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V.2.3. Транспорт 
 

В община Несебър е развит основно автомобилния транспорт. От останалите видове 

транспорт – железопътен, въздушен и морски, единствено се осъществява морския 

(риболов и пътнически), но неговият дял е незначителен и може да се пренебрегне на 

този етап.  

Автомобилният транспорт продължава да се развива с високи темпове в световен 

мащаб вече няколко десетилетия. В България тези темпове са още по-високи, но 

основно за сметка на употребявани автомобили (леки, лекотоварни, тежкотоварни и 

автобуси), чийто стандарти не отговарят на съвременните условия (Euro 6). По данни 

на КАТ към 1.07.2016 г. Разпределението на моторните превозни средства 

 Над 20 г. – 43.4%; 

 Между 15 и 20 г. – 27.9%; 

 Между 10  и 15 г. – 16.4%; 

 Между 6 и 10 г. – 8.5%; 

 До 5 г. – 3.8%; 

 

Към същата дата, разпределението на автомобилите по вида на използваното гориво е 

показан в таблица № V.2.3.1. Тя ясно показва, че алтернативните (екологичните) 

начини за задвижване са с незначителен относителен дял и реално могат да бъдат 

пренебрегвани към момента. Основен принос към емисиите от ФПЧ10, формирани при 

работата на двигателите с вътрешно горене имат автомобилите, използващи дизелово 

гориво. Добре известно е, че дизеловите двигатели предизвикват така наречената 

димност в отработените газове, което се дължи на по-високото съдържание на сажди. 

Изследвания показват, че 95% от изхвърляните сажди са под 10 μm, а 93% под 2.5 μm. 

 

ТАБЛИЦА № V.2.3.1. 

Разпределение на автомобилите в България по вид на използваното  

гориво към 1.7.2016 г. по данни на КАТ 

Гориво Брой % 

Бензин 1851331 52.05 

Дизел 1639619 46.10 

Газ 63617 1.79 

Електричество 217 0.01 
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Хибрид (бензин) 1862 0.05 

Хибрид (дизел) 58 0.00 

Сума: 3556704 100.00 

 

Въпреки, че в развитите страни автотранспорта има най-голям дял в замърсяването на 

въздуха, в България с най-висок относителен дял е битовото отопление (през 

отоплителния сезон), а автотранспортът заема второ място (първо място в периода 

извън отоплителния сезон). 

 

Суспендиране на прах от пътните платна 

В населените места автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на 

ФПЧ (широка фракция, в това число с аеродинамичен диаметър около и под 10 

микрона). Неговата  интензивност е пропорционална на автомобилния  трафик и  

следва неговите изменения – сезонни и денонощни. По тази причина в големите 

населени места с интензивен градски трафик максималната концентрация на ФПЧ10  в 

атмосферния въздух обикновено съвпада с часовете на пиков трафик. През нощните 

часове неговото влияние върху КАВ силно намалява до пренебрежимо ниски нива. 

Независимо от това, в градските зони с интензивен трафик автотранспортът е в 

състояние да поддържа високи 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 бензина и газовите горива не съдържат тежки 

въглеводороди, изгарянето им в двигателите с вътрешно горене обикновено не е 

съпроводено с отделяне на сажди. По тази причина се приема, че работата на 

бензиновите двигатели не води до образуване на сажди. Изключение правят силно 

износени  бензинови  двигатели,  при  които  в  горивната  камера  прониква  смазочно 

масло. Изгарянето на дизелово гориво обаче в много случаи води до генериране на 

сажди. Този процес е особено силен, когато към горивните камери се подава силно 

обогатена на гориво смес (процес на ускоряване). Независимо, че през последните 

десетилетия дизеловите двигатели се усъвършенстваха много, процесът на непълно 

горене в процеса на ускоряване не е овладян. Като техническо решение, към 
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изпускателна система на новите дизелови автомобили се монтира филтър за частици. 

Автомобилите, отговарящи на екологичен стандарт „Euro 5“ и „Euro 6“ са произведени 

с филтри за частици, които периодично трябва да се подменят. У нас задължително 

изискване за наличие на филтър за частици към дизеловите автомобили няма. 

