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5. Дисперсионно моделиране и оценка на прогнозните нива на замърсяване, след 
прилагане на мерките. 

5.1. Оценка на мярка Dch_Dh чрез дисперсионно моделиране 
Оценката на мярка Dch_Dh е направена в три стъпки: 

 Самостоятелна оценка на група източници „Битово отопление” чрез 
максималните СД концентрации и СГ концентрации; 

 Комплексна оценка на всички групи източници в условията на изпълнение на 
мярка Dch_Dh чрез максималните СД концентрации и СГ концентрации; 

 Комплексна оценка на всички групи източници в условията на изпълнение на 
мярка Dch_Dh чрез дискретни рецептори. 

 
Както беше вече пояснено, в количествено отношение тази мярка изисква да се намали 
консумацията на дърва от населението в град Добрич от 188 на 159 т/год на 100 
домакинства. Това ще доведе до понижаване на годишната емисия от домашното 
отопление с около 53 т/год. Това съотношение е получено на базата на многократни 
симулационни изчисления с модела ISC-Aermod с променлива стъпка на емисиите от 
битовото отопление и достигане на ниво, което да доведе до желаните промени в КАВ. 
 
При анализа на влиянието на битовото отопление е отчетено, че то е основния фактор за 
превишавания на 24-часовите норми за ФПЧ10 и това се наблюдава системно по време на 
отоплителния сезон. Неговото влияние е много високо и при формиране на 
средногодишните концентрации. За територията на град Добрич относителният му дял 
достига 73.5%. В светлата част на деня през отоплителния сезон (особено при студено 
време) битовото отопление самостоятелно създава високи приземни концентрации, които 
могат да доведат до едночасови концентрации, превишаващи 2 пъти СД НОЧЗ, а след 
осредняване за деня и до висока СД концентрация. В тази светлина мярка Dch_Dh следва 
да се приема като приоритетна. 

 
5.1.1.Самостоятелна оценка на група източници „Битово отопление” след 

изпълнение на мярка Dch_Dh 
Представените по-долу разпределения на максималните СД и СГ концентрации на ФПЧ10 
отразяват само влиянието на групата източници „Битово отопление” при намалена 
консумация на дърва от населението. Преценено е, че прилагането на тази мярка към 
жилищните квартали с под 1000 жители е препоръчителна, но не е задължителна (в 
отдалечените от ЦГЧ жилищни райони (кв.„Рилци“) с малко население битовото 
отопление самостоятелно не може да доведе до превишаване на нормите) и емисиите в тях 
са запазени на нивото на 2013г. 
 
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-20. 
Сравнението ясно показва свиване на щрихованата в червено зона, за която се очакват 
превишения на СД НОЧЗ от 50 µg/m3. Тя обхваща малка площ от ЦГЧ в близост до бул. 
Добруджа и Русия. Моделиращата система отчита максимум в приземните концентрации 
от 62.1 µg/m3 при 76.2 µg/m3 през 2013г. В останалите жилищни комплекси СДК са в 
границите на 20-30 µg/m3 , а в района на кв. Рилци между 5-10 µg/m3.  
 
Резултатите от моделирането показват, че изпълнението на мярка Ns_Dh 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/m3. Ако се приеме, че 
това не се отнася за случаите с екстремни условия по отношение на разсейването на 
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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 5-10 при допустими 35 по Наредба №12.  
 

 
Легенда:  
1).С жълто са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-часови 
концентрации; 
2).Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат 24-часовата НОЧЗ от 50 
µg/m3е показана чрез щриховка в червен цвят;  
3). В синия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК и 
съответния рецептор . 
4) В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК 
за точката, в която се извършват измервания (АИС гр. Добрич - ОУ „Хан Аспарух“). 
 
Разпределението на очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10 над територията 
на Община град Добрич в резултат от самостоятелното въздействие на битовото 
отопление след изпълнение на мярка Dch_Dh е показано на Фиг.VIII-02. Очакваната 
разлика може да се оцени чрез сравнение с Фиг.V-21. Очаква се приносът на битовото 
отопление за формиране на СГ концентрации да бъде в границите от 10 до 12µg/m3. 
Абсолютния максимум получен чрез дисперсионно моделиране, е разположен в ЦГЧ на 
Добрич и има стойност 14.3 µg/m3. За останалата част от града, влиянието на битовото 
отопление е между 2 и 5 µg/m3. В района на кв. Рилци приносът на битовото отопление за 
формиране на СГ концентрации е още по-малък и може да се оцени като незначителен 
(под 1 µg/m3). 
 
