в страната, което води до поддържане на високо фоново 

ниво, чийто принос за територията на Община Благоевград е 37%, при формиране на 

средногодишните концентрации на ФПЧ10 и Б(α)П. 

 

За територията на Община Благоевград, влиянието на автомобилния транспорт върху 

замърсяването на атмосферния въздух с прах и ФПЧ10 е 14%, което се дължи на вторично 

разпрашаване на натрупаният пътен нанос по уличната мрежа. Транспорта оказва 

значително по-малко влияние (0.06%) върху замърсяването със Б(α)П, което е в пряка 

зависимост от вида на употребяваните горива. Влиянието на промишлеността и при двата 

показателя е незначително, предвид високата степен на газификация в сектора и 

спазването на НДНТ. 

 

Изпълнението на действащата към момента програма показва подобрение в КАВ спрямо 

базовата 2011г. В рамките на три години е постигнато снижаване с 35% на максималните 

средноденонощни концентрации на ФПЧ10, но все още броя на регистрираните 

превишения на СДК надвишава допустимата норма (62 бр превишения при допустими 

35). В настоящата актуализация е извършен анализ и оценка на замърсяването с 

                                                           
1
 Factors controlling benzo(a)pyrene concentration in aerosols in the urbanized coastal zone. A case study 

2
 Study on Evaluvation of Benzo (a) Pyrene Soluble Fraction in Respirable Suspended Particulate Matter in Peenya 

Industrial Area by GCMS. 
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полиароматни въглеводороди (ПАВ). Към 2014г. съдържанието на бензо(α)пирен във 

фракция от ФПЧ10 превишава 3 пъти допустимата средногодишна норма от 1 ng/m
3
. 

Всичко това определя необходимостта от предприемане на нови действия, чрез 

обединяване усилията на местно и на национално ниво, които да бъдат приоритетно 

насочени към намаляване на емисиите на ФПЧ10 и Б(α)П от изгарянето на твърди горива в 

домакинствата. Втория тип мероприятия следва да бъдат насочени към поддържане добро 

състояние на пътна мрежа и намаляване образуването на нанос пътните платна. 

 

В резултат на дисперсионното моделиране е установено, че за да бъдат достигнати 

установените норми за съдържание на замърсителите (ФПЧ10 и Б(α)П ) в атмосферния 

въздух за територията на Община Благоевград, е необходимо да се намали количеството 

на твърдите горива за отопление с минимум 55% спрямо базовата 2014 г., което ще доведе 

до намаляване на годишната емисия на ФПЧ10 с около 360 тона. 

 

 
Базова година 

(2014г.) 

Цел към 

2018г. 

Необходим % редукция 

спрямо базовата год. 

Твърди горива (т/год.) 86568.06 38955.6 55% 

*Емисия ФПЧ10 (т/год.) 652.8 293.8 55% 

*Емисия Б(α)П (т/год.) 0.187 0.103 55%  

Брой превишения на СДН на 

ФПЧ10 от 50µg/m
3
 

62бр. < 35бр. 50%  

СГК на Б(α)П (ng/m
3
) 3.04 1 67%  

*Годишна емисия от група източници „Битово отопление“ 

 

Формулираните по-долу генерални мерки се основават на анализа на КАВ за 2012 - 2014г. 

по налични данни (точка III) и анализа на резултатите от моделирането на КАВ към 2014г. 

(точка V). За всяка от генералните мерки са разработени подмерки, изпълнението на които 

ще осигури снижаване и поддържане на приземните концентрации на ФПЧ10 и Б(α)П под 

определените норми. 

 

 Намаляване емисиите на ФПЧ10 и Б(α)П от битовото отопление: 

Генерална мярка Bl_Dh - система от мероприятия, които до доведат до снижаване 

на консумацията на дърва и въглища за горене от населението в Община Благоевград. 
Тази мярка трябва да има постоянен характер и приоритетно да бъде насочена към 

жилищните райони в Общината с висока гъстота на населението в т.ч. град Благоевград. 

Независимо, че проблемът има национален характер – местните власти, в рамките на 

своите пълномощия, могат да стимулират повишаването на енергийната ефективност на 

сградите, с което да се намали консумацията на твърди горива. В тази връзка подмерките, 

за изпълнение на генералната могат да бъдат: 

 Газифициране на битовия сектор – към 2018г. 10% от общия брой на 

домакинствата в гр. Благоевград да бъдат газафицирани. 

 Изпълнение на проекти за обновяване на общите части и саниране на 

многофамилни жилищни сгради – саниране на 60% от многофамилните 

жилищни сгради до 2018г. 

 Подготвяне и реализиране на проекти за внедряване на енергоспестяващи 

мерки в жилищните сгради, включително подмяна на стационарни 

индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо 

гориво – ежегодно да бъдат обхванати 10 % от домакинствата отопляващи се на 

твърди горива. 
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Очакван резултат: С изпълнението на мярка Bl_Dh се очаква намаляване с 25% на 

количествата твърдо гориво (от 4.47 т/год до 3.35 т/год) използвано за отопление от едно 

домакинство, което ще намали емисиите на ФПЧ10 с 163.2 т/год., и съответно 0.047 т/год. 

при Б(α)П.  

 

Ефективността на мярката Bl_Dh е оценена чрез дисперсионно моделиране, резултатите 

от което показват, че изпълнението й ще намали броя на регистрираните превишения на 

СДН за ФПЧ10 с 34% спрямо 2014 г., а при Б(α)П се очаква СГК да се понижат с около 

20%. Въпреки това, предприемането на действия от страна на общинската администрация 

като саниране и газифициране, не е достатъчно за постигане на установените норми за 

КАВ. Модела отчита 41бр. превишения на СДК на ФПЧ10 (при 62бр. за 2014г.), което е 

над допустимия брой от 35 и СГК на Б(α)П превишава 2.4 пъти целевата норма от 1 ng/m
3
. 

 

За постигане на установените норми на ФПЧ10 и Б(α)П към 2018г. е необходимо 

предприемане на допълнителни действия за намаляване нивата на замърсителите в 

атмосферния въздух, насочени към намаляване на емисиите от битовото отопление. 

 

BG_Dh2 - Система от мероприятия, които да доведат до намаляване на емисиите на 

ФПЧ10 и Б(α)П, при изгарянето на твърди горива в домакинствата. 

Количеството на емитираните ФПЧ10, както и това на Б(α)П при изгарянето на дърва в 

домашни печки зависи както от количеството, така и от качеството на изгаряната 

дървесина. Показателят влажност е основен, тъй като той влияе пряко върху енергийното 

съдържание, респективно до повишаване на емисиите. Установено е, че горивната 

мощност на дървесината се увеличава два пъти при намаляване на влажността й под 25%.  

 

Дървесина       kWh/kg kJ/kg 

свежа, около 50 % водно съдържание   2.09-2.32 7500-8400 

въздушно суха, 15-20 % водно съдържание  4.00-4.41 14400-15900 

суха субстанция, 0 % водно съдържание   4.81-5.28 17400-19000 

 

Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (30 

– 40%), самостоятелно или съвместно с въглища. За страната, броят на употребяваните в 

домакинствата съвременни горивни уредби е все още незначителен поради ограничени 

финансови възможности. Използването на горивни уредби с висок коефициент на полезно 

действие може да повиши до два пъти полезното количество топлина, получавано от 

дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване на потенциала без да се 

увеличава потреблението. В тази връзка, възможните мерки следва да бъдат насочени към 

въвеждане на изисквания за качеството на твърдите горива, предлагани за отопление в 

Община Благоевград, свързани с тяхната калоричност, допустимото влагосъдържание и 

пепелно съдържание. 

 

Очакван резултат: Намаляване с 30% на количествата твърдо гориво, използвано за 

отопление. 

С изпълнението на мярка BG_Dh2 се очаква снижаване на средностатистическия разход 

на твърди горива до 2.35т/год. на домакинство, което от своя страна ще доведе до 

намаляване на емисиите на ФПЧ10 с около 195.8 т/год и съответно 0.056 т/год при Б(а)П. 

 

Реализирането на двете мерки Bl_Dh1 и Bl_Dh2, както на национално така и на 

местно ниво е особено важно поради това, че ако не се изпълнят, вероятността от 

надвишаване на установените норми през отоплителния сезон остава висока. 

Очаквания резултат от комплексното изпълнение на мерките е намаляване с 55% на 
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количествата твърдо гориво използвано за отопление, което ще доведе до 

намаляване на емисиите на ФПЧ10 с общо 359.0 т/год. и 0.103 т/год. за Б(α)П.  

 

 Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта: 

Генерална мярка Bl_Tr: Снижаване на средното ниво на нанос върху пътните 

платна в границите на транспортната схема на Община Благоевград. 
Тази мярка също трябва да има постоянен характер. Основните мероприятия следва да са 

в три направления:  

1) прилагане на действия, с които се предотврати внасянето на нанос върху пътните 

платна;  

2) системно почистване и миене на пътните платна; 

3) облекчаване на трафика в ЦГЧ; 

 

Община Благоевград следва да продължи политиката си за благоустрояване, поддържане 

и почистване на улиците и тротоарите и предотвратяване паркирането върху зелени 

площи, в това число: 

 Благоустрояване на съществуващите зелени площи, чрез допълнително 

затревяване и поставяне на бордюри, които да възпрепятстват физически 

паркирането върху тях; 

 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки; 

 Ремонт и възстановяване на настилките на паркингите за домуване на МПС; 

 Изграждане на нови места за паркиране; 

 Контрол на изпълнителите при подмяна и ремонт на канализационни мрежи, 

улици и др. инфраструктура за възстановяване целостта на пътното покритие, 

не допускане на емитиране на прах, замърсяване на прилежащите площи и 

територии, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване; 

 Системен контрол към всички строителни обекти, за недопускане емитиране на 

прах и замърсяване със строителни отпадъци и земни маси; 

 

Чрез вторият тип мероприятия: 

 Системно машинно почистване на пътния нанос; 

 Системно машинно миене на основната улична мрежа на града; 

 Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които по някаква 

причина се е натрупал пътен нанос; 

следва да се постигне и поддържа ниска степен на съдържание на прах върху пътните 

платна. 

 

Третият тип мероприятия следва да водят до ограничаване на трафика в чертите на града 

чрез обновяване и изграждане на необходимата пътна инфраструктура, както и 

подобряване организацията на движението в градски условия. За целта Община 

Благоевград е предвидила в периода 2015 – 2018 година изпълнение на конкретни проекти 

свързани с подобряване на пътната мрежа в Общината. Най-съществено значение (пряк 

ефект) върху намаляване нивата на ФПЧ10 ще окаже реализирането на следните мерки, 

заложени в Стратегическа цел 2 към Общинския план за развитие на Община Благоевград 

2014 – 2020г: 

 Развитие и благоустрояване на транспортната инфраструктура в Благоевград.; 

 Проекти за северно затваряне на широкия транспортно-комуникационен ринг 

на ЦГЧ – Благоевград.; 

 Реконструкция и поддържане на добро състояние на уличната мрежа. 

 Изграждане на нови паркинги в страни от главни улици и осигуряване на 

паркоместа при ново строителство; 
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 Поетапно обновяване на автобусния парк на организирания автобусен градски и 

междуселищен транспорт; 

 Насърчаване ограничаването на ползването на лични МПС чрез 

популяризиране на масовия обществен транспорт; 

 Изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари. 

 

В количествено отношение мярка Bl_Tr следва да доведе до снижаване и по-нататъшното 

поддържане на средното ниво на пътен нанос от уличната мрежа в рамките на 1 g/m
2
 за 

улици с нисък трафик (под 5000 МПС/24 часа) и 0.4 g/m
2
 за улици с висок трафик (над 

5000 МПС/24 часа). Изпълнението на тази мярка ще доведе до намаляване на годишните 

емисии на ФПЧ10 от транспорта с около с 10.74 тона. 

 

VII. Анализ на мерките за подобряване на КАВ, прилагани и реализирани в периода 

2012 - 2014г и ефективността от тяхното прилагане 

Планът за действие към действащата Програма за намаляване нивата на замърсителите и 

достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на 

територията на Община Благоевград включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

мерки, разпределени за изпълнение в периода 2012 - 2014г. 

 

През отчетения период 2012 – 2014г. полаганите усилия от страна на общината са били 

насочени към ограничаване на емисиите от транспортния поток (чрез подобряване 

състоянието на пътните настилки и почистване на уличната мрежа и обществените места в 

Благоевград). През разглеждания период, общината е изпълнявала мерките, залегнали в 

общинската програма, като саниране и газифициране на обществено-административни 

сгради. Използването на газообразни горива обаче процентно е несъпоставимо с голямото 

количество твърди горива, използвани в горивните съоръжения на битовия сектор. Оценка 

на постигнатите резултати и изпълнение на заложените в програмата цели е представено в 

следващата таблица: 

 

 Цел 

Нива на ФПЧ10 за 2011г., 

преди изпълнение на 

програмата 

Постигнат 

резултат в края 

на 2014г. 