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. 

Суспендирането на прах от пътните платна – това е основния механизъм, по който 

автотранспортът предизвиква вторично замърсяване с ФПЧ10. Предизвиква се 

едновременно от два фактора: предаване на кинетична енергия на частиците върху 

пътното платно от въртящите се автомобилни гуми и завихряне на вече придобилите 

енергия частици в аеродинамичната диря на движещия се автомобил. Картината става 

още по-сложна при едновременното движение на няколко автомобила, каквато е 

картината в градски условия.  

За пътните условия в България може с увереност да се приеме, че относителният 

дял на суспендирания прах от пътните платна представлява повече от 95% от 

общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта. 

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. 

 

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 

Пътен нанос: 
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пропорционална на интензивността на движение. Този ефект се наблюдава най-силно 

при дневен трафик над 5000 МПС/24 часа (висок трафик). При трафик под 5000 

МПС/24 часа (слаб трафик) и равни други условия, задържащия се върху пътните 

платна нанос е повече. Чрез осредняване на данни е установено, че от общото 

количество суспендиран от пътя прах, около 20% са ФПЧ10. Не е известно за сега в 

България да са правени подобни измервания. По тази причина информация за подобни 

изследвания и измервания могат да се намерят само в чуждестранни източници. 

Представената в настоящата оценка информация е заимствана от изследвания на U.S. 

EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42). 

От казаното по-горе става ясно, че в реални условия пътният нанос е една непрекъснато 

променяща се величина. Нейните стойности могат да варират в твърде широки граница 

(от 0.02 до 400 g/m
2
) и това зависи от твърде много фактори, които не могат да бъдат 

свързани в универсална корелация. По тази причина за целите на моделирането се 

използват референтни стойности, получени чрез осредняване на голям брой преки 

измервания. При първокласни пътни условия и липса на постоянни източници за 

пренос на кал и тиня към пътя минималният нанос за път с висок трафик е 0.1 g/m
2
, 

който нараства до 0.4 g/m
2
 за условията на нисък трафик. Приема се, че суспендирания 

при тези условия прах не може да доведе до превишаване на ПС на СД НОЧЗ за ФПЧ10 

от 50 µg/m
3
. Към тези условия можем да отнесем първокласните пътища от РПМ, които 

са реконструирани през последните 5 години, имат добре оформени банкети и канавки, 

подходите към тях са асфалтирани и пътната настилка е в много добро състояние 

(отсъствие на дупки и пукнатини). Даже и при първокласни пътища, при които не се 

допуска непрекъснато внасяне на замърсяване, след проливни дъждове и бури наносът 

бързо се увеличава до нива 0.5 – 3 g/m
2
. Зависимостта на емисията на ФПЧ10 в g/km от 

количеството на пътния нанос при автомобили с различна маса и средна скорост 50 

km/h е получена чрез числено симулиране с използване на модела U.S. EPA. 

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

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

Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, January 2011. На фигура № 

V.2.3.1 е показано изменението на базовия емисионен фактор при промяна на пътния 

нанос в границите от 0.1 до 3 g/m
2
 за автомобили с тегло 1, 2, 3 и 5 тона.  

 

ФИГУРА № V.2.3.1 
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От фигурата лесно може да се оцени, че даже автомобил с тегло 1 тон и пътен нанос 0.1 

g/m
2
  води до емисия от 0.13 g/km. При трафик от 1000 МПС/час (типичен за улиците с 

натоварен трафик) води до емисия от 130 g/h (130 млн. µg) от километър. При нанос 1, 

2 и 3 g/m
2
  тази емисия нараства съответно на 564, 885 и 1152 g/h за километър. В 

случая пътното платно се превръща в непрекъснато действащ линеен източник на 

емисии на ФПЧ10, разположен  на нивото на земята. За разлика от високите източници, 

този тип източници нямат междинно пространство за разсейване и бързо създават 

високи приземни концентрации. Картината се усложнява значително, когато на 

ограничено пространство са разположени множество такива линейни източници 

(улична мрежа в средни и големи населени места). В такива случаи и в зависимост от 

конкретните метеорологически условия се създават предпоставки в отделни точки и 

зони на територията да се достига до много високи моментни приземни концентрации. 