Резултатите от мярка Dch_Dh 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 

Фиг.VIII-01. Максимални СДК 
на ФПЧ10 след изпълнение на 
мярка Dch_Dh. 

М 1:65 000 

24.3 µg/m3 

мax СДК 62.1 µg/m3 
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годината). В тази светлина 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 
средногодишните концентрации‘ 
2). В синия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК за 
територията на Община град Добрич; 
3) В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК 
за точката, в която се извършват измервания (АИС гр. Добрич - ОУ „Хан Аспарух“). 
 
Резултатите от мярка Dch_Dh 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 редуцирането на емисиите от битовото отопление ще влияе 
много по-силно върху броя на превишаванията на СД норма. 
 

5.1.2. Комплексна оценка на замърсяването с ФПЧ10 след изпълнение на 
мярка Dch-Dh 
Целта на това дисперсно моделиране е да покаже какво е отражението на мярка Dch_Dh 
върху разпределението на приземните концентрации на ФПЧ10 върху територията на 
Община град Добрич при комплексно въздействие на всички източници. Както и в 
предходните случаи е проследено изменението на два показателя: максимални СД 
концентрации (Фиг.VIII-03) и средногодишни концентрации (Фиг.VIII-04). 
 
За да се оцени ефекта от тази мярка следва да се сравни с разпределението от Фиг.V-18. 
От това сравнение се вижда, че зоната с възможно превишаване на СД норма за ФПЧ10 от 
50 µg/m3 е значително намалена, като покрива част от територия на ЦГЧ. Очаква се 

Фиг.VIII-02. СГ концентрации 
на ФПЧ10 след изпълнение на 
мярка Dch_Dh. 

М 1:65 000 

4.35 µg/m3 

max СГК 14.3 µg/m3 
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стойността на абсолютния максимум да се понижи от 78.15 µg/m3 преди мярка Dch_Dh на 
65 µg/m3 след изпълнението й). Очакваният брой превишавания не следва да надвишава 5-
10 пъти в годината, а с отчитане на екстремните условия (те не могат да бъдат 
моделирани) до 15-20 пъти в годината. 
 

 
Легенда:  
1).С жълто са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-часови 
концентрации; 
2).Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат 24-часовата НОЧЗ от 50 
µg/m3е показана чрез щриховка в червен цвят;  
3). В синия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК и 
съответния рецептор . 
4) В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК 
за точката, в която се извършват измервания (АИС гр. Добрич - ОУ „Хан Аспарух“). 
 
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 след изпълнението на 
мярка Dch_Dh и въздействие от всички групи източници е показано на Фиг.VIII-04. 
Ефектът от мярката може да се оцени при сравнение с разпределението на аналогичните 
концентрации от Фиг.V-19. Очаква се средногодишните концентрации на ФПЧ10 да 
намалеят и за ЦГЧ на Добрич да достигнат нива в границите от 15 до 20 µg/m3, а за 
жилищните комплекси в източната част на град от 5 до 10 µg/m3, което гарантира едно 
много добро КАВ по отношение на ФПЧ10. Абсолютния максимум е разположен в ЦГЧ 
западно от бул. Русия - 28.6 µg/m3, чиято стойност остава по-ниска от СГН ОЧЗ от 40 
µg/m3. 
 

Фиг.VIII-03. Максимални 
СДК на ФПЧ10 от всички 
източници след изпълнение 
на мярка Dch_Dh. М 1:65 000 

26.9 µg/m3 

мax СДК 65 µg/m3 
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Легенда:  
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 
средногодишните концентрации‘ 
2). В синия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК за 
територията на Община град Добрич; 
3) В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК 
за точката, в която се извършват измервания (АИС гр. Добрич - ОУ „Хан Аспарух“). 
 
