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За транспортната схема на Община Несебър е характерно, че основните пътни артерии са 
разположени в крайбрежната ивица от село Ахелой до КК Елените. През туристическия 
сезон тези пътни връзки поемат основния трафик от автомобилния поток към зоните за 
почивка. 
Пътните настилки на основните пътища са добри, поради което поддържат ниски нива на 
пътния нанос. 
 
Доколкото множество малки улици и различни транспортни връзки и паркинги в 
курортните зони не са обхванати от транспортното моделиране, резултатите от него 
представят една малко по-добра от действителната картина. Допускането на тежкотоварни 
автомобили в градския трафик засилва още процеса на суспендирането, тъй като един 
тежък автомобил често предизвиква повече запрашване отколкото 100 леки автомобила. 
 

4.Дисперсионно моделиране и оценка на актуалния принос на отделните 
сектори/източници за 2013 г. 

Както беше описано по-горе, 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 две групи източници: 

1. Битово отопление; 
2. Транспорт. 

 
За оценка на разсейването бяха използвани няколко опции: 

 Първа по стойност 24-часова концентрация; 
 Четвърта по стойност 24-часова концентрация; 
 Шеста по стойност 24-часова концентрация; 
 Средногодишна концентрация 

 
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, са показани в жълт 
цвят, а средногодишните концентрации в зелен цвят. Зоната, в която съответната норма се 
превишава е показана чрез щриховка в червен цвят. Концентрационните нива са през 5 
µg/m3 от 5 до съответната НОЧЗ. В някои случаи за нагледност са използвани и по-ниски 
концентрационни нива. 
 

4.1. Оценка на влиянието на групите източници 
При тази оценка са включени и двете групи източници. Те отразяван годишните емисии 
на ФПЧ10. Разпределението на максималните 24-часови концентрации е представено на 
Фиг.V-13. Щрихованата в червено област показва зоната, в която приземните 
концентрации могат да превишат 24-часовата НОЧЗ от 50µg/m3. Тази картина е получена 
чрез извличане от информационния масив на 4-тата по стойност най-висока концентрация 
за всеки рецептор, което като правило се случва в различни моменти от време за 
изследвания период. Това означава, че за един и същ момент от време такава картина на 
разпределение не може реално да се наблюдава. За всеки един рецептор обаче тази 
картина е реална, но в различни моменти от време. 
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Легенда: 
1).С жълто са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 
24-часови концентрации 
2).Зоната, в която съответната норма може да бъде превишена е показана чрез 
щриховка в червен цвят  
3). В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум 
на СДК за територията на община Несебър, съвпадащ с получения при моделирането 
абсолютен максимум на СДК за точката, в която се извършват измервания (АИС). 
4). В червеният правоъгълник е посочена реално отчетената максимална концентрация 
от АИС. 
 
Внимателният преглед на Фиг.V-13 показва, че вероятност за превишаване на 24-часовата 
НОЧЗ съществува (щрихованата в червено зона) само за малка част от територията на 
Община Несебър, покриваща новата част на град Несебър. В тази зона е разположен и 
абсолютният максимум, получен чрез дисперсионното моделиране, който достига 
86.9µg/m3. Той практически съвпада с максималната стойност, регистрирана от АИС 
„Несебър“ на 15.01.2013 г. от 99.92 µg/m3. Като се има предвид, че основната част от 
превишаванията на СД НОЧЗ са съсредоточени през първото (3) и четвъртото (4) 
тримесечие, дава основание да се счита, че основната причина за това е битовото 
отопление с твърдо гориво (дърва). В тази част на града е съсредоточена по-голямата част 
от населението на Несебър, което се отоплява с твърдо гориво.  

М 1:100 000 

Фиг.V-13 Разпределението на 
максималните 24-часови 

концентрации на ФПЧ-10 за 
2013 г. от всички източници. 

