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прилагане на мерки Rs_Lt. 

67 Фиг.10.16 Относителен дял на групите източници на ФПЧ10 при формиране на най-

високите СД концентрации (средно за всички дискретни рецептори) след 

изпълнение на мерки Rs_Lt 

120 

68 Фиг.10.17 Относителен дял на групите източници на ФПЧ10 при формиране на най-

високите СД концентрации за Русе-център след изпълнение на мерки Rs_Lt 

120 
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Въведение 

Общата тенденция към намаляване на нивата на вредните атмосферни емисии в 

страната се отнася и за Община Русе. Основните причини за това са 

преструктурирането на промишленото производство и предприетите конкретни 

екологични мерки, като смяна на горивните бази и подмяна на технологичното 

оборудване в енергийни предприятия, инсталиране на нови или повишаване на 

ефективността на съществуващи пречиствателни съоръжения и др. Тези дейности 

доведоха до подобряване качеството на въздуха, но все още концентрациите на някои 

от замърсителите на атмосферния въздух периодично превишават възприетите като 

„безопасни” за човешкото здраве нива. Проблем все още е замърсяването с фини 

прахови частици от битовото отопление на твърдо гориво и транспорта, нивата на 

които са около или над установените норми.  

Рамковите директиви  за управление качеството на въздуха се явяват ключов 

елемент от стратегията на Европейския съюз за подобряване качеството на въздуха 

като цяло. Съответстващите им в българското законодателство Закон за чистотата на 

атмосферния въздух (ЗЧАВ), Наредба № 7 за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух и Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, 

установяват норми за нивата на основните показатели, характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух в приземния слой и определят условията, реда и начините за 

подобряване на качеството на атмосферния въздух в районите, в които е установено 

превишаване на допустимите норми. 

Усилията на общинската администрация в областта за опазване на околната 

среда са насочени Община Русе да отговаря на критериите на Европейския съюз за 

чистота на атмосферния въздух, да се защити здравето на хората и се предотврати 

настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на 

атмосферния въздух в резултат на различни дейности. В тази връзка  общината е 

разработила „Комплексна програма за намаляване на емисиите и достигане на 

установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на  

Община Русе за периода 2010-2013 г”. 

Необходимостта от актуализация на Програмата за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния 

въздух на територията на Община  Русе, съгласно чл. 27 от ЗЧАВ и чл. 31, ал. 1 от 

Наредба № 7/1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, 

произтича от писмо изх. № 08-00-2662/03.07.2013 г. на Министъра на околната среда и 

водите г. за актуализация на общинските програми в съответствие с чл. 27 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., и доп., бр. 201 от 

21.12.2012 г. 

Съгласно горното писмо на територията на Община Русе са превишени нормите 

по показатели ФПЧ 10, поради което е необходима актуализация на програмата за 

намаляване нивата на тези замърсители, в рамките на нормативно установения срок (не 
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по-късно от 18 месеца, считано от датата на уведомяване от страна на РИОСВ), 

съгласно чл. 37, ал.3 от 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 2010 г.). 

Настоящата актуализацията е свързана и с привеждането на програмата в 

съответствие с нормативните изисквания, по-специално – извършване на количествено 

определяне на приноса на отделни сектори/източници на емисии към нивата на 

замърсяване, преразглеждане на действащите мерки и установяване на адекватни и 

ефективни такива, в зависимост от конкретния принос (дял) на всеки един източник.  

Актуализация е изготвена в съответствие с изискванията, поставени в Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и 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, и съгласно 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-996/20.12.2001 г. на МОСВ, както и в съответствие с указанията на 

МОСВ. 

Съгласно чл. 27 (2) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, 

настоящата актуализация е неразделна част от общинската Програма за околна среда. 

1. Описание на района за оценка на КАВ 

1.1. Локализация на наднорменото замърсяване 

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

(РОУКАВ). 

Община Русе се намира в Североизточна България. На север граничи с р. Дунав, 

която е държавна граница с Република Румъния. Разположена е в Североизточна 

България на високия десен бряг на р. Дунав. Тя граничи с общините Сливо Поле, 

Ветово, Иваново и Кубрат. Река Дунав свързва централния град на общината - Русе с 

десетте дунавски страни, както и със страните по Рейн чрез каналните връзки на 

Западна и Централна Европа на 496 km от устието на реката. 

Община Русе се намира върху твърде сложен и разнообразен терен, в обсега на 

който се различават: долината на река Русенски Лом, заливната и двете незаливни 

тераси на река Дунав, стръмен льосов склон и високите билни части на южното льосово 

плато. Територията му има формата на елипса, ориентирана с дългата си ос по 

крайбрежието на разстояние 11 km. Средната надморска височина е 45.5 метра. 
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1.1.2 Действаща система за мониторинг – Пунктове за мониторинг (карта, 

географски координати) 

Селищната мрежа на общината включва 14 населени места (Басарбово, Бъзън, 

Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново село, Просена, Русе, Сандрово, 

Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена вода и Ястребово), в това число 2 града и 12 

села [1]. Средната й гъстота от 2.77 селища на 100 кв. км. е почти два пъти по-ниска от 

средната гъстота за страната (4,80). Средното разстояние между населените места е 

сравнително малко – 4.44 км, като варира в широк диапазон – от 1.00 до 8.00 км. 

Община Русе заема площ от 570,62 кв. км. с общо население 167  585 души. 

Качеството на атмосферния въздух в Р. България се следи от Националната 

система за контрол на качеството на атмосферния въздух (НСККАВ). Данни за 

качеството на атмосферния въздух в Община Русе и град Русе се получават от пункта 

за имисионен контрол Възраждане. АИС „Възраждане” се намира в жилищен район на 

град Русе до паркова зона и интензивна пътна артерия (Фиг.1.2). Определена е за 

градска фонова станция. Контролират се показателите ФПЧ10, C6H6, NO, ФПЧ2,5, NO2, 

CO, SO2. Наборът от метео-сензори включва WS [m/s], WD [o], T [oC] , P[mBar], 

RHum[%], Solar Rad [W/m2]. Координатите на станцията са 43°51'4.71"С и  

25°57'50.97"И. Въведена е в експлоатация през 2003 г. 

 

 

 
Фиг. 1.1. Карта на Община 

Русе 
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Фиг.1.2. Разположение на АИС 

Възраждане в град Русе 

Координати: 

BG0045A 

43°51'4.71"С 

25°57'50.97"И 

 

В настоящата актуализация са използвани само данните от АИС „Възраждане“, 

т.к. пунктовете с ръчно пробонабиране са закрити. Това означава, че локализацията на 

наднормените замърсявания с ФПЧ10 е съсредоточена само в рамките на общинския 

център гр. Русе. На този етап тази констатация се основава на липсата на 

представителни измервания за качеството на атмосферния въздух в териториите извън 

общинския център. 

1.2. Обща информация за района 

1.2.1. Tип на района (градски, промишлен, извънградски район) 

Община Русе се намира в Северна България и е една от съставните общини на 

Област Русе. Общината има 14 населени места с общо население 167  585 души 

(01.02.2011). По данни на Националния статистически институт, населението на град 

Русе е 147 817  хиляди жители, което представлява около 88.2% от населението на 

общината. Землището на град Русе е 187.124 km². 

Градът е голям български индустриален център. В Русе се развива и един от 

първите в България индустриални паркове. В момента наематели в този парк са 

френският производител на алуминиеви компоненти за автомобили „Монтюпе“, 

испанската „Керос“ – производител на гранитогрес и фаянс, италианската фирма „МБМ  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/2011
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Мeталуърк“ и други. Там се намира и Русенския логистичен парк. В града има и Бизнес 

парк.  

В Русе се намира и най-голямата Свободна безмитна зона на територията на 

България, Площта й се равнява на 370 235 m². На територията й са разположени 29 

складови и индустриални сгради с РЗП от 30 000 m², 20 000 m² открити складови 

площи, паркинги, претоварна жп гара, депо за светли нефтопродукти, бензиностанция и 

административна сграда, пригодена за нуждите на наемателите й. В Свободна зона – 

Русе оперират дистрибуторски център за опаковане и етикиране на текстилни изделия, 

фабрика за стенни и подови облицовъчни материали, производствено предприятие за 

машини от тежката промишленост, цех за производство и блистероване на лекарствени 

продукти и др. 

В съвременната икономика на града преобладават отраслите на леката 

промишленост – шивашка, текстилна и хранително-вкусова. 8000 човека в града са 

заети в шивашкото производство. Големи производители са „Аристон“ (дамска мода), 

Ричмарт (мъжка мода), Арда, Месалина, Карина, „Антоан Вилл“ ЕООД и „Маркам“. 

Химическата промишленост е представена от фирмите за бои и смазочни масла], 

Приста Ойл, „Екон“, „Лубрика“, „Нинахим“, „Полисан“ и „Мегахим“. Развито е 

машиностроенето и корабостроенето. На територията на града се намира Русенската 

корабостроителница. Развито е и металообработването, представено от „ЖИТИ“ АД – 

производител на изделия от нисковъглеродни стомани – телове, телени изделия и 

гвоздеи; и „Мегапрофил“ – метални изделия, конструкции и профили и др. 

Електронната промишленост с производство на печатни платки е представена от „СЕТ 

Технолоджи“, както и от „Найден Киров АД“ – изработката на битови 

електротехнически и електроинсталационни изделия. В града се намира и седалището 

на „Булмаркет“. „Дунарит“ е производител на военна и машиностроителна продукция. 

Градът е център на мебелно производството в България и е представено от 

„Ергодизайн“, „Стефани Стил“, „Ирим“, „Голд Аполо“, „Интериор 46“, „Фантастико 

мебел“, „Евродом“, „Ринко Интериор“, „Мак Мебели“, „Солвент“, „Бит Мебели“. 

„Зита“ изработва прибори и уреди за контрол на температурата и протичането на 

различни флуиди, предназначени за автоматиката, пневматиката, хидравликата и 

битовата техника. 

Търговията в града също е силно развита, с изградени характерните за страната 

търговски центрове и филиали на всички национални търговски вериги. В града има 6 

търговски центъра – Роял сити център, търговски център Дунав, Ялта, комплекс Евас, 

Мега Мол (Русе) и Mall Rousse. Построени през 1938 г., Градските хали са сред 

символите на града. 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2_(%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5)&action=edit&redlink=1
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Източна промишлена зона 

 

Географското разположение на област Русе я характеризира като важен 

републикански транспортен кръстопът. На територията й се пресичат два от основните 

Пан-европейски транспортни коридора – транспортен коридор № VII и транспортен 

коридор № IX, допълнени от коридора ТРАСЕКА: Европа – Кавказ - Азия. Преминават 

и следните важни международни пътища: Е 70, Е 83 и Е 85. Най-важно стопанско 

значение имат жп линиите Русе – Горна Оряховица и Русе – Варна. Ж.п.гара – Русе е с 

важно стратегическо значение за осъществяване на комбинирани превози по 

транспортните коридори VII и IX. Пристанище Русе е едно от трите пристанища с 

национално значение на р. Дунав и най-голямото българско речно пристанище. 

1.2.2. Оценка на замърсената територия и население, експонирано на 

замърсяването 

Приблизителна оценка на зоните на териториалния обхват на въздействие на 

замърсяванията с ФПЧ10 е показана на Фиг. 1.2. Тя е получена с програмната система 

ISC-AERMOD на US EPA на базата на наличната информация за източниците на 

територията на град Русе и представя максималните по стойност 24-часови 

концентрации на ФПЧ10, извлечени от всички календарни дни на 2013 г. за 196 отделни 

рецептора, разположени в декартова мрежа с разстояние между тях 500 метра. 

Непрекъснатите линии на постоянна концентрация (изоконцентрационни линии) 

отразяват нарастването на концентрациите от периферията към централната част на 

града в μg/m3  със стъпка 50 μg/m3. 

Фиг. 1.3 ясно показва, че превишаване на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 може да се 

очаква във всяка една точка от територията на град Русе. Най-засегнати са 
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югозападните квартали на Русе Дружба 1, Дружба 2, Родина 4, Централен южен район, 

Мидия-Енос, Веждата, където максималните СД концентрации могат да превишат 

четири пъти СД НОЧЗ от 50 μg/m3. В източно направление очакваните максимални СД 

концентрации намаляват постепенно до ниво 150, 100 и 50 μg/m3. Максималните 24-

часови концентрации са най-ниски в района на Източна промишлена зона и 

индустриалния парк. 

 

Фиг.1.3. Обхват на зоните на 

превишение на СД НОЧЗ за ФПЧ10 

на територията на Община Русе 

 

Представеният на Фиг. 1.3 териториален обхват на замърсяването с ФПЧ10 дава 

отговор и на въпроса засегнатото население. Доколкото населението в големите 

градове е силно мобилно, на под неблагоприятното въздействие от влиянието на ФПЧ10 

практически попада цялото население на град Русе, или около 150 хиляди души. 

1.3. Полезни климатични данни 

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 от източниците 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 самопречистване на атмосферата.  

Тук са представени данни  за периода 2013-2014 г. и по-специално онези от тях, 

които имат отношение към установените превишения на нормата за опазване на 
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човешкото здраве за ФПЧ10. Подробни данни за климатичната характеристика на 

района са представени в действащата програма [2,3] на Община Русе.  

За целите на настоящото изследване са използвани подробни метеорологични за 

периода 2013-2013 г., закупени от Националния институт по метеорология и 

хидрология (НИМХ) към Българска академия на науките (БАН), във вид на 

метеорологични файлове. В резултат на обработката бяха получени метеорологични 

файлове за периода 2012-2013 г. (от 1 часа на 1 януари до 24 часа на 31 декември) с 

8784 (2012 г. е високосна) и съответно 8760 записа и честота 1 час за всяка календарна 

година.  Всеки запис (за всеки час от годината) съдържа значителен обем 

специализирана метеорологична информация, в това число  за скоростта и 

направлението на вятъра, температура на въздуха, механична и конвективна височина 

на смесване и др. Допълнително бяха изчислени категорията на устойчивост на 

атмосферата и средна височина на зоната на смесване за градска и извънградска 

местност. 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. 

Розата на вятъра за периода 2012-2013 г. за района на Русе е показана на Фиг. 

1.4, а  повторяемостта на вятъра по скоростни интервали и направление е показана на 

Таблица 1.1: 

 Таблица 1.1. 

Разпределение на вятъра за периода 2012-2013 г. по скорост и направление 

Направление 

на вятъра 

Скоростни интервали, м/сек  

0.51 - 1.80 1.80 - 3.34 3.34 - 5.40 5.40 - 8.49 8.49 - 11.06 > 11.06 Сума: 

N 0.0017 0.0036 0.0027 0.0002 0.0000 0.0002 0.0083 

NNE 0.0043 0.0149 0.0080 0.0019 0.0005 0.0008 0.0305 

NE 0.0114 0.0244 0.0196 0.0097 0.0033 0.0017 0.0701 

ENE 0.0194 0.0471 0.0342 0.0198 0.0054 0.0083 0.1342 

E 0.0091 0.0105 0.0088 0.0040 0.0004 0.0013 0.0342 

ESE 0.0060 0.0121 0.0101 0.0048 0.0012 0.0010 0.0352 

SE 0.0054 0.0079 0.0071 0.0040 0.0017 0.0010 0.0271 

SSE 0.0106 0.0117 0.0079 0.0036 0.0022 0.0019 0.0381 

S 0.0081 0.0088 0.0040 0.0024 0.0005 0.0007 0.0245 

SSW 0.0160 0.0287 0.0239 0.0079 0.0014 0.0031 0.0810 

SW 0.0095 0.0314 0.0364 0.0170 0.0057 0.0050 0.1049 

WSW 0.0072 0.0229 0.0223 0.0196 0.0145 0.0167 0.1032 

W 0.0025 0.0056 0.0055 0.0039 0.0026 0.0027 0.0228 

WNW 0.0029 0.0070 0.0046 0.0027 0.0020 0.0044 0.0235 

NW 0.0033 0.0064 0.0043 0.0015 0.0001 0.0010 0.0166 

NNW 0.0031 0.0068 0.0038 0.0005 0.0000 0.0005 0.0147 
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Сума: 0.1204 0.2498 0.2031 0.1036 0.0416 0.0503 0.7689 

 

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 (в случая на ФПЧ10) 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 те 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”. 
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Фиг.1.4. Роза на вятъра за периода 2012-

2013 г. по данни на НИМХ към БАН за град 

Русе 

 

Легенда: С различни цветове са показани скоростните интервали на вятъра 

 

 

 
Таблица 1.2. 

Средна скорост на вятъра и случаи “тихо” за периода 2012-2013 г. по данни на НИМХ към БАН 

Параметър 2012 2013 

Средна скорост, м/сек 4.69 4.34 

Случаи “тихо”, % 22.35 23.88 

 

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 м/сек. При скорост над 6 м/сек 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. Веднага трябва да се 
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отбележи, че добре затревената площ не може да бъде източник на вторично 

замърсяване с прах в резултат на ветрова ерозия. 

Анализът на данните за скоростта на вятъра показват, че случаите „тихо” са с 

относително висока повторяемост (Таблица 1.2). За района те са около и под 23% (в 

случая под “тихо” се разбират едночасовите времеви интервали, през които скоростта 

на вятъра е била под 1 м/сек). Средната скорост на вятъра за периода е около 4.5 м/сек 

и е типична за крайбрежни райони.  

От представените в Таблица 1.2 данни може да се види, че случаите със скорост 

на вятъра над 5.5 м/сек са около 20% от всички случаи за периода. Това е твърде висок 

процент, който показва, че при лошо състояние на уличните платна и тревните площи 

(типично за повечето големи градове в България) всеки пети ден има вероятност да се 

наблюдава вторично замърсяване с ФПЧ10. Естествено е, че наслагването на емисиите 

от постоянно действащите източници с вторичното замърсяване ще доведе до още 

високи приземни концентрации.  

По отношение на посоката, преобладаващи са били ветровете от североизток (по 

около 23.5% от случаите)  и от югозапад (по около 29% от случаите). Това са типичните 

за Русе направления на вятъра, които следват направлението на реката. Това добре се 

вижда и от Фиг.1.4. Ветровете от останалите направления са с много по-малка 

повторяемост.   

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. 
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Фиг.1.5. Роза на на категориите на устойчивост 

на атмосферата за периода 2012-2013 г. по 

данни на НИМХ към БАН за град Русе 

 

Легенда: С различни цветове са показани различните категории на устойчивост на 

атмосферата 

 

Условията за съществуване на категория А и В са ясно небе, слаб вятър, 

слънцето се е издигнало над хоризонта на повече от 60о, 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 разпокъсана 

облачност. В слънчевите летни дни, следобед или преди залез слънце и височина на 

слънцето над хоризонта от 15 до 35о 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 м/сек.  Категория F е 

характерна за ясни нощи със скорост на вятъра по-малки от 2 м/сек. 

Наличието на вертикални движение при неустойчива атмосфера благоприятства 

разсейването на замърсителите и обратно, при устойчиво състояние преносът на 
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замърсители силно се забавя. В такива случаи вероятността от поява на инверсии силно 

нараства. 

Розата на категориите на устойчивост за периода 2012-2013 г. е показана на Фиг. 

1.5, а относителното им разпределение по направление и скорост на вятъра е 

представено в Таблица I-05. За периода 2012-2013 г. е характерно, че относителният 

дял на случаите с неустойчива атмосфера (категория на устойчивост А, В и С)  е бил 

23.7%. За тях е характерно, че замърсителите бързо се разсейват и на далечни 

разстояния приземните концентрации силно намаляват. При същите условия, 

влиянието му върху отдалечени територии ще бъде силно редуцирано до незначително. 

При същите условия за КАВ в Русе първостепенно значение ще имат местните 

източници, чието влияние ще бъде определящо. 

Таблица 1.3. 

Разпределение на категориите на устойчивост на атмосферата за периода 2012-2013 г. по скорост и 

направление 

Направление 

на вятъра 

Скоростни интервали, м/сек  

A B C D E F Сума: 

N 0.0002 0.0029 0.0020 0.0008 0.0005 0.0019 0.0083 

NNE 0.0013 0.0095 0.0078 0.0051 0.0018 0.0049 0.0305 

NE 0.0013 0.0099 0.0141 0.0192 0.0115 0.0143 0.0701 

ENE 0.0011 0.0128 0.0231 0.0425 0.0227 0.0319 0.1342 

E 0.0006 0.0039 0.0051 0.0093 0.0060 0.0092 0.0342 

ESE 0.0007 0.0042 0.0053 0.0097 0.0054 0.0099 0.0352 

SE 0.0003 0.0023 0.0036 0.0083 0.0048 0.0078 0.0271 

SSE 0.0001 0.0029 0.0039 0.0105 0.0062 0.0146 0.0381 

S 0.0005 0.0028 0.0022 0.0051 0.0039 0.0100 0.0245 

SSW 0.0014 0.0087 0.0108 0.0183 0.0173 0.0245 0.0810 

SW 0.0011 0.0082 0.0156 0.0345 0.0230 0.0225 0.1049 

WSW 0.0018 0.0075 0.0190 0.0535 0.0111 0.0103 0.1032 

W 0.0007 0.0032 0.0052 0.0095 0.0018 0.0025 0.0228 

WNW 0.0011 0.0043 0.0048 0.0094 0.0015 0.0024 0.0235 

NW 0.0010 0.0045 0.0039 0.0037 0.0014 0.0021 0.0166 

NNW 0.0010 0.0043 0.0042 0.0017 0.0014 0.0022 0.0147 

Сума: 0.0144 0.0918 0.1307 0.2410 0.1201 0.1709 0.7689 

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.  Данните от Таблица 

1.4 показват, че за района на Русе случаите с ВСС под 100 метра са в границите от 
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6% до 8%. В извънградски условия тези случаи нараства до 14.5%. 

 
Таблица 1.4 

Брой на случаите със средна височина на слоя на смесване под 300 метра 

  2012 2013 

 
Неурбанизиран 

район 

Урбанизиран 

район 

Неурбанизиран 

район 

Урбанизиран 

район 

Под 100 метра 1125 (12.8%) 530 (6.0%) 1270 (14.5%) 678 (7.7%) 

Под 300 метра 1230 (14.0%) 532 (6.1%) 1492 (17.0%) 680 (7.7%) 

 

Обобщени климатични данни за 50-годишен период са представени по-долу. 

В района на Русе през зимата настъпват силни застудявания (абсолютна 

минимална температура -27.7° С през януари), а през лятото - големи горещини 

(абсолютна максимална температура +44.0° С през юли). Средната денонощна 

амплитуда е от 6.0° C през декември до 12.6° C през август. Средногодишната 

температура е 12 градуса. Изменението на средните месечни температури е показано на 

Фиг. 1.6. 
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Фиг.1.6.Средна месечна температура за станция Русе

 

Средната скорост на вятъра (Фиг. 1.7) по данни на станция Русе е 4.6 m/s. Тя е 

най-висока през месеците март и април (5.3 m/s) и най-ниска през месец септември и 

ноември (около 3.9 m/s). Относителният дял на тихото време е 24.4%. 
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Фиг.1.7.Средна месечна и средна годишна скорост 

на вятъра за станция Русе

 

От представената на Фиг. 1.8 многогодишна роза на вятъра за станция Русе се 

вижда, че основната посока на ветровете през голяма част от годината е от направление 

североизток (около 23% от случаите основно през зимните месеци) и от югозапад 

(около 23% от случаите основно през летните месеци). Ветровете от северно и южно 

направление са със значително по-ниска честота  и обхващат по около 5% от случаите. 

Основна причина за тази ориентация на преобладаващата посока на ветровете 

течението на река Дунав в района на града, което съвпада по посока (от  югозапад на 

североизток). Показаната на Фиг. 1.4 роза на вятъра за периода 2012-1013 г. 

практически съвпада с многогодишната роза на вятъра от Фиг. 1.8. 
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Средномесечните валежи по данни на станция Русе са представени на Фиг. 1.9 

Те са най-малки през януари и февруари (около 25 мм) и най-високи в периода май-юли 

(до 51 мм). Средногодишната стойност на валежите е около 450 мм. В отделни години 

тези стойности са се движили в границите от 340 до 780 мм. 
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Фиг.1.9.Средномесечни валежи за станция Русе

 

Средният брой на дните с валежи по месеци е показан на Фиг. 1.10. Годишната 

стойност на дните с валежи достига 112, което е около 30% от дните в календарната 

година. Както количеството валежи, така и дните с валежи имат пряко отношение към 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района, особено по отношение на 

замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ). По време на валеж става частично 

разтваряне на газообразните замърсители и съвместно утаяване на прахообразните 

замърсители. Мокрите пътни настилки преустановяват временно процеса на 

суспендиране на ФПЧ от пътните платна  в атмосферния въздух и това продължава 

докато пътните настилки изсъхнат. Многократно е установявано, че в дните с валежи 

концентрациите на ФПЧ в атмосферния въздух на населените места значително 

намаляват. Противоположният процес настъпва след изсъхване на настилките. При зле 

поддържана инфраструктура (тротоари, зелени площи, нерегламентирани паркинги и 

др.) дъждовете смиват значително количество почва върху пътните платна, който 

образува нежелан нанос. След изсъхването му автомобилното движение предизвиква 

интензивното му суспендиране във въздух и това често води до наднормени 

замърсявания. 
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Фиг.1.10.Среден брой на дните с валежи за 

станция Русе

 

На Фиг. 1.11 са представени данни за следния брой дни  с мъгла за станция Русе. 

Тези данни включват всички случаи на мъгла, в това число лека мъгла и мъгла с 

продължителност над един ден. Плътна мъгла с продължителност над един ден най-

често се образува през месец декември (средно 11.4 дни) и януари (средно 10.8 дни). По 
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време на мъгла атмосферата се характеризира с инверсионни условия (силно устойчива 

атмосфера).  Скоростта на вятъра е ниска и рядко надхвърля 1 м/сек. Липсата на 

турбулентност влошава силно разсейването на замърсителите и се създават условия за 

повишаване на приземните им концентрации. Тази тенденция се засилва при мъгли с 

голяма продължителност (повече от едно денонощие). 
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Фиг.1.11.Среден брой дни с мъгла за станция 
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1.4. Топографски данни 

Русе се намира в най-западната част на най-голямата крайдунавска низина – 

Побрежие, и североизточно от устието на река Русенски Лом. Докато левият бряг на 

Дунав (от румънска страна) е нисък и мочурлив, то десният бряг край Русе е висок и 

сух. Има две заливни тераси и три надзаливни тераси – 15-22 m, 30-66 m и 54-65 m. 