 
 

5.1.3. Комплексна оценка на замърсяването с ФПЧ10 след изпълнение на мярка 
Dch_Dh чрез дискретни рецептори 
Тази оценка е направена на базата на разположените в различните зони 11 дискретни 
рецептора (Фиг.V-26), които не съвпадат с рецепторите от общата рецепторна мрежа.  
 
Както беше обяснено по-горе, данните от това моделиране са представени таблично и 
графично и отразяват очакваните най-високи СД концентрации и средногодишните 
концентрации за всеки рецептор в абсолютен (Таблица VIII-01 и VIII-02) и относителен 
(Фиг. VIII-05 и VIII-06) вид. За да се оцени ефекта от мярка Dch_Dh резултатите от тези 
таблици следва да се сравнят с представените в точка V данни за 2013г. (Таблица V-14, V-
15). 

 

 

 

 

Фиг.VIII-04. СГ концентрации на 
ФПЧ10 от всички източници след 
изпълнение на мярка Dch_Dh. М 1:65 000 

7.5 µg/m3 

max СГК 28.6 µg/m3 
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Таблица VIII-01. Абсолютни максимални стойности на 24-часови концентрации на 
ФПЧ10 по групи източници, след прилагане на мярка Dch_Dh 

    БО ТР ПР Сума Общо от всички 
източници* 

  1 2 3 4 5 
1 ЦГЧ 56.64 40.3 2.95 99.89 65.00 
2 Кв. "Рилци" 10.8 4.43 0.59 15.82 11.99 
3 ж-к "Добротица" 18.85 21.91 0.73 41.49 29.22 
4 ж-к "Югоизток" 48.26 22.17 0.94 71.37 60.40 
5 ж-к "Дружба" 39.46 18.24 0.72 58.42 51.53 
6 ж-к "Балик" 31.71 12.36 0.63 44.7 39.73 
7 ж-к "Хр. Ботев" 26.85 13.88 0.83 41.56 35.46 
8 ж-к "Иглика" 30.54 22.84 1.51 54.89 45.42 
9 ж-к "Строител" 30.31 11.49 1.04 42.84 36.24 

10 ж-к "Изгрев" 24.71 8.17 1.23 34.11 29.17 
11 АИС - ОУ „Хан Аспарух“ 24.3 11.41 0.59 36.3 32.35 
  Средна стойност 31.13 17.02 1.07 49.22 39.68 
*Получена при моделирането СДК на ФПЧ10 при въздействие на всички групи източници 
 
Анализът на данните от максималните СД концентрации показва, че средното им ниво (за 
всички 11 рецептора) намалява от 50.20 до 31.13 µg/m3. Това намаление е най-значимо за 
ЦГЧ (от 68.73 на 56.64 µg/m3), ж.к. Югоизток (от 63.64 на 48.3 µg/m3), ж.к. Дружба (от 
62.23 на 39.46 µg/m3). Намалява и средния абсолютен принос на битовото отопление за 
формиране на най-високите СД концентрации (от 53.12 на 39.68 µg/m3), а относителната 
тежест на битовото отопление се понижава от 73.5 на 63.3% (Таблица VIII-01). 
 

 
 
Влиянието на мярка Dch_Dh върху формиране на средногодишните концентрации е по-
малко и това е свързано с неговия сезонен характер. Абсолютният му дял се понижава от 

63.3%

34.6%

2.2%

Фиг. VIII-05. Относителен дял на групи източници за формиране на 
максималните СДК на ФПЧ 10 в град Добрич след прилагане на 

мярка Dch-Dh

Битово отопление Транспорт Промишленост
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10.98 на 5.99 µg/m3. Това намаление е по-добре изразено за кварталите „Изгрев“ (от 88.9% 
на 58.2%), „Балик“ (от 87.8% на 63.8%), ж.к. “Христо Ботев” (от 79.5% на 52.4%) и по 
малко за ЦГЧ (от 57.4% на 51.62%). Относителния дял на битовото отопление за 
формиране на максималните СГК се понижава от 70.8% до 57.0%. 
 