Изпълнение 

на целите 

1 

Осигуряване на средно 

годишни концентрации на 

ФПЧ10 в рамките на 

средногодишната норма от 40 

µg/m
3
 

СГК – 49.1 µg/m
3
 СГК – 36.8µg/m

3
 100% 

2 

Намаляване на регистрираните 

превишения на СДН за ФПЧ10 

до нормативно допустимия 

брой от 35 годишно 

106 бр. превишения на 

СДК 

62бр. 

превишения на 

СДК 

41% 

 

Резултатите от замерванията през 2014г. в АИС „Благоевград“ показват, че в края на 

планирания период е постигнато съответствие по отношение на средногодишната 

концентрация на ФПЧ10. Докато при СД концентрации от началото на действие на 

програмата до края на 2014г. се наблюдава занижаване на стойностите, но все още не е 

достигнат допустимия брой превишения на СДН. Това показва, че прилаганите до 

момента мерки не са достатъчно ефективни по отношение на замърсяването с ФПЧ10, 

което налага тяхното преразглеждане. Целта е установяване на адекватните и ефективни 

такива, подобряване на някой от тях и определяне на нови, които ще гарантират постигане 

на съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух.  
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В следващата матрица е представен отчета на Община Благоевград за изпълнените мерки, 

заложени в програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на 

съответните норми, за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община 

Благоевград за 2012 – 2014: 
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Код Мярка/дейност Изпълнение 

Отговорни 

институции за 

изпълнението 

на мерките 

Оценка на ефективността 

Сектор „Комунално-битовото отопление“   

Bl_t_5_kr 

Bl_f_4_d 

Газификация на общинските 

сгради - училища, детски градини, 

детски ясли и др., на територията 

на гр. Благоевград. 

 

Поетапно включване в 

газоразпределителната мрежа и 

подмяна на твърдото и течно 

гориво с природен газ от търговски 

обекти и битови потребители. 

Извършенa е поетапна газификация на обществено 

административните сгради в Благоевград, като към 

края на периода на програмата 2014 г. са 

газифицирани общо 38 обекта в т.ч. детски градини, 

училища и административни сгради. 

През 2014г. в газопроводната мрежа са включени общо 

296 битови потребители и 53 обществено-

административни и търговски сгради. 

Община 

Благоевград 

Замърсяването на атмосферния въздух с 

ФПЧ10 и Б(α)П от локалните отоплителни 

инсталации на обществените сгради 

(училища и детски заведения) практически е 

преустановено. 

 

С газифицирането на общински и 

административно– обществени сгради на 

практика е елиминирано влиянието им като 

източник на емисии. 

 

Въпреки изградената газопреносна мрежа 

към края на 2014 г., са се присъединили под 

1% от домакинствата в Благоевград. 

 

Необходимо е през новия период тези 

дейности да бъдат приоритетно насочени 

към битовия сектор, като се предприемат 

действия за увеличаване броя на 

домакинствата отопляващи се с газ от 

централен източник, който да обхване 10% 

от битовия сектор. 

Bl_f_1_kr Разработване и прилагане на 

стимули за насърчаване 

газоснабдяването на 

домакинствата. Предложение до 

общински съвет за намаляване 

такса за БО за домакинства, които 

се отопляват на ток и газ. 

На този етап не е изготвено предложение до 

Общински съвет за намаляване такса “Битови 

отпадъци” за домакинства, които се отопляват на ток и 

газ, тъй като липсват достатъчно мотиви касаещи 

механизма за прилагане, който да доведе до приемане 

на такова решение. Такса битови отпадъци покрива 

единствено разходите за извършване на дейности по 

сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на 

отпадъци. 

Община 

Благоевград 

Bl_f_3_sr Завършване газификацията на 

Благоевград – II етап 

През периода на действие на програмата е завършена 

газификацията на Благоевград – ІІ етап с инвеститор 

“Рила Газ”ЕАД гр.София. 

“Рила Газ”ЕАД 

Община 

Благоевград 

Bl_f_2_sr Създаване на стимули за 

топлоизолиране и саниране на 

съществуващия сграден фонд. 

През 2011 год. по програма “ПРООН” са санирани 4 

бр. жилищни блока. 

По проект „Енергийно обновяване на българските 

домове, през 2013 г. от Общината е кандидатствано за 

обновяване на общо 16 бр. многофамилни жилищни 

сгради. Общия брой на одобрените заявления е 28 в 

това число и подадените през 2012 г., като за 8 от тях 

са подписани и финансовите документи. 

Община 

Благоевград 

С подобряване на енергийните характеристики 

на сградите се консумира значително по-малко 

енергия за отопление, което индиректно влияе 

върху емисиите във въздуха. Благодарение на 

предприетите мерки по енергийна 

ефективност енергопотреблението в 

санираните сгради е намаляло с 45%. 

Тази мярка е с дългосрочен характер и е 

ефективна за намаляване потреблението на 

твърди горива. Необходимо е същата отново 

да се заложи. 
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институции за 

изпълнението 

на мерките 

Оценка на ефективността 

Bl_r_3_kr Изготвяне на предложение чрез 

НСОРБ за въвеждане в Р България 

на стандарт за качество на 

твърдите горива, разрешени за 

ползване в бита. 

Изготвено е общо предложение за въвеждане в Р 

България на стандарт за качество на твърдите горива, 

разрешени за ползване в бита с участието на еколози 

от общините и чрез АСЕКОБ е внесено в МОСВ. Към 

2014 г. все още няма въведен стандарт. 

Община 

Благоевград 

Не са изпълнени 

 
Bl_r_4_kr Изготвяне на предложение чрез 

НСОРБ за въвеждане на стандарти 

за ефективност и емисионни 

ограничения по отношение на 

пусканите на пазара горивни 

уредби за приложение в бита. 

Не е изготвено предложение за въвеждане в страната 

на стандарт за качество на твърдите горива. 

Община 

Благоевград 

Bl_i_2_d Създаване и поддържане на база 

данни за количествата и качествата 

на продадените горива по видове 

на територията на Община 

Благоевград. 

Данни за количествата продадени горива на 

територията на Община Благоевград са на база 

справки от пунктовете на Топливо АД – клон 

Благоевград. 

Община 

Благоевград 

Събраната информация не отразява реалното 

потребление на твърди горива за отопление на 

домакинствата. 

Bl_i_1_kr Медийна кампания за разясняване 

на: ефективността на различни 

отоплителни системи и горива; 

ползите от топлоизолирането на 

жилищата; опасностите за 

човешкото здраве при изгарянето 

на некачествени горива и отпадъци 

от домакинствата. 

С цел повишаване на обществената информираност на 

населението по проблемите на замърсяването на 

въздуха в Община Благоевград са провеждани 

образователно информационни кампании с ученици от 

различни училища и ОДК-Благоевград. Проведен е 

празник в който учениците чрез участие в състезание и 

викторина са демонстрирали своите познания свързани 

с опазване на въздуха. 

 

Излъчени са 2 предавания по радио фокус.  

 

Общината има достъп до ежедневния бюлетин на 

ИАОС за контрола и качеството на атмосферния 

въздух в реално време и периодично са помествани 

данни на интернет страницата й. 

На сайта е поместена и Програма за намаляване 

вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) на 

територията на гр. Благоевград. 

 

Община 

Благоевград 

На този етап не може да се оцени ефекта. 

 

Повишаване информираността на населението 

и запознаването им с възможните начини за 

ограничаване на замърсяването е от 

съществено значение, за ефективно справяне с 

проблемите, но очакваните резултати са в 

дългосрочна перспектива. 

 

Bl_i_2_kr Предоставяне на информация за 

състоянието на АВ и вредното 

влияние на отоплението с твърдо 

гориво за насърчаване употребата 

на горива в бита на интернет 

страницата на Общината, чрез 

медиите и др. 

Община 

Благоевград 
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Сектор „Транспорт“ и ограничаване на вторичния унос на фини прахови частици   

Bl_t_1_kr Повишаване качеството на 

почистването на пътната и 

уличната мрежа.; Закупуване на 

нова специализирана техника 

(метачни машини) и увеличаване 

площите за мех. метене. 

Площта за почистване в ЦГЧ е увеличена от 81 дка на 

121 дка., която площ се поддържа съгласно одобренияя 

за годината график - с кратност 30 дни в месеца. Не са 

закупени нови метачни машини поради не одобрение 

на планираните средства от ОбС. 

Община 

Благоевград 
Комплексното изпълнение на заложените 

мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от 

транспорта е довело до намаляване на дните 

с наднормени нива на фини прахови частици 

в атмосферния въздух. В резултат през 

2014г., в периода април до септември не се 

отчитат превишения на СДН ОЧЗ.  

 

Снижаване на максималните 24-часови 

концентрации на ФПЧ10 през летните месеци 

на 2014 спрямо 2012г.  

 

С цел запазване и поддържане на 

постигнатите резултати е необходимо 

продължаване на действията за подобряване 

състоянието на пътната и уличната мрежа в 

Общината. 

Bl_t_2_kr Промяна в организацията за 

почистване на уличната мрежа. 

Увеличаване краткостта на 

почистване. 

Извършена е промяна в организацията за почистване 

на уличната мрежа. Увеличена е кратността на 

почистване от 21 на 30 дни за улиците извън ЦГЧ с 

площ 98 дка. Включени са в  почистването и улици в 

крайните райони  с обща площ 78 дка. Кратността за 

почистване на улиците в ЦГЧ е 30 дни в месеца. 

Община 

Благоевград 

Bl_t_3_d Поддържане чистотата на пътната 

и уличната мрежа 

Чистотата на пътната и уличната мрежа се поддържа в 

добро състояние от „Биострой” ЕООД, съгласно 

Договор за услуга. Контролът се извършва ежедневно 

и периодично. 

Община 

Благоевград 

Bl_t_7_kr Ограничаване достъпа на МПС в 

ЦГЧ и разширяване на синята зона 

- Брой 

Ограничен е достъпа на МПС в ЦГЧ, обособена е 

пешеходна зона в която е забранено влизането на 

МПС. На 34 улици е въведен режим на краткотрайно 

платено паркиране с общ брой паркоместа - 1 507 бр. 

Община 

Благоевград 

Bl_t_1_d Приоритетно увеличаване на 

уличното озеленяване и площите с 

компактна дървесна растителност. 

Ежегодно са извършвани залесителни дейности по 

най- натоварените улици в града. През 2014 г. са 

засадени общо 188 бр. широколистни и 155 бр. 

иглолистни дървета, 1715 бр. вечно зелени храсти и 2 

315 бр. цъфтящи храсти. Извършени са залесителни 

дейности в района н кръгово кръстовище на бул. Св. 

св. Кирил и Методи.; ул.”Яне Сандански”, ул.”Симеон 

Радев” и пред ж.к.”Еленово” бл. 48. 

Община 

Благоевград 

Намаляне на натрупването на прах върху 

уличните платна и прилежащите терени и 

ограничаване на вторичния унос на финни 

прахови частици. 

 

Изпълнението на мерките е довело до 

намаляване броя на регистрираните 

превишения на СДК на ФПЧ10 към 2014 г. 

Bl_t_2_d Създаване на нови тревни площи 

за сметка на площите, потенциални 

източници на прах; 

благоустройство на територии, 

общинска собственост. 

Ежегодно се извършват дейности по поддръжка на 

съществуващите и създаване на нови тревни площи с 

цел и ликвидиране на потенциални източници на 

прахови емисии. През 2014 г. е извършена основна 

реконструкция и са изградени тревни площи с общ 

размер 19 дка. 

Община 

Благоевград 
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Bl_t_3_kr Използване на превантивни 

средства срещу заледяване на 

уличната мрежа, несъздаващи 

условия за разпрашаването им и 

вторичен унос. 

При зимното поддържане се използва единствено луга. Община 

Благоевград 

Ограничаване на вторичния унос. 

Bl_t_6_kr Извършването на ремонтни 

дейности по уличната мрежа и 

тротоарите и/или изграждането на 

нови да се осъществява от 

изпълнители, прилагащи 

технологии, гарантиращи прахови 

емисии в нормативните граници за 

опазване на човешкото здраве. От 

строителния надзор да се изискват 

резултатите от контрола по 

изпълнението на тези технологии и 

спазването на нормите за ФПЧ. 