АИС – 99.9 µg/m3 

86.9 µg/m3 
 гр. Несебър 
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Старият град остава извън червената зона и основната причина за това е, че там живее 
значително по-малка част от населението. Освен това, Старият град остава настрани от 
магистралите с интензивен трафик (магистралата Бургас-Варна), а автомобилното 
движение в него е силно ограничено. 
 
Върху по-голямата част от територията на общината максималните стойности на 24-
часови концентрации на ФПЧ10 са в границите от 5 до 10 µg/m3. В района на Слънчев Бряг 
тези концентрации също се очаква да не надхвърлят 15 µg/m3. Изключение правят две 
малки зони около разклона Слънчев Бряг – Тънково и разклона Слънчев Бряг – Свети 
Влас, за които се очакват концентрации в границите от 15 до 20 µg/m3. В района на селата 
Тънково и Кошарица могат да се достигнат концентрации в границите от 15 до 20 µg/m3. 
Подобни концентрации се очакват и в границите на село Равда и град Обзор. В 
планинската част от територията на общината (на север от Свети Влас) и територията на 
изток от с. Тънково нивата на очакваните 4-ти по стойност 24-часови концентрации 
спадат до нива около и под 5 µg/m3. 
 
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията на 
Община Несебър е представено на Фиг.V-14. В този случай моделът не отчита 
превишаване на СГ НОЧЗ от 40 µg/m3, в която и да е точка от територията на общината в 
това число и над територията на град Несебър. Най-високи стойности се очакват в района 
на Несебър – нов град, но и там остават в границите от 15 до 20 µg/m3 (максимум 22.37 
µg/m3). Щрихованата в жълто зона в този случай означава, че СГ концентрации 
надхвърлят 15 µg/m3. 
 
Във вътрешността на общината очакваните СГ концентрации са много ниски. За 
планинската част те са под 1 µg/m3. Незначително по-високи (в границите от 2 до 5 µg/m3) 
са очакваните СГ концентрации в района на Сл. Бряг и Обзор, включително и по 
протежение на първокласен път Е-87.  
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Легенда:  
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 
средногодишните концентрации 
2). В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум 
на СГК за територията на община Несебър, съвпадащ с получения при моделирането 
абсолютен максимум на СГК за точката, в която се извършват измервания (АИС). 
3). В червеният правоъгълник е посочена реално отчетената максимална концентрация 
от АИС. 
 

4.2.Оценка на влиянието на група източници „Битово отопление” 
Както беше вече пояснено, 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 реално общините не разполагат с точни 
данни за реалното потребление на дърва, а още по-малко за точното им разпределение по 
жилищни райони. В крайният баланс не бяха отчетени емисиите от изгаряне на въглища, 
тъй като техният относителен дял спрямо дървата е оценен като незначителен. 
 
Очакваните 4-ти по стойност концентрации на ФПЧ10, формирани от група източници 
„Битово отопление” е представена на Фиг.V-15. От нея ясно се вижда, че тази група 
източници ще има голямо влияние върху КАВ само около град Несебър и значително по-
слабото му влияние около населените места с малък брой жители. Над град Несебър има 

22.37 µg/m3 
 гр. Несебър 

АИС – 25 µg/m3 

М 1:100 000 

Фиг. V-14. Средногодишни 
концентрации на ФПЧ10 за 
2013 от всички източници. 
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добре оформена зона, в която концентрациите на ФПЧ10 се увеличават от периферията 
(около 20 µg/m3) към центъра, където достигат и надминават 50 µg/m3. Абсолютният 
максимум е разположен в новата част на града и фиксира стойност от 84.30 µg/m3. Това е 
един неблагоприятен резултат, който се дължи на високата гъстота на застрояване на 
района, която от своя страна води до висока концентрация на домашни печки с твърдо 
гориво. 
 

 
Легенда:  
1).С жълто са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 
24-часови концентрации 
2).Зоната, в която съответната норма се превишава е показана чрез щриховка в червен 
цвят 
3). В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум 
на СДК за територията на община Несебър, съвпадащ с получения при моделирането 
абсолютен максимум на СДК за точката, в която се извършват измервания (АИС). 
4). В червения правоъгълник е посочена реално отчетената максимална концентрация от 
АИС. 
 