Таблица VIII-02. Абсолютни максимални стойности на средногодишните концентрации 
на ФПЧ10 по групи източници, след прилагане на мярка Dch_Dh 

    БО ТР ПР Сума Общо от всички 
източници* 

  1 2 3 4 5 
1 ЦГЧ 14.27 12.72 0.64 27.63 22.46 
2 Кв. "Рилци" 1.67 0.59 0.07 2.33 2.08 
3 ж-к "Добротица" 4.35 6.25 0.17 10.77 8.37 
4 ж-к "Югоизток" 7.19 7.52 0.19 14.9 11.99 
5 ж-к "Дружба" 9.19 3.4 0.14 12.73 11.32 
6 ж-к "Балик" 7.69 1.87 0.15 9.71 8.87 
7 ж-к "Хр. Ботев" 4.82 2.78 0.21 7.81 6.68 
8 ж-к "Иглика" 3.4 5.26 0.45 9.11 7.08 
9 ж-к "Строител" 4.21 2.57 0.28 7.06 6.01 

10 ж-к "Изгрев" 2.49 1.6 0.19 4.28 3.63 
11 АИС - ОУ „Хан Аспарух“ 6.58 2.52 0.14 9.24 8.19 
  Средна стойност 5.99 4.28 0.24 10.51 8.79 
*Получена при моделирането СДК на ФПЧ10 при въздействие на всички групи източници 
 

 
 
Показателят средна концентрация за 11-те дискретни рецептора следва да се разбира като 
обобщен показател за КАВ по отношение на ФПЧ10 за цялата територия на Община град 
Добрич.  

57.0%

40.7%

2.3%

Фиг. VIII-06. Относителен дял на групи източници за 
формиране на СГК на ФПЧ10 в град Добрич след 

прилагане на мярка Dch-Dh

Битово отопление Транспорт Промишленост
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От представените в горните таблици данни се вижда, че като цяло, КАВ в Община град 
Добрич е добро. Проблемите на общината са съсредоточени само в сравнително малка 
зона от територията й, разположена в ЦГЧ на Добрич и жилищните комплекси „Балик“, 
„Христо Ботев“, „Изгрев“. В тези зони битовото отопление играе основна роля за 
замърсяване с ФПЧ10 и следователно мярка Dch_Dh изисква прилагането й главно в тях. 
По слабо населените и отдалечени от ЦГЧ жилищни райони не могат да предизвикат 
превишаване както на СД, така и на СГ НОЧЗ и това ясно се вижда от представените в 
таблиците VIII-01 и VIII-02 данни. 
 
Както беше пояснено по-горе, основният ефект от тази мярка е свързан много повече с 
намаляване на броя на превишаванията на СД норма от 50 µg/m3 и много по-малко с 
понижаване на средногодишните концентрации. 
 

5.2. Оценка на мярка Dch_Tr чрез дисперсионно моделиране 
5.2.1. Относно мярка Dch_Tr 

Оценката на мярка Dch_Tr е направена само в една стъпка – комплексна оценка на всички 
групи източници в условията на изпълнение на мярка Dch_Dh и Dch_Tr чрез дискретни 
рецептори. 
 
Мярката Dch_Тr има ограничено действие и следва да се разглежда като съпътстваща на 
мярка Dch_Dh. В количествено отношение тази мярка изисква поддържане и по-
нататъшно намаляване на пътния нанос по уличната мрежа от 2 на 1 g/m2 (за целите на 
моделирането към 2013г. този нанос е оценен на 2 g/m2).  
 
Община град Добрич следва да се стреми за достигане средни стойности на пътния нанос 
за улици с нисък трафик (под 5000 МПС/24 часа) и за улици с висок трафик (над 5000 
МПС/24 часа) съответно 1 и 0.3 g/m2. Такива стойности гарантират, че влиянието на 
транспорта при замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10 ще бъде сведено до много 
ниски стойности, транспортът самостоятелно няма да води до превишаване на 24-часовите 
норми, а влиянието му върху СГ концентрации ще се сведе до 8-10 µg/m3. 
 