Ежегодно са извършвани ремонтни дейности по 

транспортната инфраструктура, подменена е 

настилката на тротоари, поддържа се изправността на 

уличната мрежа в града.  

 

Изпълнителите, прилагат технологии, гарантиращи 

прахови емисии в нормативните граници за опазване 

на човешкото здраве. Строителният надзор с 

представяне на докладите по изпълнение на услугата, 

представя информация и за технологиите и спазването 

им. 

Община 

Благоевград 

Намаляване отлагането на прахови частици 

извън строителната площадка-източник на 

вторичен унос. 

Bl_r_1_sr 
При обществени поръчки, за 

общински обекти, които включват 

закупуване на нови МПС да се 

поставя критерий за изпълнение 

минимум на ЕВРО 3 (от януари 

2011 г. е задължителна нормата 

ЕВРО 5 за нови автомобили) и с 

възможно най-ниски нива на 

емисии от тях. 

През отчетният период не са провеждани  обществени 

поръчки за закупуване на нови МПС. 

Община 

Благоевград 

 

Bl_i_4_sr Предоставяне на информация на 

интернет страницата на Общината, 

чрез медиите и др. относно: 

състоянието на КАВ и вредното 

влияние от употреба на МПС с 

вноски нива на емисии на прах; 

Насърчаване преминаването към 

по-малко замърсяващи превозни 

средства 

 

На интернет страницата й е поместена и Програма за 

намаляване вредните емисии в атмосферния въздух 

(ФПЧ10) на територията на гр. Благоевград. В 

партньорство с РИОСВ и ОДК е отбелязан 

международния ден без автомобили. 

Община 

Благоевград 

На този етап не може да се оцени 

ефективността. 
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Други   
Bl_t_4_kr Въвеждане на безплатна услуга за 

населението за събиране на 

строителни отпадъци до 1m
3
 от 

ремонтни дейности като се 

предоставят съдове. 

Въведена е безплатна услуга за населението за 

събиране на строителни отпадъци до 1m
3
 от ремонтни 

дейности.  

Община 

Благоевград 

Ограничаване на вторичния унос.  

Намаляне на превишенията през летния сезон 

в резултат на транспортно замърсяване 

Bl_r_1_kr 

Превантивен контрол, с оглед 

предотвратяване на 

нерегламентирано изхвърляне на 

строителни отпадъци, около 

съдовете за БО и в жилищните 

квартали. 

Извършва се превантивен контрол с оглед 

предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на 

строителни отпадъци. Съставени са 85 

предупредителни протокола и над 120 констативни 

протокола.  

Община 

Благоевград 

Bl_r_2_kr Контрол върху предоставено 

ползване “тротоарно право” при 

строителни и ремонтни дейности 

Извършва се контрол върху предоставено ползване 

“тротоарно право”. Съставени са над 130 бр. 

констативни протоколи, предимно на физически лица 

за отстраняване на отпадъците и строителни 

материали неправомерно разположени на тротоара. 

Община 

Благоевград 

Bl_i_2_d Разработване и осъществяване на 

Програма за информираност в 

училищата на всички нива за 

проблемите със замърсяването на 

атмосферния въздух 

Програма за информираност в училищата на всички 

нива за проблемите със замърсяването на атмосферния 

въздух не е разработвана, но периодично се провеждат 

информационно-образователни дейности с ученици. 

Ежегодно с РИОСВ и ОДК се отбелязва 

международния ден без автомобили. 

Община 

Благоевград 

На този етап не може да се оцени 

ефективността. 

Bl_i_3_d Разпространение на материали 

(листовки, брошури) с информация 

как всеки гражданин може да 

допринесе за подобряване КАВ 

Изготвената през 2012 г. е листовка от ученици за 

ученици се разпространяваше в училищата на 

територията на града и през 2013 г.. 

Община 

Благоевград 

 

На този етап не може да се оцени 

ефективността. 

 

Легенда: Bl– Благоевград; техническа (t), регулаторна (r), икономическа/фискална (f), образователна/информационна (i), средносрочна 

(sr), дългосрочна (d); 1 – номер поред на съответната мярка. 
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Изводи от анализа: 

Оценка: 

Заложените в плана за действие мерки през периода 2012-2014 година са насочени 

основно към намаляване на емисиите от транспорта и отоплението на обществено - 

административните сгради. В резултат, към 2014 година замърсяването със ФПЧ10 от 

локалните отоплителни инсталации на обществените сгради (училища и детски заведения) 

е силно редуцирано. 

 

За поддържане на постигнатото и за по нататъшно подобряване на КАВ на територията на 

Община Благоевград е необходимо да продължат усилията по прилагане на досегашните 

мерки, част от които (регулаторни мерки и контрол) да останат с постоянен характер. 

 

Потвърждаване/Коригиране/Преформулиране: 

Мерките могат да бъдат потвърдени за прилагане и в следващия програмен период. 

Необходимо е интензифициране на някой от тях, както и предлагане на нови мерки 

приоритетно насочени към намаляване на емисиите на ФПЧ10 и Б(α)П от група източници 

„Битовото отопление“ и „Транспорт“. 

 

Цели, които трябва да бъдат постигнати в краткосрочен план: 

1) Намаляване на общия брой на превишенията на СДН на ФПЧ10 до нормативно 

допустимите. 

2) Намаляване на СГ концентрация на Б(α)П под установената норма от 1 ng/m
3
. 
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VIII. Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение съдържание на ФПЧ10 и Б(α)П, които следва да се приложат 

1. Краткосрочни мерки за подобряване на КАВ: 

Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период в 

който се 

очаква ефекта 

Необходими 

средства 

Източник 

на средства 

Отговорна 

институция 

Bl_Dh . Намаляване емисиите на ФПЧ10 и Б(α)П от битовото отопление 

Bl_Dh_r_1 

Проучване на възможностите за 

въвеждане на изисквания към качеството 

на предлаганите на пазара твърди горива, 

на територията на Община Благоевград. 

2016 

Намаляване с 30% 

на годишните 

емисии на ФПЧ10 и 
Б(α)П 

2018 - 

Общински 

бюджет 

 

Европейски 

фондове 

 

Оперативна 

програма 

ОС 

Община 

Благоевград 

Bl_Sh_Dh_t_1 Подготвяне на проекти за обновяване на 

общите части и саниране на 

многофамилни жилищни сгради. 

2016 Намаляване с 25% 

на годишните 

емисиите на ФПЧ10 

и Б(α)П. 

 

Снижаване на 

макс.СДК на 

ФПЧ10 

(предизвикани 

само от битовото 

отопление) с около 

30-40 µg/m
3
, което 

води до по-малък 

брой превишения. 

2017  

Bl_Sh_Dh_t_2 
Газифициране на битовия сектор – 

поетапно увеличаване броя на 

домакинствата отопляващи се с газ от 

централен източник. 

2016-2018 2018  

Bl_Sh_Dh_r_1 Подготвяне на проекти за подмяна на 

стационарни индивидуални и 

многофамилни домакински горивни 

устройства на твърдо гориво – ежегодно 

да бъдат обхванати минимум 10% от 

домакинствата отопляващи се на твърди 

горива. 

2016-2017 2018  

Bl_Tr . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

Bl_Sh_Tr_t_1 Повишаване контрола върху изпълнението 

на дейностите по мокро метене и миене на 

уличната мрежа и обществените 

територии. 

2016  

Намаляване на 

годишните емисии 

на ФПЧ10 с около 

10 т/год. 

2016  Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 
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Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период в 

който се 

очаква ефекта 

Необходими 

средства 

Източник 

на средства 

Отговорна 

институция 

Bl_Sh_Тr_t_2 Изграждане/реконструкция/рехабилитация 

на уличната мрежа и тротоари, на 

територията на общината. 

2016  

Снижаване 

съдържанието на 

пътен нанос върху 

пътните платна от 

транспортната 

мрежа. 

 

Редуциране на 

транспортното 

замърсяване ще 

намали броя на 

превишенията на 

СДН 

2018 По проект ОП 

„Региони в 

растеж“, 

 

Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl_Sh_Тr_t_3 Изготвяне на проект и кандидатстване по 

ОПОС за обновяване на автобусите от 

градския транспорт, с автобуси, 

отговарящи най-малко на стандарт за 

вредни емисии ЕВРО 5, автобуси на газ 

и/или електро- и хибридни автобуси. 

2018 2018 По проект ОПОС Община 

Благоевград 

Легенда: BG - - национална мярка; Bl – Благоевград; Sh – краткосрочна мярка; Dh – сектор комунално битов; Tr – сектор транспорт; а – административна мярка; i-

информационна мярка; t - техническа мярка;  1 – номер поред на съответната мярка. 
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2. Мерки и проекти със средно срочна и дългосрочна перспектива: 

Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период в който 

се очаква 

ефекта 

Необходим

и средства  

Източник 

на средства 

Отговорна 

институция 

Bl_Lt _Dh - Намаляване на емитираните ФПЧ10 и Б(α)П в атмосферния въздух от битовия сектор  
Bl_Lt_Dh_t_1 Изпълнение на проекти за обновяване на 

общите части и саниране на многофамилни 

жилищни сгради . 

 

2018  

Намаляване 

броя на 

превишаванията 

на СД НОЧЗ от 

50 µg/m
3
 през 

отоплителния 

сезон. 

 

 

Понижаване на 

средногодишнит

е концентрации 

на Б(α)П под 

1ng/m
3
 

2018  

Оперативни 

програми 

НПЕЕМЖС 

Община 

Благоевград 

Bl _Lt_Dh_t_2 Газификация на жилищни и обществени сгради. 2018 

2018  

Оперативни 

програми 

НПЕЕМЖС 

Bl _Lt_Dh_t_3 Реализиране на проекти за внедряване на 

енергоспестяващи мерки в жилищните сгради, 

включително подмяна на стационарни 

индивидуални и многофамилни домакински 

горивни устройства на твърдо гориво. 

2018 

2018  
ОП Околна 

среда 

Bl_Lt_Dh_a_1 Поддържане и разширяване на система за 

ежегодна актуализация на изразходваните 

количества горива за битово отопление, с 

включване на всички продажби на твърди 

горива. 

 

постоянен 

2018  
Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Dh_i_1 Поддържане на автоматизирана система за 

информиране на населението за качеството на 

атмосферния въздух в Община Благоевград. 

 

постоянен 

2018  
Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Dh_a_2 Актуализация на Общинската програма за 

намаляване на нивата на замърсители в 

атмосферния въздух и достигане на 

установените норми за вредни вещества. 

 

При 

необходимост 

2018  
Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl _Lt_Dh_a_3 Ежегоден доклад за изпълнение на Програмата 

за намаляване на вредните емисии в 

атмосферния въздух (ФПЧ10) и полициклични 

ароматни въглеводороди (ПАВ) на територията 

на Община Благоевград и достигане на 

установените норми. 

 

постоянен 

2018  
Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 
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Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период в който 

се очаква 

ефекта 

Необходим

и средства  

Източник 

на средства 

Отговорна 

институция 

Bl_Lt _Tr - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от автотранспорта  
Bl_Lt_Tr_t_1 Системно машинно миене на основната улична 

мрежа на града. 

Постоянна 

без зимния 

период 

Поддържане на 

ниско 

съдържание на 

пътен нанос 

върху пътните 

платна. 

 

 

Намаляване на 

дела на 

транспорта в 

средноденонощ

ните 

концентрации 

на ФПЧ10  

 

 

 

Поддържане на 

средно годишни 

концентрации 

на ФПЧ10 в 

рамките на 

средногодишнат

а норма от 40 

µg/m
3
; 

 

2016-2018 съобразно 

общинския 

бюджет 

Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Tr_t_2 Периодично ръчно почистване на уличните 

регули, по които се е натрупал значителен 

пътен нанос. 

Постоянна 

през зимния 

период 

2016-2018 съобразно 

общинския 

бюджет 

Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Tr_a_1 Осъществяване на контрол за възстановяване на 

улици и тротоари при ремонт/изграждане на 

елементи на техническата инфраструктура с цел 

недопускане на замърсяване на прилежащите 

площи и територии с кал и други замърсявания, 

водещи до увеличаване на пътния нанос или 

ветрово запрашване. 

Постоянен 2016-2018 - Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Tr_a_2 Осъществяване на проверки за спазването на 

мерки за недопускане на замърсяване от 

строежите, вкл. по спазването на маршрутите за 

транспортиране на отпадъците от строителните 

обекти. 

Постоянен 2016-2018 - Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Tr_i_1 Провеждане на информационна кампания и 

насърчаване използването на обществения 

транспорт. 

2016-2018 2016-2018 съобразно 

общинския 

бюджет 

Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Tr_t_3 Стриктен контрол за неправилно паркиране, 

особено в зелените площи. 