Средната надморска височина на градската част е 45.5 m. 

Застроената част на Русе има формата на елипса по продължение на реката с 

обща дължина около 11 km. Градът обхваща територията между слетия със сушата 

остров Матей и устието на Русенски Лом от запад и до височината Сръбчето на изток. 

През 20 век западният край на града е променен значително – устието на Русенски Лом 

е коригирано и преместено на запад, а самият дунавски бряг и фарватер са преместени 

значително на север. Южно от града е разположен хълмът Саръбаир с връх Левента, 

висок 159 m. Върху него се намира най-високата телевизионна кула в България – 204 m 

с антената. 

За оценка на релефа на изследваната територия и неговото влияние върху 

процесите на разсейване е съставен “теренен файл”, представляващ XYZ–таблица на 

местността с плътност 196 точки (декартова правоъгълна мрежа с разстояние между 

две съседни точки 500 метра). В случая теренът може да се приеме и за равнинен, но в 

този случай няма да бъде отчетена промяната на надморската височина на източниците. 

В района на комплекс “Източна промишлена зона” надморската височина достига 40-50 

метра, а в южно направление по булевард Христо Ботев надморската височина достига 

150 метра 

Илюстрация на използваната топография на местността е показана на Фиг. 1.12. 

На нея с червен цвят са нанесени линиите на постоянна надморска височина, получени 

на базата на данните от 196-те височинни рецептора.  На базата на получената  
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топографска карта компютърната система присвоява надморската височина на веси 

източник на емисии.  

 

 

Фиг.1.12. Базова карта на Община Русе с 

нанесени линии на постоянна надморска 

височина (топография на местността) 

 

1.5. Информация за типа цели, изискващи опазване в района 

Целта на общинската администрация е намаляване нивото на замърсяване в 

района с ФПЧ10 и по конкретно: 

 свеждане на броя превишения на средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве до нормативно допустимия – 35 броя за година; 

 намаляване стойностите на максимално регистрираните концентрации на 

ФПЧ10; 

 недопускане превишения на средногодишната норма за опазване на човешкото 

здраве; 

 ограничаване броя и размера на зоните, в които се регистрират превишения на 

средноденонощната норма; 

 намаляване броя на населението, експонирано на замърсяване от ФПЧ10. 

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

и изпълнението на плановете за подобряване. 

Община Русе 
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Дирекция „Екология и транспорт”, Отдел “Екология”; 

Гр.Русе, ул. „Олимпи Панов“ 6, етаж 4, стая 6; 

Лице за контакти: Георги Игнатов, Директор  на дирекция; 

Тел/Факс: 082/506 793; 

http://www.ruse-bg.eu/bg/pages/161/index.htm 

3. Характер и оценка на замърсяването 

3.1. Концентрации, наблюдавани през предходни години (преди настоящата 

актуализация) – 2007-20010 г. 

Подробна информация за КАВ в Русе за периода 2007-2010 г. е дадена в 

действащата Програма за управление на КАВ [2].  В нея анализът е направен на базата 

на действащите тогава станции за мониторинг на въздуха РИОСВ (R1), Жити (R2), 

Хлебна мая (R3) и АИС Възраждане. След 2011 г. като действаща остава само АИС 

Възраждане, поради което по-долу са проследени само данните от нея. 
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Изменението на средногодишната концентрация на ФПЧ10 за периода 2007-2010 

г., регистрирано от АИС Възраждане е представено на Фиг. 3.1.  От нея се вижда, че 

първото превишение на СГ НОЧЗ от 42.7 μg/m3 е регистрирано през 2010 г. На лице е 

слабо изразена тенденция към повишаване на СГ концентрации. 
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Изменението на средните концентрации за периода по сезони е показано на Фиг. 

3.2. Тенденцията за повишаването им през есенно-зимния сезон е ясно изразена. През 

отоплителния сезон превишаване на СГ НОЧЗ се наблюдава през всичките години и 

достига максимум за зимния сезон на 2010 г. 57.1 μg/m3, при СГ концентрация 42.94 

μg/m3. 
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Трябва да се отбележи, че през отоплителния сезон регистрираните максимални 

СД концентрации на ФПЧ10 (Фиг. 3.3) достигат много високи стойности (от 4 до над 5 

пъти над СД НОЧЗ от 50 μg/m3). И в този случай се наблюдава тенденция към 

постепенно повишаване на регистрираните стойности, които достигат през 2010 г. до 

275.75 μg/m3. Такива екстремни стойности на концентрации на ФПЧ10 най-често се 

наблюдават при особено неблагоприятни метеорологични условия за разсейване 
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(приземни инверсии с мъгла) и интензивно използване на горивни устройства на твърдо 

гориво (домашни печки, камини, котли и др.). 

Фиг. 3.3 показва обаче, че превишавания на СД НОЧЗ се регистрират и през летния 

сезон, когато битовото отопление като източник на емисии от ФПЧ10 не работи. 

Причините за това могат да се свържат с емисии от транспорта и промишлеността. 

Повишени емисии от транспорта най-често се наблюдават при продължителни 

засушавания след валежи, когато върху пътните платна се образува значителен нанос. 

Суспендирането му в атмосферния въздух от автомобилните гуми обикновено води до 

рязко повишаване на концентрациите на ФПЧ10. 

Фиг.3.4.Брой превишения на СД НОЧЗ за ФПЧ-10 за 

периода 2007-2010 г.
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Броят на превишенията на СД НОЧЗ за периода 2007-2010 г. е представен на 

Фиг. 3.4. Той се ограничава от Наредба 12 [5] до 35 годишно. От фигурата се вижда, че 

нарушаването на нормата за допустим брой превишения е системен с ясно  изразена 

тенденция към нарастване. 

От прегледа на данните от АИС Възраждане за периода 2007-2010 г. може да се 

направи извода, че основната причина за превишаване на СД НОЧЗ са емисиите на 

ФПЧ10 от битовото отопление. За периода се наблюдава слаба, но ясно изразена 

тенденция към влошаване на КАВ по отношение на този замърсител. По-редките 

нарушения на НОЧЗ през летния сезон вероятно се дължат на транспорта и 

промишлеността.  

3.2. Концентрации, наблюдавани през периода 2012-2014 г. (след прилагането 

на мерки за подобряване) 

Пълна информация за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в град Русе по 

отношение на замърсителя ФПЧ10 за периода 2012-2013 г. е представена в таблица 3.1. 

Направеният по-долу анализ на тези данни е направен на базата на Наредба №12 [5]. 

Изменението на средномесечните концентрации на ФПЧ10 за периода 2012-2014 

г. е показано на Фиг. 3.5. Доколкото Наредба №12 не определя средномесечна норма, 
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целта на диаграмата е да проследи и установи тенденциите в изменението им по месеци 

и години. От фигурата отчетливо се вижда, че най-високи концентрации на ФПЧ10 се 

констатират през месеците от есенно-зимния сезон. Особено се открояват месеците 

ноември, декември и януари. Този период обикновено съвпада с най-ниските 

температури на въздуха, когато отоплението на сградите е най-интензивно. Най-

ниските концентрации са регистрирани през месеците май и юни. През юли и август те 

остават относително ниски, но бележат малък ръст спрямо предходните два месеца. 

Месеците юли и август се характеризират с увеличаване на транспортния трафик във 

връзка с активния летен туристически сезон. 

Таблица 3.1 

Средномесечни концентрации на ФПЧ10 по данни от АИС „Възраждане“ 

 Година 

 2012 2013 2014 

 Концентрация Превишения Концентрация Превишения Концентрация Превишения 

 [μg/m³] брой [μg/m³] брой [μg/m³] брой 

Януари 49.39 15 77.59 20 55.38 20 

Февруари 74.84 21 50.68 14 71.43 20 

Март 56.51 18 50.66 13 44.96 11 

Април 25.84 1 38.21 1 38.21 1 

Май 21.38 0 33.07 2 26.52 0 

Юни 23.53 0 27.76 0 27.70 0 

Юли 33.23 2 33.42 0 32.02 0 

Август 27.90 0 37.60 1 44.00 6 

Септември 32.55 1 32.30 4 40.52 6 

Октомври 42.19 10 54.47 15 41.54 7 

Ноември 47.67 10 54.91 18 46.72 11 

Декември 73.13 16 68.88 21 45.21 10 

Средна: 42.35 94 46.63 109 42.85 92 

 



  
Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и  

достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Русе за периода 

2015 – 2020 година 

 

29 
 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Януари

Март

Май

Юли

Септе…

Ноем…

Концентрация, μg/m3

Фиг.3.5Средномесечни концентрации на ФПЧ-

10 по години за периода 2012-2014 г.

201

4

201

3

 

 

Максималните концентрации на ФПЧ10, измерени от АИС „Възраждане“ по месеци за 

периода 2012-2014 г. са показани на Фиг. 3.6.  На същата графика е въведена и 

средноденонощната (СД) норма за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ) по Наредба 

№12, която е 50 μg/m3.  От нея се вижда, че през януари и декември 2013 г. са измерени 

стойности еднократни стойности, превишаващи до 4 пъти СД НОЧЗ. Близо трикратно 

превишаване на СД НОЧЗ е констатирано и за месеците февруари, октомври и 

ноември. Отделни малки превишения на СД НОЧЗ са констатирани и за месеците 

април, май, юли и август. 

Фиг.3.6.Максимални измерени концентрации на ФПЧ-10 по 

месеци и години за периода 2012-2014 г.
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Фиг.3.7.Средногодишни концентрации на ФПЧ-10 за 

периода 2012-2014 г.
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Друг важен показател при оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) е 

средногодишната концентрация. Изменението й по години е показано на Фиг. 3.7. На 

същата графика е показана и средногодишната (СГ) НОЧЗ по Наредба №12, която е 40 

μg/m3. Очевидно е, че за периода 2012-2014 г. тя се превишава. Като се има предвид 

периода на осредняване, констатираното превишение е значимо. 

Вторият важен показател при определяне на КАВ по отношение на ФПЧ10 е броя 

на превишенията на СД НОЧЗ от 50 μg/m3.  Наредба №12 определя допустимия брой на 

тези превишения до 35 в година. 

Фиг.3.8.  Брой превишения на СД НОЧЗ за ФПЧ-

10 по години за периода 2012-2014 г.
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Броят на превишенията на СД НОЧЗ за периода 2012-2014 г. е показан на Фиг. 

3.9. От нея се вижда, че проблемът е системен  Подобна е картината и в предходни 

периоди.  

Фиг.3.9.Брой превишения на СД НОЧЗ по месеци за 

периода 2012-2014 г.
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Разпределението на превишенията на СД НОЧЗ, разпределена по месеци и 

години е показано на Фиг. 3.9. Тя потвърждава факта, че повишеният брой превишения 

на СД НОЧЗ се наблюдава през отоплителния сезон. През месеците декември, януари и 

февруари броят на превишенията доближава и превишава 20. Превишения не са 

констатирани само за месец юни. Макар и рядко, отделни превишения са наблюдавани 

и през месеците юли и август. Доколкото в този период битовото отопление не работи, 

най-вероятната причина е засиления автомобилен трафик в периода на летния 

туристически сезон. 

3.3. Обобщена оценка. 

Анализът на данните за 2007-2010 г. (Фиг. 3.1 до Фиг. 3.4) позволява да се направят 

следните по-важни заключения: 

 

 За периода 2007-2009 г. СГ НОЧЗ от 40 μg/m3 не е превишавана.  

 Средноденонощните норми за ФПЧ10 се надвишават основно през 

отоплителния сезон. През този сезон са регистрирани и най-голям брой 

превишения на СД НОЧЗ по Наредба №12 от 50 μg/m3; 

 Първото несъответствие на данните от АИС Възраждане с изискванията на 

Наредба №12 е регистрирано през 2010 г. Превишена е както СГ НОЧЗ от 40 

μg/m3, така и допустимия брой превишения на СД НОЧЗ от 50 μg/m3; 
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 Регистрираната максимална СД концентрация на ФПЧ10 през 2010 г. е около 

пет пъти по-висока от СД НОЧЗ от 50 μg/m3. Най-високите стойност на СД 

концентрации се регистрират през отоплителния сезон; 

 Отделни превишавания на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 са констатирани и през 

летния сезон, през който емисии от битовото отопление отсъстват. 

 

 

Анализът на данните за 2012-2014 г. (Фиг. 3.5 до Фиг. 3.9) позволява да се направят 

следните по-важни заключения: 

 Наднорменото замърсяване на територията на град Русе и ФПЧ10 придобива 

системен характер; 

 През целия отоплителен сезон (седем месеца в годината) средномесечните 

концентрации надвишават СГ НОЧЗ. През месец февруари 2012 и 2014 г. те са 

достигнали съответно 74.84 и 71.43 μg/m3; 

 Регистрираните максимални СД концентрации на ФПЧ10 са достигнали много 

високи стойности (декември, 2012 г. - 176.7 μg/m3; януари 2013 г. - 199.7 

μg/m3; февруари 2014 г. - 174.6 μg/m3; 

 В около половината от дните през отоплителния сезон СД НОЧЗ от 50 μg/m3 се 

превишава. Отделни превишения са регистрирани и през неотоплителния 

сезон; 

 И през трите години СГ НОЧЗ от 40 μg/m3 се превишава. 

 Броят на превишенията през същия период е значително по-голям от 

допустимите по Наредба №12, 35 превишения за една календарна година; 

 Данните показват, че съдържанието на ФПЧ10 в атмосферния въздух не 

отговаря на изискванията за опазване на човешкото здраве; 

 Регистрираното несъответствие, макар и в различна степен, се отнася за 

територията на целия град; 

 Прилаганите мерки както на национално, така и на местно ниво на този етап не 

са ефективни, поради което е наложителна тяхната актуализация. 

 

4. Методи, използвани за оценката. Неопределеност на резултатите от 

моделирането 

4.1. Методи, използвани за оценката 

За определяне на моментните стойности на емисиите на замърсители от 

промишлените източници са използвани протоколи, предоставени от ИАОС, за 

периодичен (основно) или непрекъснат емисионен контрол. 

Емисионният фактор за ФПЧ10 при условията на изгаряне на дърва в домашни 

печки е заимстван от EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook 2009 

[11,12].  Той е разработен специално за тази цел (изгаряне на дърва [11] и въглища [12] 

в домашни печки без катализаторни устройства).  
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Емисионните фактори за суспендиране на прах от пътните платна при движение 

на автомобилите са изчислени чрез емисионен модел на US EPA (U.S. EPA. Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42) [13]. Той е функция от пътния трафик, 

средното тегло на автомобилите и средния нанос върху пътното платно. Основният 

пътен трафик в „час пик” е определен чрез преброяване. Изменението на пътния трафик 

по часове в денонощието също е определен чрез преброяване за 5 базови (определящи) 

линейни източника в градски условия. Изменението на извънградския трафик по часове 

в денонощието е определен на базата на данните от преброителните пунктове на 

Окръжно пътно управление. 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 Русе е използван модела 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) и обтичането на прилежащите към 

източника сгради. Осредняването на резултатите (концентрациите) може да се 

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, правоъгълник 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 (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 
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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. За оценка на разсейването на ФПЧ10 има разработени 

отделни процедури. 

Първата стъпка при подготовката на системата за работа е да се въведе 

електронна карта (карти) на изследваната територия в определен мащаб. За целта е 

използвана сателитна снимка на територията на град Русе от височина 9.76 км. и 

формат .bmp.  Тя обхваща територия с размер 11000 метра в направление Х (запад-

изток) и 8000 метра в направление Y (юг-север). Илюстрация на базовата карта е 

показана на Фиг. 4.1. 

 

 

Фиг.4.1. Базова сателитна снимка 

(първи слой) на територията на град 

Русе от височина 9.76 км. с нанесена 

рецепторна мрежа 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

 

Въвеждането на картите в географската система става при предварително 

въведена координатна система. В случая, за начало на координатната система е избрана 

точка, разположена в долния ляв ъгъл на картата и има координати X=0 и Y=0. При 

така избраното начало на координатната система най-северозападната точка има 

координати X=11000 и Y=8000. Тази карта служи за нанасяне на изоконцентрационни 
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линии на приземни концентрации на замърсителите при оценка на разсейването им над 

изследваната територия. 

За по-прецизно разположение на отделни рецептори и източници върху 

територията на град Русе и за сравнение и оценка на изчислените концентрации на 

замърсителите с данни от АИС „Възраждане”, в картографската система на програмния 

комплекс ISC-Aermod са въведени още две сателитни снимки съответно от височина 

3.84 км. (втори слой) и 1.72 км. (трети слой). Точките на привързване на отделните 

слоеве към основната карта са определени чрез GPS система като географски 

координати с последващо преизчисляване в използваната декартова координатна 

система. Илюстрация на детайлизираната карта на Русе е показана на Фиг. 4.2. 

 

Фиг.4.2. Сателитна снимка (трети 

слой) на ЦГЧ на град Русе от 

височина 1.72 км. 

 

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). Броят на рецепторите е практически неограничен 

и се избира от потребителя. Рецепторите се разполагат в различни рецепторни 
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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 рецепторна координатна система е избрана най-

югозападната част на базовата карта (X=0 и Y=0). Тя покрива цялата изследвана 

територия като мрежа с разстояние между две съседни точки 250 метра (1452 

рецептора). Съгласно указания на US EPA за прилагане на модела ISC, при 

извънградски местности се препоръчва гъстота на рецепторите не по-голяма от 1000 

метра, а за градски местности не по-голяма от 500 метра. В конкретния случай е 

избрана гъстота на рецепторите 250 метра, тъй като тя позволява по-детайлно 

изследване на разпределението на приземните концентрации в обследваната територия. 

В по-бледен цвят рецепторната мрежа е показана на Фиг. 4.1.  

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, топлинен поток, скорост на триене на повърхността, 

направлението и силата на вятъра, температура на въздуха, височина на механичния 

слой на смесване, височина на конвективния слой на смесване, валежи, относителна 

влажност, налягане, облачност и др.  Със специализиран програма към изчислителния 

комплекс са изчислени (за извънградски и градски район)  категориите 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 метеорологичният 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. При изследване 

на разсейването на токсични вещества се създават т.н. TOX-файлове, съдържащи 

информация за точките, в които се надвишава токсикологичната граница. Treshold-

файловете съдържат информация за превишаване на друга предварително зададена 

концентрационна граница (определя броя на превишаванията на дадена норма в 
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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 по желание на 

потребителя. 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 и резултатите се сумират в едночасов 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 
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информационната карта на изследвания район. От многото възможности, които 

предоставя симулиращата система бяха подбрани: 

 първи по стойност 24 часови усреднения - представлява контурна карта на най-високите 

средноденонощни концентрации за всички рецептори; 

 средни концентрации за изследвания период - тъй като изследвания период е 

едногодишен, представлява контурна карта на средногодишните концентрации за всички 

рецептори. 

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 четири групи източници: 

 Група 1 – „Промишленост” – 93 единични точкови източника на територията на Русе, 

трансформирани в 24 интегрирани точкови източници; 

 Група 2 – транспорт – 23 линейни източника (улици, части от улици и входно - изходни 

магистрали) с обща дължина 36.3 км.; 

 Група 3 – „Битово отопление” - всички жилищни райони без централна топлофикация 

(представени са като 27 площни източника); 

Описанието на други техники за представяне на резултатите от изчисленията ще 

бъдат представени заедно с визуализирания материал. 

4.2. 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 математическия 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 стотици  изследвания, публикувани в 

специализирания научен печат.  По-конкретни данни могат да се получат от специален 

технически доклад на USE PA [6,7] (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.) 
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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 2010 г. данни за прилагане на 

AERMOD в градски условия за оценка на концентрациите на серен диоксид в градски 

условия.  [8]. (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/m3) са ниски. При високи нива 

на оценка относителните грешки в проценти (примерно 50 или 100 μg/m3) 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. Kesarkara, ,Mohit Dalvia, Akshara Kaginalkara 

and Ajay Ojhab, Atmospheric Environment, Volume 41, Issue 9, March 2007, Pages 1976-

1988). 

Таблица 4.1 

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/m3  μg/m3 % 

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 на ФПЧ10 в относителни единици не надхвърля 20%, а при 

средногодишните концентрации съответно 2% до 3%. 

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
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5. Произход на замърсяването 

5.1. Групи източници на емисии, причинители на замърсяването с ФПЧ10 

към 2013 г.  

5.1.1.  Промишленост 

За оценка за емисиите от ФПЧ10 на промишлеността в град Русе са използвани 

официални данни от собствени периодични измервания, проведени от лицензирани 

лаборатории. Те са за периода 2012-2013 г. За източниците на Топлофикация Русе са 

използвани данните от собствените непрекъснати и периодични измервания. Данните 

за „Монтюпе“ са от последния доклад за ОВОС, включващ и разширението на фирмата. 

Общо данните обхващат 93 единични точкови източници, разположени в различни 

части на града. Пълният списък на оценените конкретни източници на емисии от ФПЧ10 

заедно с техните дебити и стойностите на измерените концентрации са представени в 

Таблица 5.1. Първичните източници на емисии от ФПЧ10 са разнообразни: 

производство на топлоенергия, леене на цветни и черни метали, металообработване, 

дървопреработване, производство на бои и лакове, битова керамика, строителни смеси 

и др. Някои от производствените фирми имат един или два единични източника на 

емисии. Други производства изпускат вредни емисии значителен брой единични 

изпускателни устройства. В това отношение рекордьор е „Монтюпе“ ЕООД, на чиято 

производствена площадка са разположени 39 единични изпускателни устройства.  

Основната част от производствените фирми на град Русе са разположени в 

Източна промишлена зона, която е отдалечена от Централна градска част (ЦГЧ).  

Значително по-малка част са разположени в Западната промишлена зона. Малко на 

брой производствени площадки на някои по-стари фирми са разположени относително 

близо до ЦГЧ („Алемит“ ООД,  „Спарки“ АД, „Найден Киров“ АД). 

Таблица 5.1 

Данни от собствени периодични и непрекъснати измервания  на емисии от ФПЧ10 от 

промишлени източници в град Русе през 2013 г. 