В останала част от територията на общината концентрациите на ФПЧ10 бързо се 
понижават и достигат граници от 5 до 10 µg/m3. Малки зони с концентрации около 10 
µg/m3 се оформят районите около с. Кошарица, Тънково и Обзор. 

84.30 µg/m3 
 гр. Несебър 

АИС – 99.9 µg/m3 

М 1:100 000 

Фиг. V-15. Максимални 
СДК на ФПЧ10 за 2013 от 
група източници“ Битово 

отопление“ 
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Веднага трябва да се отбележи, че представената на Фиг.V-23 картина може да се 
наблюдава само по време на отоплителния сезон. Тя ще се влияе силно както от 
изменението на външната температура, така и от много други случайни фактори, които не 
могат да бъдат отчетени при моделиране. Следователно, тази картина ще отразява 
реалните условия само в случаите, когато всички средностатистически домашни печки са 
запалени и изхвърлят в атмосферата емисии, съответстващи на средностатистическия 
разход на дърва. Картината би могла да бъде по-тежка за случаите при едновременно 
първоначално разпалване на печките (обикновено сутрин) и значително по-добра във 
вечерните часове, когато множество печки догарят с минимално отделяне на емисии.  
 

 
Легенда:  
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 
средногодишните концентрации 
3). В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум 
на СГК за територията на Община Несебър, съвпадащ с получения при моделирането 
абсолютен максимум на СГК за точката, в която се извършват измервания (АИС). 
 
Очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10, предизвикани от групата източници 
„Битово отопление” са показани на Фиг.V-16. Както трябва да се очаква, осредняването на 
данните за една календарна година води до рязко спадане на концентрациите (най-малко 6 

М 1:100 000 
21.01 µg/m3 
 гр. Несебър 

Фиг. V-16. Средногодишни 
концентрации на ФПЧ10 за 

2013 от група източници 
“Битово отопление“ 
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месеца годишно домашното отопление не работи) и това ясно се вижда. Приносът на 
„Битовото отопление” е най-голям за град Несебър, където той може да достигне 5-10 
µg/m3. Абсолютният максимум (21.01 µg/m3) е разположен в новата част на град Несебър. 
За останалата част от общината приносът на битовото отопление в годишен аспект може 
да се оцени като незначителен. За старата част на града този принос е в границите 1 µg/m3. 
За останалата част от територията на Община Несебър приносът на битовото отопление за 
формиране на СГ концентрации на ФПЧ10 спада до 0.1 – 0.5 µg/m3. За районите около 
населени места с брой жители около 1000 този принос е в рамките на 1 µg/m3. За 
планинската част от територията той може да се пренебрегне.  
 
Изводи: 
Влиянието на групата източници „Битово отопление” върху КАВ в Община Несебър 
по отношение на ФПЧ10 може да се оцени като двузначно. За територията на 
цялата община (без град Несебър) влиянието на битовото отопление може да се 
оцени като незначително. В районите около населени места с население под 1000 
жители това влияние може да се оцени като слабо до много слабо. Единственият 
район, за който влиянието на битовото отопление върху КАВ по отношение на 
ФПЧ10 може да се оцени като значително до силно е територията около и над 
новата част на Несебър. 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 50µg/m3. В екстремни 
ситуации битовото отопление може самостоятелно да доведе до приземни 
концентрации, превишаващи 2 пъти СД НОЧЗ. Това заключение се потвърждава 
напълно от данните на АИС Несебър за 2013 г. 
 