5.2.2. Комплексна оценка на замърсяването с ФПЧ10 след изпълнение на 
мярка Dch_Dh и мярка Dch_Tr чрез дискретни рецептори 
За тази оценка са използвани същите 11 дискретни рецептора, а данните от това 
моделиране са представени таблично и отразяват очакваните максимални стойности на 
СД и средногодишните концентрации за всеки рецептор в абсолютен (Таблица VIII-03 и 
Таблица VIII-04) и относителен (Фиг.VIII-07 и Фиг.VIII-08.) вид. За да се оцени ефекта от 
мерките, резултатите от тези таблици следва да се сравнят с данните за 2013г. (Таблица V-
14 и V-15). 
 
Анализът на данните от максималните по стойност СД концентрации показва, че средното 
им ниво (за всички 11 рецептора) намалява значително от 53.12 до 29.10 µg/m3. Като 
осреднен показател намалението е незначително, защото мярката обхваща само уличната 
мрежа в град Добрич, където транспортното замърсяване намалява от 17.01 на 10.68 
µg/m3. От Фиг. VIII-07 се вижда, че относителния дял на транспортното замърсяване при 
едновременното изпълнение на две мерки намалява от 27% до 25%.  
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Таблица VIII-03. Абсолютни максимални стойности на  24-часови концентрации на 
ФПЧ10 по групи източници след прилагане на мярка Dch_Dh и мярка Dch_Tr, 

    БО ТР ПР Сума Общо от всички 
източници* 

    1 2 3 4 5 
1 ЦГЧ 56.64 25.27 2.95 84.86 60.48 
2 Кв. "Рилци" 10.8 2.78 0.59 14.17 6.81 
3 ж-к "Добротица" 18.85 13.72 0.73 33.3 22.42 
4 ж-к "Югоизток" 48.26 13.87 0.94 63.07 40.23 
5 ж-к "Дружба" 39.46 11.43 0.72 51.61 38.17 
6 ж-к "Балик" 31.71 7.90 0.63 40.24 29.13 
7 ж-к "Хр. Ботев" 26.85 8.70 0.83 36.38 27.22 
8 ж-к "Иглика" 30.54 14.31 1.51 46.36 28.54 
9 ж-к "Строител" 30.31 7.19 1.04 38.54 23.39 

10 ж-к "Изгрев" 24.71 5.11 1.23 31.05 16.8 
11 АИС - ОУ „Хан Аспарух“ 24.3 7.16 0.59 32.05 26.96 
  Средна стойност 31.13 10.68 1.07 42.88 29.10 

*Получена при моделирането СДК на ФПЧ10 при въздействие на всички групи източници 
 
 

 
 
 
 

72.6%

24.9%

2.5%

Фиг. VIII-07. Относителен дял на групи източници за формиране на 
максималните СДК на ФПЧ 10 в град Добрич след прилагане на 

мярка Dch-Dh и Dch-Tr

Битово отопление Транспорт Промишленост
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Таблица VIII-04. Абсолютни максимални стойности на средногодишните 
концентрации на ФПЧ10 по групи източници, след прилагане на мярка Dch_Dh и Dch_Tr 

    БО ТР ПР Сума Общо от всички 
източници* 

    1 2 3 4 5 
1 ЦГЧ 14.27 7.96 0.64 22.87 20.84 
2 Кв. "Рилци" 1.67 0.03 0.07 1.77 1.52 
3 ж-к "Добротица" 4.35 3.91 0.17 8.43 7.36 
4 ж-к "Югоизток" 7.19 4.71 0.19 12.09 10.52 
5 ж-к "Дружба 9.19 2.13 0.14 11.46 9.46 
6 ж-к "Балик" 7.69 1.17 0.15 9.01 8.23 
7 ж-к "Хр. Ботев" 4.82 1.74 0.21 6.77 5.12 
8 ж-к "Иглика" 3.4 3.3 0.45 7.15 6.43 
9 ж-к "Строител" 4.21 1.61 0.28 6.1 4.23 

10 ж-к "Изгрев" 2.49 1 0.19 3.68 2.11 
11 АИС - ОУ „Хан Аспарух“ 6.58 1.58 0.14 8.3 7.62 
  Средна стойност 5.99 2.65 0.24 8.88 7.59 
 

 
 
Влиянието на мярка Dch-Dh и мярка Dch-Tr върху формиране на средногодишните 
концентрации е значително. Средногодишната концентрация общо за 11-те рецептора се 
понижава от 15.31 на 7.59 µg/m3. Най-високи СГ концентрации на ФПЧ10 след прилагане 
на мерките се очакват за ЦГЧ (20.84 µg/m3), но без да превишават СГ НОЧЗ от 40 µg/m3. В 
останалите жилищни райони СГ концентрации се очаква да бъдат още по-ниски - в 
границите от 1 µg/m3 за кв. “Рилци” до 10 µg/m3 за ЖК “Югоизток”, таблица VIII-04. 