   Дата Темп. Дебит Прах 

    С Nm3/h mg/Nm3 

1 Топлофикация Русе П-во на топлоенергия 30.05.2013 21.8 6616 16.3 

2 Топлофикация Русе П-во на топлоенергия 31.05.2013 43.74 32583 12.3 

3 Топлофикация Русе П-во на топлоенергия 01.06.2013 131.38 215985 34.25 

4 Топлофикация Русе П-во на топлоенергия 02.06.2013 139.63 240986 33.6 

5 Топлофикация Русе П-во на топлоенергия 03.06.2013 127.24 221925 34.29 

6 Алемит ООД П-во на брашна 17.03.2013 19.8 11584 12.8 

7 Билбобул ООД Леене на черни метали 12.06.2012 22.5 1711 7.5 

8 Доминекс Про ЕООД П-во на тръбна мебел 17.09.2012 22.5 8412 12.4 

9 Екон 91 ООД П-во на бои и лакове 13.09.2012 24.5 281 5.1 

10 Екон 91 ООД П-во на бои и лакове 13.09.2012 24.5 1875 4.9 

11 Екон 91 ООД П-во на бои и лакове 13.09.2012 22 487 4.3 

12 Екон 91 ООД П-во на бои и лакове 13.09.2012 23.4 494 6.3 

13 Фибран България АД П-во на фибран 31.10.2012 18.2 68785 5.4 

14 Жити АД П-во  телени изделия 18.10.2012 20.6 11314 5 
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15 Жити АД П-во  телени изделия 18.10.2012 23.3 3243 1.1 

16 Жити АД П-во  телени изделия 18.10.2012 20.8 12466 2.1 

17 Жити АД П-во  телени изделия 18.10.2012 20.5 12387 1 

18 Гораинвест АД П-во дървени палети 17.04.2013 21 20168 10.6 

19 Гораинвест АД П-во дървени палети 17.04.2013 23.1 57892 13.2 

20 Гораинвест АД П-во дървени палети 18.04.2013 149 1568 63.3 

21 Интериор 46 ООД П-во на мебели 07.05.2012 26.3 1797 13.7 

22 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 32.3 13904 6.1 

23 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 30.3 14727 5.1 

24 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 91.6 53909 4.7 

25 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 35 8057 2.1 

26 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 105.1 9683 15.5 

27 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 112.1 10515 6.7 

28 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 59.5 39790 4.1 

29 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 213.6 19598 3 

30 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 169.5 6131 6.1 

31 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 127.2 9614 3 

32 Керос Българаия АД Керамични плочки 17.07.2013 60.3 2099 8.7 

33 Лубрика ООД Отработени масла 09.09.2013 388.4 812 21.7 

34 Мапей България ЕООД Строителни смеси 01.08.2013 22 35930 1 

35 Марисан и Колев ООД Строителни смеси 01.04.2011 30 6390 13.4 

36 Марисан и Колев ООД Строителни смеси 01.04.2011 72 6271 6.3 

37 Мегахим АД П-во на бои и лакове 27.06.2013 27.9 7375 1 

38 МТМ ООД Леене черни метали 19.05.2012 21.3 13043 1 

39 Найден Киров АД Ел. изолац. материали 12.09.2013 24.8 12476 5.9 

40 Оргахим АД Смоли, бои, лакове 06.06.2013 20.2 29869 6.4 

41 Оргахим АД Смоли, бои, лакове 06.06.2013 24.1 8712 5.8 

42 Оргахим АД Смоли, бои, лакове 06.06.2013 21.9 9323 4.6 

43 Оргахим АД Смоли, бои, лакове 06.06.2013 20.9 54729 4.4 

44 Оргахим АД Смоли, бои, лакове 04.06.2013 22.4 7735 8.8 

45 Оргахим АД Смоли, бои, лакове 04.06.2013 23.9 894 11.2 

46 Оргахим АД Смоли, бои, лакове 05.06.2013 20.9 678 3.5 

47 Спарки АД Метални изделия 02.10.2012 31 5018 11.5 

48 Спарки АД Метални изделия 02.10.2012 29.5 4693 15.8 

49 Спарки АД Метални изделия 02.10.2012 27.7 18360 9.4 

50 ТМ Технолоджи АД П-во на камини 28.11.2013 17.8 11113 6.8 

51 Триано ООД П-во на мебели за баня 20.06.2013 34 3506 1.2 

52 Триано ООД П-во на мебели за баня 20.06.2013 33.8 3559 1.6 

53 Триано ООД П-во на мебели за баня 20.06.2013 32.3 9498 51.1 

54 Монтюпе ЕООД Леене на алуминий ДОВОС 75.6 1956983  

 

Таблица 5.2 

Групиране на промишлените източници на емисии и оценка на часовите и 

годишните емисии от ФПЧ10 

   Прах Прах Прах 

   mg/Nm3 kg/h t/y 

STACK1 Топлофикация Русе 1 16.30 0.108 0.9 



  
Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и  

достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Русе за периода 

2015 – 2020 година 

 

42 
 

STACK2 Топлофикация Русе 1 12.30 0.401 0.6 

STACK3 Топлофикация Русе 1 34.25 7.397 37.3 

STACK4 Топлофикация Русе 1 33.60 8.097 40.8 

STACK5 Топлофикация Русе 1 34.29 7.610 43.8 

STACK6 Алемит ООД 1 12.80 0.148 0.6 

STACK7 Белбобул ООД 1 7.50 0.013 0.1 

STACK8 Доминекс Про ЕООД 1 12.40 0.104 0.5 

STACK9 Екон 91 ООД 4 20.60 0.065 0.3 

STACK10 Фибран България АД 1 5.40 0.371 1.6 

STACK11 Жити АД 4 9.20 0.099 0.4 

STACK12 Гораинвест АД 3 87.10 6.936 30.0 

STACK13 Интериор 46 ООД 1 13.70 0.025 0.1 

STACK14 Керос Българаия АД 12 65.10 12.241 105.8 

STACK15 Лубрика ООД 1 21.70 0.018 0.1 

STACK16 Марисан и Колев ООД 3 20.70 1.006 4.3 

STACK17 Мегахим АД 1 1.00 0.007 0.0 

STACK18 МТМ ООД 1 1.00 0.013 0.1 

STACK19 Найден Киров АД 1 5.90 0.074 0.3 

STACK20 Оргахим АД 7 44.70 5.004 21.6 

STACK21 Спарки АД 3 36.70 1.030 4.5 

STACK22 ТМ Технолоджи АД 1 6.80 0.076 0.3 

STACK23 Триано ООД 3 53.90 0.893 3.9 

STACK24 Монтюпе ЕООД 39  12.038 104.0 

 Сума: 93  63.772 401.8 

 

С цел да се намали броя на единичните изпускателни устройства, те са 

обединени в интегрирани източници по фирмена принадлежност. По този начин, 

използваните за целите на моделирането точкови източници са сведени до 24. Всеки 

интегриран източник е преизчислен на базата на сумарния дебит и емисия от всички 

единични изпускателни устройства на неговата територия. Изключение правят 

изпускателните устройства на Топлофикация Русе, които са включени в моделните 

изчисления като самостоятелни източници. 
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Фиг.5.1.Годишни емисии на ФПЧ-10 от най-големите 

промишлени източници за 2013 г. 

123.4

105.8

104.0

30.0

38.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0

Топлофикация Русе

Керос Българаия АД

Монтюпе ЕООД

Гораинвест АД

Други

Емисия, т/год

 

 
Фиг.5.2.Относителен дял на отделните групи производствени 

дейности при формиране на общото промишлено замърсяване с 

ФПЧ-10 за 2013 г. 

30.7

26.3

25.9

7.5

9.6

Топлофикация Русе

Керос Българаия АД

Монтюпе ЕООД

Гораинвест АД

Други

 

Анализът на данните от Таблица 5.1 и Таблица 5.2 показва, че голямата част от 

единичните източници са с малък дебит и малка емисионна мощност. Общо 

промишлеността на Русе изхвърля в атмосферата около 400 т/год ФПЧ10. Основната 

част от тях обаче се генерират от производствените инсталации на четири фирми: 

„Топлофикация Русе“ (5 изпускателни устройства), „Керос България“ АД (12 

изпускателни устройства), „Монтюпе“ ЕООД  (39 изпускателни устройства), и 

„Гораинвест“ АД (3 изпускателни устройства). Очакваните годишни емисии  от 

изпускателните устройства на тези фирми са показани на Фиг. 5.1, а техният 

относителен дял в общото промишлено замърсяване с ФПЧ10 на Фиг. 5.2.  Всички 

останали производствени дейности в град Русе генерират едва 39 т/год ФПЧ10, което 

представлява около 10% от общото промишлено замърсяване на атмосферния въздух. 

Друга важна особеност на големите промишлени източници на емисии е, че те са 

съсредоточени в Източната промишлена зона, която е на значително разстояние от ЦГЧ 

на града. Така например, производствените площадки на „Монтюпе“ ЕООД  и „Керос 
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България“ АД са на около 7 километра (по въздушна линия) от ЦГЧ, а Топлофикация 

Русе на около 4.8 километра. Ако това се съпостави с типичната за град Русе роза на 

вятъра   (Фиг. 1.4) се установява, че тази локация е много благоприятна за града. Ако се 

приеме, че най-неблагоприятната посока на вятъра за града е изток, то от таблица 1.1 се 

вижда, че ветрове от тази посока през 2013 г. са духали само в 3.4% от часовете в 

годината. Доколкото преобладаващата посока на вятъра е от североизток (23% от 

случаите) основните струи със замърсители се насочват в югозападно (успоредно на 

течението на река Дунав) направление и южно от ЦГЧ. Другата преобладаваща посока 

на вятъра (югозапад 28% от случаите) е още по-благоприятна за града, тъй като 

замърсителите се разсейват в североизточно направление. 

 

5.1.2. Автотранспорт 

В съвременните условия, основните групи източници с най-голям дял в 

замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10, без съмнение са битовото отопление с 

твърдо гориво и автотранспорта. Но докато битовото отопление има сезонен характер, 

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 средно денонощни 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 бензинът 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 при ускоряване не е овладян. Като техническо решение към изпускателна 

система на новите дизелови автомобили се монтира филтър за частици. У нас няма 
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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 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. 

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 бордюрът 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 по-горе и по-долу информация е заимствана от изследвания, поръчани 

от Агенцията по околна среда на САЩ: 
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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/m2) 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/m2, който нараства до 0.4 g/m2 за условията на нисък трафик. Приема се, че 

суспендираният при тези условия прах не може да доведе до превишаване на СД НОЧЗ 

за ФПЧ10 от 50 μg/m3 . 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/m2. Зависимостта на емисията на 

ФПЧ10 в г/км от количеството на пътния нанос при автомобили с различна маса и 

средна скорост 50 км/час е показана на Фиг. 5.3. 

От фигурата лесно може да се оцени, че даже автомобил с тегло 1 тон и пътен 

нанос 0.1 g/m2 води до емисия от 0.13 g/km. При трафик от 1000 МПС/час  (типичен за 

улиците с натоварен трафик в големите градове) води до емисия от 130 г/час (130 млн. 

мкг) от километър. При нанос 1, 2 и 3 g/m2 тази емисия нараства съответно на 564, 885 и 

1152 г/час 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 

метеорологични условия се създават предпоставки в отделни точки и зони на 
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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. 5.4. От нея 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/m2автомобил 

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. 

 
Фиг.5.4. Влияние на теглото на МПС върху емисионния фактор 

за ФПЧ-10 при розлшчен пътен нанос в г/м2
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Това обяснява и защо по-тежки замърсявания със суспендиран прах могат да се 

наблюдават в райони с усилено движение на товарни автомобили (големи строителни 

обекти, кариери за добив на инертни материали, открити рудници и др. подобни 

обекти), около които пътищата не са в добро състояние и имат високо ниво на пътния 

нанос. 

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 
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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 са силно замърсени с различни остатъци от 

строителни разтвори и 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 – това е често срещана картина в по-

крайните квартали на големите градове. 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   – 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 3)  – 

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 – 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.  
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Горните примери показват само няколко от многото възможни пътища за 

попадане на почва, кал, тиня, остатъци от строителни материали и 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 ниво 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 възможностите 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. 

Трябва да се очаква, че влиянието на автотранспорта върху КАВ в Община Русе 

е значително. 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 

както за големите населени места, така и за силно урбанизираните територии, тъй като 

там се съчетават множество неблагоприятни фактора: 

 Нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители (по данни на 

Световната банка  към 2011 г. на 1000 българи се падат 417 автомобила с 

тенденция да нарастват) [14]. 

 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 (приблизителният дял на 

новите спрямо употребяваните автомобили, който за последните 20 години е 

едва 16 процента, което означава, че и в бъдеще средната възраст на 

автопарка ще остане доста висока); 

 Частично амортизиран обществен транспорт с дизелова тяга и нисък 

относителен дял на обществения транспорт с електрическа тяга; 

 Значително изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с бързо 

увеличаващия се брой на МПС; 

 За българските градове е характерна лошо развита улична мрежа 

(проектирана за много по-ниска плътност на автомобилните потоци) с ниска 

пропускателна способност, която води до неблагоприятен от екологична 

гледна точка режим на движение. 

Горните изводи са в сила както за всички големи градове в България, така и за 

град Русе.  

Съгласно Регистър на агломерациите по Закона за защита от шума в околната 

среда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, пътната и 
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уличната мрежа на град Русе (основни трасета на първостепенната улична мрежа) 

включва 67 улици и булеварди с обща дължина 85 км. [15]. С най-голямо значение е 

бул. България, който преминава покрай южната част на Русе и прави връзка между 

Дунав мост и първокласен път І-2 за Разград и първокласен път І-5 за Велико Търново. 

Общата дължина на бул. „България“ е 13.3 км.  Той играе ролята на околовръстен път. 

Основната транспортна артерия от изток към ЦГЧ е бул. „Липник“ (4.2 км), който 

прави връзка с бул. „Скобелев“ (1.1 км). В северната част на града, успоредно на река 

Дунав, преминава бул. „Тутракан“ (4.4 км). В източната част на кв. Цветница той се 

разделя на ул. „Доростол“ (1.6 км) и ул. „Плиска“ (1.5 км) , които чрез бул. 

„Съединение“ (0.86 км.) се свързват с ЦГЧ. Връзката на ЦГЧ със Западна промишлена 

зона става чрез бул. Трети март (4.95 км). Връзката на ЦГЧ с южното направление се 

прави чрез бул. „Христо Ботев“ (3.98 км). От общо 67 булеварди и улици два са от 

втори клас („България“, „Христо Ботев“), една от трети клас („Тутракан“), една от 

четвърти клас („Потсдам“) и всички останали от пети клас. 

Както за цялата страна, така и за Община Русе е характерно, че непрекъснато се 

променя и структурата на автопарка по типове автомобили и използвано гориво (Фиг. 

5.5). Бързо нараства 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 гориво (относителният дял на 

автобусите от градския транспорт с метанови уредби е пренебрежимо малък). 
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Фиг.5.5.Относителен дял на видовете МПС  по видове гориво 

към  2013 г.
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Фиг.5.6.Относително изменение на интензивността на движение по 

часове в градски условия
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В конкретния случай, вида на горивото влияе само върху процеса на образуване 

на сажди. Както беше обяснено по-горе, в тази категория автомобили се включват 

всички, ползващи дизелова тяга. За настоящето изследване се приема, че бензиновите 

двигатели, в това число и снабдените с газови уредби, не генерират сажди. Процесите 

на суспендиране на прах от пътните платна обаче не зависят от вида на автомобилните 

двигатели и в тях участват всички видове МПС. 

Таблица 5.3 

Данни на РЗИ Русе от преброяване на трафика на МПС за 2012 и 2013 г. 

№ АДРЕС, УЛИЦА ПУНКТ 2012 г. 2013 г. 

МПС/час МПС/час 

1 БУЛ.“БЪЛГАРИЯ” 96 ОУ „Алеко Константинов" 1379 1446 

2 УЛ.“БОРИСОВА” 36 Медицински център 1 939 986 

3 УЛ.”СКОБЕЛЕВ” 40 А РЗИ 1074 1164 

4 УЛ.”МАРИЯ ЛУИЗА” 29 Арда АД 208 206 

5 УЛ.”ПЛИСКА” 4 Ж.Б. “ПРЕСЛАВ” 1237 1066 

6 УЛ.”ПЛИСКА” 122 Ж.Б. “РОДОПА” 1100 975 

7 УЛ.”ДОРОСТОЛ” ДСХ “ВЪЗРАЖДАНЕ” 944 810 

8 УЛ.”ХАН КРУМ” 11 УЛ.”ХАН КРУМ” 11                         414 367 

9 БУЛ.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 

108 

Ж.Б. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” 

108 

2163 2124 

10 БУЛ.”ЛИПНИК” 62 Ж.Б. “АНГЕЛ ГЛАВЧЕВ” 2166 2240 

11 УЛ.”19-И  ФЕВРУАРИ” УЛ.”19-И  ФЕВРУАРИ” 10 213 97 

12 УЛ.”СЕНТ УАН” УЛ. “ЧЕПИНО” 4 1125 1000 

13 УЛ.”НИКОЛАЕВСКА” 52 Ж.Б. “ЯРЕБИЧНА”              768 723 

14 Бул.Трети март” 44 Приста Ойл АД 703 532 

15 Студентска РУ “А.Кънчев” 589 645 

16 УЛ.”ЧИПРОВЦИ” 28 Ж.Б. “ФРИДРИХ ЕНГЕЛС” 624 641 

17 Младежки парк Розариум 0 0 

18 БУЛ.”ЛИПНИК” 110 Ж.Б. “СЛАВИЯ” 2029 1923 

19 БУЛ. ”СЪЕДИНЕНИЕ” ПГДВА 1872 1886 
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20 УЛ.”ТУЛЧА” 6 Ж.Б. “ДОБРУДЖА” 1262 1260 

21 УЛ.”ПАНАЙОТ ХИТОВ” Ж.Б. “АФРОДИТА” 553 581 

22 Тиха зона ДВД “Приста” 0 0 

23 УЛ.”БОЗВЕЛИ” 22 Ж.Б. “ВЯРА” 603 629 

24 УЛ.”НИКОЛАЕВСКА” 74 Ж.Б. “Житен Клас” 309 305 

25 БУЛ.”ТРЕТИ МАРТ” “ФАЗАН” АД                                 1455 886 

26 БУЛ. ”БЪЛГАРИЯ” 154 БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 154 1367 1398 

27 БУЛ. ”ХРИСТО БОТЕВ” ДМД 329 344 

28 БУЛ. ”ТУТРАКАН” ЗАХАР БИО АД 1073 1115 

29 БУЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” 1 СЕТ АД 2569 2407 

30 УЛ.”ТИЧА” 14 Н.Киров ЕАД 240 256 

Сума: 29307 28012 

 

Оценката на влиянието на транспорта върху замърсяването с ФПЧ10 е направено 

на базата на съществуващите за Община Русе данни, реалната пътна структура и 

актуално преброяване на трафика за 2012 и 2013 г. от Районна здравна инспекция 

(РЗИ) в 30 контролни точки. Изменението на средния трафик по часове в денонощието 

е заимстван от преброяване в Бургас, Стара Загора и Добрич. Във вид на относителни 

коефициенти то е показано на Фиг. 5.6.  На базата на тези данни са дефинирани 23 

линейни източника, чиято интензивност и дължина за всеки час от денонощието и 

сезони са показани в Таблица 5.4. 

Таблица 5.4 

Параметри на линейните източници, използвани за моделиране на емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

в град Русе 

        Лято Есен Зима Пролет 

    Дължина Трафик Трафик 

    км МПС/час МПС/24 часа 

SLINE1 БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 96 9.7 1446 19478 15975 13531 15737 

SLINE2 УЛ.”БОРИСОВА” 36 1.14 986 13282 10893 9227 10730 

SLINE3 УЛ.”СКОБЕЛЕВ” 40 А 1.04 1164 15679 12859 10892 12668 

SLINE4 УЛ.”МАРИЯ ЛУИЗА” 29 0.88 206 2775 2276 1928 2242 

SLINE5 УЛ.”ПЛИСКА” 4 1.71 1066 14359 11777 9975 11601 

SLINE6 УЛ.”ДОРОСТОЛ” 0.72 810 10911 8948 7580 8815 

SLINE7 УЛ.”ХАН КРУМ” 11 0.5 367 4944 4054 3434 3994 

SLINE8 БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ „ 108 1.16 2124 28610 23465 19875 23115 

SLINE9 БУЛ. „ЛИПНИК“ 62 3.9 2240 30173 24746 20961 24377 

SLINE10 УЛ.”19-И  ФЕВРУАРИ” 0.58 97 1307 1072 908 1056 

SLINE11 УЛ. СЕНТ УАН 0.33 1000 13470 11047 9358 10883 

SLINE12 УЛ. „НИКОЛАЕВСКА“  52 0.79 723 9739 7987 6766 7868 

SLINE13 БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“  44 2.5 532 7166 5877 4978 5790 

SLINE14 УЛ. „СТУДЕНТСКА“ 0.17 645 8688 7126 6036 7019 
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SLINE15 УЛ. ЧИПРОВЦИ“ 28 0.86 641 8634 7081 5998 6976 

SLINE16 БУЛ. ”СЪЕДИНЕНИЕ” 0.64 1886 25405 20835 17648 20525 

SLINE17 УЛ.”ТУЛЧА” 6 0.55 1260 16972 13920 11791 13712 

SLINE18 УЛ.”ПАНАЙОТ ХИТОВ” 0.82 581 7826 6419 5437 6323 

SLINE19 УЛ.”БОЗВЕЛИ” 22 0.71 629 8473 6949 5886 6845 

SLINE20 БУЛ. ”ХРИСТО БОТЕВ” 3.18 2100 28287 23199 19651 22854 

SLINE21 БУЛ. ”ТУТРАКАН” 3.1 1115 15019 12318 10434 12134 

SLINE22 УЛ.”ТИЧА” 14 0.8 256 3448 2828 2396 2786 

SLINE23 БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ ІІ 0.5 2124 28610 23465 19875 23115 

Суспендираните от пътните платна годишни емисии от ФПЧ10 в резултат на 

автотранспорта  са определени в следната последователност: 

 Съставена е моделна транспортна карта на Община Русе (виж Транспортна 

схема на Община Русе за оценка на емисиите на ФПЧ10), включваща улици и 

части от улици с обща дължина 36.3 км.  

 Дефинирани са 23 самостоятелни линейни източника, представляващи 

обхващащи основната улична мрежа на общинския център. Списък и данни за 

включените линейни източници е представен в Таблица 5.4. 

 Изменението на часовата интензивност е отразена в съответствие с данните от 

наблюденията за извънградски условия (Фиг. 5.4). 

 Изменението на сезонната интензивност е отразена чрез четири коефициента, 

както следва: лято – 1.00; есен - 0.820141; зима - 0.694691; пролет - 0.807922. 

 Средният пътен нанос към 2013 г. е приет за 2 г/м2 Това е осреднена стойност, 

отразяваща реалното състояние на пътните настилки към момента.  

 Средното тегло на автомобилите е прието за 1.5 тона. 

 Оценката на емисиите от ФПЧ10 е направена чрез прилагането на модел на US 

EPA (U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed., Vol I: 

Stationary Point and Area Sources. Research Triangle Park, North Carolina: U.S. 

Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, 

October 1998.) за всеки един от линейните източници с отчитане на изменението 

на трафика по сезони, дни от седмицата и часове от денонощието и последващо 

сумиране. 

 Общият брой на дните в годината, които са оценени е 258. Останалите 107 дни 

са приети като средногодишен брой дни с валежи. Данните за дните с валежи за 

2013 г. са в съответствие с метеорологичните данни на НИМХ към БАН. 

(Съгласно методическите указания към използвания модел се приема че през 

такива дни суспендиране на прах от пътните плана отсъства или е минимално). 
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Фиг.5.7. Моделна транспортна схема 

на град Русе 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 
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Изчислените на базата на гореописания модел емисии на ФПЧ10 от пътните 

платна на моделната схема обхваща само линейните източници, описани в Таблица 5.4. 

Моментните и часовите емисии отразяват максималния трафик по сезони (час пик). 

Сезонните емисии са изчислени с използване на часовите и сезонните относителни 

коефициенти на трафика. 

Оценката на количеството сажди, генерирани от дизеловите автомобили е 

направено на базата на следните допускания и изчисления: 

 В съответствие с методиката на МОСВ (ААккттууааллииззииррааннаа  ммееттооддииккаа  за 

изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества  

(замърсители), изпускани в атмосферния въздух. МОСВ, 2009 г.) е прието, че 

средният разход на леките (и лекотоварните) дизелови автомобили е 7.3 

л/100 км, а на тежките автомобили и автобусите, съответно 30.8 л/100 км. 

 Емисионният фактор е 4.6 кг сажди на тон изгорено дизелово гориво; 

 На базата на представените в Таблица 5.4 линейни източници и описаните 

по-горе часови и сезонни коефициенти, съответния трафик и относителния 

дял на съответните видове автомобили в него последователно е изчислен 

общия пробег по дни и сезони; 

 На базата на пробега и с отчитане на специфичния разход е изчислено 

количеството дизелово гориво в рамките на моделната транспортна схема 

(Таблица 5.6). 
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 Емисиите на сажди (Таблица 5.7) е определена на основата на гореописания 

емисионен фактор и изразходеното в рамките на транспортната схема 

дизелово гориво. 
 

Таблица 5.5 

Моментни, часови, сезонни и годишни емисии на ФПЧ-10 от 

транспортната схема на град Русе 

 Лято Есен Зима Пролет Сума 

г/сек 34 28 23 27  

кг/час 121 99 84 98  

кг/24 1633 1339 1134 1319  

т/год 131 88 63 85 367 

Забележка: 

Моментните и часовите емисии отразяват трафика в час пик 

 

 Таблица 5.6 

Разход на дизелово гориво в тона 

  Лято Есен Зима Пролет Сума 

За 24 часа 22.49 18.44 15.62 18.17  

За сезон 2023.77 1659.78 1405.90 1635.05 6724.50 

 

 Таблица 5.7 

Емисия на сажди от дизеловите автомобили в тона 

  Лято Есен Зима Пролет Сума 

За 24 часа 0.10 0.08 0.07 0.08  

За сезон 9.31 7.63 6.47 7.52 30.93 

 

Саждите от двигателите с вътрешно горене попадат в категорията ФПЧ. Те се 

дължат на непълното окисление на горивото, в резултат на което неизгорели частици 

въглерод се изхвърлят през ауспуха в атмосферата като сажди. Доколкото окислението 

протича на молекулярно ниво, неизгорелите частици въглерод са с размери под 1 

микрон. Част от тях се агрегират, но въпреки това рядко достигат 10 микрона. По тази 

причина всички емисии на сажди следва да се причислят към категорията ФПЧ10. 

5.1.3. Битово отопление 

Оценката на емисиите от битовото отопление на което и да е населено място в 

България е съпроводено от значителна неопределеност поради различни причини, най-

важните от които са следните: 

 Общините в България не поддържат собствени регистри за консумацията на 

горива (по видове) от населението; 

 Не е известен броя на отделните домакинства, както и тяхната средна численост; 
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 Индивидуалните източници на емисии от битовото отопление не могат да бъдат 

точно дефинирани, тъй като няма информация за дебита, диаметъра и 

височината на комините;  

 Броят на индивидуалните източници от битовото отопление в големите градове 

е толкова голям, че точното им позициониране в който и да е модел би било 

голямо предизвикателство; 

 В домашни условия се изгарят основно най-разнообразни твърди горива: 

различни видове въглища, брикети, различни видове дърва за огрев, дървесни 

отпадъци, домашни отпадъци и др. Тяхната топлотворна способност варира в 

твърде широки граници; 

 Относителният дял на домакинствата, които използват течни и газообразни 

горива за отопление е незначителен (пропан-бутанът се използва основно за 

готвене); 

 Обикновените домашни печки са с нисък коефициент на полезно действие. 

Горивният процес се регулира твърде грубо, тъй като се разчита на естествена 

тяга. Интензивността на горене е силно променлива, което определя и 

променливо ниво на емисиите в различни периоди от време; 

 Продължителността, началото и края на горене на индивидуалната домашна 

печка по принцип е променлив и неизвестен; 

Тези и още много други причини налагат битовото отопление в населените 

места да се оценява по окрупнени данни за среден разход на горива от едно 

домакинство, общ брой на домакинствата, средна етажност на отделните жилищни 

райони с битово отопление на твърди горива  и т.н. 

В настоящата програма битовото отопление на град Русе е оценено на базата на 

данни от Националния статистически институт (НСИ) за 2013 г. На първо място това са 

официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за купени от 

населението горива на 100 домакинства. Към списъка на тези горива са включени 

електроенергията, течни горива, газ, дърва и въглища. Графична илюстрация на 

изменението на този показател за периода 2001-2013 г. е показана на Фиг. 5.8. Тя 

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

населението и от там косвено да се съди за емисиите на вредни вещества, които се 

генерират при изгарянето им в домашни условия. 

От Фиг. 5.8 могат да се направят следните по-важни изводи: 

• От 2005 г. разходът на електроенергия за битови нужда непрекъснато 

расте, за да достигне през 2013 г. ръст от 40%; 

• Разходът на газ за битови нужди има незначителен абсолютен и 

относителен дял (за периода се запазва в границите от 400 до 650 кг/100 

домакинства), което показва, че той не се използва за отопление; 

• Разходът на въглища и брикети също остава относително постоянен в 

границите от 17 до 23 тона/100 домакинства. В рамките на семейния 

енергиен бюджет тяхното количество е минимално; 
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• След 2003 г. разходът на течни горива от населението (138 л/100 

домакинства) започва плавно да пада и през 2013 г. най-ниското си ниво от 

38 л/100 домакинства. 