4.3.Оценка на влиянието на група източници „Транспорт” 
Оценката на влиянието на транспорта върху КАВ на Община Несебър е направена чрез 
оценка на разпределението на максималните 24-часови концентрации (Фиг.V-17) и 
средногодишните концентрации (Фиг.V-18). 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 44km. Доколкото тази схема 
обхваща почти всички натоварени пътни връзки в общината (в това число и 
първокласен път Е87) това означава, че представените крайбрежната територия 
резултати се доближават много до реалните. Като по-занижени следва да се приемат 
резултатите за западната част на общината, чиято четвъртокласна пътна мрежа не е 
включена в модела; 

 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 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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Легенда:  
1).С жълто са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 
24-часови концентрации;  
2) Щрихованите в зелено зони фиксират териториите, над които СД концентрации на 
ФПЧ10 надвишават 5µg/m3;Щрихованите в синьо и червено зони обозначават територии 
с концентрации над 10 и 15 µg/m3 съответно; 
3). В жълтия правоъгълник е посочен, полученият при моделирането абсолютен 
максимум на СДК за територията на Община Несебър и съответния рецептор; 
4). В синия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на 
СДК за точката, в която се извършват измервания (АИС);  
5). В червения правоъгълник е посочена реално отчетената максимална концентрация от 
АИС 
 
Представените на Фиг.V-17 резултати показват, че влиянието на транспорта при 
формиране на 24-часовие концентрации на ФПЧ10 за изследваната крайбрежна зона на 
Община Несебър може да се оцени като слабо до умерено. С малки изключения, върху по 
голяма част от територия, той може да формира концентрации в границите от 1 до 5 
µg/m3. Щрихованата в зелено зона (концентрации над 5 µg/m3) плътно обгражда една от 
най-натоварените пътни магистрали в България (път Е87 Бургас-Варна). Като правило, с 
доближаване до пътните платна приземните концентрации на ФПЧ10 нарастват. Те са най-
високи в районите на пътните кръстовища. Данните от моделирането показват, че такова 
нарастване на приземните концентрации се очаква около отклонението на път Е87 за с. 

34 µg/m3 
Св. Влас 

99.9 µg/m3 
АИС Несебър 

5µg/m3 

М 1:100 000 

Фиг.V-17.  Максимални 24-
часови концентрации на ФПЧ-

10 за 2013 г. от група 
източници “Транспорт” 
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Равда и в района на Св. Влас. В тези зони максималните 24-часови концентрации 
превишават 20 µg/m3, като абсолютния максимум е 34 µg/m3. Аналогично завишение се 
наблюдава и в района на Новия Несебър. Докато над Стария Несебър се очакват 
максимални СД концентрации в границите от 1-2 µg/m3, над Новия Несебър тези граници 
са от 10 до 20 µg/m3. Превишаване на СД НОЧЗ не се очакват. 
 
Във вътрешността на общината влиянието на натоварените крайбрежни пътища силно 
намалява. Незначително е влиянието на транспорта и за планинската част на Община 
Несебър. Цялата крайбрежна ивица от Иракли до нос Емине остава практически 
незасегната от транспортното замърсяване, тъй като път Е87 преминава далеч от морския 
бряг. 
 

 
Легенда:  
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 
средногодишните концентрации;  
2). В жълтия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум 
на СГК за територията на община Несебър и съответния рецептор; 
3). В синия правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на 
СГК за точката, в която се извършват измервания (АИС); 
 

М 1:100 000 

Фиг. V-18. Средногодишни 
концентрации на ФПЧ10 за 
2013 от група източници 

“Транспорт“ 

6 µg/m3 
Св. Влас 

0.6 µg/m3 
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Влиянието на транспортното замърсяване върху формирането на средногодишните 
концентрации на ФПЧ10 е показано на Фиг.V-18. За територията на общината то може да 
се оцени като незначително в рамките на 0.6 до 1 µg/m3. Около основните пътни 
разклонения се формират малки зони, в които СГ концентрации на ФПЧ10 достигат и 
превишават 5 µg/m3. Абсолютния максимум е 6.01 µg/m3. Като се има предвид, че СГ 
НОЧЗ е 40 µg/m3, влиянието на транспорта при формиране на СГ концентрации на ФПЧ10 
може да се оцени като слабо. Над Стария Несебър влиянието на транспортното 
замърсяване е минимално. То е малко по-високо за Новия Несебър и територията около 
него. 
 