Постоянен 2016-2018 - Общински 

бюджет 

Община 

Благоевград 
Bl_Lt_Tr_а_3 При провеждане на обществени поръчки, 

търгове за транспортни услуги и закупуване на 

транспортни средства в обществения транспорт, 

да се въведе задължително изискване към 

превозните сраства, които да покриват най-

малко стандарта за вредни емисии ЕВРО 5. 

Постоянен 2016-2018 - - Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Tr_t_4 Изграждане на паркинги 2016-2018 2016-2018 съобразно 

общинския 

бюджет 

Общински 

бюджет, 

ЕФ, ДБ 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Tr_t_5 Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 

пътната и уличната мрежа в Общината. 

Постоянен 2016-2018 - Общински 

бюджет, ЕФ 

Община 

Благоевград 
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Код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период в който 

се очаква 

ефекта 

Необходим

и средства  

Източник 

на средства 

Отговорна 

институция 

Bl_Lt_Tr_t_6 Благоустройство и озеленяване на крайпътните 

и междублоковите пространства, с цел защита 

от прах и газове. 

2016-2018 2016-2018 съобразно 

общинския 

бюджет 

Общински 

бюджет, ЕФ 

Община 

Благоевград 

Bl_Lt_Tr_t_7 Изграждане на велоалеи на територията на 

Благоевград. 

2018 2018 По проект Общински 

бюджет, ЕФ 

Община 

Благоевград 

Легенда: Bl – Благоевград; Lt – дългосрочна мярка; Dh – сектор комунално битово отопление; Tr – сектор транспорт; а – административна мярка; i-информационна 

мярка; t - техническа мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 

 

 

 

 

2.1. Индикатори за контрол на изпълнение на мерките: 

№ Индикатор Начин на отчитане Период на 

отчитане 

Отговорни 

институции 

Контрол 

1 Намаляване на емисиите Инвентаризация на емисиите по 

групи 

Ежегодно Община 

Благоевград 

РИОСВ 

2 Намаляване на броя на превишенията на 

СДНОЧЗ за ФПЧ10 под 35. 

Резултати от измерванията в 

контролните пунктове 

Ежегодно Община 

Благоевград 

ИАОС, 

РИОСВ 

3 Поддържане на СГ концентрации на ФПЧ10 

под СГНОЧЗ. 

Резултати от измерванията в 

контролните пунктове 

Ежегодно Община 

Благоевград 

ИАОС, 

РИОСВ 

4 Намаляване на регистрираните най-високи 

24-часови концентрации. 

Резултати от измерванията в 

контролните пунктове 

Ежегодно Община 

Благоевград 

ИАОС, 

РИОСВ 

5 Намаляване на средногодишната 

концентрация на Б(α)П под СГЦН. 

Резултати от измерванията в 

контролните пунктове 

Ежегодно Община 

Благоевград 

ИАОС, 

РИОСВ 
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3. Етап на изпълнение на директиви на ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 

свързани с подобряване на КАВ. 

До края на 2007г. България постигна пълно хармонизиране със съществуващото 

европейско законодателство в сектор „Качество на атмосферния въздух”. Новата CAFE 

Directive 2008/50/ЕС е транспонирана в националното законодателство в средата на 2010г. 
 

1) Директива 2008/50/ЕС от 21 май 2008 год. относно качеството на атмосферния 

въздух и за по-чист въздух за Европа 

Директивата е въведена в националното законодателство чрез Наредба №12 от 

15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 

бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (в сила от 30.07.2010 г. обн. ДВ. 

бр.58 от 30 Юли 2010г.) 

Етап на изпълнение 

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба №12/2010г. Община Благоевград е 

разработила и изпълнява Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 

утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух. Настоящата актуализация 

се изготвя с цел прекратяване на превишаването на установените, съгласно Директива 

2008/50/ЕС норми за съдържание на финни прахови частици и ПАВ в атмосферния 

въздух: 

- СДН – 50 µg/m
3
, която да не се превишава повече от 35 пъти в рамките на една 

календарна година; 

- СГН за съдържание на Б(α)П във фракция на ФПЧ10 - 1 ng/m
3
 

 

2) Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 

1994г. относно ограничаване на емисиите от летливи органични съединения 

(ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до 

бензиностанции 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Наредба №16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите от летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн. 

ДВ., бр.75 от 24.08.1999г.). 

 Методика за определяне на емисиите на летливи органични (ЛОС) при съхранение, 

товарене и разтоварване на бензини (утвърдена със Заповед №РД-1238/01.10.2003г. 

на МОСВ) 

Етап на изпълнение 

РИОСВ извършват периодични инспекции към контрол на изискванията на Директива 

94/63/ЕО, в т. ч. оценка на емисиите на ЛОС на съответните оператори в съответствие с 

одобрената за целта Методика. Проверките от РИОСВ Благоевград показват, че всички 18 

бензиностанции в общината са приведени в съответствие с изискванията (етап I) на на 

Наредба №16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите от летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн. ДВ., 

бр.75 от 24.08.1999г.).  и не нарушават целевите норми за допустими емисии на ЛОС, 

поради НДНТ. Предстои бензиностанциите да се приведат в съответствие с етап II на 

улавяне на бензиновите пари (УБП). През 2014 г. е въведена в експлоатация една нова 

бензиностанция, която е оборудвана с етап II на УБП. 

 

3) Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни; 
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 Методики за прилагане на най-добри налични техники; 

Етап на изпълнение 

Целта на Директивата е постигане комплексното предотвратяване и контрол върху 

замърсяването, като резултат от производствената дейност. Чрез този акт се въвеждат 

конкретни мерки, насочени към предотвратяването и ограничаването на емисиите в 

компонентите на околната среда (въздух, води и почви), както и мерки по отношение 

факторите на въздействие върху околната среда. Инсталациите, попадащи в обхвата на 

Директива 2008/1/ЕО на територията на Община Благоевград са: 

- "Карлсберг България" АД, гр.София, Пивоварна Благоевград 

 

4) Директива 97/68/ЕО относно мерките за ограничаване емисиите на газообразни и 

прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извън 

пътна подвижна техника 

Транспонирането на изискванията се осигурява от Наредба №10 от 24.02.2004г. за 

условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извън пътна 

техника по отношение на емисиите на замърсители.  

Етап на изпълнение 

Прилагането на изискванията на Директива 97/68/ЕС относно извършване одобрение на 

типа на двигатели с вътрешно горене за извън-пътни машини, издаване на сертификати за 

одобрение на тип и контролът за съответствие на двигателите с одобрения тип се 

извършва от органи в структурата на Министерство на земеделието и горите (Контролно-

техническата инспекция и центровете за изпитване на земеделска, горска техника и 

резервни части). За ефективното и своевременно прилагането изискванията на 

Директивата се извършват периодични проверки за установяване съответствие на 

одобрените типове двигатели. 

 

5) Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 

г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива; 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина 

за техния контрол. 

 Национална програма за прекратяване производството и употребата на оловни 

бензини към 2003 година. 

 

6) Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на 

летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични 

разтворители в определени дейности и инсталации; 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи 

органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в 

резултат на употребата на разтворители в определени инсталации; 

 Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба №7 от 21.10.2003г. за 

норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 

атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 

инсталации за съответните категории дейности, утвърдени със Заповед №РД-

287/17.05.2006г. на МОСВ. 

 

7) Директива 2012/33/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 21 ноември 2012 

г. за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение съдържанието на сяра в 

корабните горива; 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_non-road-machinery_bg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_non-road-machinery_bg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_non-road-machinery_bg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_techni%20goriva_IX.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_techni%20goriva_IX.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_7_ot_21_10_2003.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_7_ot_21_10_2003.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_7_ot_21_10_2003.doc
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 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина 

за техния контрол; 

 

8) Директива 2004/42/ЕО на относно намаляването на емисиите от летливи 

органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители 

в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти. 

Етап на изпълнение 

МОСВ съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) разработва 

програма за мониторинг с цел оценка на съответствието с изискванията на Наредбата, 

(респективно Директивата) по отношение спазването на максимално допустимото 

съдържание на ЛОС, съгласно Приложение №2, изискванията за етикетирането по чл. 5 и 

допусканите изключения за употреба на продукти по чл. 6 и чл. 8. Инспекции и проверки 

на място на регионално и местно равнище се извършват от Регионалните инспекции по 

околна среда и водите (РИОСВ). Контролирането на прилагането на изискванията на 

Директивата в случаите на нарушения се извършва от РИОСВ. 

 

9) Директива 2001/80/ЕО за ограничаване на емисиите на определени замърсители 

във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Наредба №10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в 

отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в 

атмосферния въздух от големи горивни инсталации 

 Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии (Издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила 

от 6.08.2006 г.) 

 Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ. 

бр.31 от 6 Април 1999г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.93 от 21 

Октомври 2003г.); 

 Методика на МОСВ за изчисляване на емисии по балансови методи (аналогична на 

методиката CORINAIR); 

 Въз основа на приетата от Народното събрание Национална стратегия за развитие 

на енергетиката и енергийната ефективност за периода до 2010 година със средства 

на НФООС, е разработен Национален план за изпълнение задълженията на 

Република България по международните екологични споразумения. 

 

10) Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2001г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители. 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен 

диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в 

атмосферния въздух. 

Етап на изпълнение 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_techni%20goriva_IX.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_techni%20goriva_IX.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_27062005.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_27062005.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_27062005.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NEC_Programme_bg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NEC_Programme_bg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NEC_Programme_bg.doc
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Директива 2001/81/ЕС регламентира изискванията към всяка страна – членка за достигане 

на определени национални тавани на емисиите на четири основни замърсители серен 

диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения 

(NMVOC) и амоняк NH3) до 2010 г., като за базова година за оценка изменението на 

емисии на вредни вещества е определена 1990 г. През 2007 г. МС приема Националната 

програма за ограничаване на общите годишни национални емисии на серен диоксид, 

азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк, която предвижда допълнително 

намаляване на нивата на емисии на изброените замърсители. Предвижда се то да бъде 

постигнато в резултат на прилагането на мерки за привеждане на големите горивни 

инсталации в съответствие с нормативните изисквания. Ангажиментите по националната 

програма са включени в клаузите на Договора за присъединяване на страната към ЕС. 

 

11) Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. 

относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на 

енергийни услуги. 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Закон за енергийната ефективност. 

Етап на изпълнение 

Изпълнен е първия от трите национални плана за действие по енергийна ефективност, 

разработен въз основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното 

потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския 

съюз. Периодът за отчитане постигането на индикативната цел по Директивата е 2008 – 

2016 г. Основната цел е всички страни членки да постигнат спестяване на горива и 

енергии, до деветата година от прилагането на Директивата, в размер на 9 % от 

осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005г. 

 

12) Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за 

изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение съдържанието на сяра в 

корабните горива; 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина 

за техния контрол. 

 

13) Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 

2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерките, 

които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични 

замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства, и емисиите 

на газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от 

природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства ; 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол 
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4. Обобщено представяне на реализираните и предвидени мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух по групи, 

обсъждани на местно, регионално или национално ниво 

 

Група Код Изпълнени мерки в периода 

2011-2014 

Код Предстоящи мерки за реализация 

I.Мерки за ограничаване на 

емисиите от неподвижни 

източници с термична 

мощност от 0.5 до 50 MW  

BG_R_a_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bl_R_t_1 

Ограничаването на емисиите на 

вредни вещества от горивни 

инсталации с термична мощност 

между 0.5 – 50 MW е предмет на 

Наредба №1 от 27 юни 2005 г. за 

норми за допустими емисии на 

вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии (обн., ДВ, 

бр. 64 от 2005 г.).  

 

Газифициране на жилищни 

сгради, промишлени и търговски 

обекти. 

Bl_Sh_Dh_r_1 Подготвяне и реализиране на проекти за 

внедряване на енергоспестяващи мерки в 

жилищните сгради, включително подмяна 

на стационарни индивидуални и 

многофамилни домакински горивни 

устройства на твърдо гориво. 

Bl_Lt_Dh_i_1 Информационни кампании за разясняване 

правилата за енергийна ефективност, 

условията за саниране на сгради, както и 

ползите от извършваното обновяване. 

Bl _Lt_Dh_t_1 Газификация на общински обекти и 

жилищни сгради 

Bl_Lt_Dh_t_2 Реализиране на проекти за енергийна 

ефективност. 

II.Ограничаване на емисиите 

от превозни средства 

BG_R_Tr_a_1 

 

 

 

 

 

 

 

Икономически стимул за 

ограничаване на емисиите от 

превозните средства (не 

снабдени първоначално с 

каталитични неутрализатори) 

чрез последващо монтиране на 

оборудване за намаляване на 

емисиите се изразява в 50% -но 

намаление на размера на 

дължимия годишен данък за 

съответното превозно средство. 