Те от своя страна водят и до получаване на високи СД концентрации. 

 

 

Вторият фактор, който оказва значително влияние върху нивото на емисията е теглото 

на МПС. Това влияние е илюстрирано на фигура № V.2.3.2.  На нея  е показано 

Тегло на автомобила 
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влиянието на теглото на автомобила при изменението му от 1 до 25 тона за път с нанос 

0.1, 0.4, 0.8 и 1 g/m
2
. 

Тази информация е полезна за органите, които се грижат за състоянието на настилките 

по уличната мрежа. 

ФИГУРА № V.2.3.2 
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От фигура № V.2.3.2. се вижда, че с нарастването на теглото на автомобила и при 

постоянно ниво на пътния нанос, емисията нараства нелинейно. Така например, докато 

при пътен нанос 1 g/m
2
  автомобил с тегло 1 тон предизвиква емисия от 0.564 g/km, то 

при същите условия тежкотоварен автомобил с тегло 25 тона предизвиква емисия от 

70.5 g/km (нарастване около 125 пъти). Този пример илюстрира защо движението на 

тежкотоварни автомобили по уличната мрежа на населените места трябва да се свежда 

до абсолютно необходимия минимум. Това обяснява и  защо  по-тежки замърсявания  

със  суспендиран  прах  се наблюдават  в райони с усилено движение на товарни 

автомобили (големи строителни обекти, кариери за добив на инертни материали, 

бетонови центрове, и др. подобни обекти), около които пътищата и работните 

площадки не са в добро състояние и имат високо ниво на пътния нанос. 
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По първокласните пътища от РПМ този ефект силно се редуцира поради ниския 

относителен дял на тежкотоварните автомобили от общия автомобилен трафик и 

ниското ниво на пътния нанос. 

Механизъм на образуване на пътния нанос: 

Основните  причини  за  замърсяването  на  пътните  платна  с  частици  могат  да  се 

класифицират  като  естествени  (природни) и  антропогенни  (предизвикани  от  

различни видове човешка деятелност). 

Към естествените причини спадат процесите на непрекъснато утаяване на частици с 

разнообразен произход от атмосферата върху земната повърхност. Освен това, пръст, 

кал, тиня и пясък попадат върху пътните платна при екстремни метеорологични 

условия като проливни дъждове, порои, свлачища, ураганни ветрове и др. 

Възможностите на хората да влияят върху тези процеси е минимална. 

Антропогенните причини са твърде много на брой, и тук ще бъдат посочени само някои 

от тях, които са характерни за населените места у нас. 

 Директно разсипване на различни строителни материали (пясък, инертни 

материали) и разтвори (вар, хоросан, бетон) върху пътните платна от транспортните 

средства, които ги превозват; Основната причина е свързана с неспазване на 

задължителните изисквания за транспорт на такива типове материали (Илюстрации 

№1и №2); 

 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 (Илюстрация №3); 

 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 

Илюстрации №4и №5); 

 Малки и средни ремонти на фасади на сгради и/или извършване на 

дейности с формиране на прахообразни отпадъци – след завършване на ремонтите 

(частична топлоизолация, запълване на фуги, ремонт на покриви и др.) прилежащите 

тротоари обикновено силно замърсени с различни остатъци от строителни разтвори и 

материали или други прахообразни отпадъци. Независимо, че строителните фирми 
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извозват едрогабаритните отпадъци, тротоарите  остават  непочистени  

(задължителното  измиване  на  замърсените  тротоари след ремонтни работи не се 

практикува). Постепенно всички замърсявания попадат на пътното платно и 

допринасят за увеличаване на пътния нанос (Илюстрации №6 и 7); 

 Натрупване  на  пътен  нанос  до  бордюрите  (Илюстрации  №8÷10)  –  

това  е  често срещана картина. Земната маса постепенно се уплътнява и разширява. 