Слабото влияние на транспортното замърсяване в годишен аспект се дължи на 
значителните изменения на автомобилния трафик както в рамките на денонощието, така и 
по сезони. Независимо, че транспортното замърсяване през туристическия сезон може да 
предизвика високи 24-часови концентрации на ФПЧ10, годишното осреднение води до 
много по-ниски резултати, дължащи се основно на значително по-ниските СД 
концентрации през останалите сезони на годината. 
 

Изводи: 
Влиянието на групата източници „Транспорт” върху КАВ в Община Несебър по 
отношение на ФПЧ10 може да се оцени като незначително до слабо за отдалечените 
от морския бряг територии и умерено за крайбрежната зона от село Равда до Свети 
Влас. През летния сезон неговото влияние нараства, но не може самостоятелно да 
предизвика създаването на приземни концентрации, превишаващи СД НОЧЗ от 50 
µg/m3. В годишен план относителното му влияние намалява до незначително. За 
района на и около Новия Несебър се отчита понижаване на СД и СГ концентрации за 
2013г. спрямо периода 2009 -2010г. Същото заключение може да се направи и за 
района на КК Слънчев Бряг. Районът на Стария Несебър остава слабо засегнат от 
транспортното замърсяване. 
 

5.Обобщена оценка на влиянието на групите източници  
Както е известно, влиянието на отделните групи източници при формиране на приземните 
концентрации на ФПЧ10 и по-конкретно на техния 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 12 
дискретни рецептора, 11 от тях са (червени квадратчета) разположени в различни зони, 
жилищни комплекси и квартали на Несебър. 12-десетия рецептор (синьо квадратче) е 
разположен в зоната на АИС-Несебър на около 50m от пункта. Илюстрация за 
приблизителното разположение на тези рецептори е показана на Фиг.V-19. 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.  
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Фиг. V-19. Илюстрация на 
разположението на 

дискретните рецептори за 
оценка на КАВ 

Несебър – нов град 

Слънчев бряг 1 

Влас 

Слънчев бряг 3 Слънчев бряг 4 

Кошарица 

Равда 1 

Равда 2 

Тънково Слънчев бряг 2 

Обзор 

 
Легенда: Дискретни рецептори (червени квадрати) по населени места; Рецептор 
разположен на 50m от пункт АИС (синьо квадратче). 
 
Оценката на КАВ към 2013г. чрез дискретни рецептори по отношение на възможните най-
високи 24-часови концентрации на ФПЧ10 (екстремни за дадения рецептор СД 
концентрации) е представено на Tаблица V-11. В същата таблица са дадени и средните за 
12-те рецептора стойности. В таблиците са използвани типови съкращения за групите 
източници както следва: 

 БО – Битово отопление; 
 ТР – Транспорт; 

 
От Таблица V-11 се вижда, че влиянието на битовото отопление е най-силно за град 
Несебър (84.30 µg/m3) и гр. Обзор (48.55 µg/m3), където е в състояние самостоятелно да 
доведе до СД концентрации над 50 µg/m3. За останалите населени места и курортни зони 
влиянието на битовото отопление участва с абсолютен дял от 2 до 5 µg/m3 и не може да 
създаде самостоятелно СД концентрации над СД НОЧЗ от 50 µg/m3.  
 
Влиянието на транспорта е слабо до умерено за Община Несебър. В зоната около 
транспортно ориентирания рецептор „Слънчев бряг 3” той може самостоятелно да доведе 

АИС Несебър 

М 1:100 000 
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до приземни концентрации от 15.73 µg/m3 и по този начин да допринесе за допълнително 
увеличаване на максималните 24-часови концентрации. В останалите рецепторни точки 
транспортът създава самостоятелно максимални СД концентрации в границите от 3 – 10 
µg/m3. 
 