Bl_Lt_Tr_t_3 Модернизация на обществения градски 

автопарк и насърчаване използване на 

екологични горива. 



Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) на територията на Община Благоевград 

 

104 
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД  ВАНГ ЕООД 

Група Код Изпълнени мерки в периода 

2011-2014 

Код Предстоящи мерки за реализация 

III.Възлагане на обществени 

поръчки от публичния сектор 

съгласно наръчника за 

обществените поръчки в 

областта на опазването на 

околната среда, за 

пътнотранспортни средства, 

горива и горивни инсталации за 

ограничаване на емисиите, 

включително закупуване на: 

нови превозни средства, вкл. 

превозни средства с ниски нива 

на емисии; транспортни услуги, 

използващи по-малко 

замърсяващи превозни средства; 

горивни инсталации с ниски 

нива на емисии; нискоемисионни 

горива, предназначени за 

неподвижни и подвижни 

източници 

Bl_R_r_1 
При обществени поръчки, за 

общински обекти, които включват 

закупуване на нови МПС да се 

поставя критерий за изпълнение 

минимум на ЕВРО 3 (от януари 

2011г. е задължителна нормата 

ЕВРО 5 за нови автомобили) и с 

възможно най-ниски нива на емисии 

от тях 

Bl_Lt_Tr_a_4 При възлагане на обществени поръчки за 

пътнотранспортни средства, приоритет се 

отдава на използването на нови превозни 

средства с ниски емисии на вредни вещества. 

IV.Мерки за ограничаване на 

емисиите от подвижни 

източници чрез организация и 

регулиране на движението на 

превозните средства 

(включително такси за избягване 

на задръстванията, 

диференцирани такси за 

паркиране или други 

икономически стимули; 

установяване на зони с ниски 

нива на емисии) 

Bl_R_r_7 Ограничен е достъпа на МПС в 

ЦГЧ, обособена е пешеходна зона, 

която е забранена за МПС. 

Bl_Sh_Тr_t_2 Предприемане на действия за подобряване 

организацията на движението по пътната и 

уличната мрежа в Община Благоевград. 

Bl_R_t_19 Изграждане на паркинги. Bl_Sh_Тr_t_3 Изграждането на нова и поддръжка на 

съществуващата пътна инфраструктура 

  Bl_Lt_Tr_t_3 Стриктен контрол за неправилно паркиране, 

особено в зелените площи. 

  Bl_Sh_Tr_t_1 Увеличаване честотата на мокро миене и 

метене на уличната мрежа. 
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Група Код Мерки изпълнени  през периода 2011 - 2014 Код Предстоящи мерки за реализация 

V. Мерки за насърчаване 

преминаването към по-

малко замърсяващи 

превозни средства 

BG_R_Tr_1 Определяне данъците за МПС, основани на екологичните им 

характеристики 

Bl_Lt_Tr_i_1 Информационна кампания и насърчаване 

използването на обществения транспорт 

BG_R_Tr_2 Провеждане на данъчна политика, насърчаваща доставката и 

експлоатацията на хибридни леки моторни превозни средства 

  

BG_R_Tr_3 Качеството на употребяваните течни горива на територията 

на страната е регулирано с Наредба за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол (Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г.); 

Осъществяваният контрол по веригата след тяхното 

производство, внос, разпространение и/или съхранение, 

гарантира тяхното регламентирано използване и опазването 

на околната среда 

 

 

 

 

 

VI.Гарантиране 

употребата на 

нискоемисионни горива в 

неподвижни и подвижните 

източници 

 

Bl_R_t_6 Поетапно включване на общински сгради към 

газоразпределителната мрежа. 

Bl_Sh_Dh_a_2 Активизиране на процесите по цялостна 

реновация на жилищния сграден фонд, 

приоритетно на панелни жилищни 

сгради. 

Bl_Sh_Dh_i_1 Разработване и осъществяване на 

консултативни и информационни 

механизми за популяризиране на 

енергийно ефективни мерки в жилищния 

сектор 

Bl_R_t_9 Изграждане на газоразпределителната мрежа. Bl _Lt_Dh_t_1 Изпълнение на проекти за саниране и 

прилагане на енергийна ефективност в 

жилищните и обществени сгради 

Bl_R_t_21 Повишаване енергийната ефективност на сградите Bl _Lt_Dh_i_1 Провеждане на информационна 

кампания за разясняване на населението 

ползите от енергийната ефективност. 

Bl_Lt_Dh_t_2 Извършване на топлофикация и 

газификация на общински обекти и 

жилищни сгради. 

Легенда: Bl –Благоевград; BG- национална мярка; R – изпълнена мярка; Lt – дългосрочна мярка; Sh – краткосрочна мярка; G-обща мярка; Dh – група комунално битов 

сектор; Tr – група транспорт; а – административна мярка; i-информационна мярка; t - техническа мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
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5. Дисперсионно моделиране и оценка на прогнозните нива на замърсяване, след 

прилагане на мерките. 

5.1. Оценка на мерки Bl_Dh за намаляване на емисиите от битовото 

отопление чрез дисперсионно моделиране 

В количествено отношение мерките са насочени към намаляване консумацията на твърди 

горива (дърва и въглища) от населението на общината с 55% спрямо 2014 г. (от 86568.06 

т/год. до 38955.6 т/год., което от своя страна ще доведе до намаляване на емисиите на 

ФПЧ10 с около 360 т/год., а при Б(α)П с 0.084т/год. 

 

При анализа на влиянието на битовото отопление е отчетено, че то е основният фактор за 

превишавания на 24-часовите норми за ФПЧ10 и това се наблюдава системно по време на 

отоплителния сезон. Неговото влияние достига до 62.9% и при формиране на 

средногодишните концентрации на Б(α)П над целевата норма от 1 ng/m
3
. В тази светлина 

мерките за намаляване на емисиите от битовото отопление (Bl_Dh) следва да се приемат 

като приоритетни. 

 

Представените по-долу разпределения на максималните СД и СГ концентрации на ФПЧ10 

и Б(α)П отразяват само влиянието на групата източници „Битово отопление” при намалена 

консумация на твърди горива от населението с 55%. 

 

 Оценка на мерки Bl_Dh за намаляване на емисиите от битовото отоплениe по 

показател ФПЧ10 
Разпределението на очакваните максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 е показано 

на Фиг.VIII-01, а очакваните промени могат да се оценят чрез сравнение с Фиг.V-13. 

Сравнението на двете фигури илюстрира промяната в разпределението на приземните 

концентрации на ФПЧ10, както над цялата територия на Община Благоевград, така и в 

района на град Благоевград. Сравнението ясно показва свиване на щрихованата в червено 

зона, за която се очакват превишения на СД НОЧЗ от 50 µg/m
3
. Тя обхваща малка площ в 

района на ЦГЧ и кв.Запад. Моделиращата система отчита максимум в приземните 

концентрации от 64.7 µg/m
3
 при 165.04 µg/m

3
 през 2014г. В населените места с население 

от 500 души максималните СДК са в границите на 15-20 µg/m
3
, а за отдалечените от 

общинският център села между 2-5 µg/m
3
.  

 

Резултатите от моделирането показват, че изпълнението на мерките ще доведе до трайно 

подобрение на КАВ по отношение на ФПЧ10. Това подобрение ще се изразява в рязко 

снижаване на броя на превишаванията на СД НОЧЗ от 50 µg/m
3
. Ако се приеме, че това не 

се отнася за случаите с екстремни условия по отношение на разсейването на 

замърсителите (приземни инверсии, безветрие, много ниски температури и др.) то 

случаите на превишаване на СД НОЧЗ през отоплителния сезон не би следвало да бъдат 

повече от 15-20 при допустими 35 по Наредба №12. 
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Легенда:1). Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 

24-часови концентрации на ФПЧ10; 

2). Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СД НОЧЗ от 50µg/m
3 

е 

показана в червен цвят. 

3). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК; 

 

Разпределението на очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10 над територията 

на Община Благоевград в резултат от самостоятелното въздействие на битовото 

отопление след изпълнение на мерките Bl_Dh е показано на Фиг.VIII-02. Очакваната 

разлика може да се оцени чрез сравнение с Фиг.V-14. Очаква се приносът на битовото 

отопление за формиране на СГ концентрации в Благоевград да бъде в границите на 10-

15µg/m
3
, които са значително по-ниски от СГН ОЧЗ от 40 µg/m

3
. Абсолютния максимум 

получен чрез дисперсионно моделиране, е разположен в района на ЦГЧ и има стойност 

18.6 µg/m
3
. За останалата част от града, влиянието на битовото отопление е между 5 и 10 

µg/m
3
.  

 

В района на селата с население над 500 души СГ концентрации достигат нива от 2 до 

5µg/m
3
. За останалата част от територията на общината (извън жилищните райони) СГК са 

под 1 µg/m
3
, което гарантира едно много добро КАВ по отношение на ФПЧ10. 

 

Резултатите от изпълнение на мерките за намаляване на емисиите от битовото отопление 

върху формирането на СГ концентрации на ФПЧ10 не трябва да се надценяват, тъй като 

битовото отопление е сезонен източник и заема до около 50% от денонощията по време на 

отоплителния сезон (около една четвърт от часовете в годината). В тази светлина 

Фиг. VIII-01. Максимални 

СДК на ФПЧ10 след 

изпълнение на мерки Bl_Dh  

М 1:100 000 
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редуцирането на емисиите от битовото отопление ще влияе много по-силно върху броя на 

превишаванията на СД норма. 

 

 
Легенда:  

1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на ФПЧ10;  

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК за 

територията на Община Благоевград;  

 

 Оценка на мерки Bl_Dh за намаляване на емисиите от битовото отоплениe по 

показател Б(α)П 
Средногодишните концентрации на Б(α)П, в резултат от реализиране на мерките са 

показани на Фиг.VIII-03. Изпълнението на предложените мерки ще доведе до значително 

намаляване на СГК, които в района на Благоевград са в границите на определената СГЦН 

от 1ng/m
3
. За останалите населени места в общината с население от и над 500 души СГ 

концентрации са в интервала между 0.3 – 0.5 ng/m
3
, а при по-малките селища стойностите 

са под 0.05 ng/m
3
.  

 

 

Фиг.VIII-02. СГ концентрации 

на ФПЧ10 след изпълнение на 

мерки Bl_Dh 

М 1:100 000 
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Легенда:  

1).Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на Б(α)П;  

 

5.2. Оценка на мярка Bl_Tr чрез дисперсионно моделиране 

Съгласно резултатите от дисперсионното моделиране към 2014г., влиянието на 

транспорта върху СГК на Б(α)П е незначително под 1%, който е в пряка зависимост от 

използваните горива. Прилагане на мярка Bl_Tr има за цел намаляване на пътния нанос, 

който не оказва влияние върху емисиите на Б(α)П.  

 

Както беше вече пояснено, в количествено отношение тази мярка изисква поддържане и 

по-нататъшно намаляване на пътния нанос по уличната мрежа в рамките на 1 g/m
2
 за 

улици с нисък трафик (под 5000 МПС/24 часа) и 0.4 g/m
2
 за улици с висок трафик (над 

5000 МПС/24 часа). Това ще доведе до понижаване на годишната емисия на ФПЧ10 от 

транспорта с около 10.74 т/год. Представените по-долу разпределения на максималните 

СД и СГ концентрации на ФПЧ10 отразяват само влиянието на групата източници 

„Транспорт”.  

 

Разпределението на очакваните максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 е показано 

на Фиг.VIII-04, а очакваните промени могат да се оценят чрез сравнение с Фиг.V-16. 

Абсолютният максимум е разположен отново в по протежение на бул. Васил Левски, в 

близост до кръстовище с ул. „Илинден“, но стойността му е 16.2 µg/m
3 

спрямо 22µg/m
3 

преди прилагане на мярката Bl_Tr. В района на Благоевград среднодневните 

концентрации са в границите на 5-10 µg/m
3
. За останала част от територията на общината 

(извън Благоевград) очакваните СД концентрациите се поддържат до 1-2 µg/m
3
. 