Става неподатлива на машинно, даже и на ръчно измиване. При всеки дъжд тя се 

изнася към уличните платна; 

 Лошо състояние на паркингите и тротоарите – в редица случаи 

паркингите и тротоарите са в лошо състояние (нарушена повърхност, настилка от 

трошен скален материал) при движение върху тях и силен вятър се формират прахови 

емисии, а при дъждове непрекъснато се отмива прах и се пренася върху прилежащите 

пътни платна (Илюстрации №11 и №12). 

 Паркиране в зелени площи – това е типична картина за много от 

кварталите, в които жителите паркират автомобилите си за пренощуване.  Ниската  

екологична  култура  на  водачите и липса на ефективен контрол от страна на 

общинските органи  води  до  постепенното „превземане” на зелените площи и 

влошаване на състояние им – при всеки дъжд, дълго време неподдържаните зелени 

площи и тези с влошено състояние стават източник за пренос на земна маса към 

тротоарите, а от там към пътните платна (Илюстрации №13 и №14). 

 Лошо състояние на пътните платна – силно нарушени пътни настилки – 

при всяко преминаване на МПС по тях се получава силно запрашаване (Илюстрации 

№5, №12, №15 ÷ №17) 

 

 

 

 

 

 

ФИГУРА № V.2.3.3 
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Илюстрация №1 

 

ФИГУРА № V.2.3.4 

 
Илюстрация №2 

 

ФИГУРА № V.2.3.5 
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Илюстрация №3 

ФИГУРА № V.2.3.6 

 
Илюстрация №4 

 

ФИГУРА № V.2.3.7 
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Илюстрация №5 

 

ФИГУРА № V.2.3.8 

 
Илюстрация №6 
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ФИГУРА № V.2.3.9 

 
Илюстрация №7 

ФИГУРА № V.2.3.10 

 
Илюстрация №8 
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ФИГУРА № V.2.3.11 

 
Илюстрация №9 

ФИГУРА № V.2.3.12 

 
Илюстрация №10 
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ФИГУРА № V.2.3.13 

 
Илюстрация №11 

ФИГУРА № V.2.3.14 

 
Илюстрация №12 
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ФИГУРА № V.2.3.15 

 
Илюстрация №13 

ФИГУРА № V.2.3.16 

 
Илюстрация №14 
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ФИГУРА № V.2.3.17 

 
Илюстрация №15 

ФИГУРА № V.2.3.18 

 
Илюстрация №16 
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ФИГУРА № V.2.3.19 

 
Илюстрация №17 (отбивка за с. Тънково) 

Представените илюстрации от Несебър показват само няколко от многото възможни 

пътища за попадане на почва, кал, тиня, остатъци от строителни материали, разтвори и 

др. върху пътните платна. Ако многобройните източници за това не бъдат силно 

намалени или ликвидирани, върху пътните платна системно ще се поддържат високи 

нива на наноса и следователно, високо ниво на емисии от прах, в това число и на ФПЧ10 

и съответно влошено КАВ с високи СДК на ФПЧ10 с нива превишаващи ПС на СД 

НОЧЗ. 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 поддържане настилките на пътните 

платна, паркинги и тротоари в много добро състояние, непрекъснато намаляване и 

ликвидиране на пътищата за попадане на нанос върху пътните платна по всички 
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антропогенни начини, в това число чрез замърсени с кал автомобилни гуми и чрез 

дъждовните води от лошо поддържани зелени площи, нерегламентирани паркинги и 

други лошо поддържани площи за обществено ползване. 

Оценката на емисиите на ФПЧ10 в резултат на движението на транспортните средства 

по пътната мрежа зависи в голяма степен и от вида и качеството на пътните настилки. 