67.5%

29.8%

2.7%

Фиг. VIII-08 Относителен дял на групи източници за 
формиране на СГК на ФПЧ10 в град Добрич след прилагане 

на мярка Dch-Dh и мярка Dch-Tr

Битово отопление Транспорт Промишленост
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В годишен план изпълнението на двете мерки води до увеличаване на относителния дял 
на транспорта от 27% на 29%. Това относително увеличение се дължи на редукцията на 
битовото отопление по мярка Dch_Dh.  
 
Както и преди, така и след прилагането на мерките, влиянието на промишлеността върху 
КАВ остава много слабо. След редуциране на замърсяването от битовото отопление чрез 
мярка Dch_Dh и замърсяването от транспорта чрез мярка Dch-Tr, относителният дял на 
промишленото замърсяване слабо нараства и средно за град Добрич достига стойност 
2.7%. В абсолютни единици (табл. VІІІ-03 и табл.VІІІ-04) влиянието на промишлеността 
може да се оцени като много слабо до незначително за територията на Община град 
Добрич. 
 
Заключение: 
Изпълнението на мярка Dch_Tr има ограничено действие, което се простира основно 
върху районите на ЦГЧ. За тази зона тя е наложителна, тъй като в нея съвместното 
влияние на битовото отопление и транспорта води до превишения на СД НОЧЗ за ФПЧ10 
от 50 µg/m3. В жилищните квартали, източно от бул. “Русия” влиянието на транспортното 
замърсяване при формиране на СД концентрация остава в границите на 5 -10 µg/m3. 
 
Съвместното изпълнение на двете мерки Dch_Tr и Dch-Dh 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/m3 ще бъдат ограничени до около 10-20 на година, и няма да превишават 
допустимите 35 по Наредба №12.  
 
6.Обобщение на резултатите 
Предложените в настоящия доклад мерки включват редица мероприятия за ограничаване 
на емисиите от ФПЧ10 на територията на Община град Добрич с цел привеждане на КАВ в 
съответствие с действащите норми и стандарти. Предложените мероприятия са обединени 
в две 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 цялата община и чрез дисперсионно 
моделиране с дискретни рецептори, разположени в 12 жилищни района на територията на 
цялата община. 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 
2017г. 
 

6.1. Годишни емисии 
Очакваното снижение на годишните емисии от всяка група източници за 2013г. с 
очакваните към 2017г. е показано на Фиг.VIII-09: 
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Предвиденото, с предложените мерки, общо снижение на годишните емисии за Община 
град Добрич е с 112.3 т/год. В абсолютен план то се дължи основно на групите източници 
„Битово отопление” (снижение с 53 т/год.) и мярка Dch_Tr (снижение с 59 т/год.).  
 
Ограничаването на емисиите от група източници „Битово отопление” е основна мярка, тъй 
като тя е от първостепенно значение за ограничаване на превишаванията на 24-часовата 
НОЧЗ през отоплителния сезон. Ограничаването на транспортното замърсяване има 
втория по значимост принос в годишния баланс на емисиите и влиянието му върху КАВ в 
ЦГЧ на Добрич е високо. В случая става въпрос за снижаване на пътния нанос по 
уличната мрежа на град Добрич (към момента пътния нанос е оценен средно на 2 g/m2 за 
улици с нисък трафик (под 5000 МПС/24 часа) и 0.5 g/m2 за улици с висок трафик (над 
5000 МПС/24 часа). С изпълнение на мярка Dch-Tr се предвижда постепенно да се сведе 
съответно до 1 и 0,3 g/m2), което от една страна ще доведе до понижено суспендиране на 
прах от автомобилното движение и от друга страна ще ограничи възможностите за 
вторично замърсяване при високи скорости на вятъра (ветрово замърсяване). Както беше 
обяснено вече, транспортните източници са разположени непосредствено на земната 
повърхност и емисиите от тях (особено при висок трафик) формират веднага високи 
приземни концентрации. Макар че имат променлива интензивност, тези източници 
действат целогодишно и оказват силно влияние както върху максималните 24-часови 
концентрации (създават се много високи едночасови концентрации, които влияят силно и 
върху СД концентрации), така и върху средногодишните концентрации. В тази светлина, 
ограничаването на транспортното замърсяване е от изключителна важност. 
 