• Разходът на дърва за отопление след 2006 година започва плавно да 

нараства и през 2012 година превишава разхода от 2006 г. с 20%; 

Горните данни показват, че все по-голяма част от населението на страната 

използва като твърдо гориво дърва и това е продиктувано основно от икономически 

съображения. 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

И
зм

ер
ен

и
е 

съ
г
л

а
сн

о
 л

ег
ен

д
а

т
а

Фиг.5.8.Средна годишна консумация на горива и енергия на 100 домакинства 

за периода 2001-2013 г. по данни на НСИ
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Фиг.5.9.Годишен разход на енергия  от 100 домакинства 

по данни на НСИ за 2012 г. по видове енергийни ресурси

 

Преизчислените количествата горива в енергиен еквивалент на 100 домакинства 

са показани на Фиг. 5.9. От нея се вижда, че за средното българско домакинство 



  
Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и  

достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Русе за периода 

2015 – 2020 година 

 

58 
 

дървата са вторият по значимост енергиен източник (след електроенергията – 51.2%) с 

относителен дял около 35%. Относителният дял на въглищата е около 12%, а 

използването на втечнен газ е символично – малко над 1%. Тези данни позволяват да се 

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

полученият резултат ще бъде средностатистически за страната. 

 

 

Таблица 5.8 

Жилищни квартали на град Русе 

  Връзка с ТЕЦ 

1 Веждата Не 

2 Възраждане Топлофициран 

3 Възраждане Юг Не 

4 Възраждане Североизток Не 

5 Долапите Не 

6 Дружба 1 Не 

7 Дружба 2 Не 

8 Дружба 3 Не 

9 Захарна фабрика Не 

10 Здравец Топлофициран 

11 Здравец Север 1 Не 

12 Здравец Север 2 Не 

13 Изток Топлофициран 

14 Лозята Не 

15 Мидия Енос Не 

16 Новата махала Не 

17 Образцов чифлик Не 

18 Пазара Не 

19 Родина 1 Топлофициран 

20 Родина 2 Топлофициран 

21 Родина 3 Не 

22 Родина 4 Не 

23 Сарая Не 

24 Селеметя Не 

25 Студентски град  Не 

26 Средна кула Не 

27 Тракция  Не 

28 Хъшове Не 

29 Цветница Не 

30 Център Топлофициран 

31 Централен Южен Район - ЦЮР Топлофициран 

32 Чародейка Г Север Не 

33 Чародейка Г Юг Не 

34 Ялта Не 
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Община Русе не разполага с (не ни предостави)  данни за разпределението на 

населението и домакинствата по жилищни квартали, техните площи, разходът на 

горива от населението. По тази причина тази информация беше потърсена от други 

източници [16,17].  Предоставената от Топлофикация Русе информация показва, 

битовите й абонати са 17734 и обхващат само няколко жилищни района. Освен това 

ТЕЦ Русе има като абонати 1093 стопански обекта и 132 организации на бюджетна 

издръжка. Пълният списък на жилищните квартали на Русе, в това число и 

топлофицираните е представен в таблица 5.8. На базата на тази информация са 

маркирани жилищните райони, които са източници на емисии от битовото отопление. 

Общият баланс на горивата, използвани от населението за отопление, е направен на 

базата на следните данни от НСИ: 

 Население на град Русе – 147817; 

 Средна численост на едно домакинство – 2.7 души [18]; 

 Общ брой домакинства – 54747; 

 Среден разход на дърва от едно домакинство – 1.36 т/год; 

 Среден разход на въглища от едно домакинство – 0.024 т/год; 

 Общ разход на дърва за отоплителен сезон – 74319 тона; 

 Общ разход на въглища за отоплителен сезон – 13029 тона; 

Балансът по-горе е направен на базата на всички домакинства в град Русе, в това число 

и топлофицираните (данните на НСИ са средно за 100 домакинства без да се държи 

сметка дали са топлофицирани). 

Оценката на общите емисии е направена на базата на внимателно подбрани 

емисионни фактори [11,12]: 

 Дърва:  при калоричност  7 GJ/Mg емисионен фактор 695.3 g/GJ или 4.87 

kg/Mg; 

 Въглища:  при калоричност  14 GJ/Mg емисионен фактор 450.0 g/GJ или 6.3  

kg/Mg; 

 Комбиниран емисионен фактор за условията на град Русе – 5.08 kg/Mg; 

Относно емисионните фактори следва да се отбележи, че Американската 

агенция по околна среда (US EPA) за изгаряне на дърва в домашни условия посочва 

около три пъти по-висок емисионен фактор от 15.3 kg/Mg с присвоен много висок 

рейтиг (рейтинг В от пет степенна скала A,B,C,D,F). Специализираната литература 

посочва по-ниски емисионни фактори при изгаряне на дърва в каталитични печки. 

Подобно на автомобилите, изходящите газове от такава печка преминават през 

катализатор за доизгаряне на частиците. За тях се посочва емисионен фактор 1.68 

kg/Mg; В България не се произвеждат каталитични печки. Още по-ниски емисии се 

очакват от специализирани печки за изгаряне на пелети. Последните имат много по-
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висока калоричност (до 18 GJ/kg) и пепелно съдържание до 0.5% – 1.0%. За тях се 

посочва емисионен фактор 1.37 kg/Mg, но реалните емисии на ФПЧ10 намаляват още 

два пъти, тъй като за едно и също количество генерирана топлина се използва два пъти 

по-малко гориво. Употребата на каталитични печки в България практически няма, а 

употребата на пелети е незначителна в сравнение с обикновените дърва за огрев. По 

тази причина за оценката на емисиите са използвани емисионните фактори, посочени 

по-горе. 

Таблица 5.9 

Годишни и моментни емисии на ФПЧ10 от битовото отопление на град Русе за 2013 г. 

 Широчина Дължина Площ Емисия 

  m ym m2 т/год г/сек г/м2.сек 

1 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

2 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

3 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

4 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

5 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

6 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

7 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

8 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

9 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

10 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

11 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

12 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

13 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

14 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

15 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

16 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

17 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

18 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

19 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

20 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

21 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

22 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

23 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

24 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

25 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

26 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

27 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

28 400 400 1.60E+05 2.48E+01 3.1845 1.99E-05 

Сума     4.48E+06 6.93E+02 89.1665 5.57E-04 
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Оценката на годишните и моментните емисии от ФПЧ10 е направена на базата на 

средностатистическия разход на дърва и въглища от населението на град Русе 

(посочени по-горе) и представена в Таблица 5.9. Продължителността на отоплителния 

сезон е приета за шест месеца (от ноември до април), а дневната продължителност на 

работа на всяка една индивидуална печка е приета за 12 часа. При тези условия 

годишната емисия на ФПЧ10 от битовото отопление на твърдо гориво е оценена на 693 

т/год (89.2 g/s). 

За целите на моделирането и в изпълнение на препоръките на МОСВ годишната 

емисия е разпределена между 28 еднакви площни източници с размер 400х400 метра с 

обща площ 4480 дка. Те са разположени над тези квартали и жилищни зони, които не са 

свързани с централната топлофикация. Този подход частично компенсира липсата на 

информация за точните граници на отделните жилищни комплекси (квартали) и 

населението, което живее в тях (Община Русе не беше в състояние да предостави тази 

информация. 

5.1.4. Обобщена оценка на емисиите 

Обобщена оценка на годишните емисии по групи източници и техният 

относителен дял при формиране на общото ниво на емисиите от ФПЧ10 е показано на 

Фиг. 5.10 и Фиг. 5.11. 

Ако се сравнят абсолютните стойности на емисиите (Фиг. 5.10) се вижда, че 

основният източник е битовото отопление на твърдо гориво, което формира емисия от 

почти 700 т/год. като утежняващо обстоятелство следва да се приеме и тяхната 

неравномерност във времето – съсредоточени са само в половината месеци от годината 

и половината от денонощието (предимно дневната част от денонощието). За емисиите 

от транспорта (367 т/год) е характерно, че имат целогодишен характер, но с много по-

висока интензивност също през дневната част от денонощието. Емисиите от 

промишлеността (402 т/год) също имат целогодишен характер. Няколко големи 

промишлени фирми с трисменен режим на работа генерират ФПЧ10 целогодишно с 

приблизително равномерна интензивност. Но голяма част от по-малките производства  

работят в едносменен или двусменен режим, с което допринасят за нарастване на 

емисиите през дневната част на денонощието 25.1%. 
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Фиг.5.10.Принос на отделните групи източници в Русе при формиране 

на годишните емисии от ФПЧ-10 за 2013 г. в т/год.
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Относителният дял на групите източници на емисии от ФПЧ10 е показан на Фиг. 

5.11. От нея се вижда, че около половината (47.4%) от тях се генерират от битовото 

отопление. Ако към тях се прибавят и емисиите от топлофикационната част на ТЕЦ 

Русе (123 т/год), то относителният им дял ще надхвърли 50%. 

Относителният дял на промишлеността (27.5%) и автотранспорта (25.1%) е 

приблизително равен, но ако емисиите от ТЕЦ Русе се прехвърлят към битовото 

отопление ще се види, че с най-малък относителен дял при формирането на годишните 

емисии от ФПЧ10 е промишлеността (Фиг. 5.12). 

Оценката на емисиите от ТЕЦ Русе следва да се оценяват отделно. Така 

например, за 2013 г. ТЕЦ Русе е изразходвал 209942 тона въглища. Ако те се оценят по 

емисионният фактор, приложен към битовото отопление, то биха се генерирали около 

1322 тона ФПЧ10. В същото време, данните от непрекъснатия емисионен контрол на 

дружеството водят до резултат 123 тона. Разликата от близо 1200 т/год е уловена от 

съществуващите пречиствателни съоръжения. Следователно, генерирането на единица 

енергия от дружеството се осъществява с около 10 пъти по-малко емисии от ФПЧ10 в 

сравнение с генерирането на същото количество енергия от домашни печки.  



  
Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и  

достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Русе за периода 

2015 – 2020 година 

 

63 
 

 
Фиг.5.11. Относителен дял на отделние групи източници в Русе при 

формиране на годишните емисии на ФПЧ-10 за 2013 г. в проценти.
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Фиг.5.12 Относителен дял на групите източници на ФПЧ-10 с отчитане 

на ТЕЦ Русе към група Битово отопление
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Анализът на годишните и моментните емисии на ФПЧ10 на територията на град 

Русе позволява да се направят следните по-важни изводи: 

 По време на дневната част от денонощието през отоплителния период се достига 

максимума в сумарните моментни емисии на ФПЧ10 (около 135 г/сек).  В този 

период са и наблюдаваните най-голям брой случаи с неблагоприятни за 

разсейване метеорологични условия (приземни инверсии, причинени от много 

малката височина на слоя на смесване - Таблица 1.4). От данните на НИМХ може 

да се види, че за 2013 г. тези случаи са били около 8% от всички случаи в 

годината. Силно влошеното естествено разсейване води до бързо натрупване на 

замърсители в атмосферата, поради което в тези случаи са отчитани най-високите 

приземни концентрации на ФПЧ10; 



  
Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и  

достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Русе за периода 

2015 – 2020 година 

 

64 
 

 По време на нощната част от денонощието през отоплителния сезон 

интензивността на емисиите значително намалява. Постепенно домашното 

отопление на твърдо гориво се изключва и след полунощ практически се 

преустановява. Транспортният трафик рязко намалява и достига едва 10%-11% от 

максималния дневен трафик, а към полунощ е едва 3%-4%. Промишлеността 

също намалява своята интензивност. Остават да работят производствата на 

трисменен режим, но всички останали на двусменен и едносменен режим 

преустановяват работа. Сумарната моментна емисия спада до около 20 г/сек. При 

неустойчива атмосфера започва понижаване на достигнатите през деня високи 

концентрации на ФПЧ10. При устойчива или силно устойчива (инверсия) 

атмосфера обаче, интензивното разсейване е затруднено и значително понижаване 

на достигнатите през деня концентрации не може да се очаква. 

 По време на дневната част от денонощието през неотоплителния сезон картината 

е значително променена. Битовото отопление е изключено и сумарните емисии се 

формират от автотранспорта и промишлеността. Максимални стойности на 

моментните емисии се достига в час пик за автотранспорта. Направените 

изчисления показват максимална моментна емисия от 45 г/сек, която е около три 

пъти по-малка от съответната по време на отоплителния сезон. Вероятността от 

приземни инверсии е много по-малка. Превишаване на СЗ НОЧЗ от 50 μg/m3 би 

могла да се достигне епизодично при много неблагоприятни за разсейване 

метеорологични условия (безветрие); 

 По време на нощната част от денонощието през неотоплителния сезон нивата на 

моментните емисии достигат своя минимум. По наши изчисления стойността им е 

около 20 μg/m3. В тази част на денонощието през неотоплителния сезон 

превишаване на СД НОЧЗ не следва да се очаква. 

6. Дисперсионно моделиране и оценка на актуалния принос на отделните 

сектори/източници за 2013 г. 

Както беше описано в т.4. използваният дисперсионен модел ISC-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. Промишленост; 

2. Автотранспорт; 

3. Битово отопление. 

За оценка на разсейването бяха използвани николко опции: 

 Първа по стойност 24-часова концентрация; 

 Шеста по стойност 24-часова концентрация; 

 Средногодишна концентрация 
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За визуализация на резултатите основно беше 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 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 и средногодишните концентрации са представени в различен цвят. 

Зоната, в която съответната норма се превишава е показана чрез щриховка.  

Концентрационните нива са през 10 μg/m3  от 10 до съответната НОЧЗ и по-високи. В 

някои случаи за нагледност са използвани и по-ниски концентрационни нива. 

6.1. Комплексна оценка на разсейването 

При тази оценка са включени всички групи източници. Те отразяван годишните 

емисии на ФПЧ10 за 2013 г. в съответствие с точка 4. 

Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 е 

представено на Фиг. 6.1. Щрихованата област показва зоната, в която приземните 

концентрации могат да превишат 24-часовата НОЧЗ от 50 μg/m3. Вътре в нея са 

разположени спомагателни щриховани зони, които маркират зони с двойно и 

евентуално тройно превишение на СД НОЧЗ. 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. 

Внимателният преглед на Фиг. 6.1 показва, че вероятността за превишаване на 

24-часовата НОЧЗ е голяма за цялата територия от Община Русе. Щрихованата в зона 

(превишаване на СД НОЧЗ от 50 μg/m3  в даден момент от време) обхваща практически 

всички жилищни райони комплекси и квартали. Тя излиза далеч извън пределите на 

град Русе и навлиза в пределите на съседните общини. Предсказаният чрез моделиране 

абсолютен максимум в СД концентрации е 291 μg/m3 (в района на ЖК Дружба 2) и това 

кореспондира добре с данните от АИС Възраждане за 2013 г., която през януари е 

отчела максимална стойност за ФПЧ10 197 μg/m3. Вътрешните щриховани зони 

маркират областите, в които най-малко веднъж годишно СД концентрации превишават 

съответно 100 и 150 μg/m3. При оценката на резултатите от моделирането следва да се 

има предвид, че в общия случай те са по-благоприятни от  реалната картина, защото 

моделът не може да отчете влиянието на абсолютно всички източници, както и някои 

флуктоации в тяхната интензивност. 
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Фиг.6.1. Първи по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от всички групи източници 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

291 μg/m
3
 

 

Като цяло, картината на Фиг. 6.1 следва да бъде оценена като неблагоприятна по 

отношение на вероятността да бъде превишена СД НОЧЗ. Причините за това могат да 

бъдат много, но най-важните от тях следва да се концентрират до две: висока 

интензивност на битовото отопление с твърдо гориво и неблагоприятни 

метеорологични условия. Съвпадението на двата фактора по време е идеална 

предпоставка за задимяване на приземния слой и достигане на високи концентрации на 

ФПЧ10. Независимо, че в дисперсионния модел са заложени целогодишни 

метеорологични данни, показаната на Фиг. 6.1 картина съответства основно на 

метеорологичните условия през отоплителния сезон и това е проверено в 

информационния масив на системата.  

Разпределението на шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 е 

представено на Фиг. 6.2. Външната граница на щрихованата зона отговаря на ниво на 

приземните концентрации 50 μg/m3. Във вътрешността й превишаването на СД НОЧЗ е 

най-малко 6 пъти в годината със стойности от 50 μg/m3  до 100 μg/m3. Тази част от 

зоната е щрихована в жълт цвят. Вътре в нея са разположени три щриховани в червено 

зони. В заградената от тях площ приземните СД концентрации на ФПЧ10 превишава 

100 μg/m3 без да достига 150 μg/m3. Зоната на превишение е с форма на неправилна 

елипса, чиято дълга ос е успоредна на река Дунав. Тази ориентация съвпада с 

основното направление на вятъра за град Русе (североизточен и югозападен). 

Веднага следва да се отбележи, че представените на Фиг. 6.1 и Фиг. 6.2 картини 

са извадка съответно от първите и шестите по стойност най-високи СД концентрации за 
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цялата 2013 г.  и не отразяват ежедневното им изменение. Освен това, анализът на 

почасовите метеорологични данни показа, че 2013 г. е била не особено благоприятна за 

разсейване на замърсителите.  През тази година случаите „тихо” за били около 23.88% 

от часовете. Тя е била неблагоприятна и по отношение на височината на зоната на 

смесване – под 100 метра за 7.7% от часовете в годината. Това е и една от причините, 

през 2013 г. АИС да регистрира 109 превишавания на СД НОЧЗ. 

 

Фиг.6.2. Шести по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от всички групи източници 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

165 μg/m
3
 

 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията 

на Община Русе е представено на Фиг. 6.3. В този случай двете щриховани в червено 

зони показват териториите, над които се превишава СГ НОЧЗ от 40 μg/m3. Първата е 

разположена в района на ЖК Родина 3 и Родина 4, а втората в района на ЖК Цветница. 

В останалата част на Русе, в това число и ЦГЧ, превишаване на СГ НОЧЗ не се очаква. 

Абсолютният максимум от 62 μg/m3 е разположен в зоната на ЖК Родина 3 и Родина 4. 

В ЦГЧ СГ концентрации са в границите от 15 до 35 μg/m3. Подобна е картината и в 

останалите жилищни райони.  Най-ниските СГ концентрации на ФПЧ10 се очакват в 

районите на двете промишлени зони: Източна промишлена зона около 10 μg/m3 и 

Западна промишлена зона около 10 μg/m3 до 15 μg/m3. 

Представената на Фиг. 6.3 картина следва да се разглежда като вероятна, т.е.  

върху каква част от територията на Русе има вероятност да се превиши СГ НОЧЗ при 

ниво на емисиите и метеорологични условия, характерни за 2013 г. Доколкото АИС 

Възраждане е разположена извън щрихованите  зони, това потвърждава становището, 

че реалната картина е малко по-тежка от представената на базата на моделирането. 
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Както беше вече обяснено, по редица обективни причини моделирането не може да 

обхване всички реални източници на емисии. Следователно, анализът на резултатите от 

моделирането показа, че вероятността реалната картината да е по-благоприятна е много 

по-малка от това да е по-неблагоприятна. 

 

Фиг.6.3. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 

от всички групи източници 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 
Абсолютен максимум 

62 μg/m
3
 

 

6.2. Оценка на влиянието на група източници „Промишленост” 

Влиянието на група източници „Промишленост” върху КАВ на Община Русе е 

показано на Фиг. 6.4 и Фиг. 6.5. Както беше пояснено, в тази група влизат всички 

производствени фирми на територията на общината (източници на ФПЧ), за които 

съществува данни от периодични измервания (собствени или на РИОСВ-Русе. 

Прегледът на данните за тях показа, че на територията на Русе има три по-мощни 

източника на емисии от ФПЧ10. Това са ТЕЦ Русе, „Монтюпе“ АД и „Керос“ АД.  

Общата емисия от всички промишлени източници е 401 t/y, но трите фирми генерират 

повече от 80% от тях.  

При моделирането на групата „Промишленост“ са обхванати 93 единични 

източника, които са обединени в 24 интегрирани източника. В интегрирането не са 

обхванати комините на ТЕЦ Русе. Те са включени в модела като самостоятелни 

източници с отчитане на реалната активност за 2013 г.  – чрез опциите на модела 

активността им е ограничена само за месеците, през които те реално са работили. Така 

например, комин 4 е работил само в периода април-септември, комин 5 е работил в 

периода март-август и декември месец, комин 7 е работил в периода май-юни и август-
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декември, комин 8 в периода януари- март и август-декември. За фирмите „Монтюпе“ и 

„Керос“ е приет непрекъснат режим на работа на инсталациите.  

 

 

Фиг.6.4. Първи по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от групи източници „Промишленост“ 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

39 μg/m
3 

 

Оценката на разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации 

на ФПЧ-10 от група източници „Промишленост” е представено на Фиг. 6.4. На нея 

концентрационните нива започват от 3 и нарастват със стъпка от 5 μg/m3. Добре се 

вижда, че максималните 24-часови концентрации, предизвикани от промишлено  

замърсяване са съсредоточени основно над Западна промишлена зона. Там е 

локализиран и абсолютния максимум от 39 μg/m3. В тази зона са разположени фирмите 

Оргахим (седем индивидуални източника) и МТМ ООД. Вероятната причина за появата 

на локален максимум е тяхната производствена дейност. В Източна промишлена зона 

максималните СД концентрации на ФПЧ10 в резултат на замърсяването от 

промишлеността са в границите около 5 μg/m3, но под 10 μg/m3. Аналогична е 

картината и останалите жилищни райони на Русе.  

Разпределението на шестите по стойност СД концентрации на ФПЧ10 от сектор 

„Промишленост” (не е показано на отделна фигура) показва още по-благоприятна 

картина. Абсолютният максимум остава в същата зона, но спада до 20 μg/m3. В района 

на Източна промишлена зона концентрациите са в границите 10-12 μg/m3, а в ЦГЧ и 

повечето жилищни квартали е в границите от 2 до 6 μg/m3. 
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Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 в резултат на 

въздействието на група източници „Промишленост” е показано на Фиг. 6.5. То показва, 

че в годишен аспект влиянието на местната промишленост върху КАВ по отношение на 

ФПЧ10 е слабо. Абсолютният максимум е разположен в района на Западна промишлена 

зона, но достига едва 4 μg/m3. Това е стойност, която кореспондира с нормалното 

фоново замърсяване. В района на Източна промишлена зона СГ концентрации на 

ФПЧ10 са още по-ниски и не надхвърлят 2-3 μg/m3. подобна е ситуацията в районите на 

повечето жилищни квартали.  

 

Фиг.6.5. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 

от групи източници „Промишленост” 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

4 μg/m
3
 

 

Изводи 

Влиянието на  групата източници „Промишленост” върху КАВ на Русе по 

отношение на ФПЧ10 може да се оцени като слабо за Западна промишлена зона до 

незначително за основната част от жилищните територии на града. Спрямо 

разположението на АИС-Възраждане, групата източници „Промишленост” 

формират едва няколко процента от максималните 24-часови и средногодишните 

концентрации. Промишлеността самостоятелно не може да създаде приземни 

концентрации, които да превишават както СД НОЧЗ от 50 μg/m3, така и СГ 

НОЧЗ от 40 μg/m3 . 

На територията на Русе най-висок относителен дял в промишленото 

замърсяване има ТЕЦ Русе (около 30%), но поради високите комини (180 метра), 

които практически не работят едновременно, влиянието му при формиране на 

приземните концентрации е минимално. Фирмите „Керос“ и „Монтюпе“ 
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генерират около 50% от годишните емисии, но поради голямото разстояние до 

ЦГЧ и относително високите комини също оказват незначително влияние върху 

КАВ. Малко по-голямо локално влияние върху КАВ в Западна промишлена зона 

създават изпускателните устройства на Оргахим, но те също не могат 

самостоятелно да доведат до превишаване на СД НОЧЗ от 50 μg/m3. 

6.3. Оценка на влиянието на група източници „Транспорт” 

Оценката на влиянието на транспорта върху КАВ на Община Русе е направена 

чрез оценка на разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации (Фиг. 

6.6), шестите по стойност 24-часови концентрации (Фиг. 6.7) и средногодишните 

концентрации (Фиг. 6.8). При оценката на резултатите следва да се имат предвид 

следните важни обстоятелства: 

 Резултатите отразяват не изобщо влиянието на транспорта, а само влиянието на 

въведената в модела транспортна схема с дължина 37 км. Това означава, че 

представените за територията на Русе резултати отразяват влиянието на 

основната пътна и улична мрежа (по експертна оценка около 70%-80%), но не 

отчитат влиянието на множество малки второстепенни улици и паркинги, чието 

влияние също по експертна оценка е в границите 20%-30%. В тази светлина, 

представените резултати следва да се приемат като занижени с 20% до 30%. 

 Доколкото интензивността на транспорта се променя сезонно, представените 24-

часови концентрации отразяват картината през най-натоварения летен сезон; 

 При моделните изчисления е приета средна стойност на пътния нанос, което не 

отразява реалното състояние на пътните настилки. Както е известно, след 

дъждовни периоди от различни строежи, нерегламентирани паркинги и лошо 

затревени зелени площи върху пътните платна се изнасят значителни количества 

кал, което повишава нивото на пътния нанос и съответните емисии. В такива 

случаи реалните 24-часови концентрации ще достигат значително по-високи 

стойности от предсказаните с модела. 

 Представените данни отразяват само дните без валежи. В дни с валежи общото 

съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух силно намалява и приземните 

концентрации също се понижават. 
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Фиг.6.6. Първи по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от групи източници „Автотранспорт“ 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

215 μg/m
3
 

 

Представените на Фиг. 6.6 резултати показват, че влиянието на транспорта при 

формиране на 24-часовите концентрации на ФПЧ10 на Русе може да се оцени като 

значително. От нея ясно се вижда, че върху почти цялата територия на града той може 

да формира концентрации, превишаващи 50 μg/m3.  