Към момента няма специална методика за изчисляване на емисиите на ФПЧ10 от пътен 

унос в резултат на движението на автомобилите. По тази причина, за оценка на 

емисиите на ФПЧ10 от транспорта е използвана методика на US EPA, основаваща се на 

математическото моделиране – “Supplemental D to Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors, Volume 1 Stationary Point and Area Soutces, Ap-42, 5th  Edition”. В основата на 

математическия модел е уравнението: 

Еf= k (sL/2)
0,91

 х (W/3)
1,02

 , където: 

Ef - прогнозен емисионен фактор, (g/km); sL - унос по пътната настилка, (g/m
2
); k- 

основен емисионен фактор; W - средна маса на моторните превозни средства, които 

пътуват по пътя, (t). 

Горното уравнение е разработено на базата на изследвания, доказващи, че при 

движението си автомобилите суспендират в атмосферата частици с широк 

дисперсионен състав. Предвид факта, че състоянието на уличното платно не може да 

бъде стандартно определено, US ЕРА допуска моделите за оценка на емисиите от прах 

да се правят при равновесни условия, при които количеството на постъпващите върху 

пътната настилка отлагания са равни на всички суспендирани в атмосферния въздух и 

така се елиминират условията, при които процесът на отлагане е нарушен: лед, сняг, 

дъжд и др. 

Вторичният  унос  върху  пътното  платно  зависи  от  много  фактори,  между  които  са 

средната скорост на движение на моторните превозни средства, среднодневния трафик, 

широчината на пътните платна, наличието или отсъствието на бордюри, канавки и 

платна за паркиране и други. 

За специфичните стойности на вторичния унос US EPA предлага критерии за избор. За 

целта  улиците  се  разделят  на  две  групи:  главни  (от  500  до  5000  моторни  

превозни средства за 24 часа) и малки (под 500 моторни превозни средства за 24 часа). 

За първият случай се предлагат стойности на sL в границите от 0.015 до 1 g/m
2
, а за 

втория случай от 1 до 2 g/m
2
. Ниските стойности предполагат отлично състояние на 

асфалтовото покритие, докато високите стойности отговарят на лошо състояние. 

Стойностите са съобразени и с правилото, че отлаганията върху пътната настилка в 

градовете са по-големи в сравнение с тези за извънградските територии. 
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Влиянието  на  автотранспорта  върху  КАВ  и  особено  върху  емисиите  на  ФПЧ10   

има съществено значение, тъй като той е най-динамично развиващият се източник на 

емисии в атмосферния въздух както в световен, така и в регионален мащаб. Този извод 

е от особено значение за населените места и силно урбанизираните територии, поради 

това, че в тези райони се съчетават множество неблагоприятни фактори: 

 Нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители; 

 Непрекъснато   нарастване   на   средната   мощност   на   леките   и   

товарните автомобили; 

 Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред 

останалите видове транспорт; 

 Висок относителен дял на автомобилите “втора употреба” с 

нефункциониращи катализаторни устройства; 

 Висока средна възраст на МПС в експлоатация; 

 Изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с бързо увеличаващия 

се брой на МПС. 

Факторите,  обуславящи  количествено  вредното  влияние  на  автомобилния  

транспорт върху качеството на атмосферния въздух в градска среда са: степента на 

автомобилизация, вида и състоянието на уличната мрежа, структура на автопарка по 

типове автомобили и използвано гориво, организация на движението. 

 

Пътна и улична мрежа  

През   територията   на   Община   Несебър   преминава   главен   път І-9 (Европейска 

номерация Е-87).  Той преминава през територията на три области:  

Добричка, Варненска и Бургаска. Започва от ГКПП Дуранкулак и завършва при ГКПП 

Малко Търново. В картата на Община Несебър път І-9 включва участъците от Ахелой 

до Обзор. За целите на моделирането те са разделени на две отсечки: Ахелой-Слънчев 

бряг (север) с дължина 10.7 km и Слънчев бряг – Обзор с дължина 30.2 km. В 

последните година значение придоби и четвъртокласен път ІV-9061 Слънчев бряг – 

Тънково (7.7 km), който през Каблешково осигурява алтернативен маршрут за Бургас, а 

също така и  връзка с автомагистрала „Тракия“. В моделната схема е включен и 

общинския път Слънчев бряг – Кошарица (5.3 km), чийто значение нараства с 

Годишни емисии на ФПЧ10 от автотранспорта на територията община 

Несебър 

 

http://www.eufunds.bg/
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развитието на курортните зони в това направление. Като общински пътища са 

включени и участъците, свързващи бетоновите възли в промишлените зона на Несебър 

и с. Равда с път І-9, които са в много лошо състояние. 