От Фиг.VIII-09 се вижда, че предложените мерки не предвиждат ограничаване на 
емисиите на сажди от дизеловите автомобили (годишните им нива за 2013 и 2017 г. се 
запазват).  
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Фиг. VIII-09. Годишни емисии на ФПЧ -10 за 2013 и 2017г. по 
основни групи източници
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Влиянието на групата източници “Промишленост” върху КАВ в град Добрич е 
минимално, поради което не се налагат специални мерки за допълнителното им 
ограничаване.  
 

6.2. Максимални 24-часови концентрации 
Изменението на очакваните най-високи 24-часови концентрации на ФПЧ10 след 
последователното прилагане на предвидените мерки е показано на Фиг.VIІI-10. Те са 
получени чрез резултатите за дискретния рецептор, разположен в централната част на 
град Добрич. Това е така, тъй като всички симулационни изчисления показаха, че в ЦГЧ 
на Добрич са регистрирани и се очакват най-високи приземни концентрации на ФПЧ10. 
Това означава още, че за конкретни точки (конкретни рецептори) в останалите жилищни 
райони на града могат да се очакват само по-ниски стойности. 
 

 
 
Представените на Фиг.VIІI-10 резултати показват обобщения ефект от мерките за град 
Добрич. Очаква се те да доведат до трайно понижение на максималните 24-часови 
концентрации на ФПЧ10 до около 60 - 65 µg/m3. Резултати от моделирането показват, че 
броя на превишения на СД НОЧЗ от 50 µg/m3 (без екстремните метеорологични условия) 
не се очаква да бъдат повече от 10-15 на година. В това отношение решаваща е мярка 
Dch_Dh, която ограничава замърсяването от битовото отопление. В останалите жилищни 
райони от територията на град Добрич превишения на СД НОЧЗ не се очакват. 
 

6.3. Максимални годишни концентрации 
Това е основен показател при оценка на КАВ и неговото очаквано изменение след 
последователното прилагане на набелязаните мерки е показано на Фиг.VIII-11. От нея 
добре се вижда и относителната тежест на отделните мерки за формиране на 
средногодишните концентрации. Изпълнението на мерките гарантира значително 
понижаване на средногодишните концентрации на ФПЧ10 в ЦГЧ до нива около 20 µg/m3, a 
за останалата част от територията на града СГК са в границите на 8-10 µg/m3 и това ще 
гарантира едно много добро КАВ за територията на град Добрич. 
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Резултатите от Фиг.VІІІ-11 показват още, че разположените на територията на общината 
източници на замърсяване могат да създават СГ концентрации на ФПЧ10 до 2 -3 пъти по-
ниски в сравнение с СГ НОЧЗ от 40 µg/m3. Тези концентрации се доближават до фоновото 
замърсяване на страната за 2013 г.  
 

Заключение 
Направеното по-горе обобщение показва, че трайно и значително подобряване на КАВ в 
Община град Добрич по отношение на ФПЧ10, 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 мярка 
Dch_Dh и Dch_Tr, с която броят на превишенията на СД НОЧЗ ще бъде намален до под 
допустимия минимум от 35 превишения за една календарна година (Наредба №12/2010г.).  
 
IX. Списък на публикациите, документите, проучванията и т.н., използвани за 
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достигане на утвърдените норми съдържанието им в атмосферния въздух на Община 
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които е налице превишаване на установените норми. Утвърдена със Заповед № РД-996 
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