Щрихованата в червено зона започва от Източна промишлена зона на изток, 

продължава успоредно на бул. „България“ на юг и бул. „Тутракан“ на север, покрива 

изцяло ЦГЧ а на запад достига границите на Западна промишлена зона (ул. „Стефан 

Стамболов“). Извън зоната попадат изцяло ЖК Дружба 2, ЖК Мальовица 2, ЖК Новата 

махала. Частично засегнати са ЖК Дружба 1, Дружба 3, Чародейка. Моделните 

изчисления локализират абсолютния максимум (215 μg/m3) в района на бул. „България“ 

и ул. „Тича“.  

В случая трябва да се има предвид, че тези нива на приземни концентрации са 

характерни само за летния сезон, когато емисии от битовото отопление няма. През 

зимния сезон емисиите от транспорта падат средно с около 20%, но тогава към тя се 

наслагват емисиите от битовото отопление и другите постоянни източници. 
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Фиг.6.7. Шести по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от групи източници „Автотранспорт“ 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

88 μg/m
3
 

 

Разпределението на шестите по стойност СД концентрации на ФПЧ10 е показано 

на Фиг. 6.7. Абсолютният максимум (шести по стойност максимум) е разположен в 

същата зона, но е спаднал до 88 μg/m3. Вероятност за превишаване на СД НОЧЗ от 50 

μg/m3 има в четири малки зони, три от които са по протежение на бул. Липник. В 

останалите части на града автотранспорта води до приземни СД концентрации в 

границите от 10 μg/m3 (в периферията на града) до 40 μg/m3 в близост и по протежение 

на най-големите градски магистрали. Фиг. 6.7 показва още, че транспортното 

замърсяване не може да предизвика повече от пет-шест пъти в годината 

превишаване на СД НОЧЗ от 50 μg/m3. 
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Фиг.6.8. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 

от групи източници „Автотранспорт” 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

37 μg/m3 

 

Влиянието на транспорта в годишен план може да се оцени като слабо за 

периферните части на Русе до умерено в централните градски части и около основните 

транспортни пътни артерии (Фиг. 6.8). За по-голямата градска част транспорта формира 

от 5 до 20  μg/m3 от СГ концентрация. С  отдалечаване от основните пътни артерии на 

града приносът на транспорта за формиране на СГ концентрации спада до умерен в 

отдалечени от главните пътища райони. 

Изводи 

Влиянието на групата източници „Транспорт” върху КАВ в Русе  по отношение на 

ФПЧ10  може да се оцени като умерено. През летния сезон то се превръща в 

основен източник за замърсяване с ФПЧ10 и може самостоятелно да предизвика 

създаването на приземни концентрации, близки до СД НОЧЗ от 50 μg/m3. В 

екстремни ситуации транспортът може самостоятелно да доведе до приземни 

концентрации, превишаващи 2 пъти СД НОЧЗ. Броят на тези превишения не се 

очаква да бъде повече от 5-6 пъти годишно. Самостоятелното влияние на 

транспорта може да се оцени като слабо до незначително за отдалечени 

жилищни квартали, през или около които не преминават пътища с интензивно 

движение. 
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6.4. Оценка на влиянието на група източници „Битово отопление” 

Оценката на емисиите от битовото отопление е направена на базата на 

средностатистическите данни за потребление на дърва за горене от населението. Това 

внася известна неопределеност, тъй като най-често общините не разполагат с точни 

данни за реалното потребление на дърва, а още по-малко за точното им разпределение 

по жилищни райони. 

 

Фиг.6.9. Първи по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от групи източници „Битово отопление“ 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

265 μg/m3 

 

Очакваните първи по стойност концентрации на ФПЧ10, формирани от група 

източници „Битово отопление”, е представена на Фиг. 6.9. От нея ясно се вижда 

голямото влияние на тази група източници върху КАВ в цялата община. Както трябва 

да се очаква, това влияние ще е най-силно в гъстонаселените жилищни зони. За град 

Русе зоната на превишение на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 обхваща целия град, в това число и 

топлофицираните квартали. Извън тази зона е само квартал Изток и частично от ЦГЧ. 

Щрихованата в жълто зона маркира превишение в границите от 50 до 100  μg/m3, а 

щрихованата в червено зона маркира превишение над 100 μg/m3. Абсолютният 

максимум, определен чрез моделиране, е оценен на 265 μg/m3. Той е значително по-

малък от максимума на АИС, тъй като е формиран само от битовото отопление. 

Веднага трябва да се отбележи, че представената на Фиг. 6.9 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 
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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 бъда по-тежка за случите 

при едновременно първоначално разпалване на печките (обикновено сутрин) и 

значително по-добра във вечерните часове, когато множество печки догарят с 

минимално отделяне на емисии. 

 

Фиг.6.10. Шести по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от групи източници „Битово отопление“ 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

136 μg/m
3
 

 

Допълнителна информация за нивата на СД концентрации с ФПЧ10 внася 

Фиг.6.10, на която е показано разпределението на шестите по стойност СД 

концентрации. Тяь е значително по-благоприятна, тъй като зонат с превишения на СД 

НОЧз в границите от 50 до 100 μg/m3 (щрихована в жълто територия) е значително по-

малка. Извън нея попада ЦГЧ, по-голямата част от ЖК Възраждане и други 

топлофицирани комплекси. Превишения над 100 μg/m3 се очаква в две малки зони 

(щриховани в червено) в района на ЖК Дружба 2 и около ЖК Родина 3 и ЖК Родина 4. 

Извън щрихованите в жълто зони броят на превишенията на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 не се 

очаква да надхвърля 5, което е многократно по-малко от допустимите 35. 

Очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10, предизвикани от групата 

източници „Битово отопление” са показани на Фиг. 6.11. 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. Освен това тази фигура нагледно показва, че битовото отопление 
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самостоятелно не може да доведе до превишаване на СГ НОЧЗ от 40 μg/m3. 

Абсолютният максимум в СГ концентрации, определен чрез моделиране е 38 μg/m3 и е 

разположен в района на ЖК Дружба 2.  над териториите на ЖК Дружба 2, Новата 

махала, Родина 3 и Родина 4 битовото отопление самостоятелно формира СГ 

концентрации на ФПЧ10 в границите от 20 до 25 μg/m3. В североизточно и югозападно 

направление СГ концентрации постепенно падат до 10 и 5 μg/m3. Най ниски се очаква 

да бъдат СГ концентрации в ЦГЧ (от 3 до 10 μg/m3). В района на Източна промишлена 

зона СГ концентрации на ФПЧ10 са най-ниски и не надхвърлят 3 μg/m3. 

 

 

Фиг.6.11. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 

от групи източници „Битово отопление” 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

38 μg/m
3
 

 

Изводи: 

Влиянието на групата източници „Битово отопление” върху КАВ в Русе по 

отношение на ФПЧ10  може да се оцени като значително. 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/m3. В екстремни ситуации (особено 

неблагоприятни за разсейване метеорологични условия) битовото отопление 

може самостоятелно да доведе до приземни концентрации, превишаващи 5 пъти 

СД НОЧЗ. В годишен план относителното му влияние намалява, но остава силно 

за гъсто населените югозападни жилищни комплекси. Влиянието на битовото 
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отопление може да се оцени като слабо до умерено само за ЦГЧ и жилищните 

комплекси в източната част на града.   

6.5. Оценка на влиянието на групите източници чрез дискретни рецептори 

Както е известно, влиянието на отделните групи източници при формиране на 

приземните концентрации на ФПЧ10 и по-конкретно на техният относителен дял за 

формиране на най-високите 24-часови (екстремни) и средногодишните 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 ISC-Aermod бяха въведени 11 

дискретни рецептора (означени като червени квадратчета). Отделно в непосредствена 

близост до АИС Възраждане е поставен допълнителен 12-те дискретен рецептор. Те са 

разположени в различни зони, жилищни комплекси и квартали на Русе. Илюстрация за 

приблизителното разположение на тези рецептори е показана на Фиг. 6.12. На нея са 

насложени сателитна снимка и карта с изобразена транспортна схема (сини линии) за 

да може да се прецени близостта на даден дискретен рецептор до транспортна артерия. 

Чрез допълнителна обработка на информационните масиви са извлечени 1-вите по 

стойност 24-часови и средногодишните концентрации на ФПЧ10 за всеки рецептор, а 

резултатите представени таблично – като абсолютни стойности на концентрациите и 

като относителен дял. 

 

Фиг.6.12. Разположение на дискретните рецептори 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

10 

9 

11 

12 АИС Възраждане 
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Оценката на КАВ към 2013 г. чрез дискретни рецептори по отношение на 

възможните най-високи 24-часови концентрации на ФПЧ10 (екстремни за дадения 

рецептор СД концентрации)  е представено на Таблица 6.1 и Таблица 6.2.  В същите 

таблици са дадени и средните за 11-те рецептора стойности и АИС „Възраждане“. В 

таблиците са използвани типови съкращения за групите източници както следва: 

 БО – Битово отопление; 

 ТР – Транспорт; 

 ПР – Промишленост. 

Веднага трябва да се отбележи, че тези резултати от 11-те дискретни рецептори не 

следва да се сравняват директно с данните от АИС, тъй като са фиксирани на различни 

места. База за сравнение могат да бъдат само изчислените данни за рецептор 12  - АИС 

Възраждане. В същото време те дават една много реалистична картина както за 

влиянието на отделните групи източници като цяло, така и за специфичното им 

влияние в различните жилищни райони и квартали на Русе, някои от които отдалечени 

значително от централните градски части. 

В Таблица 6.1 са показаните най-високи СД концентрации, които отделните групи 

източници могат да създадат самостоятелно във всеки рецептор. За всеки рецептор те 

се създават в различни моменти от време (различни дни в годината), поради което 

сумата им (колонка „Сума”) е по-висока от изчислената най-висока концентрация, 

получена при въздействието на всички източници (колонка “Изч.”). 

Таблица 6.1 

Абсолютни стойности на 1-те по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ-

10 за 2013 г. по групи източници 

  БО ТР ПР Сума Изч. 

  μg/m3 

1 Русе център 133.75 48.03 4.94 186.73 195.08 

2 Централен югоизточен 190.88 121.60 7.08 319.55 297.12 

3 ЖК Дружба 2 309.37 76.23 6.69 392.29 349.21 

4 ЖК Родина 4 214.08 67.71 3.31 285.09 240.42 

5 ЖК Родина 3 229.86 57.37 6.20 293.43 268.05 

6 ЖК Родина 2 160.93 80.49 5.08 246.51 177.54 

7 ЖК Възраждане 122.04 62.09 6.07 190.19 138.84 

8 ЖК Цветница 133.22 69.83 4.21 207.26 148.83 

9 ЖК Здравец 140.38 70.44 6.11 216.93 152.80 

10 ЖК Изток 63.83 92.22 6.32 162.36 128.32 

11 ТЕЦ Русе 78.26 57.92 9.02 145.20 117.44 

12 АИС Възраждане 266.96 55.58 4.25 326.78 274.39 

 Средна стойност 170.30 71.62 5.77 247.69 207.34 
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От данните в таблиците се вижда, че влиянието на битовото отопление през 2013 

г. е силно за повечето жилищни комплекси, с изключение на ЦГЧ и е в състояние 

самостоятелно да доведе до СД концентрации от 150 до 300 μg/m3. Моделните 

изчисления показват, че най-високи СД концентрации следва да се очакват в ЖК 

Дружба 2 (309 μg/m3) и ЖК Родина 3 (229 μg/m3). Много високи стойности могат да се 

очакват и за ЖК Родина 4 (214 μg/m3) и ЖК Цветница (133 μg/m3) . Както вече беше 

отбелязано, следва да се очаква, че изчислените чрез моделиране стойности на 

концентрациите ще бъдат по-ниски от реалните, тъй като не е възможно в модела да 

бъдат заложени абсолютно всички видове реални източници. 

Таблица 6.2 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на 

1-те по стойност 24-часови концентрации на  ФПЧ10 за 2013 г. 

  БО ТР ПР Сума 

  % 

1 Русе център 71.63 25.72 2.65 100.00 

2 Централен югоизточен 59.73 38.05 2.22 100.00 

3 ЖК Дружба 2 78.86 19.43 1.71 100.00 

4 ЖК Родина 4 75.09 23.75 1.16 100.00 

5 ЖК Родина 3 78.34 19.55 2.11 100.00 

6 ЖК Родина 2 65.29 32.65 2.06 100.00 

7 ЖК Възраждане 64.16 32.65 3.19 100.00 

8 ЖК Цветница 64.27 33.69 2.03 100.00 

9 ЖК Здравец 64.71 32.47 2.82 100.00 

10 ЖК Изток 39.31 56.80 3.89 100.00 

11 ТЕЦ Русе 53.90 39.89 6.21 100.00 

12 АИС Възраждане 81.69 17.01 1.30 100.00 

 Средна стойност 66.42 30.97 2.61 100.00 

 

В относителен план битовото отопление има най-голям дял за формиране на 

множеството превишения на СД НОЧЗ от 50 μg/m3. Общо за 12-те рецептора този 

относителен дял е 66%, но за някои от жилищните зони той достига 79% (виж таблица 

6.2). Към 2013 г. относителният дял на транспортното замърсяване за формиране на СД 

концентрации е бил около 31%, докато влиянието на промишлеността е малко над от 

3%. Влиянието на транспорта е по-силно за районите, разположени в близост до 

натоварени транспортни артерии. Относителният му дял е най-висок за ЖК Изток 

(57%), в близост до който преминават улици и булеварди с интензивно движение. Той е 

висок и за Централен югоизточен район (38%) и ТЕЦ Изток (40%).  
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66,42

30,97
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Фиг.6.13.Относителен дял на групите 

източници на ФПЧ10 при формиране на най-

високите СД концентрации (средно за всички 

дискретни рецептори)

БО ТР ПР

 

Както беше описано по-горе, влиянието на отделните групи източници при формиране 

на приземните концентрации на ФПЧ10 не е еднозначно и се различава значително за 

различните зони на града. Илюстрация на това са Фиг. 6.13, Фиг. 6.14 и Фиг. 6.15. 

 

 

71,63

25,72

2,65

Фиг.6.14.Относителен дял на групите 

източници на ФПЧ10 при формиране на най-

високите СД концентрации за Русе-център

БО ТР
ПР

 

Фиг. 6.13 представя едно обобщение на данните от таблица 6.1 за всички 

дискретни рецептори. Тя показва, че основната причина за наднормените концентрации 

на ФПЧ10 в Русе се дължи на първо място на битовото отопление и на второ място на 

автотранспорта. В други части на града картината се променя. Така например в ЦГЧ 

(Фиг. 6.14) влиянието на транспортното замърсяване намалява (26%) за сметка на 

увеличен относителен дял на битовото отопление (72%) Тъй като ЦГЧ е 

топлофицирана, то се дължи на преноса от близко разположени нетоплофицирани 

жилищни комплекси. 
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78.86

19.43

1.71

Фиг.6.15. Относителен дял на групите източници 

при формиране на първите най-високите 24-часови 

концентрации на ФПЧ10 за ЖК Дружба 2

БО ТР ПР

 

Доста по-различна е картината в комплексите, които се отопляват изцяло с 

твърдо гориво (ЖК Дружба 2). Тя е показана на Фиг. 6.15. Този дискретен рецептор 

показва влияние на битовото отопление 79%, докато относителният дял на транспорта 

спада до 19%. 

Общото за всички дискретни рецептори е, че показват минимално влияние на 

промишлеността (от 1.16% до 6.2%). Причините за това са различни (отдалеченост на 

големите промишлени източници от жилищните райони, високи изпускащи устройства, 

ефективен контрол на емисиите). 

Влиянието на отделните групи източници върху формирането на 

средногодишните концентрации е показано в Таблица 6.3 и Таблица 6.4. Тези резултати 

имат най-висок коефициент на надеждност, тъй като са формирани чрез осредняване на 

СД концентрации за всеки рецептор поотделно и за всяка група източници всички дни 

от 2013 г.  От тях се вижда, че за формиране на средногодишна концентрация на Русе 

най-висок дял има битовото отопление (59%). Почти с равна тежест (37%) е и 

замърсяването от транспорта (общо 96%). Промишлеността на Русе има скромен дял от 

4%, който се дължи основно на фирмите в Източна промишлена зона. Изчислената за 

АИС Възраждане (рецептор 12) СГ концентрация (45 μg/m3 като общо изчисление и 

41.3 μg/m3  като  сума) практически съвпада с резултатите от измерванията за 2013 г. 

Съвпадение се наблюдава и за броя на изчислените и регистрираните превишения на 

СГ НОЧЗ от 50 μg/m3. 

Таблица 6.3 

Абсолютни стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ-10 за 2013 

г. по групи източници 

  БО ТР ПР Сума Изч. 

  μg/m3 

1 Русе център 6.24 5.49 0.80 12.53 16.38 

2 Централен югоизточен 22.17 23.12 1.10 46.39 48.10 

3 ЖК Дружба 2 39.34 6.19 0.52 46.05 46.86 

4 ЖК Родина 4 33.12 7.41 0.45 40.98 42.14 

5 ЖК Родина 3 31.37 8.11 0.82 40.30 42.15 
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6 ЖК Родина 2 19.37 14.46 0.82 34.65 37.87 

7 ЖК Възраждане 15.32 6.15 0.74 22.20 27.11 

8 ЖК Цветница 11.28 6.92 0.66 18.87 24.95 

9 ЖК Здравец 8.41 7.19 0.89 16.49 20.37 

10 ЖК Изток 3.86 8.98 0.92 13.76 15.53 

11 ТЕЦ Русе 3.23 3.89 1.01 8.13 11.63 

12 АИС Възраждане 35.72 5.02 0.53 41.27 45.42 

 Средна стойност 19.12 8.58 0.79 27.31 31.54 

Таблица 6.4 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на 

средногодишните концентрации на  ФПЧ10 за 2013 г. 

  БО ТР ПР Сума 

  % 

1 Русе център 49.78 43.83 6.39 100.00 

2 Централен югоизточен 47.79 49.84 2.37 100.00 

3 ЖК Дружба 2 85.42 13.45 1.14 100.00 

4 ЖК Родина 4 80.82 18.09 1.10 100.00 

5 ЖК Родина 3 77.85 20.12 2.03 100.00 

6 ЖК Родина 2 55.89 41.73 2.38 100.00 

7 ЖК Възраждане 69.00 27.68 3.32 100.00 

8 ЖК Цветница 59.80 36.69 3.51 100.00 

9 ЖК Здравец 51.03 43.58 5.38 100.00 

10 ЖК Изток 28.06 65.28 6.66 100.00 

11 ТЕЦ Русе 39.74 47.83 12.43 100.00 

12 АИС Възраждане 86.54 12.17 1.28 100.00 

 Средна стойност 58.65 37.10 4.25 100.00 

Таблица 6.5 

Изчислен брой превишения за рецептор АИС 

Възраждане за 2013 г. 

   Дискретен рецептор Брой 

1 Русе център 20.00 

2 Централен югоизточен 120.00 

3 ЖК Дружба 2 120.00 

4 ЖК Родина 4 110.00 

5 ЖК Родина 3 112.00 

6 ЖК Родина 2 98.00 

7 ЖК Възраждане 58.00 

8 ЖК Цветница 46.00 

9 ЖК Здравец 26.00 

10 ЖК Изток 16.00 

11 ТЕЦ Русе 18.00 

12 АИС Възраждане 112.00 
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6.6. Информация за замърсяването от други райони 

В региона няма други големи източници на прах, поради което замърсяване от други 

райони няма. Единствено трябва да се има предвид националното фоново ниво, което е 

представено от  нивата на ФПЧ10 измерени в Комплексна фонова станция „Рожен”: 
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Фиг.6.16.Тримесечни концентрации на ФПЧ10, измерени в 

КФС „Рожен” за 2013 г. 

Максимална измерена 

СД концентрация 

[µg/m3]

Средна концентрация за 

периода [µg/m3

 

7. Анализ на ситуацията 

7.1. Описание на факторите, които са причината за нарушеното КАВ 

Метеорологични и климатични фактори 

Подробни данни за метеорологичната специфика на района на град Русе са 

представени в точка 1.3. От тези данни могат да се изведат няколко важни фактора, 

които се отразяват неблагоприятно на процесите на разсейване на замърсителите и 

създаване на високи приземни концентрации. 

Първият важен фактор може да се обобщи в категорията „тихо” време. Това са 

часове в денонощието (съгласно почасовите метеорологични данни за 2013 г.), по 

време на които скоростта на вятъра е под 1 m/s (безветрие). За 2013 г. такива са 23.88% 

от часовете в годината, което отговаря на около 87 денонощия. В условията на 

безветрие способностите на атмосферата да разсейва замърсителите силно намалява, 

което от своя страна увеличава вероятността за нарастване на приземните 

концентрации на замърсителите и евентуално превишаване на установените норми. 

Ако това е съчетано с висока устойчивост на атмосферата условията за разсейване се 

влошават още повече и най-често в такива дни контролните анализатори регистрират 

рекордни нива на замърсителите. 

Вторият важен фактор е устойчивостта на атмосферата. Съгласно данните от 

таблица 1.3, случаите на устойчива атмосфера за 2013 г. са били 7.7%. В тези случаи 

средната височина на слоя на смесване е падал под 100 метра, което е почти сигурна 

гаранция за приземна инверсия с вероятност за мъгли. В годишен план такива условия 

са били наблюдавани за около 28 дни. Тези периоди също могат да се причислят към 
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случаите с голяма вероятност за достигане на много високи приземни нива на 

замърсителите. 

Третият важен фактор е свързан с основното направление на вятъра, 

характерно за град Русе. Както е известно, Русе е разположен по протежение на река 

Дунав, която в този участък тече североизточно направление. В същото направление са 

и преобладаващите ветрове. Общо от североизточната  и от югозападната четвърт са 

ориентирани 38% от случаите (без тези на безветрие). От друга страна, като 

градоустройствена структура, Русе също е ориентиран в това направление (дължина в 

североизточно направление около 11 км. и широчина около 2.3 км. При тези условия и 

при тази ориентация на града се създават условия за пренос на замърсители от 

североизточната част (Източна промишлена зона) над застроените територии към 

югозападните части и обратно – от югозападната част (Западна промишлена зона) на 

североизток. Това обяснява и констатираните от моделните изчисления резултати за 

влошено КАВ над топлофицирани жилищни комплекси. 

Заключение 

Оценката на детайлната метеорологична информация от 2013 г. за град 

Русе показва, че в твърде много случаи условията за разсейване на замърсителите 

са неблагоприятни. Това включа около 87 денонощия годишно безветрие, около 28 

дни в годината с условия за приземна инверсия и около 105 дни (без тези на 

безветрие) с направление на вятъра по протежение на града. В повечето от тези 

случаи, вероятността за нарастване на приземните концентрации на 

замърсителите нараства значително. 

Битово отопление 

Това е основният източник на емисии на емисии от ФПЧ10, който през 

отоплителния сезон формира около 66% (средно за Русе) от максималните СД 

концентрации. През този сезон то е причина и за регистрираните най-високи СД 

концентрации, които превишават СД НОЧЗ (50  μg/m3) от 2 до 6 пъти (по данни от 

моделирането) и до 4 пъти по данни на АИС Възраждане. В някои нетоплофицирани 

жилищни комплекси относителният дял на битовото отопление достига до 78% (ЖК 

Дружба 2, ЖК Родина 3). Преносът на замърсители от различни части на града води и 

до висок относителен дял на битовото отоплени за района на АИС Възраждане, където 

той достига 81%. Това от своя страна води до голям брой превишения на СД НОЧЗ  

(допустим брой 35 пъти годишно), които през същата година са достигнали 109 (над 

три пъти). 

Подобно е влиянието на битовото отопление и за формиране на СГ 

концентрации. Средно за град Русе този дял достига около 59%, независимо че най-

малко шест месеца в годината неговото въздействие се преустановява. За 

нетоплофицираните ЖК то е определящо за влошеното КАВ (ЖК Дружба 2 - 85%, ЖК 

Родина 4 - 81%, ЖК Родина 3 – 78%). В съчетание със специфичните метеорологични 

условия битовото отопление влошава значително КАВ върху територията на целия 

град, в това число и над топлофицираните райони. 
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Автотранспорт 

Той е втория по важност фактор при формиране на цялостната картина за КАВ в 

град Русе. Изследването с дискретни рецептори показа, че при определени условия той 

е в състояние самостоятелно да създаде СД концентрации, превишаващи до 2 пъти СД 

НОЧЗ от 50  μg/m3. Общо за град Русе транспортното замърсяване се очаква да 

формира до 31% от максималните СД концентрации и до 37% от СГ концентрации на 

ФПЧ10. В случая като източник на емисии следва да се отчита не директното изпускане 

на частици от автомобилните двигатели (относителният им дял е незначителен), а 

процеса на суспендиране на прах от пътните платна при взаимодействието им с 

автомобилните гуми. 

 

Илюстрация 1. Район на АИС 

Възраждане 

Стичане на кал в дъждовни периоди 

Пътен нанос 

Лошо поддържан тротоар 

 

 

Този проблем е характерен за повечето населени места в България, но неговото 

значение нараства с големината на населеното място. Обикновено основните 

транспортни улици и булеварди са с добра пътна настилка, а високият трафик 

допринася за намаляване на средния пътен нанос. Основният източник за замърсяване 

на пътните платна са отдалечени от центъра жилищните зони с по-малки улици, които 

като правило са с частично нарушена пътна настилка. Подобно е състоянието и на 

тротоарната им мрежа, паркингите за постоянно домуване на автомобилите, частично 

увредени зелени площи (Илюстрация 1 и Илюстрация 2). Ежедневното движение на 

хиляди автомобили от тези зони към други части на града е съпроводено с изнасяне на 

значителни количества нанос, който се насочва към улиците с интензивно движение. 