Обхванатата от моделирането пътна и улична мрежа на територията на Община 

Несебър е с обща дължина 78.4 km. Основната част от нея обаче е път І-9 с обща 

дължина около 41 km. Дължината на обхванатите третокласни пътища е 15.4 km, а 

уличната мрежа на Несебър е представена чрез обща дължина от 22.4 km. 

Доколкото първокласен път І-9 преминава непосредствено по западната част на 

Несебър, неговото влияние върху КАВ в града се очаква да бъде значимо.  По данни от 

автоматичните преброителни камери на КАТ в пункт Ахелой, средното натоварване на 

път І-9 през месец януари 2016 г. е било 8346  МПС/24 часа, отговарящо на 777 

МРС/час и максимална часова интензивност в 16 часа (фигура №V.2.3.8.). 

Автоматичната преброителна станция „Обзорски проход“ показва за месец август 2016 

г. средно натоварване 9756 МПС/24 часа, отговарящо на 825 МРС/час и максимална 

часова интензивност в 12 часа (фигура №V.2.3.9.). 

ФИГУРА № V.2.3.8 
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ФИГУРА № V.2.3.9 
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Относително изменеие на интензивността на движение по 

път І-9 за 2016 г. (Преброителна станция "Обзорски 

проход")

 

 

Относителното изменение на часовия трафик в градски условия е показано на фигура 

№V.2.3.10. Данните с заимствани от измервания на градския трафик в Бургас, но по 

наше мнение те могат да се приложат и за основните градски магистрали на Несебър. 

Изменението на средната часова интензивност по третокласната на мрежа в България е 

получена на базата на осредняване на данни от автоматичните преброителни камери на 

КАТ за поредица от типични третокласни пътища в различни части на страната. Тези 

данни са представени на фигура №V.2.3.11. Относителните коефициенти за сезонно 

изменение на интензивността на трафика (фигура №V.2.3.12.) отчитат средните 

изменения на трафика по РПМ в зависимост от сезона.  
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ФИГУРА № V.2.3.10 
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ФИГУРА № V.2.3.11 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Относителни коефициенти на часова интензивност по 

третокласната пътна мрежа за 2016 г.
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ФИГУРА № V.2.3.12 
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Относителни коефициенти на сезонно натоварване за град 

Несебър 

 

 

Разпределението на автомобилите по товароносимост (таблица №V.2.3.2) показва, че 

основният поток е от леки и лекотоварни автомобили (94.86%). Средно товарните и 

тежкотоварните автомобили, в това число и с ремарке, са около 2.69%, а автобусите 

съответно 1.53%. За целите на моделирането, тежкотоварните автомобили са обединени 

с автобусите.  

ТАБЛИЦА №V.2.3.2 

Средно разпределение на автомобилите по републиканската пътна мрежа по 

товароносимост 

ЛА ЛТ СТ ТТ ТТ+р АВТ Др. МТЦ Сума 

87.60 7.26 1.56 0.37 0.76 1.53 0.83 0.09 100.00 

Забележка: 

ЛА – леки автомобили; ЛТ – лекотоварни автомобили; СТ – среднотоварни автомобили; ТТ – 

тежкотоварни автомобили; ТТ+р – тежкотоварни автомобили с ремарке; АВТ – автобуси; Др. 

– други превозни средства; МТЦ – мотоциклети и мотопеди. 

 

В град Несебър уличната мрежа е съставена предимно от главни улици – ІV клас, с 

широчина от 7.0 и 12.0 метра. Дължина на първостепенната улична мрежа е около 55 

km, а общата дължина на уличната мрежа в Несебър е около 135 km, поддържана в 

сравнително добро състояние. В града съществуват 10 броя светлинно регулирани 

кръстовища. Кръговите кръстовища са само 4, които поради натоварването на трафика 

се оказват крайно недостатъчни. 

http://www.eufunds.bg/
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Използваните за целите на моделирането данни са представени в таблица №V.2.3.3. 