Фиг.VIII-03. СГ концентрации 

на Б(α)П след изпълнение на 

мерки B_Dh 

М 1:100 000 
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Легенда:  

1). Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-

часови концентрации на ФПЧ10; 

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК; 

 

Разпределението на очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10 над територията 

на Община Благоевград в резултат от самостоятелното въздействие на Транспорта след 

изпълнение на мярка Bl_Tr е показано на Фиг.VIII-05. Очакваната разлика може да се 

оцени чрез сравнение с Фиг.V-17. Очаква се приносът на транспорта за формиране на СГ 

концентрации да се запази в границите на 5 – 8 µg/m
3
. Абсолютния максимум получен 

чрез дисперсионно моделиране има стойност 9.5 µg/m
3
 при 10.1 µg/m

3 
за 2014г. За 

останалата част от територията на Общината приносът на транспорта за формиране на СГ 

концентрации е още по-малък и може да се оцени като незначителен (под 1 µg/m
3
). 

 

 

Фиг.VIII-04. Максимални СДК 

на ФПЧ10 след изпълнение на 

мярка Bl_Tr. 

М 1:80 000 
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Легенда:  

1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на СГ 

концентрации на ФПЧ10;  

2). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК за 

територията на Община Благоевград;  

 

5.3. Комплексна оценка на всички групи източници в условията на изпълнение 

на мярки Bl_Dh и Bl_Tr чрез дискретни рецептори  

Тази оценка е направена на базата на разположените в различните зони 14 дискретни 

рецептора (Фиг.V-25), които не съвпадат с рецепторите от общата рецепторна мрежа, а 

данните от това моделиране са представени таблично и отразяват очакваните максимални 

стойности на СД и средногодишните концентрации за всеки рецептор в абсолютен 

(Таблици VIII-01 - VIII-03) и относителен (Фиг.VIII-06 ÷ Фиг.VIII-07) вид. За да се оцени 

ефекта от мерките, резултатите от тези таблици следва да се сравнят с данните за 2014г. 

(Таблица V-17 - V-19). 

 

Анализът на данните от максималните по стойност СД концентрации на ФПЧ10 показва, 

че средното им ниво (за всички 14 рецептора) намалява от 62.65 до 33.07 µg/m
3
. Като 

осреднен показател най-значимо е намалението от мерките Bl_Dh, където замърсяването 

от битовото отопление намалява от 54.24 на 26.81 µg/m
3
. Това намаление е най-значимо за 

ЦГЧ на Благоевград (от 133 на 62.8 µg/m
3
). За останалите жилищни райони 

концентрациите са между 20-30 µg/m
3
. Средното ниво на замърсяване от транспорта 

бележи спад от 2-3 µg/m
3
.  

 

 

Фиг.VIII-05. СГ концентрации 

на ФПЧ10 след изпълнение на 

мярка Bl_Tr. 

М 1:50 000 
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Таблица VIII-01. Абсолютни максимални стойности на 24-часови концентрации на ФПЧ10 

по групи източници след прилагане на мярка Bl_Dh и мярка Bl_Tr 

  
БО ТР ПР 

Общо от всички 

източници 

  
1 2 3 5 

1 ЦГЧ Благоевград 1 57.60 6.42 1.62 65.64 

2 ЦГЧ Благоевград 2 62.80 12.65 2.55 78.00 

3 ж.к. Грамада и Орбита 33.50 4.97 2.81 41.28 

4 ж.к. Запад 51.20 10.63 2.46 64.29 

5 ж.к. Освобождение 22.30 5.38 1.03 28.71 

6 ж.к Бяла Висота 23.60 10.43 1.63 35.66 

7 ж.к. Еленово 1 и 2 15.30 2.67 0.71 18.68 

8 ж.к. Орлова чука 11.80 1.27 1.13 14.20 

9 ж.к. Вароша 9.92 1.86 0.53 12.31 

10 кв. Струмско 38.82 10.11 1.23 50.16 

11 с. Бело поле 9.20 0.37 1.12 10.69 

12 с. Рилци 10.41 0.83 0.49 11.73 

13 с. Покровник 16.52 0.46 0.34 17.32 

14 с. Изгрев 12.31 1.20 0.75 14.26 

  Средна стойност 26.81 4.95 1.31 33.07 

 

Настъпилата промяна в относителния дял на отделните групите източници за формиране 

на максималните СДК на ФПЧ10 след изпълнение на генерални мерки Bl_Dh и мярка 

Bl_Tr е представена на Фиг.VIII-06. 
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Фиг. VIII-06.  Относителен дял на отделните  групи източници 

за формиране на максималните СДК на ФПЧ10 в Община 

Благоевград след реализиране на мерките 
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Таблица VIII-02. Абсолютни максимални стойности на средногодишните концентрации 

на ФПЧ10 по групи източници след прилагане на мярка Bl_Dh и мярка Bl_Tr 

  
БО ТР ПР 

Общо от всички 

източници* 

  
1 2 3 5 

1 ЦГЧ Благоевград 1 17.5 7.18 0.72 25.4 

2 ЦГЧ Благоевград 2 19.1 6.36 1.34 26.8 

3 ж.к. Грамада и Орбита 11.23 1.67 0.63 13.53 

4 ж.к. Запад 17.79 5.26 0.86 23.91 

5 ж.к. Освобождение 9.58 2.73 0.2 12.51 

6 ж.к Бяла Висота 6.97 9.5 0.26 16.73 

7 ж.к. Еленово 1 и 2 2.45 1.12 0.09 3.66 

8 ж.к. Орлова чука 4.74 0.55 0.15 5.44 

9 ж.к. Вароша 2.39 0.32 0.05 2.76 

10 кв. Струмско 14.8 7.38 0.21 22.39 

11 с. Бело поле 3.55 0.19 0.36 4.1 

12 с. Рилци 2.73 0.22 0.1 3.05 

13 с. Покровник 3.62 0.23 0.07 3.92 

14 с. Изгрев 1.18 0.39 0.07 1.64 

 
Средна стойност 8.40 3.08 0.37 11.85 

 

Средногодишната концентрация общо за 14-те рецептора се понижава от 14.26 на 11.85 

µg/m
3
. Най-високи СГ концентрации на ФПЧ10 след прилагане на мерките се очакват за 

ЦГЧ на Благоевград и близко разположените ж.к. „Запад“, ж.к. „Грамада“ и „Орбита“ (10-

20µg/m
3
), но без да превишават СГ НОЧЗ от 40 µg/m

3
. В останалите жилищни райони СГ 

концентрации се очаква да бъдат още по-ниски - в границите от 2-6 µg/m
3
, таблица VIII-

02. 
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Фиг. VIII-07. Относителен дял на отделните  групи източници 

за формиране на СГК на ФПЧ-10 за Община Благоевград 
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В годишен план изпълнението на предложените мерки води до увеличаване на 

относителния дял на транспорта, което се дължи на редукцията на битовото отопление 

при изпълнение на мерките Bl_Dh за намаляване на емисиите от битовото отопление. Като 

цяло в относителен план разпределението на отделните групи източници се запазва. 

 

Както и преди, така и след прилагането на мерките, влиянието на промишлеността върху 

КАВ в жилищните райони остава слабо. След редуциране на замърсяването от битовото 

отопление чрез мерки Bl_Dh и замърсяването от транспорта чрез мярка Bl_Tr, 

относителният дял на промишленото замърсяване слабо нараства и средно за Община 

Благоевград достига стойност 3.1%. В абсолютни единици (Табл. VІІІ-01 и табл.VІІІ-02) 

влиянието на промишлеността може да се оцени като слабо. 

 

 Относителен дял на отделните групи източници за формиране на 

средногодишните концентрации на Б(α)П след изпълнение на мерки Bl_Dh  

Влиянието на мерките за намаляване на емисиите от Битовото отопление върху 

формиране на средногодишните концентрации на Б(α)П е значително. Максималната 

годишна концентрация за района на гр. Благоевград се понижава от 5.36 на 1.88 µg/m
3
. В 

останалите жилищни райони СГ концентрации се очаква да бъдат още по-ниски - в 

границите от 0.5 - 1 µg/m
3
, таблица VIII-03. В относителен план разпределението на 

отделните групи източници се запазва, като водещо е влиянието на битовото отопление с 

99%. 

 

Таблица VIII-03. Абсолютни максимални стойности на годишните концентрации на Б(а)П 

по групи източници след прилагане на мерки за намаляване на емисиите от битовото 

отпление  

  
БО ТР ПР 

Общо от всички 

източници* 

  
1 2 3 5 

1 ЦГЧ Благоевград 1 1.87 0.00500 0.00270 1.88 

2 ЦГЧ Благоевград 2 1.33 0.01000 0.00513 1.35 

3 ж.к. Грамада и Орбита 1.27 0.00300 0.00681 1.28 

4 ж.к. Запад 1.89 0.00500 0.00267 1.90 

5 ж.к. Освобождение 0.81 0.00100 0.00163 0.82 

6 ж.к Бяла Висота 1.20 0.00120 0.00256 1.21 

7 ж.к. Еленово 1 и 2 0.71 0.00046 0.00158 0.71 

8 ж.к. Орлова чука 0.85 0.00039 0.00317 0.85 

9 ж.к. Вароша 0.34 0.00042 0.00113 0.34 

10 кв. Струмско 1.83 0.00473 0.00562 1.84 

11 с. Бело поле 0.49 0.00082 0.00430 0.49 

12 с. Рилци 0.51 0.00063 0.00077 0.51 

13 с. Покровник 0.72 0.00009 0.00003 0.72 

14 с. Изгрев 0.71 0.00033 0.00001 0.71 

 
Средна стойност 1.11 2.36E-03 2.72E-03 1.04 
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Заключение: 

Изпълнението на мерките Bl_Dh за намаляване на емисиите от битовото отопление има 

съществено въздействие за гр. Благоевград. За тази зона те са наложителни, тъй като в нея 

влиянието на битовото отопление води до многократни превишения на СД НОЧЗ за 

ФПЧ10 от 50 µg/m
3
, както и до превишаване на СГЦН на Б(α)П от 1 ng/m

3
. 

 

Съвместното изпълнение на предложените в плана за действие мерки води едновременно 

както до значително намаляване на броя на превишаванията на 24-часовите норми, така и 

чувствително намаляване на СГ концентрации и достигане на нормативните стандарти. 

Комплексното изпълнение на заложените мерки ще гарантират, че превишаванията на СД 

НОЧЗ от 50 µg/m
3 

ще бъдат ограничени до около 20-25 на година, и няма да превишават 

допустимите 35 по Наредба №12.  

 

6. Обобщение на резултатите 

Предложените в настоящия доклад мерки включват мероприятия за ограничаване на 

емисиите от ФПЧ10 и Б(α)П на територията на Община Благоевград с цел привеждане на 

КАВ в съответствие с действащите норми и стандарти. Предложените мероприятия са 

обединени в три генерални мерки, ориентирани към редукция на емисиите съответно от 

групите източници „Битово отопление” и „Транспорт”. Оценката на ефективността от 

мерките е направена на основата на дисперсионно моделиране с използване на декартова 

система от рецептори, разположени равномерно върху територията на общината и чрез 

дисперсионно моделиране с дискретни рецептори, разположени в 14 жилищни района на 

територията на общината. Количествената оценка на ефективността на мерките е 

направена относно годишните емисии, снижение на очакваните най-високи 24-часови 

концентрации и средногодишните концентрации при последователно прилагане на 

предложените мерки. Предполага се, че предложените мерки ще бъдат изпълнени в 

необходимия обем към 2018г. 

 

6.1. Годишни емисии 

Очакваното снижение на годишните емисии на ФПЧ10, от всяка група източници, към 

2018г е показано на Фиг.VIII-08, а за Б(α)П на Фиг.VIII-09. 



Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) на територията на Община Благоевград 

 

116 
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД  ВАНГ ЕООД 

 
 

 
 

Предвиденото, с предложените мерки, общо снижение на годишните емисии на ФПЧ10 за 

Община Благоевград е с 369.8 т/год. В абсолютен план то се дължи основно на мерките за 

намаляване на емисиите от битовото отопление (снижение с 359 т/год.) и групите 

източници „Транспорт” (снижение с 10.7 т/год.). Редукцията при годишните емисии на 

Б(а)П е в резултат на приложените мерки за намаляване на потреблението на твърди 

горива за отопление в битовия сектор, което в абсолютен план е от 0.187 т/год. на 0.103 

т/год. 
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Фиг. VIII-07. Годишни емисии на ФПЧ -10 за 2014 и 2018г. по 

основни групи източници 

2018 г. 

2014 г. 

0.19 

5.80E-05 

3.32E-05 

0.103 

5.80E-05 

3.32E-05 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Битово отопление 

Транспорт 

Промишленост 

Емисия, т/год 

Фиг. VIII-09. Годишни емисии на Б(а)П за 2014 и 2018г. по 

основни групи източници 

2018 г. 

2014 г. 



Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) на територията на Община Благоевград 

 

117 
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД  ВАНГ ЕООД 

Заключение 
Направеното по-горе обобщение показва, че съвместното изпълнение на всички мерки 

води едновременно както до значително намаляване на броя на превишаванията на 24-

часовите норми на ФПЧ10, така и чувствително намаляване на СГ концентрации на Б(а)П 

и достигане на нормативните стандарти. Резултати от моделирането показват, че трайно и 

значително подобряване на КАВ в Община Благоевград по отношение на ФПЧ10 и Б(а)П, 

както и неговото поддържане, може да се гарантира само чрез комплексно изпълнение на 

описаните по-горе мерки и достигане на набелязаните количествени показатели. Основен 

приоритет следва да се даде на мерките Bl_Dh, с които броят на превишенията на СД 

НОЧЗ ще бъде ограничен в рамките на допустимите 35 превишения за една календарна 

година (Наредба №12/2010г.), a СГК на Б(а)П ще достигнат до 1ng/m
3
. Изпълнението само 

на една от набелязаните мерки или частичното изпълнение на трите генерални мерки не 

може да гарантира достигането на нормативните стандарти. 

 

IX. Списък на публикациите, документите, проучванията и т.н., използвани за 

изготвяне на актуализацията на програмата. 
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Таблица VI-01. Дни с регистрирани превишения на ФПЧ10 през 2012г. - АИС „Благоевград“: 

№ Дата 
Измерена 

концентрация 

Скорост на 

вятъра 

(m/s) 

Посока на 

вятъра 

Температура 

на въздуха °С 

Влажност 

(%) 
Облачност 

1 01.1.2012 г. 50.28 1.91 SSW -1.1 61.5 10 

2 02.1.2012 г. 97.19 0.65 S -4.8 72.6 10 

3 03.1.2012 г. 155.25 0.64 S -2.8 74.3 8 

4 04.1.2012 г. 212.68 0.66 S -3.7 85 7 

5 05.1.2012 г. 109.22 1.97 S -0.8 77.5 10 

6 12.1.2012 г. 59.98 1.59 S -0.5 67.1 10 

7 13.1.2012 г. 87.82 0.82 S -3.7 83 10 

8 14.1.2012 г. 61.2 1.13 S -0.6 63.8 10 

9 17.1.2012 г. 55.96 1.23 SSW -6.2 52.7 10 

10 18.1.2012 г. 82.15 1.43 SSW -4.1 52.6 3 

11 19.1.2012 г. 64.71 0.99 SSE -2.3 50.8 5 

12 20.1.2012 г. 83.85 1.12 SSE 1.4 46.9 8 

13 22.1.2012 г. 123.39 1.03 SSE -5 70.4 10 

14 23.1.2012 г. 144.94 0.92 SSE -1.9 74.6 10 

15 24.1.2012 г. 145.51 0.84 SSE 0.9 83 7 

16 27.1.2012 г. 51.88 1.37 SSE -4.2 66.8 6 

17 28.1.2012 г. 71.27 0.7 S -3 67 9 

18 29.1.2012 г. 55.39 1.28 SSW -4.2 62.3 9 

19 31.1.2012 г. 105.26 0.77 S -12.5 56.9 10 

20 01.2.2012 г. 103.57 0.79 SSW -11.8 58.7 7 

21 02.2.2012 г. 75.48 0.8 S -9.7 68.3 0 

22 03.2.2012 г. 115.05 0.81 SSW -4.8 79.2 0 

23 04.2.2012 г. 54.1 2.58 SSE 3.2 76.8 1 

24 05.2.2012 г. 69.69 1.06 SW -0.7 82.9 0 

25 06.2.2012 г. 83.37 1.01 S -5.3 73.5 5 

26 09.2.2012 г. 66.82 1.04 S -8.3 53.7 5 

27 10.2.2012 г. 50.03 0.85 SW -7.2 73.6 6 

28 11.2.2012 г. 66.46 1.01 SSW -6.1 69.1 8 

29 12.2.2012 г. 110.84 0.82 SSE -4.4 80.3 9 

30 13.2.2012 г. 98.33 0.91 SSW -3.3 82.6 9 

31 14.2.2012 г. 126.97 0.91 S -8.5 70.6 9 

32 15.2.2012 г. 170.18 0.82 SSW -8.9 67.4 10 

33 16.2.2012 г. 78.41 1.69 S -2.6 65.5 7 

34 18.2.2012 г. 67.1 0.81 SSW -2.8 65.3 0 

35 19.2.2012 г. 90.8 0.74 S -0.9 63.4 0 

36 21.2.2012 г. 94.17 0.79 S 0.2 74.8 0 

37 22.2.2012 г. 143.9 0.68 S -0.1 74.6 1 

38 23.2.2012 г. 149.29 0.66 S -1.3 77.7 3 

39 24.2.2012 г. 103.04 1.41 SSW 1.6 67 0 

40 02.3.2012 г. 104.19 0.66 S -0.1 60.1 1 

41 03.3.2012 г. 61.44 2.2 SW 4.2 52.9 2 

42 05.3.2012 г. 60.54 1.13 SSW 2.5 48.2 4 

43 06.3.2012 г. 57.99 0.99 SSW 3 48.3 4 

44 07.3.2012 г. 58.2 1.19 SW 0.3 61 9 



Таблица VI-01. Дни с регистрирани превишения на ФПЧ10 през 2012г. - АИС „Благоевград“: 

№ Дата 
Измерена 

концентрация 

Скорост на 

вятъра 

(m/s) 

Посока на 

вятъра 

Температура 

на въздуха °С 

Влажност 

(%) 
Облачност 

45 09.3.2012 г. 59.83 1.05 S 4.1 72.8 3 

46 10.3.2012 г. 56.66 1.32 S 3.1 63.3 3 

47 11.3.2012 г. 53.59 1.71 SSW 2.4 61.2 3 

48 25.8.2012 г. 51.33 1.35 S 25.5 34.8 4 

49 12.11.2012 г. 63.07 0.76 S 4.6 83 3 

50 13.11.2012 г. 89.67 0.81 SSE 6.9 82.7 2 

51 14.11.2012 г. 54.06 0.7 S 8.7 82.7 5 

52 16.11.2012 г. 70.71 0.7 SSE 6 90.2 4 

53 17.11.2012 г. 69.78 0.65 S 5.7 89.4 0 

54 18.11.2012 г. 78.54 0.92 S 6.3 87.8 0 

55 19.11.2012 г. 100.6 0.59 SSW 4.5 95.9 0 

56 20.11.2012 г. 148.38 0.51 SSE 6.9 95.9 1 

57 21.11.2012 г. 52.95 1.12 S 9.8 82.6 1 

58 22.11.2012 г. 54.12 0.66 S 9.9 83.9 1 

59 23.11.2012 г. 55 0.87 S 7.9 86.2 3 

60 24.11.2012 г. 59.16 0.87 S 8 85.6 3 

61 25.11.2012 г. 65.7 0.67 S 7.5 84 2 

62 26.11.2012 г. 74.85 0.55 SSW 4.4 92.4 0 

63 27.11.2012 г. 71.72 0.96 S 6.6 82.9 0 

64 07.12.2012 г. 57.28 1.15 SSW 0.5 83.9 0 

65 10.12.2012 г. 55.81 1.53 SSW -2.4 65 10 

66 11.12.2012 г. 74.27 1.1 SSW -3.1 96 6 

67 12.12.2012 г. 111.25 0.73 S -4.6 86.5 6 

68 13.12.2012 г. 118.71 0.71 S -9.4 90.2 5 

69 14.12.2012 г. 153.75 0.8 S -9.8 85.6 5 

70 15.12.2012 г. 144.2 1.37 S -3.5 84.8 7 

71 16.12.2012 г. 142.03 1.32 SSE 4 96 8 

72 17.12.2012 г. 113.24 0.8 S 3.8 96 9 

73 18.12.2012 г. 85.84 0.79 S 2.6 96 8 

74 21.12.2012 г. 67.89 0.89 S 0.9 63 8 

75 22.12.2012 г. 69.87 1.26 SW -2 81.5 0 

76 23.12.2012 г. 67.24 1.09 SW -1.8 66 0 

77 24.12.2012 г. 135.15 0.78 S -1.1 77.6 0 

78 25.12.2012 г. 171.81 0.64 S 0.5 86.1 1 

79 26.12.2012 г. 167.3 0.99 SSE 3 81.3 9 

80 27.12.2012 г. 135.15 1.03 SSE 3.9 84.6 3 

81 28.12.2012 г. 169.64 0.84 S 4 95.8 3 

82 29.12.2012 г. 62.99 1.72 S 5.1 81.3 3 

83 30.12.2012 г. 83.84 0.84 SSE 0.9 83.4 4 

84 31.12.2012 г. 124.6 0.62 S -1.1 88.5 3 

 

 

 



Таблица VI-02. Дни с регистрирани превишения на ФПЧ10 през 2013г. - АИС „Благоевград“: 

№ Дата 
Измерена 

концентрация 

Скорост на 

вятъра (m/s) 

Посока на 

вятъра 

Тем. на 

в-ха °С 

Влажност 

(%) 
Облачност 

1 01.1.2013 г. 169.58 0.55 SSW -3.1 96.1 10 

2 02.1.2013 г. 151.11 0.58 SW -1.7 96.1 9 

3 03.1.2013 г. 126.8 0.92 S 0 92.7 8 

4 04.1.2013 г. 98.28 1.34 SW 2.5 75.1 10 

5 05.1.2013 г. 82.37 0.9 SSW 4.6 81 4 

6 09.1.2013 г. 70.82 0.75 S -8.2 89.2 5 

7 10.1.2013 г. 85.76 1.14 SSE -1.5 70.9 0 

8 11.1.2013 г. 95.86 2.1 SE 3.5 77.4 8 

9 24.1.2013 г. 71.06 0.86 S 1.8 94.9 0 

10 28.1.2013 г. 86.51 0.83 S 0.4 79 0 

11 29.1.2013 г. 59.36 1.49 S 2.4 70 8 

12 30.1.2013 г. 69.55 1.19 SSW 2 72.5 8 

13 01.2.2013 г. 86.26 0.72 S 1.4 78.2 0 

14 04.2.2013 г. 51.53 0.87 S 4.5 92.4 0 

15 09.2.2013 г. 80.76 0.74 S 0 96 8 

16 10.2.2013 г. 109.36 0.9 S 2.1 89.6 8 

17 11.2.2013 г. 64.19 0.85 S 0.4 84.9 1 

18 16.2.2013 г. 69.23 0.77 SSE 3.4 84.6 9 

19 17.2.2013 г. 60.69 0.97 SSW 4.8 71.3 10 

20 22.2.2013 г. 57.3 0.83 S 3.9 95.9 10 

21 25.2.2013 г. 55.91 1.7 S 9.6 95.1 10 

22 20.5.2013 г. 69.65 1.42 SSE 23.3 39.5 9 

23 14.10.2013 г. 51.59 1.81 SSE 17.7 73.2 8 

24 15.10.2013 г. 54.36 1.43 SSE 17.6 78.1 10 

25 25.10.2013 г. 53.94 0.67 S 12.2 68.6 10 

26 27.10.2013 г. 54.61 0.7 S 11.7 60.9 8 

27 28.10.2013 г. 54.12 0.67 S 12.6 62 10 

28 29.10.2013 г. 54.45 0.65 S 12.8 62.3 10 

29 30.10.2013 г. 77.37 0.56 S 12.4 61.3 10 

30 31.10.2013 г. 68.46 0.7 S 12.2 68.1 9 

31 01.11.2013 г. 64.03 0.76 S 12.1 75 1 

32 02.11.2013 г. 73.39 0.8 S 10.8 81.1 3 

33 03.11.2013 г. 63.79 0.94 S 10.8 76.1 0 

34 04.11.2013 г. 54.7 2.73 SE 14.2 72 0 

35 11.11.2013 г. 60.44 1.84 SSE 13.2 92.3 0 

36 12.11.2013 г. 60.85 0.86 S 12.6 93.2 1 

37 17.11.2013 г. 54.72 0.53 S 4.8 86 8 

38 18.11.2013 г. 94.6 0.6 S 3.4 90.1 6 

39 19.11.2013 г. 57.07 2.46 SSE 6.7 73.7 6 

40 27.11.2013 г. 51.4 0.72 SSE 1.3 95.9 2 

41 30.11.2013 г. 99.18 0.68 S 0.6 84.2 9 

42 01.12.2013 г. 96.79 0.51 S 3.4 95.9 10 

43 02.12.2013 г. 65.35 1.65 SW 4.3 90.3 10 

44 04.12.2013 г. 70.8 0.66 SSE -1 66.4 10 

45 05.12.2013 г. 73.55 0.73 S -0.4 67.4 10 

46 06.12.2013 г. 75.77 1.32 S 1.6 70.8 8 

47 08.12.2013 г. 87.5 0.75 S -0.6 41.6 10 

48 09.12.2013 г. 137.09 0.55 S -0.2 77.3 4 

49 10.12.2013 г. 77.8 2.6 SSW 2.9 60.5 1 

50 11.12.2013 г. 59.61 1.07 SE -0.6 38.2 9 



Таблица VI-02. Дни с регистрирани превишения на ФПЧ10 през 2013г. - АИС „Благоевград“: 