По този начин върху тях непрекъснато се внася нов нанос.  Като правило, миенето на 

улиците следва  основните маршрути на обществения транспорт. Стотиците малки 

улички се мият много рядко или не се мият. По тях непрекъснато се натрупва нов 

нанос, който от своя страна ежедневно се изнася към основните транспортни артерии. 
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Илюстрация 2. Район на ЖК Родина 3  

Стичане на кал в дъждовни периоди 

Пътен нанос 

Неправилно паркиране 

 

 

Промишленост 

Относителният дял на Русенската промишленост  при формиране на КАВ по 

отношение на ФПЧ10 е най-малък. Влиянието ми за формиране на максималните 24-

часови концентрации (средно за Русе) е едва 2.6%, а при формиране на СГ 

концентрации 4.5%.  Най-силно влияние върху КАВ промишлеността оказва за района 

на ТЕЦ Русе: съответно 6.2% и 12.4%. Основната причина за това е, че най-мощните 

източници на ФПЧ10 са съсредоточени в три големи фирми („Керос“, „Монтюпе“, ТЕЦ 

Русе), които работят в условията на издадени комплексни разрешителни. Благоприятно 

влияе оказва и голямата им отдалеченост от ЦГЧ. Източниците на ФПЧ10, разположени 

в Западна промишлена зона са с малка мощност и дебити. 

7.2. Възможни мерки за подобряване на КАВ 

Формулираните по-долу генерални мерки се основават на анализа на КАВ за 

2010-2013 г. по налични данни (точка 3), анализа на резултатите от моделирането на 

КАВ към 2013 г. (точка 6). Те имат комплексен характер и са ориентирани към 

въздействие по групи източници. За всяка от генералните мерки са разработени под 

мерки, изпълнението на които ще осигури снижаване на приземните концентрации на 

ФПЧ10 и достигане на определените стандарти. 

Мярка Rs-Bs 

Разработване на система от мероприятия, които до доведат до снижаване на 

консумацията на дърва за горене от населението в нетоплофицираните жилищни 

комплекси. 

Тази мярка трябва да има постоянен характер. Тя е особено важна поради това, 

че ако не се изпълни, достигането на установените норми през отоплителния сезон е 
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практически невъзможно (изпълнението само на останалите мерки не може да доведе 

до трайно понижаване на концентрациите на ФПЧ10). Независимо че проблемът има 

национален характер (за големите населени места), местните органи за управление 

следва: 

 Община Русе съвместно с Топлофикация Русе да разработят програма за 

разширяване на обхвата на жилищните зони с централно топлоснабдяване; 

 Проучване на възможностите за преминаване на ТЕЦ Русе от въглища на 

природен газ или комбинирано изгаряне;  

 Да се проведе широка разяснителна кампания, в това число и чрез средствата 

за масова информация, за подробно информиране на  населението с 

проблемите за замърсяването на въздуха с ФПЧ10, влиянието им върху 

здравето на хората и връзката между замърсяването и домашните печки с 

твърдо гориво, предимствата от използването на каталитични печки, 

предимства на алтернативните видове горива. 

 

В количествено отношение мярката следва да се интерпретира така: ако към 

момента се приеме, че една средностатистическа домашна печка за твърдо гориво се 

пада на трима души от населението  (по данни на НСИ  за Русе на 2.7 души), то мярката 

може да се счита за изпълнена при достигане съотношение 1: 9 (една 

средностатистическа печка на 9 души население). Тази мярка се отнася с особена сила 

за нетоплофицираните жилищни комплекси, където е съсредоточена основната част от 

населението на Русе. Интерпретирана по друг начин тази мярка изисква 

средностатистическия разход на горива от населението да се намали около три пъти. 

Това ще осигури снижаване на емисиите на ФПЧ10 от около 660 т/год. (към 2013 г.) до 

около 210 т/год. Превишаване на СД НОЧЗ ще бъде възможна само при особено 

неблагоприятни метеорологични условия, но броят на превишенията няма да надхвърля 

25-30 за календарна година. 

Представената по-долу Илюстрация 3 показва принципа на домашна 

каталитична печка, а на Илюстрация 4 е  направено сравнение на емисиите от ФПЧ10 

при използване на различни горива и начини за битово отопление. 
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Илюстрация 3. Каталитична печка 

 
 

 

 
 

Илюстрация 5 показва как биха се променили емисиите на ФПЧ10 от битовото 

отопление на Русе пълна подмяна на сега съществуващите домашни печки с 

алтернативни горива и техники за отопление. 
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Илюстрация 5 

Сравнение на емисиите на ФПЧ10 от битовото 

отопление на град Русе при използване на 

алтернативни горива и методи за изгарянето им 

 Емисия 

Начин на битово отопление т/год 

Сега (обикновена печка дърва) 656.45 

Пълна топлофикация 380.95 

Каталитична печка дърва 195.37 

Пелети 59.39 

Течно гориво 11.72 

Газ 0.39 

 

Мярка Rs-Tr 

Разработване на система от мероприятия, които до доведат до рязко 

снижаване на средното ниво на нанос върху пътните платна в границите на 

транспортната схема на Русе. 

Тази мярка също трябва да има постоянен характер. Основните мероприятия 

следва да са в две направления: прилагането на всички възможни действия, с които се 

предотвратява внасянето на нанос върху пътните платна и ограничаване на трафика 

(особено на тежкотоварни автомобили) през жилищни райони. 

В момента основните източници на нанос са в жилищните комплекси, в които 

част от “зелените площи” са превърнати в нерегламентирани паркинги, лошо 

поддържани тротоари. В това отношение община Русе следва да преразгледа 

политиката си за благоустрояване в жилищните комплекси при което: 

 Да се осигурят достатъчен брой паркоместа за домуване на автомобилите в 

жилищните комплекси за да се предотврати паркирането върху зелени 

площи (увеличаване на паркоместата за сметка на нерегламентираните 

паркинги); 

 Благоустрояване на зелените площи, в това число допълнително затревяване 

и поставяне на бордюри, които да възпрепятстват физически паркирането 

върху тях и да не позволяват на дъждовната вода да смива почва върху 

пътните платна и паркингите. 

 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки; 

 Ремонт и възстановяване на настилките на паркингите за домуване на МПС; 

 Периодично почистване (ръчно или машинно) на непрекъснато натрупващия 

се пътен нанос на границата между пътното платно и бордюрите; 

 Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено 

улиците, по които се движи обществения транспорт; 
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 Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които по 

някаква причина се е натрупал значителен пътен нанос; 

 Благоустрояване с предимство на междублокови пространства, които по 

различни причини са непрекъснат източник за пътен нанос. 

 Общината да изисква от всички изпълнители на значителни обществени 

поръчки за подмяна и ремонт на канализационни мрежи, улици и др. 

специална програма от мерки за недопускане на замърсяване на 

прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, водещи до 

увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване. 

 Към всички строителни обекти, извършващи разнообразни изкопни работи, 

община Русе да изисква от изпълнителите създаването на временни пунктове 

за измиване на автомобилните гуми. 

 Предаването на всеки строителен обект да се предхожда от щателно 

измиване  (ръчно и машинно) на строителната площадка и прилежащите 

площи (ако са замърсени от него); 

 

Вторият тип мероприятия следва да водят до ограничаване на трафика в чертите 

на града и особено този на тежкотоварни автомобили и всякаква тежка строителна 

техника. За целта: 

 Да се ограничи максимално тежкотоварния трафик през и в близост до ЦГЧ; 

 Усъвършенстване на системата за управление на градския трафик, в това 

число на обществения транспорт, създаване на достатъчно на брой “сини 

зони” в ЦГЧ, максимално ограничаване на трафика в ЦГЧ и др. 

 Превозването на насипни товари да става само от автомобили с покривала. 

 

В количествено отношение мярка Rs-Tr следва постепенно да доведе до доведе 

до двойно снижаване на средното ниво на пътен нанос от пътните платна от 

транспортната мрежа на Русе (към 2013 г. тя е оценена на 3 g/m2 за улици с нисък 

трафик (под 5000 МПС/24 часа) и 2 g/m2 за улици с висок трафик (над 5000 МПС/24 

часа) и се цели към 2015 г. пътния нанос да достигне средно ниво съответно 2 и 1 g/m2. 

Изпълнението на тази мярка ще доведе до намаляване на годишните емисии на ФПЧ10 

от транспорта с около 125 тона на година. 

 

Мярка Rs-Pr 

Контрол на емисиите на ФПЧ10  от производствените инсталации на 

„Монтюпе“ ООД,  „Керос“ ООД и „Топлофикация Русе“ с цел да не се допуска 

нарушение на нормите, заложени в действащите им комплексни разрешителни. 

Тази мярка има препоръчителен характер, тъй като тя самостоятелно не може да 

доведе до значителни изменения в КАВ на Русе. Изпълнението й ще помогне за 

снижаване на нивата на замърсяване с ФПЧ10 основно върху територията на Северна 

промишлена зона. Относно ЦГЧ влиянието й върху максималните 24-часови 
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концентрации се свежда до 4-6 μg/m3, а за формиране на средногодишните 

концентрации  - около 1 μg/m3. 

 

8. Мерки и проекти за подобряване на КАВ, прилагани и реализирани преди 

настоящата актуализация 

За периода 2011-2013 г. Община Русе е изпълнила по-голямата част от 

залегналите в действащата програма за управление на КАВ мерки за намаляване на 

нивата на замърсяване с ФПЧ10. Анализът на данните от мониторинга (АИС 

Възраждане) за същия период и резултатите от дисперсионното моделиране за 2013 г. 

обаче показва, че те не са дали очаквания ефект. Така например, през 2013 г. 

регистрираният брой на превишенията на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 са били 109, а през 

месеците декември и януари максималните измерени стойности на СД концентрации на 

ФПЧ10 са достигали 200 μg/m3 (около четири пъти над нормата). 

Ефективността на изпълнените мерки от действащата програма могат да се 

коментират както следва: 

Изпълнени мерки с пряк ефект: 

Rs_t_01 

Реконструкция на парокотелна инсталация на МБАЛ-Русе и преминаване на 

течно (нафта) гориво на природен газ.  

Мярката е полезна, но с незначително влияние върху КАВ. От Илюстрация 5 се 

вижда, че течните горива генерират около 56 пъти по-малко ФПЧ10 в сравнение с 

традиционните дърва за горене. 

RS_t_09 

Проучване на възможностите за промяна на начина за обработване на пътната 

мрежа през зимния период и заместване на използваните сега пясък и луга с други 

подходящи материали. 

RS_t_10 

Асфалтиране/ рехабилитация на улици, подобряване на пътната инфраструктура. 

RS_t_11 

Поддържане на чистотата на уличната мрежа в град Русе чрез преразглеждане на 

графика за измиване/ почистване на уличните платна в зависимост от интензивността 

на трафика в различни райони на града. 

И трите описани по-горе мерки са положителни и с пряк ефект върху 

замърсяването с ФПЧ10. Подобен тип мерки следва да имат постоянен характер.  

RS_t_16 

Инвестиционна програма на Топлофикация Русе ЕАД, ТЕЦ Русе Изток. 

Независимо че инвестиционната програма е забавена във времето, тя има 

положителен ефект. Усилията на Община Русе (РИОСВ Русе) следва да са насочени 

към контрол на условията по спазване на действащото комплексно разрешително. 
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Както беше показано при дисперсионното моделиране, влиянието на Топлофикация 

Русе върху КАВ в ЦГЧ и отдалечените жилищни комплекси е слабо и ефектът от 

намаляване на емисиите ще бъде слаб до умерен. 

Изпълнени мерки с косвен ефект: 

Rs_r_03 

Засилване на контрола над малките горивни инсталации с оглед избягване на изгарянето 

на нерегламентирани отпадъци (текстил, гуми, отработени масла).  

По тази мярка не са съставени констативни протоколи, поради което не може да се 

очаква положителен ефект. 

RS_r_07 

Контрол на сключените договори за транспортни услуги, строителство, 

сметоизвозване и др..  

RS_r_08 

Ревизиране на критериите при избор на изпълнители на обществени поръчки с 

включване на задължителни критерии за ползване на превозни средства с ниски нива на 

емисии; транспортни услуги, използващи по-малко замърсяващи превозни средства и 

ниско емисионни горива 

И двете мерки са полезни, но с незначително влияние върху КАВ. От такива 

мерки не може да се очаква значително снижение на емисиите на ФПЧ10 от 

транспорта.. Главната причина за това е, че транспортното замърсяване се дължи 

основно на процесите на суспендиране на прах от пътните платна и в много по-малка 

степен на емисиите от дизеловите двигатели. Така например, през 2013 г. 

автотранспортът на Русе е генерирал 367 тона прах чрез суспендиране от пътните 

платна и около 31 тона като резултат от работата на дизеловите двигатели. 

RS_r_12 

Засилване на контрола върху маршрутите на тежкотоварните автомобили, 

преминаващи през града. Въвеждане на забрана и адекватни санкции за движение на 

тежки и средни камиони в уязвимите части на града. 

RS_r_13 

Засилване на контрола върху тежкотоварните автомобили, превозващи насипни 

товари, с цел недопускане на разпиляване в границите на града. 

RS_r_15 

Преразглеждане на графика за сметоизвозване с цел избягване на задръстванията 

в пиковите часове. 

И трите по-горе описани мерки са съществени за намаляване на емисиите от 

ФПЧ10
  от транспорта. Ограничаването на тежкотоварния трафик в чертите на 

града оказва значителен положителен ефект. В случая трябва да се има предвид, че 

при равни други условия (ниво на пътния нанос и скорост на движение) теглото на 

автомобилите е от решаващо значение. Така например, емисиите на ФПЧ10 чрез 
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суспендиране от пътните платна на един 20-тонен автомобил в сравнение с лек 

автомобил (около 1.5 тона) са около 20 пъти повече. 

Неизпълнените 6 мерки от действащата програма за управление на КАВ няма да 

бъдат коментирани. 

Заключение 

При разработване и изпълнение на конкретните мерки на Община Русе за 

намаляване на емисиите от ФПЧ10 и достигане на установените норми следва да се има 

предвид следното: 

Анализът на данните от АИС „Възраждане“ за периода 2011-2013 г. (а така също 

и са предходни периоди) съвместно с резултатите от дисперсионното моделиране 

недвусмислено показват, че основната причина за системните превишения на 

установените норми за концентрация на ФПЧ10
 в атмосферния въздух на Русе е 

битовото отопление на населението с твърди горива. Към настоящия момент при 

изгарянето им в домашни условия се генерират над 660 т/год. ФПЧ, които са 

съсредоточени само в отоплителния сезон.  Доколкото разходът на гориво на 

домакинствата  през най-студените месеци се увеличава, през тези периоди (януари и 

декември) се регистрират и най-високите концентрации на ФПЧ10. На тази база не 

трудно да се заключи, че основният (на практика единствен) път за намаляване на 

отрицателния ефект от битовото отопление е драстично намаляване на източника на 

емисии (количеството твърди горива, изгаряни от населението за отопление). 

Симулациите чрез използвания дисперсионен модел показаха, че трайно 

снижаване на приземните концентрации на ФПЧ10 на територията на Русе и 

достигане на установените норми може да се достигне само чрез двукратно 

намаляване на количествата твърди горива, използвани от домакинствата. 

Поради много и добре известни причини (основно икономически и социални), такава 

мярка може да има само дългосрочен характер, тъй като не може да се постигне за 

кратки срокове. Независимо от това, всички конкретни мерки, свързани с въвеждането 

на по-съвременни устройства за изгаряне (каталитични печки), постепенна замяна на 

твърдите горива с природен газ и електричество и разширяване на обхвата на 

централната топлофикация, следва да бъдат с постоянен характер и да се прилагат 

убедено и настойчиво. 

За град Русе утежняващо обстоятелство са специфичните метеорологични 

условия и ситуирането  на града. От представените метеорологични данни (подробни 

за 2013 г. и средностатистически за 50 години) се вижда, че средно около 25 дни в 

годината се създават условия за приземна инверсия с височина на средния слой на 

смесване на атмосферата под 100 метра. Те се наблюдават най-често през зимния сезон 

(отоплителния сезон) и като правило са съпроводени с образуване на по-лека или по-

тежка мъгла. При такива условия и работещо битово отопление превишаването на СД 

НОЧЗ от 50 μg/m3 е почти неизбежно, даже при двукратно и трикратно намаляване на 

емисиите. Когато към това се прибавят и 23% безветрие, то  в Русе се създават отлични 

условия за рязко повишаване на приземните концентрации на всички замърсители, в 

това число и на ФПЧ10. 
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При планиране на мерки за намаляване на транспортното замърсяване трябва 

да се има предвид, че основният източник за замърсяване с ФПЧ10 е процеса на 

суспендиране на прах от пътните платна. В тази светлина, всички мерки следва да са 

насочени към ликвидиране и ограничаване на източниците за образуване на 

пътен нанос. За един голям град тези източници могат да бъдат стотици (всевъзможни 

видове изкопни работи, лошо поддържани тревни площи, нарушени пътни и тротоарни 

настилки, лошо затревени силно наклонени зелени площи, строителни обекти, 

разсипване на различни видове строителни разтвори от товарни автомобили, зимно 

опесъчаване на пътищата, лошо поддържани места за паркиране, паркиране в зелени 

площи и т.н.). При анализиране на тролейбусния транспорт следва да се има предвид, 

че електрическата тяга снижава силно емисиите на вредни газове, но влияе 

незначително върху емисиите от ФПЧ10. В това отношение всеки тролейбус следва да 

се приравнява с тежкотоварно МПС, тъй като електрическата тяга не предотвратява 

суспендирането на прах от пътните платна. 

Промишлеността на Русе има най-малък дял за наднормените концентрации на 

ФПЧ10. Големите промишлени източници са силно ограничени от действащите им 

комплексни разрешителни. В тази светлина, ефективният контрол за спазването им е 

достатъчна гаранция за поддържане на минимални нива на емисии.  

 

 
 
 
 



 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух 

на Община Русе за периода 2015 – 2020 година 

 
96 

                                                                                                              

9. Нови мерки и проекти за подобряване на КАВ: 

9.1.Краткосрочни мерки и проекти за подобряване на КАВ  
Код Описание на мярката Срок  Средства, 

 х.лв 

Източник  

 

Отговорен Очакван ефект Период, на 

ефекта 

Rs_Sh_Dh - Намаляване емисиите на ФПЧ10 от комунално битовия сектор  

Rs_Sh_Dh_a_1 Съвместна програма на община Русе и 

Топлофикация Русе за разширяване на 

обхвата на жилищните зони с централно 

топлоснабдяване; 

2016 г. 

2017 г. 

5 Община Русе и 

Топлофикация 

Русе 

Община Русе  Намаляване на емисиите с 

140 т/год - от 693 на 554 т/г 

 Намаляне на превишенията 

на СД норма по време на 

отоплителния сезон – броят 

на превишаванията на СД 

концентрации в резултат на 

битовото отопление ще се 

намали с 25-30 броя на 

година. 

 Понижава-не на нивата на 

СГ концентрации върху 

цялата изследвана 

територия до 31 38 μg/m3  

 Намаляване на  средния 

абсолютен принос на 

битовото отопление за 

формиране на най-високите 

СД концентрации 

 Намаляване на 

относителната тежест на 

битовото отопление при 

формиране на СД и СГ 

концентрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

2016 

Rs_Sh_Dh_a_2 Проучване на възможностите за 

преминаване на ТЕЦ Русе от въглища на 

природен газ или комбинирано изгаряне;  

2015 г. 

2016 г. 

5 Община Русе и 

Топлофикация 

Русе 

Община Русе 

Rs_Sh_Dh_a_3 Разработване и приемане на Енергийна 

стратегия на Община Русе 

2015 г. 

2016 г. 

10 Община Русе Община Русе 

Rs_Sh_Dh_t_4 Изпълнение на Националната програма 

по саниране на жилищни блокове 

2016 г. 

2017 г. 

3700 Община Русе 

МРРБ 

Община Русе 

Rs_Sh_Dh_i_5 Провеждане на широка разяснителна 

кампания, в това число и чрез средствата 

за масова информация, за подробно 

информиране на  населението с 

проблемите за замърсяването на въздуха 

с ФПЧ10, влиянието им върху здравето 

на хората и връзката между 

замърсяването и домашните печки с 

твърдо гориво, предимствата от 

използването на каталитични печки, 

пелети и алтернативни видове горива. 

2015г. 

2017 г. 

5 Община Русе Администрация; 

Община Русе 

 

Легенда: Rs – Русе; Lt – дългосрочна мярка; Pr – група промишленост; Tr – група транспорт; Dh – група комунално битов сектор; а – административна мярка; t - 

техническа мярка; i-информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
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Код Описание на мярката Срок  Средства, 

х. лв 

Източник  

 

Отговорен Очакван ефект Период, 

на 

ефекта 

Rs_Sh_Tr - Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

Rs_Sh_Tr_a_1 Въвеждане на изисквания към всички 

изпълнители на значителни обществени поръчки 

за подмяна и ремонт на канализационни мрежи, 

улици и др. специална програма от мерки за 

недопускане на замърсяване на прилежащите 

площи и територии с кал и други замърсявания, 

водещи до увеличаване на пътния нанос или 

ветрово запрашаване. 

2016 - Изпълнители 

на поръчките 

Община Русе 

Изпълнители 

на поръчките 

Община Русе 

 Редуциране на 

емиси-ите с 132 т – 

от 367 т/г на 234 т/г 

 

 

 

 

 Намаляване броя на 

превишаванията на 

СД концентрации в 

резултат на 

транспорта до 5-6 

броя на година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Rs_Sh_Tr_a_2 Към всички строителни обекти, извършващи 

разнообразни изкопни работи, община Русе да 

изисква от изпълнителите създаването на 

временни пунктове за измиване на 

автомобилните гуми. 

2016 - Стр. фирми Изпълнители 

на поръчките 

Община Русе 

Rs_Sh_Tr_a_3 Предаването на всеки строителен обект да се 

предхожда от щателно измиване  на 

строителната площадка и прилежащите площи. 

2016 - Инвеститори 

на обектите 

Инвеститори 

на обектите 

Община Русе 

Rs_Sh_Tr_t_4 Ремонт и възстановяване на повредени 

тротоарни настилки и на паркингите за домуване 

на МПС 

2016 750 Община Русе 

ОП 

Община Русе 

Rs_Sh_Tr_t_5 Благоустрояване с предимство на междублокови 

пространства, които по различни причини са 

непрекъснат източник за пътен нанос. 

2016 400 Община Русе 

ОП 

Община Русе 

Rs_Sh_Tr_t_6 Благоустрояване на зелените площи, в това 

число допълнително затревяване и поставяне на 

бордюри, които да възпрепятстват физически 

паркирането върху тях и да не позволяват на 

дъждовната вода да смива почва върху пътните 

платна и паркингите. 

2016 800 Община Русе 

ОП 

Община Русе 

Rs_Sh_Tr_t_7 Периодично почистване (ръчно или машинно) на 

непрекъснато натрупващия се пътен нанос на 

границата между пътното платно и бордюрите; 

2016 400 Община Русе Община Русе  

 

 

 Rs_Sh_Tr_t_8 Системно машинно миене на основната пътна 2016 430 Община Русе Община Русе  
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мрежа на града и особено улиците, по които се 

движи обществения транспорт; 

 

2016 

 Rs_Sh_Tr_t_9 Проверки и контрол за спазване на изискванията 

за задължително покриване на тежкотоварните 

камиони при транспортиране на строителни 

отпадъци и насипни товари - с цел намаляване 

на запрашаването на въздуха и предотвратяване 

замърсяване на уличните платна. 

2016 - Община Русе Община Русе 

КАТ 

 

Легенда: Rs – Русе; Lt – дългосрочна мярка; Pr – група промишленост; Tr – група транспорт; Dh – група комунално битов сектор; а – административна 

мярка; t - техническа мярка; i-информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 

 
Код Описание на мярката Срок  Средства, 

х.  лв 

Източник  

 

Отговорен Очакван ефект Период, 

на 

ефекта 

Rs_Sh_Pr - Намаляване емисиите на ФПЧ10 от промишлеността 

Rs_Sh_Pr_t_1 

 

Контрол на емисиите на ФПЧ10  от произво-

дствените инсталации на „Монтюпе“ ООД,  

„Керос“ ООД и „Топлофикация Русе“ с цел да не 

се допуска нарушение на нормите, заложени в 

действащите им комплексни разрешителни. 

2016 - - РИОСВ/ИАОС  Да не се допуска 

превишаване на НДЕ 

по издадените КР 

2016 

Rs_Sh_Pr_a_2 

 

Стриктен контрол на емисиите на ФПЧ10 от 

производствените предприятия. 

2016 - - РИОСВ/ИАОС  Да не се допуска 

превишаване на НДЕ 

2016 

Легенда: Rs – Русе; Lt – дългосрочна мярка; Pr – група промишленост; Tr – група транспорт; Dh – група комунално битов сектор; а – административна мярка; t - 

техническа мярка; i-информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 

 

9.2.Мерки и проекти, които сe планират или се проучват с дългосрочна перспектива. 
Код Описание на мярката Срок за 

 изпълнение 

Средства, 

 лв 

Източник  

 

Отговорен Очакван ефект Период, 

на 

ефекта 

Rs_Lt_Dh - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от комунално-битовия сектор 

Rs_Lt_Dh_t_1 Включване на нови жилищни 

квартали в системата за 

централно топлоснабдяване . 

216-2020 Съгласно инв. 

Програма на 

Топлофикация 

Русе 

Община Русе, 

Топлофикация 

Русе  

Община Русе, 

Топлофикация Русе  

 

 

 

Намаляване на 

регистрираните най-

високи 24-часови 

 

Rs_Lt_Dh_i_2 Информационна кампания за 

ползата от замяна на 
2017 5 Община Русе, 

Фирми, 

Община Русе, Фирми, 

производители на 
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използваните от населението 

дърва и въглища с пелети 
производители 

на пелети 

пелети концентрации след 

реализиране на мерките 

от тази и горните две 

групи за ФПЧ10 до 100 

μg/m3 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намаляване на 

регистрираните средно 

годишни концентрации 

след реализиране на 

мерките от тази и 

горните две групи на 

ФПЧ10 до 32 μg/m3 ; 

 

Rs_Lt_Dh_t_3 Поетапна газификация на Русе  2016-2020 Съгласно 

инвест. 