Таблица V-11. Абсолютни максимални стойности на 24-часови концентрации на 
ФПЧ10 за 2013г. по групи източници, µg/m3,  

  БО ТР Сума Изч. 
1 Несебър стария град 13.11 1.02 14.13 13.96 

2 АИС (Несебър нов град) 84.30 3.40 87.70 86.93 
3 Слънчев бряг 1 0.57 2.58 3.15 2.86 
4 Слънчев бряг 2 0.36 4.22 4.58 4.50 
5 Слънчев бряг 3 0.37 15.73 16.10 15.96 
6 Слънчев бряг 4 0.30 8.44 8.74 8.51 
7 Влас 2.30 5.47 7.77 7.05 
8 Равда 1 8.61 10.13 18.74 18.26 
9 Равда 2 1.45 6.39 7.84 5.33 

10 Тънково 22.11 3.54 25.65 23.73 
11 Кошарица 20.16 0.39 20.55 20.27 
12 Обзор 48.55 0.22 48.77 48.59 
 Средна стойност 16.85 5.13 21.98 21.33 

 
Относителното разпределение на максималните СД концентрации по групи източници е 
показано в два варианта: средно за община Несебър (осреднена стойност от всичките 12 
рецептора) и за Несебър – новия град. 
 

 
 

Със своите 76.7% битовото отопление се налага като основен източник, предизвикващ 
превишаване на СД НОЧЗ. За град Несебър поради високата концентрация на население, 
относителният дял на битовото отопление нараства до 96%, (Фиг. V-21).  
 

76.7%

23.3%

Фиг. V-20. Относителен дял на отделните групи източници 
за формиране на максималните СДК на ФПЧ 10 в Община 

Несебър 

Битово отопление Транспорт
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Влиянието на транспорта върху КАВ при формиране на нивото на ФПЧ10 в атмосферния 
въздух в близост до големите комуникационни кръстовища и магистрали достига 23%, и 
бързо отслабва с отдалечаване, като достига едва 4% в градската част. 
 

 
 
Абсолютните стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за населени места и 
курортни зони в Община Несебър са показани в таблица V-12. От данните става ясно, че 
местните източници на ФПЧ10 не са в състояние да доведат до превишаване на СГ НОЧЗ 
от 40 µg/m3. Най-високи стойности се очакват за град Несебър (21.85 µg/m3), но те остават 
около 2 пъти по-ниски от нормата. За останалите населени места от общината СГ 
концентрации на ФПЧ10 се очаква да бъдат в границите от 1 до 5 µg/m3.  
 

Таблица V-12. Абсолютни максимални стойности на средногодишните 
концентрации на ФПЧ10 за 2013г. по групи източници, µg/m3,  

  БО ТР Сума Изч. 
1 Несебър стария град 2.147 0.13 2.277 2.44 

2 АИС (Несебър нов град) 21.15 0.7 21.85 22.37 
3 Слънчев бряг 1 0.042 0.92 0.962 4.96 
4 Слънчев бряг 2 0.034 1.18 1.214 7.23 
5 Слънчев бряг 3 0.036 1.23 1.266 8.17 
6 Слънчев бряг 4 0.038 0.8 0.838 9.78 
7 Влас 0.412 1.14 1.552 1.59 
8 Равда 1 0.135 0.38 0.515 2.47 
9 Равда 2 1.085 0.21 1.295 0.68 

10 Тънково 5.48 0.03 5.51 5.76 
11 Кошарица 4.97 0.01 4.98 5 
12 Обзор 11.57 0.124 11.694 11.58 
 Средна стойност 3.92 0.57 4.50 6.84 

 
 

96.12%

3.88%

Фиг. V-21. Относителен дял на отделните групи източници 
за формиране на максималните СДК на

ФПЧ10 в град Несебър

Битово отопление Транспорт
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Относителният принос на отделните групи източници при формиране на СГ концентрации 
на ФПЧ10 за Община Несебър (средно за всичките 12 рецептора) е показан на Фиг.V-22. 
Отново най-голям дял има битовото отопление (87%), влиянието на транспорта може да се 
приеме за умерено (12.7%). Тези резултати имат най-висок коефициент на надеждност, 
тъй като са формирани чрез осредняване на 365 СД концентрации за всеки рецептор 
поотделно и за всяка група източници.  
 