№ Дата 
Измерена 

концентрация 

Скорост на 

вятъра (m/s) 

Посока на 

вятъра 

Тем. на 

в-ха °С 

Влажност 

(%) 
Облачност 

51 12.12.2013 г. 51.59 1.63 S 1.7 42.1 3 

52 13.12.2013 г. 68.64 0.73 SSE 2.4 45.8 3 

53 14.12.2013 г. 105.97 0.52 S -0.5 77.4 3 

54 15.12.2013 г. 116.48 0.64 S -1.2 78.3 4 

55 16.12.2013 г. 60.06 0.9 SSE -0.3 77.7 3 

56 17.12.2013 г. 80.25 0.89 S 0.1 72.6 2 

57 18.12.2013 г. 115.53 0.56 SSW -2.5 83.8 5 

58 19.12.2013 г. 139.03 0.48 SSW -3 84.6 4 

59 20.12.2013 г. 149.61 0.44 SSW -2.7 80 0 

60 21.12.2013 г. 151.86 0.8 S -1.8 75.2 0 

61 22.12.2013 г. 188.37 0.57 S -2 86.6 0 

62 23.12.2013 г. 172.35 0.61 S -3.5 90.9 1 

63 24.12.2013 г. 231.46 0.5 SSW -4.6 95.9 1 

64 25.12.2013 г. 144.35 1.3 SSE 3.7 87.8 1 

65 27.12.2013 г. 91.62 1.24 S 8.1 95.8 3 

66 28.12.2013 г. 110.84 0.78 SSE 6 93.3 3 

67 29.12.2013 г. 67.73 1.22 SW 1.5 95.9 2 

68 30.12.2013 г. 69.54 0.73 SW -0.3 95.9 0 

69 31.12.2013 г. 109.97 1.3 SSW -0.1 95.8 0 

 

Таблица VI-03. Дни с регистрирани превишения на ФПЧ10 през 2014г. - АИС „Благоевград“ 

№ Дата 
Измерена 

концентрация 

Скорост на 

вятъра (m/s) 

Посока на 

вятъра 

Тем. на 

в-ха °С 

Влажност 

% 
Облачност 

1 01.1.2014 г. 165.04 0.56 SSE 2.4 90.7 10 

2 02.1.2014 г. 110.71 0.82 SSE 3.4 85.3 10 

3 03.1.2014 г. 112.66 0.67 SW -0.7 95.9 8 

4 04.1.2014 г. 61.88 0.79 S -0.8 96 7 

5 06.1.2014 г. 79.24 0.72 S 7.1 89 6 

6 07.1.2014 г. 82.02 0.61 SSW 3 95.9 10 

7 09.1.2014 г. 53.14 0.77 SSW 0 95.9 5 

8 10.1.2014 г. 98.18 0.72 SSW -0.3 95.9 10 

9 11.1.2014 г. 100.89 0.67 S 3.1 85.4 10 

10 12.1.2014 г. 122.18 0.69 S 2.6 91.5 10 

11 13.1.2014 г. 104.26 0.64 S 2.3 90.5 0 

12 14.1.2014 г. 69.56 1.57 S 2.9 72.1 4 

13 16.1.2014 г. 68.38 0.65 SSE 7.1 95.9 0 

14 21.1.2014 г. 54.88 3.54 SE 10.7 67.6 0 

15 27.1.2014 г. 59.17 1.1 SSW -4.5 66.6 10 

16 28.1.2014 г. 95.6 0.75 SSW -1.9 95.9 10 

17 29.1.2014 г. 99.03 0.66 SSE -0.1 94.8 7 

18 30.1.2014 г. 125.8 0.68 SSW -1.6 95.9 10 

19 31.1.2014 г. 64 0.96 S -0.2 76.7 6 

20 02.2.2014 г. 55.22 1.03 S -0.6 76.8 0 

21 03.2.2014 г. 51.37 1.28 S -0.6 75 6 

22 04.2.2014 г. 59.04 0.94 S -0.1 71.4 7 

23 05.2.2014 г. 61.84 1.56 SSE 1.6 72.5 4 

24 06.2.2014 г. 58.37 1.68 SSE 2.9 83.8 9 

25 07.2.2014 г. 54.36 1.33 SSE 6 72.7 7 

26 13.3.2014 г. 62.25 1.1 S 8.5 40 10 



Таблица VI-03. Дни с регистрирани превишения на ФПЧ10 през 2014г. - АИС „Благоевград“ 

№ Дата 
Измерена 

концентрация 

Скорост на 

вятъра (m/s) 

Посока на 

вятъра 

Тем. на 

в-ха °С 

Влажност 

% 
Облачност 

27 14.3.2014 г. 53.72 0.83 S 8.5 48.2 10 

28 02.10.2014 г. 50.81 0.92 SSW 14.2 70.2 10 

29 13.10.2014 г. 51.11 0.74 SSW 13.5 76.9 4 

30 14.10.2014 г. 59.19 0.85 S 14.2 81.2 10 

31 15.10.2014 г. 50.11 1.05 SSE 16.2 76.9 5 

32 01.11.2014 г. 61.08 0.55 SSE 7 74.7 6 

33 02.11.2014 г. 63.54 0.68 S 7.8 73.6 7 

34 03.11.2014 г. 63.92 1.09 S 6.3 78.2 0 

35 04.11.2014 г. 59.52 1.06 S 6.2 79.5 0 

36 07.11.2014 г. 50.74 1.13 S 13 80.7 0 

37 08.11.2014 г. 57.38 1.04 SSW 13.7 84 4 

38 09.11.2014 г. 61.14 0.7 SSE 12.4 91.9 7 

39 10.11.2014 г. 65.57 0.72 S 9 95.1 0 

40 11.11.2014 г. 62.02 0.76 SSW 7.7 95.7 0 

41 13.11.2014 г. 50.91 0.79 S 10.4 95.7 9 

42 25.11.2014 г. 52.95 0.85 SSW 2.2 67 1 

43 26.11.2014 г. 68.26 0.91 SSW 1.9 73.4 0 

44 27.11.2014 г. 79.11 0.7 S 1 95.9 2 

45 04.12.2014 г. 54.6 0.64 S 8.3 95.7 5 

46 05.12.2014 г. 63.02 0.63 S 8.8 95.5 0 

47 10.12.2014 г. 57.55 1.07 SSW 3.6 93 0 

48 11.12.2014 г. 83.55 0.54 SSW 4.4 93.7 10 

49 12.12.2014 г. 53.28 1.52 SSE 5.5 83 10 

50 13.12.2014 г. 105.82 0.6 S 0.9 91.8 10 

51 14.12.2014 г. 103.21 0.73 SW -0.6 95.9 4 

52 15.12.2014 г. 78.86 1.22 WSW -1.7 95.9 0 

53 16.12.2014 г. 56.96 6.98 S 2.4 90 0 

54 18.12.2014 г. 72.78 0.71 S 7 92.6 0 

55 19.12.2014 г. 106.6 0.54 SSW 1.5 95.8 1 

56 20.12.2014 г. 124.21 0.62 SSW 1.1 95.8 0 

57 21.12.2014 г. 54.78 1.96 SW 2.5 68 2 

58 22.12.2014 г. 67.37 0.84 S 1.8 58.38 9 

59 23.12.2014 г. 128.8 0.59 S 1.5 71.2 7 

60 24.12.2014 г. 157.21 0.52 SSW 2 77.6 9 

61 25.12.2014 г. 117.75 0.65 SSE 1.3 75.4 10 

62 26.12.2014 г. 60.21 1.60 SSW 1.6 80.4 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица VI-04. Дни с регистрирани концентрации на бензо(α)пирен през 2012г.  

№ Дата Измерена 

концентрация 

Скорост на 

вятъра (m/s) 

Посока на 

вятъра 

Температура на 

въздуха °С 

Влажност 

(%) 

Облачност 

1 04.1.2012 г. 23.07 0.66 S -3.7 85 7 

2 12.1.2012 г. 8.75 1.59 S -0.5 67.1 10 

3 20.1.2012 г. 6.59 1.12 SSE 1.4 46.9 8 

4 28.1.2012 г. 5.15 0.7 S -3 67 9 

5 05.2.2012 г. 5.17 1.06 SW -0.7 82.9 0 

6 06.2.2012 г. 5.24 1.01 S -5.3 73.5 5 

8 22.2.2012 г. 10.74 0.68 S -0.1 74.6 9 

9 01.3.2012 г. 6.88 3.52 WSW 1.4 52.7 1 

10 12.12.2012 20.05 0.73 S -4.6 86.5 6 

11 28.12.2012 23.15 0.84 S 4 95.8 3 

 

Таблица VI-05. Дни с регистрирани концентрации на бензо(α)пирен през 2013г.  

№ Дата Измерена 

концентрация 

Температура 

на въздуха 

°С 

Влажност 

(%) 

Скорост 

на вятъра 

(m/s) 

Посока 

на вятъра 

Облачност 

1 04.1.2013г. 10.55 2.5 75.1 1.34 SW 10 

2 29.1.2013г. 6.34 2.4 70 1.49 S 8 

3 01.2.2013г. 13.71 1.4 78.2 0.72 S 0 

4 04.2.2013г. 14.71 4.5 92.4 0.87 S 0 

5 10.2.2013г. 8.52 2.1 89.6 0.9 S 8 

6 13.2.2013г. 5.24 2.8 85.3 1.14 S 1 

7 16.2.2013г. 9.16 3.4 84.6 0.77 SSE 9 

8 22.2.2013г. 7.48 3.9 95.9 0.83 S 10 

9 25.11.2013г. 10.5 6.7 89.3 1.65 SSW 7 

10 01.12.2013г. 27.2 3.4 95.9 0.51 S 10 

11 04.12.2013г. 22.8 -1 66.4 0.66 SSE 10 

12 07.12.2013г. 9.45 1.8 45 2.15 WSW 1 

13 10.12.2013г. 5.05 2.9 60.5 2.6 SSW 3 

14 13.12.2013г. 11.4 2.4 45.8 0.73 SSE 3 

15 16.12.2013г. 8.45 -0.3 77.7 0.9 SSE 3 

16 19.12.2013г. 15.1 -3 84.6 0.48 SSW 4 

17 22.12.2013г. 9.16 -2 86.6 0.57 S 0 

18 25.12.2013г. 12.9 3.7 87.8 1.3 SSE 1 

19 28.12.2013г. 11.2 6 93.3 0.78 SSE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица VI-06. Дни с регистрирани концентрации на бензо(α)пирен през 2014г.  

№ Дата Измерена 

концентрация 

Температура 

на въздуха °С 

Влажност 

(%) 

Скорост 

на вятъра 

(m/s) 

Посока 

на вятъра 

Облачност 

1 01.1.2014г. 6.89 2.4 90.7 0.56 SSE 10 

2 10.1.2014г. 7.28 -0.3 95.9 0.72 SSW 10 

3 13.1.2014г. 10.3 2.3 90.5 0.64 S 0 

4 19.1.2014г. 12.7 6.8 75 2.22 SSE 0 

5 25.1.2014г. 14.3 3.6 95.9 1.81 SW 10 

6 28.1.2014г. 7.97 -1.9 95.9 0.75 SSW 10 

7 31.10.2014г. 6.24 8.7 70 2.08 SSW 6 

8 03.11.2014г. 8.09 6.3 78.2 1.09 S 0 

9 09.11.2014г. 7.12 12.4 91.9 0.7 SSE 7 

10 15.11.2014г. 12.3 10.6 84.4 0.75 SSE 9 

11 21.11.2014г. 5.27 7.7 48.3 2.76 W 8 

12 24.11.2014г. 30.7 4.6 64.7 1.16 SW 3 

13 27.11.2014г. 14.9 1 95.9 0.7 S 2 

14 03.12.2014г. 12.9 7.7 95.8 0.83 SSE 4 

15 06.12.2014г. 5.01 7.4 95.8 0.65 SSE 0 

16 12.12.2014г. 5.66 5.5 83 1.52 SSE 10 

17 15.12.2014г. 8.94 -1.7 95.9 1.22 WSW 0 

18 18.12.2014г. 7.36 7 92.6 0.71 S 0 

19 24.12.2014г. 13.3 2 77.6 0.52 SSW 9 
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