Програма на 

Овергаз север 

„Овергаз 

Север”, 

межд.програми 

и фондове 

„Овергаз Север”; 

Община Русе 

2020 

Rs_Lt_Dh_t_4 Саниране на панелните 

жилищни блокове 

2016-2020 220500 ОПРР; 

програми и 

фондове 

Администрация; 

Община Русе 

Rs_Вш_Dh_i_5 Кампания за запознаване на 

обществеността с 

въздействието на основните 

замърсители върху здравето на 

хората и възможностите за 

лично участие в намаляването 

на вредните емисии 

2017 5 Община Русе,  

ПУДООС, 

проекти 

Община Русе 

Rs_Lt_Dh_i_6 Издаване на еко – бюлетин за 

КАВ 

2016-2020 1/год. Община Русе, Община Русе 

Rs_Lt_Dh_a_7 Актуализация на Програма за 

намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на 

установените норми за 

съдържанието им в 

атмосферния въздух  

При 

необходимост 

20 Община Русе Община Русе 

Rs_Lt_Dh_t_8 Изпълнение на комплексни 

мерки  за енергийна 

ефективност на сгради 

общинска собственост 

2016 г. 

2020 г. 

7000 Оперативни 

програми 

Община Русе   

Rs_Lt_Dh_a_9 Газификация на сгради 

общинска собственост   

2016 г. 

2020 г. 

2100 Община Русе Администрация   

 

 

 

 

 



 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния 

въздух на Община Русе за периода 2015 – 2020 година 

 
100 

                                                                                                              

 

 

Код Описание на мярката Срок  Средства, 

х лв 

Източник  

 

Отговорен Очакван ефект Период, 

на 

ефекта 

Rs_Lt_Tr - Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

Rs_Lt_Tr_t_1 Реализиране на инвестиционни 

проекти за подобряване на 

обществения транспорт и подобряване 

на съществуващата транспортна схема 

на Русе 

2016-2017 2 500 

Община Русе и 

межд. програми и 

фондове 

Община Русе  

 

 

 

 

 

Намаляване на 

регистрираните най-

високи 24-часови 

концентрации след 

реализиране на 

мерките от тази и 

горната група за 

ФПЧ10 до 100 μg/m3 ; 

 

 

 

 

 

Намаляване на 

регистрираните средно 

годишни 

концентрации след 

реализиране на 

мерките от тази и 

горната група за 

ФПЧ10 до 32 μg/m3 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Rs_Lt_Tr_t_2 Разширяване и реконструкция на 

тролейбусната мрежа с нарастване на 

тролейбусния парк 

2016-2020 5 000 Община Русе, 

межд. програми и 

фондове 

ЕГГЕД Русе 

Rs_Lt_Tr_t_3 Обновяване на автобусния парк на  за 

обществен превоз на пътници 

2016-2020 5 000 Проект: Интегриран 

градски транспорт 
Община Русе 

ЕГГЕД Русе  

Иs_Lt_Tr_t_4 Преасфалтиране на улици и 

модернизация на инфраструктурата 

2016-2020 3000/год Община Русе Община Русе 

Rs_Lt_Tr_t_5 Изграждане на велосипедни алеи 2016-2020 8 000 Община Русе Община Русе 

Rs_Lt_Tr_t_6 Изграждане и определяне на паркинги, 

„синя зона”,  стриктен контрол за 

неправилно паркиране 

2020 - Община Русе Община Русе 

Rs_Lt_Tr_t_7 Внедряване на системата “Зелена 

вълна” по най-натоварените градски 

пътни артерии 

  Община Русе Община Русе 

Rs_Lt_Tr_t_8 Благоустройство на крайпътните и 

междублоковите пространства 

2016-2020 3000/год Община Русе Община Русе 

Rs_Lt_Tr_t_9 Регулярно метене и миене на 

основните пътни артерии и 

поддържане в добро състояние 

2016-2020 2500/год Община Русе Община Русе 

Rs_Lt_Tr_i_10 Обществена кампания за насърчаване 

на велосипедния  транспорт 

2018 5 Община Русе,  

ПУДООС, 

проекти 

Община Русе 

Rs_Lt_Tr_i_11 Обществена кампания за насърчаване 

ползването на обществен транспорт 

2018 5 Община Русе,  

ПУДООС, 

Община Русе 
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проекти 

 

 
Код Описание на мярката Срок за 

 

изпълнение 

Средства, 

х лв 

Източник  

 

Отговорен Очакван ефект Период, 

на ефекта 

Rs_Lt_Pr - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от промишлеността на Русе 

       

Намаляване на регистрираните най-

високи 24-часови 

Концентрации след реализиране  

на мерките от тази група за ФПЧ10 

до 100 μg/m3 ; 

 

Намаляване на регистрираните 

средно годишни концентрации след 

реализиране на мерките от тази 

група за ФПЧ10 до 32 μg/m3 ; 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Rs_Lt_Pr_t_1 Привеждане на дейностите 

на производствените фирми 

в съответствие с НДНТ 

2020 - Промишлени 

предприятия 

Промишлени 

предприятия 

Rs_Lt_Pr_a_2 Стриктен контрол върху 

дейността на строителните 

фирми 

2016-2020 - Общински 

бюджет 

Община Русе 

Rs_Lt_Pr_a_3 Стриктен контрол на 

емисиите на производствени  

предприятия 

2016-2020 - РИОСВ, ИАОС Община Русе, 

РИОСВ, ИАОС 
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10. Дисперсионно моделиране и оценка на прогнозните нива на замърсяване, след 

прилагане на краткосрочните мерки Rs_Sh 

Това е пакет от мерки, които засягат основно групите източници „битово 

отопление“ и „транспорт“,  и които Община Русе е в състояние да реализира до края на 

2016 г. Оценката е направена чрез моделиране с програмния комплекс AERMOD на 

базата на почасов метеорологичен файл за 2013 г. 

10.1  Оценка на мярка Rs_Sh_Dh (битово отопление) чрез дисперсионно 

моделиране 

Направената количествена оценка на ефекта от тези мерки показва, че 

очакваното снижение на емисиите от битовото отопление (оптимистичен вариант) не 

може да надхвърли 20%. Очаква се годишната емисия от битовото отопление да 

намалее с около 140 т/год. и да достигне 554 т/год. Поради невъзможност да се посочат 

конкретните точки на редукция на емисиите, прогнозираното намаление е разпределено 

равномерно върху всички площни източници. 

 

Фиг.10.1. Първи по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от групи източници „Битово отопление“ 

след изпълнение на мярка Rs_Sh_Tr 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

211 μg/m
3
 

 

Очакваните първи по стойност концентрации на ФПЧ10, формирани от група 

източници „Битово отопление” след изпълнение на мярка Rs_Sh_Tr, е представена на 

Фиг.10.1. Визуална представа за очакваните промени може да се получи чрез 

сравнението й с Фиг. 6.9. Щрихованата в червено зона (концентрации на ФПЧ10 над 100 

μg/m3) е намалила размера си главно в направление югозапад североизток, но 

продължава да съществува. Очакваният абсолютен максимум се понижава от 265 до 
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211 μg/m3. Свива се и щрихованата в жълто зона (концентрации на ФПЧ10 над 50 

μg/m3). 

Следва да се отбележи, че представената на Фиг. 10.1 картина може да се 

наблюдава само по време на отоплителния сезон, по време на който консумацията на 

твърди горива от население е намалена с около 20%. 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.  

 

Фиг.10.2. Шести по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от групи източници „Битово отопление“ 

след изпълнение на мярка Rs_Sh_Dh 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

109 μg/m
3
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Фиг.10.3. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 

от групи източници „Битово отопление” след 

прилагане на мярка Rs_Sh_Sh 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

31 μg/m
3
 

 

Допълнителна информация за ефекта от прилагането на мярка Rs_Sh_Tr върху 

очакваните приземни концентрации на ФПЧ10 от битовото отопление може да се 

получи от Фиг. 10.1, която представя очакваните шести по стойност СД концентрации, 

формирани от битовото отопление на Русе.  Визуализация на ефекта може да се получи 

чрез сравнението й с Фиг. 6.10.  Абсолютният максимум се понижава от 136 до 109 

μg/m3. Липсват щриховани в червено зони, което означава, че шестите по стойност 24-

часови концентрации на ФПЧ10 не се очаква да превишават 100 μg/m3. 

Очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10, предизвикани от групата 

източници „Битово отопление” след прилагане на мярка Rs_Sh_Tr са показани на 

фиг.10.3. Ефектът от й може да се оцени визуално чрез сравнение с Фиг. 6.11. Вижда се, 

че абсолютният максимум (разположен в района на ЖК Дружба 2) се понижава от 38 до 

31 μg/m3. Понижава се и средногодишното ниво на ФПЧ10 и над останалите жилищни 

райони. 

Изводи: 

Предвидените краткосрочни мерки за намаляване на замърсяването с ФПЧ10 

от битовото отопление (Rs_Sh_Dh) имат ограничено въздействие върху КАВ и не 

могат самостоятелно да доведат до достигане на нормативно определените 

стойности на показателите. Главният ефект от тези мерки ще се отрази 

основно върху понижаване на екстремните 24-часови концентрации на ФПЧ10, 

броя на очакваните превишения и нивото на средногодишните концентрации. 
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10.2. Оценка на мярка Rs_Sh_Tr (транспорт) чрез дисперсионно 

моделиране 

Мерките Rs_Sh_Tr (транспорт) с различни средства преследват намаляването на 

пътния нанос върху транспортните артерии на града, както и ограничаването на 

вторичния унос на прах от различни строителни и ремонтни дейности и лошо 

поддържани тротоари и междублокови пространства. По експертна оценка, 

изпълнението им се очаква да доведе до снижаване на средното ниво на пътен нанос до 

1 g/m2.  Това от своя страна се очаква да ограничи процеса на суспендиране на прах с 

около 37 %, от 367 т/год. до около 234 т/год. (снижение на годишните емисии с около 

133 т/год. 

На Фиг. 10.4 е представено разпределението на първите по стойност 24-часови 

концентрации на ФПЧ10 от транспорта след прилагане на мярка Rs_Sh_Tr.  Очакваното 

изменение може да се види при сравнение с Фиг. 6.6. Обширната щрихована в червено 

територия (превишаване на СД НОЧЗ от 50 μg/m3) от Фиг. 6.6 е заменена от множество 

малки червени зони около кръстовища и пътни артерии с натоварен трафик. 

Абсолютният максимум от 215 μg/m3 е понижен до 138 μg/m3. 

 

 

Фиг.10.4. Първи по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от група източници „Автотранспорт“ след 

прилагане на мярка Rs_Sh_Tr. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

138 μg/m
3
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Фиг.10.5. Шести по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от групи източници „Автотранспорт“ след 

прилагане на мярка Rs_Sh_Tr. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

56 μg/m
3
 

 

Изменението в разпределението на шестите по стойност 24-часови 

концентрации на ФПЧ10 след прилагане на мярка Rs_Sh_Tr (Фиг. 10.5) е също 

значително редуцирана (сравни с Фиг. 6.7). Няколкото много малки щриховани зони 

показват, че вероятността от локални превишения на СД НОЧЗ от 50 μg/m3, причинени 

от транспорта, е много малка и честотата се очаква да бъде не-повече от 6-7 пъти 

годишно. Абсолютният максимум при шестите по стойност концентрации се намалява 

от 88 на 56 μg/m3. В централните градски части тези концентрации са в границите от 10 

до 20 μg/m3. 

Влиянието мярка Rs_Sh_Tr годишен план (Фиг. 10.6) може да се оцени като 

слабо за периферните части на Русе до умерено в централните градски части и около 

основните транспортни пътни артерии (сравни с Фиг. 6.8). За по-голямата градска част 

транспорта формира от 5 до 20  μg/m3 от СГ концентрация. С  отдалечаване от 

основните пътни артерии на града приносът на транспорта за формиране на СГ 

концентрации спада до умерен в отдалечени от главните пътища райони. Стойността на 

абсолютния максимум в СГ концентрации на ФПЧ10, предизвикани от транспорта, се 

понижава от 37 на 24 μg/m3. 
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Фиг.10.6. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 

от групи източници „Автотранспорт” след 

прилагане на мярка Rs_Sh_Tr. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

24 μg/m
3
 

 

Изводи 

Предвидените краткосрочни мерки за намаляване на замърсяването с 

ФПЧ10 от транспорта (Rs_Sh_Tr) имат умерено въздействие върху КАВ. Главният 

ефект от тези мерки ще се отрази основно върху понижаване на екстремните 24-

часови концентрации на ФПЧ10, броя на очакваните превишения и нивото на 

средногодишните концентрации. Доколкото интензивността на транспорта е 

най-голяма през летния сезон, влиянието им през отоплителния сезон е по-слабо и  

не могат самостоятелно да доведат до достигане на нормативно определените 

стойности на показателите. 

  

10.3. Комплексна оценка на замърсяването с ФПЧ10 след изпълнение на 

всички краткосрочни мерки (Rs_Sh) 

При тази оценка са включени всички групи източници след изпълнение на 

всички краткосрочни мерки (към 2020 г.). С тях се очаква снижение на емисиите от 

битовото отопление с около 20% и снижение на емисиите от транспорта с около 36%. 

Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 е 

представено на Фиг. 10.7. Очакваните промени в КАВ могат да се установят чрез 

сравнение с Фиг. 6.1. Щрихованата в червено област показва зоната, в която 

приземните концентрации могат да надхвърлят концентрации от 150 μg/m3. Тя е само 

една и се локализира в района на бул. „България“ и ЖК „Дружба 1“ и „Дружба 2“. В 

сравнение с фиг.6.1 тази зона е многократно намаляла. Там е разположен и локалния 



 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане 

на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Русе за периода 2015 – 

2020 година 

 
108 

                                                                                                              

максимум, който е намалял от 291 на 229 μg/m3. Щрихованата в жълто зона маркира 

районите, в които максималните 24-часови концентрации могат да достигат границите 

от 50 до 100 μg/m3. Площта на тази зона също е намаляла значително. Основната част 

от нея е по протежение на бул. България, което говори за комбинирано въздействие от 

битово отопление и транспорт. Щрихованата в зелено зона показва територията, в 

която поне един път в годината се превишава СД НОЧЗ от 50 μg/m3. С малки 

изключения тя обхваща територията на целия град. 

 

Фиг.10.7. Първи по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от всички групи източници след прилагане 

на мерки Rs_Sh. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

229 μg/m
3
 

 

Както беше отбелязано в точка 6, причините за това могат да бъдат много, но 

най-важните от тях следва да се концентрират до две: висока интензивност на битовото 

отопление с твърдо гориво и неблагоприятни метеорологични условия. Съвпадението 

на двата фактора по време е идеална предпоставка за задимяване на приземния слой и 

достигане на високи концентрации на ФПЧ10. Независимо, че в дисперсионния модел 

са заложени целогодишни метеорологични данни, показаната на Фиг. 10.7 картина 

съответства основно на метеорологичните условия през отоплителния сезон и това е 

проверено в информационния масив на системата.  

Разпределението на шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 след 

прилагането на мерки Rs_Sh е представено на Фиг. 10.8. Настъпилите промени следва 

да се наблюдават след сравнение с Фиг. 6.2. Външната граница на щрихованата зона 

отговаря на ниво на приземните концентрации 50 μg/m3. Във вътрешността й 

превишаването на СД НОЧЗ е най-малко 6 пъти в годината със стойности от 50 μg/m3  

до 100 μg/m3. Тази част от зоната е щрихована в жълт цвят. Вътре в нея е разположена 
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една малка щрихована в червено зона. В заградената от нея площ приземните СД 

концентрации на ФПЧ10 превишават 100 μg/m3 без да достигат 150 μg/m3. Зоната на 

превишение е разположена над пътния възел на бул. България и бул. Христо Ботев. Там 

е разположен и абсолютния максимум, който намалява от 165 до 124 μg/m3. Очевидно 

е, че става дума за кумулативно въздействие на битовото отопление и транспорта 

(влиянието на промишлеността е минимално). 

 

Фиг.10.8. Шести по стойност СД концентрации на 

ФПЧ10 от всички групи източници след прилагане 

на мерки Rs_Sh. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

124 μg/m3 

 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията 

на Община Русе след изпълнение на мерки Rs_Sh е представено на Фиг. 10.9. 

Аналогичната фигура към 2013 г. е показана на Фиг. 6.3. Веднага прави впечатления, че 

в резултат на краткосрочните мерки зоните с превишение на СГ НОЧЗ от 40 μg/m3 са 

изчезнали. Абсолютният максимум в зоната на ЖК Здравец Север 1 е намалял от 62 до 

44 μg/m3. Липсата на оформена зона на превишение показва, че отчетеният максимум 

се отнася за отделен рецептор, а не за група рецептори, които да оформят 

самостоятелна зона. В тази светлина, превишаване на СГ НОЧЗ от 40 μg/m3 не следва 

да се очаква върху цялата територия на град Русе. 
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Фиг.10.9. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 

от всички групи източници след прилагане на 

мерки Rs_Sh. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 
Абсолютен максимум 

44 μg/m
3
 

 

10.4. Оценка на краткосрочните мерки чрез дискретни рецептори 

За допълнителна оценка на КАВ след прилагането на краткосрочните мерки 

(Rs_Sh) е използван метода на „дискретните“ рецептори, описан в точка 6.5. За 

постигането на тази цел в програмната система ISC-Aermod бяха въведени 11 

дискретни рецептора (означени като червени квадратчета). Отделно в непосредствена 

близост до АИС Възраждане е поставен допълнителен 12-те дискретен рецептор. Те са 

разположени в различни зони, жилищни комплекси и квартали на Русе. Илюстрация за 

приблизителното разположение на тези рецептори е показана на Фиг. 6.12. 

Оценката на КАВ към 2016 г. чрез дискретни рецептори по отношение на 

възможните най-високи 24-часови концентрации на ФПЧ10 (екстремни за дадения 

рецептор СД концентрации)  е представено на таблица 10.1 и таблица 10.2.  Те са 

получени по същия начин, както представените в Таблица 6.1 и Таблица 6.2, но за 2013 

г. 

В Таблица 10.1 са показаните най-високи СД концентрации, които отделните 

групи източници могат да създадат самостоятелно във всеки рецептор след прилагане 

на мерки Rs_Sh. Същите данни, но в относителен вид, са показани в Таблица 10.2. Тя е 

аналог на Таблица 6.2. За всеки рецептор те се създават в различни моменти от време 

(различни дни в годината), поради което сумата им (колонка „Сума”) е по-висока от 

изчислената най-висока концентрация, получена при въздействието на всички 

източници (колонка “Изч.”).  
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Таблица 10.1 

Абсолютни стойности на 1-те по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 

за 2016 г. по групи източници след изпълнение на мерки Rs_Sh 

  БО ТР ПР Сума Изч. 

  μg/m3 

1 Русе център 106.87 30.61 4.94 142.42 146.47 

2 Централен югоизточен 152.51 77.39 7.08 236.98 223.02 

3 ЖК Дружба 2 247.18 48.57 6.69 302.45 273.92 

4 ЖК Родина 4 171.05 42.91 3.31 217.26 186.53 

5 ЖК Родина 3 183.66 36.56 6.20 226.42 207.89 

6 ЖК Родина 2 128.59 51.27 5.08 184.94 139.51 

7 ЖК Възраждане 97.51 39.62 6.07 143.19 108.68 

8 ЖК Цветница 106.44 44.49 4.21 155.14 116.86 

9 ЖК Здравец 112.16 44.74 6.11 163.01 120.30 

10 ЖК Изток 51.00 58.77 6.32 116.08 89.93 

11 ТЕЦ Русе 62.53 36.90 9.02 108.45 92.13 

12 АИС Възраждане 213.30 35.46 4.25 253.01 217.94 

 Средна стойност 136.07 45.61 5.77 187.45 160.26 

 

Таблица 10.2 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на 

1-те по стойност 24-часови концентрации на  ФПЧ-10 за 2016 г. след 

изпълнение на мерки Rs_Sh 

  БО ТР ПР Сума 

  % 

1 Русе център 75.04 21.49 3.47 100.00 

2 Централен югоизточен 64.36 32.66 2.99 100.00 

3 ЖК Дружба 2 81.73 16.06 2.21 100.00 

4 ЖК Родина 4 78.73 19.75 1.52 100.00 

5 ЖК Родина 3 81.11 16.15 2.74 100.00 

6 ЖК Родина 2 69.53 27.72 2.75 100.00 

7 ЖК Възраждане 68.10 27.67 4.24 100.00 

8 ЖК Цветница 68.61 28.68 2.72 100.00 

9 ЖК Здравец 68.81 27.45 3.75 100.00 

10 ЖК Изток 43.93 50.62 5.44 100.00 

11 ТЕЦ Русе 57.66 34.03 8.31 100.00 

12 АИС Възраждане 84.30 14.02 1.68 100.00 

 Средна стойност 70.16 26.36 3.48 100.00 
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От данните в таблиците се вижда, че влиянието на битовото отопление през 2016 

г. се очаква да остане силно за повечето жилищни комплекси, с изключение на ЦГЧ и е 

в състояние самостоятелно да доведе до СД концентрации 250 μg/m3. Моделните 

изчисления показват, че най-високи СД концентрации следва да се очакват в ЖК 

Дружба 2 (247 μg/m3) и ЖК Родина 3 (187 μg/m3). Много високи стойности могат да се 

очакват и за ЖК Родина 4 (171 μg/m3) и ЖК Цветница (106 μg/m3) . В относителен план 

относителната тежест на транспорта ще се понижи от 31% до 26%, но в същото време 

относителната тежест на битовото отопление нараства от 66% до 79%, независимо че 

общите емисии от тази група източници намалява с около 137 т/год. 

В относителен план битовото отопление има най-голям дял за формиране на 

множеството превишения на СД НОЧЗ от 50 μg/m3. Общо за 12-те рецептора този 

относителен дял е 66%, но за някои от жилищните зони той достига 79% (виж таблица 

6.2). Към 2013 г. относителният дял на транспортното замърсяване за формиране на СД 

концентрации е бил около 31%, докато влиянието на промишлеността е малко над 3%. 

Влиянието на транспорта е по-силно за районите, разположени в близост до натоварени 

транспортни артерии. Относителният му дял е най-висок за ЖК Изток (57%), в близост 

до който преминават улици и булеварди с интензивно движение. Той е висок и за 

Централен югоизточен район (38%) и ТЕЦ Изток (40%).  

 

70,16

26,36

3,48

Фиг.10.10.Относителен дял на групите източници на 

ФПЧ10 при формиране на най-високите СД 

концентрации (средно за всички дискретни 

рецептори) след прилагане на мерки Rs_Sh

БО ТР ПР
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75,04

21,49

3,47

Фиг.10.11.Относителен дял на групите източници 

на ФПЧ10 при формиране на най-високите СД 

концентрации за Русе-центърслед изпълнение на 

мерки Rs_Sh

БО ТР ПР

 

Влиянието на отделните групи източници при формиране на приземните 

концентрации на ФПЧ10 не е еднозначно и се различава значително за различните зони 

на града. Илюстрация на това са Фиг. 10.10, Фиг. 10.11 и Фиг. 10.12. 

Фиг. 10.10 представя едно обобщение на данните от Таблица 10.1 за всички 

дискретни рецептори. Тя показва, че основната причина за наднормените концентрации 

на ФПЧ10 в Русе се дължи на първо място на битовото отопление и на второ място на 

автотранспорта. В други части на града картината се променя. Така например в ЦГЧ 

(фиг.10.11) влиянието на транспортното замърсяване намалява (21%) за сметка на 

увеличен относителен дял на битовото отопление (75%) Тъй като ЦГЧ е 

топлофицирана, то се дължи на преноса от близко разположени нетоплофицирани 

жилищни комплекси. За комплексите, които се отопляват изцяло с твърдо гориво (ЖК 

Дружба 2, Фиг. 10.12), влиянието на битовото отопление достига 81%, докато 

относителният дял на транспорта спада до 16%. 

 

81.73

16.06

2.21

Фиг.10.12. Относителен дял на групите 

източници при формиране на първите най-

високите 24-часови концентрации на ФПЧ10 

за ЖК Дружба 2 след изпълнение на мерки 

Rs_Sh

БО ТР ПР

 

Горните резултати показват още, че влияние на промишлеността (от 1.68% до 

8.31% в района на ТЕЦ Русе) е най-слабо. След мерки Rs_Sh относителният дял на 
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промишлеността нараства минимално, но това се дължи на намалените емисии от 

битовото отопление и транспорта.  

Таблица 10.3 

Абсолютни стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за 2016 г. 

по групи източници след прилагане на мерки Rs_Sh 

  БО ТР ПР Сума Изч. 

  μg/m3 

1 Русе център 4.98 3.53 0.80 9.32 12.07 

2 Централен югоизточен 17.71 14.75 1.10 33.56 34.92 

3 ЖК Дружба 2 31.43 3.95 0.52 35.90 36.52 

4 ЖК Родина 4 26.46 4.70 0.45 31.61 32.52 

5 ЖК Родина 3 25.07 5.16 0.82 31.04 32.50 

6 ЖК Родина 2 15.47 9.20 0.82 25.50 28.05 

7 ЖК Възраждане 12.24 3.95 0.74 16.93 20.74 

8 ЖК Цветница 9.02 4.41 0.66 14.09 18.91 

9 ЖК Здравец 6.72 4.57 0.89 12.18 15.27 

10 ЖК Изток 3.08 5.72 0.92 9.72 11.15 

11 ТЕЦ Русе 2.58 2.48 1.01 6.07 8.88 

12 АИС Възраждане 28.54 3.22 0.53 32.29 35.32 

 Средна стойност 15.28 5.47 0.79 20.54 24.74 

 

Влиянието на отделните групи източници върху формирането на 

средногодишните концентрации след прилагане на мерки Rs_Sh е показано в Таблица 

10.3 и Таблица 10.4. Тези резултати имат най-висок коефициент на надеждност, тъй 

като са формирани чрез осредняване на СД концентрации за всеки рецептор поотделно 

и за всяка група източници за всички дни от 2016 г.  От тях се вижда, че при 

формирането на средногодишна концентрация на Русе делът на битовото отопление 

нараства от 59% до 62%. В същото време замърсяването от транспорта се понижава от 

37% до 32%. Тази малка промяна в относителния дял на двете групи източници се 

дължи основно на специфичния характер на мерките, прилагани към двете групи.  