 
 
Относителният принос на отделните групи източници при формиране на СГ концентрации 
на ФПЧ10 за град Несебър е показан на Фиг.V-23. Отново най-голям дял има битовото 
отопление, но в сравнение със средния за общината, нараства до 96%. Това увеличение 
води до значително намаляване на относителния дял на транспорта до 3.2%.  
 

 
 
Прибавянето на фоновото замърсяване (Фиг.V-24 и V-25) променя картината значително, 
тъй като то е по-високо от очакваните средногодишни концентрации, формирани от 
всички местни източници. В този баланс фоновото замърсяване заема 75%, срещу 21% дял 
на битовото отопление за Община Несебър. В случая фоновото замърсяване следва да се 
тълкува като възможен външен пренос, но това не е отчетено. В този годишен баланс на 
имисиите не е отчетен и преноса от неорганизираните източници на емисии. 

87.30%

12.70%

Фиг. V-22. Относителен дял на отделните групи източници 
за формиране на максималните СГК на ФПЧ10 за Община 

Несебър 

Битово отопление Транспорт

96.80%

3.20%

Фиг. V-23. Относителен дял на отделните групи източници 
за формиране на максималните СГК на ФПЧ10 за град 

Несебър

Битово отопление Транспорт
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Заключение: 
Разположените на територията на Община Несебър източници на ФПЧ10 не са в 
състояние самостоятелно да доведат до превишаване на СД НОЧЗ от 50 µg/m3. 
Изключение прави град Несебър, в който въздействието на битовото отопление 
самостоятелно може да доведе до 20-25 превишавания на СД НОЧЗ (проверката е 
направена с помощната програма “Percent view”, която е част от модела ISC-
Aermod). При отчитане на замърсяването от транспорта тези превишения могат да 
достигнат 25-30, а с отчитане и на фоновото замърсяване (13.6 µg/m3) очакваният 
брой на превишаванията в град Несебър може да достигне до 35-40.  
 
Резултатите от дисперсното моделиране показват още, че превишаване на СГ 
НОЧЗ от 40 µg/m3 не се очаква за цялата територия на общината, в това число и за 
град Несебър. Тези изводи са в сила когато не се отчита преноса на ФПЧ10 от 
неорганизираните източници под форма на вторично замърсяване при екстремни 
метеорологични условия (суспендиране на прах от открити площи при силен вятър). 
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Фиг. V-24. Относителен дял на отделните групи 
източници за формиране на СГК на ФПЧ10 за община 
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Фиг. V-25. Относителен дял на отделните групи източници за 
формиране на СГК на ФПЧ10 за град Несебър с включен фон
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6. Информация за замърсяването от други райони. 
В региона няма други големи източници на прах, които биха могли да окажат Влияние 
върху качеството на атмосферния въздух в Община Несебър. Най- голямата агломерация в 
района, Община Бургас се намира на разстояние 25 km от южната граница на гр. Несебър, 
поради което не се очаква пренос на замърсители от източници на емисии разположени на 
територията на съседни общини. 
 
Представените в предходната точка данни от дисперсното моделиране на Община 
Несебър показаха, че с малки изключения, разположените на нейна територия източници 
на ФПЧ10 не са в състояние да предизвикат наднормени замърсявания. В такива случаи е 
важно да бъде отчетено фоновото замърсяване Данни за националното фоново 
замърсяване могат да се получат от Комплексна фонова станция „Рожен”, представени на 
Фиг.V-26. От нея добре се вижда тенденцията към постоянно понижаване на фоновото 
замърсяване, съгласно периода 2009 – 2010г. 
 

 
Фиг.V-26. Средногодишни концентрации на ФПЧ10, измерени в КФС „Рожен” за 

периода 2009 - 2013 г. 
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