Промишлеността на Русе има скромен дял от 5.7%, който се дължи основно на фирмите 

в Източна промишлена зона. Изчислената за АИС Възраждане (рецептор 12) СГ 

концентрация (35.3 μg/m3 като общо изчисление и 32.3 μg/m3  като  сума) е по-ниска в 

сравнение с данните от измерванията към 2013 г. Очаква се, че СГ НОЧЗ от 40 μg/m3 

няма да бъде достигната.  
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Таблица 10.4 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на 

средногодишните концентрации на  ФПЧ10 за 2016 г. след прилагане 

на мерки Rs_Sh 

  БО ТР ПР Сума 

  % 

1 Русе център 53.51 37.89 8.60 100.00 

2 Централен югоизточен 52.78 43.94 3.27 100.00 

3 ЖК Дружба 2 87.55 10.99 1.46 100.00 

4 ЖК Родина 4 83.72 14.86 1.42 100.00 

5 ЖК Родина 3 80.75 16.62 2.63 100.00 

6 ЖК Родина 2 60.67 36.09 3.23 100.00 

7 ЖК Възраждане 72.31 23.33 4.36 100.00 

8 ЖК Цветница 63.98 31.32 4.70 100.00 

9 ЖК Здравец 55.19 37.53 7.28 100.00 

10 ЖК Изток 31.72 58.86 9.42 100.00 

11 ТЕЦ Русе 42.52 40.84 16.64 100.00 

12 АИС Възраждане 88.38 9.98 1.64 100.00 

 Средна стойност 62.25 32.03 5.73 100.00 

 

Таблица 10.5 

Очакван брой превишения за рецептор АИС Възраждане за 2016 г. 

след прилагане на мерки Rs_Sh 

   Дискретен рецептор Към 2013 г. Към 2016 г. 

1 Русе център 20.00 15.00 

2 Централен югоизточен 120.00 66.00 

3 ЖК Дружба 2 120.00 100.00 

4 ЖК Родина 4 110.00 78.00 

5 ЖК Родина 3 112.00 82.00 

6 ЖК Родина 2 98.00 55.00 

7 ЖК Възраждане 58.00 35.00 

8 ЖК Цветница 46.00 38.00 

9 ЖК Здравец 26.00 18.00 

10 ЖК Изток 16.00 5.00 

11 ТЕЦ Русе 18.00 10.00 

12 АИС Възраждане 112.00 88.00 
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Очакваният брой превишения на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 в различни райони на 

град Русе след прилагане на краткосрочните мерки (към 2016 г.) е показан в таблица 

10.5. В същата таблица са показани и установените в АС Възраждане превишения за 

2013 г. Независимо, че мерки Rs_Sh водят до подобряване на КАВ, те не са в състояние 

да доведат до коренна промяна, при която допустимите 35 превишения в рамките на 

една календарна година няма да бъдат превишавани. От таблицата се вижда, че 

превишения на тази норма се очаква в шест от обхванатите 12 района на Русе, в това 

число и в района на АИС „Възраждане“. 

Заключение 

Представените в точка 9.1 краткосрочни мерки за подобряване на КАВ са 

съгласувани с Община Русе. Някои от тях обаче не са изцяло в пълномощията на 

общината и зависят от други институции. Независимо от това, безусловното им 

изпълнение не може да гарантира трайно подобряване на КАВ в града и достигане 

на установените норми. Очакваният ефект от тях може да се резюмира по 

следния начин: 

 Намаляване на екстремните 24-часови концентрации на ФПЧ10 с около 50-

60 μg/m3 до около 200 μg/m3; 

 Намаляване на броя на превишаванията на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 с около 20-

25 и достигане на ниво около 80 превишавания на година; 

 Понижаване на нивото на СГ концентрации на ФПЧ10 до стойности 32-35 

μg/m3; 

 Краткосрочните мерки Rs_Sh могат да се оценят като добри за групата 

източници „транспорт“ и недостатъчни за групата източници „битово 

отопление“. Както беше изтъквано нееднократно, основната причина за 

влошеното КАВ в Русе по отношение на ФПЧ10 е високото потребление на твърди 

горива от населението. Резервите за подобряване на КАВ за сметка на намаляване 

на емисиите от промишлеността практически са изчерпани или минимални. 

10.5. Комплексна оценка на замърсяването с ФПЧ10 след изпълнение на всички 

дългосрочни мерки (Rs_Lt) 

Предложените в настоящата програма (точка 9.2) дългосрочни мерки (Rs_Lt) за 

подобряване на КАВ в Русе по отношение на ФПЧ10 са насочени основно към такива 

мероприятия, които да доведат до значително намаляване на разхода на твърди горива 

от населението. Очевидно е, че постигането на такъв резултат изисква мащабни 

целенасочени усилия не само на Община Русе, но и на редица фирми, чиято дейност е 

пряко или косвено свързана с този проблем. 

Представените по-долу резултати се основават на допускането, че прилагането 

на дългосрочните мерки постепенно ще доведе до намаляване на общия разход на 

твърди горива с 50% спрямо 2013. В количествено отношение това означава, че 

годишните емисии от битовото отопление ще спаднат от 693 т/год. към 2013 г. до 347 

т/год. към 2020 г.  
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При тази оценка са включени и другите две групи източници след изпълнение на 

всички краткосрочни мерки (към 2016 г.). С тях се очаква снижение на емисиите от 

битовото отопление с около 20% и снижение на емисиите от транспорта с около 36%. 

Разпределението на първите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 след 

изпълнение на дългосрочните мерки е представено на Фиг. 10.13. Очакваните промени 

в КАВ могат да се установят чрез сравнение с Фиг. 6.1  и Фиг. 10.7. Трите малки  

щриховани в червено области показва зоните, в които приземните концентрации могат 

да надхвърлят 100 μg/m3. По-голямата червена зона се локализира в района на бул. 

България и ЖК Дружба 1 и Дружба 2. В сравнение с Фиг. 6.1 тази зона е многократно 

намаляла. Там е разположен и локалния максимум, който е спаднал до 152 μg/m3. 

Щрихованата в жълто зона маркира районите, в които максималните 24-часови 

концентрации могат да достигат границите от 50 до 100 μg/m3. С малки изключения тя 

обхваща територията на целия град. 

 

 

Фиг.10.13. Първи по стойност СД концентрации 

на ФПЧ10 от всички групи източници след 

прилагане на мерки Rs_Lt. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

152 μg/m
3
 

 

От Фиг. 10.13 се вижда, че даже такова драстично намаляване на консумацията 

на твърди горива от населението не може да предотврати напълно превишаването на 

СД НОЧЗ от 50 μg/m3. Очевидно това е свързано със специфичните за Русе 

метеорологични условия (висока повторяемост на случаите с устойчива атмосфера и 

образуване на приземни инверсии). 

Разпределението на шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 след 

прилагането на мерки Rs_Lt е представено на Фиг. 10.14. Настъпилите промени следва 
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да се наблюдават след сравнение с Фиг. 6.2  и Фиг. 10.8. Външната граница на 

щрихованата зона отговаря на ниво на приземните концентрации 50 μg/m3. Във 

вътрешността й превишаването на СД НОЧЗ е най-малко 6 пъти в годината със 

стойности от 50 μg/m3  до 100 μg/m3. Стойности над 100 μg/m3  не се очакват над цялата 

територия на града. Зоната на превишение е разпокъсана като най-голямата е 

разположена в района на пътния възел на бул. „България“ и бул. „Христо Ботев“. Там е 

разположен и абсолютния максимум, който намалява до 90 μg/m3. Тази зона е с 

дължина около 2500 метра (направление запад-изток) и широчина около 1000 метра 

(направление север-юг). Над останалата част от Русе (извън щрихованите зони) броят 

на превишенията няма да превишава 5-6 за календарна година. В централните градски 

части, Източната промишлена зона и над топлофицираните жилищни комплекси броят 

на тези превишавания се очаква да бъде още по-малък. Зоните на превишение на СД 

НОЧЗ очевидно са резултат от кумулативното въздействие на битовото отопление и 

транспорта (влиянието на промишлеността е минимално). 

 

Фиг.10.14. Шести по стойност СД концентрации 

на ФПЧ10 от всички групи източници след 

прилагане на мерки Rs_Lt. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 

Абсолютен максимум 

90 μg/m3 
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Фиг.10.15. Средногодишни концентрации на 

ФПЧ10 от всички групи източници след прилагане 

на мерки Rs_Lt. 

ЦГЧ 

Западна пром. зона 
Източна пром. зона 

Река Дунав 
Абсолютен максимум 

36 μg/m
3
 

 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията 

на Община Русе след изпълнение на мерки Rs_Lt е представено на Фиг. 10.15. 

Аналогичната фигура към 2013 г. е показана на Фиг. 6.3, а след мерки Rs_Sh на Фиг. 

10.9. Изпълнението на тази мярка гарантира, че СГ НОЧЗ от 40 μg/m3 не се очаква да 

бъде превишавана върху цялата изследвана територия. Абсолютният максимум в 

зоната на ЖК Здравец Север 1 е намалял от 44 до 36 μg/m3.  

10.6. Оценка на дългосрочните мерки чрез дискретни рецептори 

Таблица 10.6 

Абсолютни стойности на 1-те по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 

за 2020 г. по групи източници след изпълнение на мерки Rs_Lt 

  БО ТР ПР Сума Изч. 

  μg/m3 

1 Русе център 21.01 25.33 4.50 50.84 44.16 

2 Централен югоизточен 59.79 45.22 5.29 110.30 105.29 

3 ЖК Дружба 2 91.25 26.64 6.69 124.58 97.07 

4 ЖК Родина 4 67.39 33.44 3.00 103.83 69.31 

5 ЖК Родина 3 75.53 22.49 6.20 104.23 80.21 

6 ЖК Родина 2 56.24 35.20 4.89 96.33 65.68 

7 ЖК Възраждане 47.40 39.62 4.00 91.02 55.38 

8 ЖК Цветница 66.61 44.49 4.20 115.29 72.90 

9 ЖК Здравец 29.82 27.04 6.11 62.96 35.06 
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10 ЖК Изток 23.76 22.94 6.32 53.02 33.43 

11 ТЕЦ Русе 16.92 34.27 9.02 60.21 49.34 

12 АИС Възраждане 75.91 35.46 2.85 114.23 94.70 

 Средна стойност 52.64 32.68 5.26 90.57 66.88 

 

Таблица 10.7 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на 

1-те по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 за 2020 г. след 

изпълнение на мерки Rs_Lt 

  БО ТР ПР Сума 

  % 

1 Русе център 41.33 49.83 8.84 100.00 

2 Централен югоизточен 54.20 41.00 4.80 100.00 

3 ЖК Дружба 2 73.24 21.39 5.37 100.00 

4 ЖК Родина 4 64.90 32.21 2.88 100.00 

5 ЖК Родина 3 72.47 21.58 5.95 100.00 

6 ЖК Родина 2 58.38 36.54 5.08 100.00 

7 ЖК Възраждане 52.08 43.52 4.40 100.00 

8 ЖК Цветница 57.77 38.59 3.64 100.00 

9 ЖК Здравец 47.35 42.94 9.71 100.00 

10 ЖК Изток 44.82 43.26 11.92 100.00 

11 ТЕЦ Русе 28.10 56.93 14.98 100.00 

12 АИС Възраждане 66.46 31.05 2.50 100.00 

 Средна стойност 55.09 38.24 6.67 100.00 

 

Оценката на мярка Rs_Lt (към 2020 г.) е направена по същия начин, както беше 

описано по-горе. В Таблица 10.6 и Таблица 10.7 са показани абсолютните и 

относителните стойности на очакваните първи по стойност 24-часови концентрации на 

ФПЧ10 за 2020 г. в дванадесет различни райони на града, в това число и за района на АС 

Възраждане. Допълнителна визуализация на част от тези резултати е показана на Фиг. 

10.16 и Фиг. 10.17. Илюстрация за приблизителното разположение на тези рецептори е 

показана на Фиг. 6.12. 
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55,09
38,24

6,67

Фиг.10.16.Относителен дял на групите източници 

на ФПЧ10 при формиране на най-високите СД 

концентрации (средно за всички дискретни 

рецептори) след изпълнение на мерки Rs_Lt

БО ТР ПР

 

 

41.33

49.83

8.84

Фиг.10.17.Относителен дял на групите източници 

на ФПЧ10 при формиране на най-високите СД 

концентрации за Русе-център след изпълнение на 

мерки Rs_Lt

БО ТР ПР

 

Независимо че годишните емисии от групата източници промишленост не 

нарастват, относителният им дял се увеличава за сметка на намаляване годишните 

емисии то битовото отопление и транспорта. Горните резултати показват още, че 

влияние на промишлеността (от 2.5% за АИС Възраждане до 15% в района на ТЕЦ 

Русе) е най-слабо.  

Влиянието на отделните групи източници върху формирането на 

средногодишните концентрации след прилагане на мерки Rs_Lt е показано в таблица 

10.8 и таблица 10.9. Тези резултати имат най-висок коефициент на надеждност, тъй 

като са формирани чрез осредняване на СД концентрации за всеки рецептор поотделно 

и за всяка група източници за всички дни от 2020 г.  От тях се вижда, че при 

формирането на средногодишна концентрация на Русе делът на битовото отопление 

намалява от 62% до 50%. В същото време замърсяването от транспорта се повишава от 

32% до 40%. Тази малка промяна в относителния дял на двете групи източници се 
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дължи основно на специфичния характер на мерките, прилагани към двете групи.    

Промишлеността на Русе има дял от около 10%, който се дължи основно на фирмите в 

Източна промишлена зона. Изчислената за АИС Възраждане (рецептор 12) СГ 

концентрация (20 μg/m3 като общо изчисление и 18 μg/m3  като  сума) е значително под 

данните от измерванията към 2013 г. Очаква се, че СГ НОЧЗ от 40 μg/m3 няма да бъде 

достигната.  

Таблица 10.8 

Абсолютни стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за 2020 г. 

по групи източници след прилагане на мерки Rs_Rl 

  БО ТР ПР Сума Изч. 

  μg/m3 

1 Русе център 2.08 2.77 0.74 5.59 7.79 

2 Централен югоизточен 9.22 12.06 1.15 22.44 23.44 

3 ЖК Дружба 2 17.20 2.97 0.62 20.79 21.23 

4 ЖК Родина 4 13.19 3.58 0.51 17.28 17.92 

5 ЖК Родина 3 12.14 3.72 0.89 16.75 17.77 

6 ЖК Родина 2 7.24 7.46 0.94 15.64 17.38 

7 ЖК Възраждане 5.97 3.12 0.69 9.79 12.25 

8 ЖК Цветница 4.24 3.42 0.65 8.31 10.39 

9 ЖК Здравец 2.92 3.41 1.05 7.38 9.13 

10 ЖК Изток 1.43 4.37 1.12 6.93 7.53 

11 ТЕЦ Русе 1.00 1.85 1.08 3.93 5.52 

12 АИС Възраждане 14.61 2.55 0.50 17.65 19.67 

 Средна стойност 7.60 4.27 0.86 12.26 14.17 

 

Таблица 10.9 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на 

средногодишните концентрации на  ФПЧ10 за 2020 г. след прилагане 

на мерки Rs_Lt 

  БО ТР ПР Сума 

  % 

1 Русе център 37.24 49.50 13.26 100.00 

2 Централен югоизточен 41.09 53.77 5.14 100.00 

3 ЖК Дружба 2 82.73 14.28 2.99 100.00 

4 ЖК Родина 4 76.33 20.70 2.98 100.00 

5 ЖК Родина 3 72.47 22.24 5.29 100.00 

6 ЖК Родина 2 46.29 47.70 6.01 100.00 

7 ЖК Възраждане 61.03 31.88 7.09 100.00 

8 ЖК Цветница 51.00 41.20 7.80 100.00 

9 ЖК Здравец 39.57 46.15 14.28 100.00 

10 ЖК Изток 20.67 63.11 16.22 100.00 
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11 ТЕЦ Русе 25.44 47.11 27.45 100.00 

12 АИС Възраждане 82.75 14.44 2.81 100.00 

 Средна стойност 50.35 39.79 9.86 100.00 

 

Таблица 10.10 

Очакван брой превишения за дискретни рецептори към 2020 г. след прилагане на 

мерки Rs_Lt 

   Дискретен рецептор Към 2013 г. Към 2016 г. Към 2020 г. 

1 Русе център 20.00 15.00 0.00 

2 Централен югоизточен 120.00 66.00 9.00 

3 ЖК Дружба 2 120.00 100.00 12.00 

4 ЖК Родина 4 110.00 78.00 9.00 

5 ЖК Родина 3 112.00 82.00 6.00 

6 ЖК Родина 2 98.00 55.00 2.00 

7 ЖК Възраждане 58.00 35.00 4.00 

8 ЖК Цветница 46.00 38.00 5.00 

9 ЖК Здравец 26.00 18.00 0.00 

10 ЖК Изток 16.00 5.00 0.00 

11 ТЕЦ Русе 18.00 10.00 0.00 

12 АИС Възраждане 112.00 88.00 10.00 

 

Очакваният брой превишения на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 в различни райони на 

град Русе след прилагане на дългосрочните мерки (към 2020 г.) е показан в таблица 

10.10. В същата таблица са показани и установените в АС Възраждане превишения за 

2013 г. и моделираните за 2016 г. Последователното прилагане на мерки Rs_Sh  и мерки 

Rs_Lt може да осигури необходимото снижаване на емисиите от ФПЧ10, с което да се 

достигнат установените норми за КАВ, в това число и в района на АИС „Възраждане“. 

Заключение 

Представените в точка 9.2 дългосрочни мерки (Rs_Lt) за подобряване на 

КАВ, в допълнение към предложените краткотрайни мерки (Rs_Sh) могат да 

осигурят трайно подобряване на КАВ в град Русе и достигане на установените 

нормативни изисквания.  Очакваният ефект от тях може да се резюмира по 

следния начин: 

 Намаляване на екстремните 24-часови концентрации на ФПЧ10 с повече от 

100-150 μg/m3 до около 100 μg/m3; 

 Намаляване на броя на превишаванията на СД НОЧЗ от 50 μg/m3 с около 60-

70 и достигане на ниво около 20-25 превишавания на година; 

 Понижаване на нивото на СГ концентрации на ФПЧ10 до стойности 25-30 

μg/m3; 
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10.7. Обобщение на резултатите 

Направеният в точка 3.3 анализ на КАВ в град Русе за периода 2007-2014 г. 

по данни от АИС Възраждане ясно показва, че наднорменото замърсяване с ФПЧ10 

придобива системен характер. През отоплителния сезон средномесечните 

концентрации надвишават 70  μg/m3, а максималните СД концентрации достигат 200 

μg/m3. Броят на регистрираните превишенията на СД НОЧЗ от 50 μg/m3  достига 100 за 

една календарна година. Очевидно е, че прилаганите мерки както на национално, така и 

на местно ниво на този етап не са достатъчно ефективни. 

Направеният анализ на КАВ към 2013 г. с помощта на модела ISC-AERMOD 

само потвърди констатациите в ежегодните доклади на РИОСВ-Русе, на базата на 

данните от  системата за мониторинг. Резултатите от моделирането позволиха да се 

получат както количествени, така и относителни оценки за факторите, които определят 

текущото състояние на КАВ: 

 В годишен план битовото отопление формира около 50% от общите емисии на 

ФПЧ10, но по време на отоплителния сезон този относителен дял нараства до 

около 75%. През този период се регистрират основния брой превишения на СД 

НОЧЗ от 50  μg/m3  и най-високите СД концентрации. Това прави битовото 

отопление ключов причинител на наднормено замърсяване; 

 Транспортът в Русе генерира около 25% от годишните емисии на ФПЧ10, но 

влиянието му върху формирането на приземните концентрации е по-голямо, тъй 

като тези емисии се генерират в непосредствена близост до земната повърхност. 

Данните от моделирането показаха още, че транспортът е в състояние да доведе 

самостоятелно до епизодично превишаване на СД НОЧЗ само през месеците 

юли и август. Неговото влияние обаче е съществено при формирането на 

кумулативен ефект. Той се чувства най-силно през отоплителния сезон в 

районите около пътния възел на бул. България и бул. Христо Ботев, 

разположени в непосредствена близост до жилищни райони без централна 

топлофикация (ЖК Дружба 2, Родина 2, Родина 3). В тази зона моделните 

резултати локализират екстремните 24-часови концентрации на ФПЧ10. 

 Русенската промишленост формира около 25% от емисиите на ФПЧ10, но 

влиянието и при формиране на приземните концентрации рядко надвишава 5-

10%.  Основната причина за това е, че около 90% от тези емисии се формират от 

четири големи предприятия: „Топлофикация Русе“, „Керос България“ АД, 

„Монтюпе“ ЕООД , и „Гораинвест“ АД. Те обаче работят в условията на 

издадени комплексни разрешителни, имат високи изпускащи устройства и са 

отдалечени от централните градски части. По тази причина влиянието на 

промишлеността на Русе върху КАВ е най-слабо; 

При оценката на факторите, които пряко влияят върху формирането на високи 

приземни концентрации на ФПЧ10, специално внимание беше обърнато на 

специфичните за Русе метеорологични условия. Получените от НИМХ към БАН 
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подробни едночасови метеорологични файлове за 2012 и 2013 г. позволиха да се 

изведат случаите, определяне като неблагоприятни за разсейване условия. Те са 

описани в точка 7 и могат да се резюмират както следва: 

 Висок процент (около 24%) на случаите на безветрие („Тихо време“); 

 Значителен брой на дните с устойчива атмосфера (вероятност за приземни 

инверсии), които за контролните години са в границите 25-30 дни годишно; 

 Преобладаваща посока на вятъра (около 38% от случаите), съвпадаща с 

дължината на разположения по брега на Дунав град с две промишлени зони, в 

двата му края (транспорт на замърсители по дължината на града); 

Както е известно, неблагоприятните метеорологични условия допринасят основно 

за формирането на екстремни приземни концентрации и по този начин пряко влияят 

върху общия брой превишения в рамките на една календарна година. В тази светлина, 

всеки случай на приземни инверсии в отоплителния сезон ще води до превишаване на 

СД НОЧЗ от 50 μg/m3. За да се провери влиянието на този фактор беше проведен 

числен експеримент, при което във входния файл за AERMOD, подготвен с данните за 

2013 г., беше заменен само метеорологичния файл с аналогичен, но за град Бургас. Той 

беше съставен по първични данни от Летище Бургас. За метеорологичните условия в 

Бургас е характерно, че случаите „тихо време“ не надвишават 4%, а дните с приземни 

инверсии са в границите 5-7 годишно (срещу 25-30 за Русе). Освен това, топографията 

на местността в близост до двата града е сходна (равнинен терен с лек наклон към 

вътрешността). Сравнението беше извършено по годишния брой превишения на СД 

НОЧЗ за дванадесетте дискретни рецептора. Резултатите показаха, че при запазване на 

числеността, вида и интензивността на източниците, броят на регистрираните 

превишения намаля средно с 21 (от 16 до 28 за отделни рецептори). Резултатите от 

проведената симулация още един път показа, че около 25 от регистрираните в 

Русе превишения на СД НОЧЗ се дължат на специфичните за града 

метеорологични условия. 

Предоставените в точка 9 краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване на 

КАВ са съобразени, както с резултатите от направения анализ на съществуващото 

положение, така и с възможностите на Община Русе са провеждане на реалистични 

мерки и мероприятия, които да влияят пряко и косвено върху подобряването на КАВ. 

Краткосрочните мерки (Rs_Sh) са съобразени с реалните възможности на 

общината за периода 2015-2020 г. От тях се очаква (точка 9.1)  намаление общите 

емисии от битовото отопление с 20% и намаление на емисиите от транспорта с около 

36%. През този период Община Русе следва за завърши цялата подготвителна работа за 

прилагане на допълнителни (дългосрочни) мерки, които да доведат до рязко снижаване 

на емисиите от битовото отопление. Оценката на резултата от краткосрочните мерки 

чрез моделиране показа, че те могат да доведат до едно значително подобрение на КАВ 

в Русе, но не могат да гарантират достигане на нормативните изисквания по Наредба 

№12/2010 г. 

Дългосрочните мерки (Rs_Lt) предполагат достигане на цел с по-далечен 

хоризонт (2020 г.). Те трябва да осигурят условия за значително намаление (до 50%) на 
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използваните от населението твърди горива (дърва и въглища). В арсенала на тези 

мерки следва да се включат разширяването на жилищните зони с централна 

топлофикация, разширяване на газопреносната мрежа и създаване на условия за 

присъединяване на домакинства и обществени заведения (частни, общински и 

държавни), подмяна на класическите твърди горива с пелети, постепенно въвеждане в 

домакинствата на високоефективни каталитични печки, разширяване на 

високоефективното електрическо отопление (климатици). Съгласно действащото 

законодателство, ролята на общините за реализиране на тези мерки се свежда само до 

провеждане на активни информационни кампании и осигуряване на подходящи 

условия. Доколкото високата консумация на твърди горива от населението създава 

проблеми с КАВ в десетки общини, инициираното на подходящи нормативни 

промени на национално ниво е належащо. В областта на транспортното замърсяване 

усилията се насочват към мероприятия, водещи до максимално ограничаване на 

временните източници на прах (разнообразни строителни дейности, свързани с 

благоустройство, подобряване на градската инфраструктура, ново строителство) с цел 

намаляване на нивото на уличния нанос до приемливи за градски условия стойности от 

около 1 g/m2. Съпътстваща мярка за достигане на тази цел и регулярното миене и 

метене на основната улична мрежа. 
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