ТАБЛИЦА №V.2.3.3 

Дължина и максимален часов трафик по основната улична и пътна мрежа на Несебър 

 по данни на КАТ и експертни данни 

№ Условно име Официално наименование Дължина Трафик 

  
 

km МПС/час 

1 SLINE1 Път І-9 Сл. Бряг - Обзор 10.71 777 

2 SLINE2 Път І-9 Ахелой - Сл. бряг 30.18 825 

3 SLINE3 Равда - път І-9 1.08 320 

4 SLINE4 Равда - Несебър (ул. Иван Вазов) 4.56 620 

5 SLINE5 Път І-9 - ул. Хан Крум 2.84 600 

6 SLINE6 Несебър - Сл. Бряг 5.34 650 

7 SLINE7 Сл. Бряг - Елените 6.68 550 

8 SLINE8 Ул. Отец Паисий 0.64 200 

9 SLINE9 Ул. Христо Ботев 0.49 200 

10 SLINE10 Ул. Черно море 1.24 200 

11 SLINE11 Път ІV-9061 Тънково 7.74 500 

12 SLINE12 Сл. Бряг - Кошарица 5.32 450 

13 SLINE13 Бетонов възел 1 - път І-9 0.92 36 

14 SLINE14 Бетонов възел 2 - път І-9 0.68 36 

 
Сума: 

 
78.42 

 

 

Очакваните годишни емисии от ФПЧ10 от включените в изследването пътни артерии на 

Несебър съгласно таблица №V.2.3.3 са изчислени с отчитане както на денонощното 

изменение на трафика (фигури №V.2.3.8÷№V.2.3.11), така и с неговото сезонно 

изменение (фигура №V.2.3.12). Те са представени в таблица №V.2.3.4. 

ТАБЛИЦА №V.2.3.4 

Формирани емисии на ФПЧ10 чрез суспендиране от пътните платна  

от транспорта на територията на община Несебър 

 Лято Есен Зима Пролет Сума 

[g/s] 52.1 42.7 36.2 42.1 
 

[kg/h] 187.6 153.9 130.3 151.6 
 

[kg/24] 2015.1 1652.7 1399.9 1628.0  

[t/y] 183.4 161.4 150.4 155.9 651.0 

 

Емисиите от сажди, съпътстващи работата на дизеловите двигатели са изчислени на 

базата на емисионен фактор, предоставен от България на ЕЕА, с отчитане на 

http://www.eufunds.bg/
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измененията на трафика по часове в денонощието и по сезони. Крайните стойности са 

представени в таблица №V.2.3.5. 

ТАБЛИЦА №V.2.3.5 

Формирани емисии на ФПЧ10 (сажди) от дизеловите двигатели  

на автомобилите на територията на община Несебър 

 Лято Есен Зима Пролет Сума 

[g/s] 4.756 3.831 3.245 3.773 
 

[kg/h] 17.121 13.790 11.681 13.585 
 

[kg/24] 183.895 148.115 125.459 145.908  

[t/y] 16.734 13.478 11.417 13.278 54.907 

 

Сравнението на данните от таблица №V.2.3.4 и таблица №V.2.3.5. ясно показва, че 

основният механизъм за генерирането на ФПЧ10 е суспендирането им от пътните 

платна. Относителният дял на саждите в общата емисия на частици е по-малък от 7.8%. 

Независимо от това, за целите на моделирането са използвани моментни емисии като 

сума от частиците генерирани чрез суспендиране и сажди. 

На територията на град Несебър и КК „Слънчев бряг“ функционират общо 8 платени 

паркинга (един от тях на територията на КК Слънчев бряг) с общо 1474 места. Най-

голям е паркинг „Север“-голям със 700 места (около 50% от всички места за 

паркиране). На второ място е паркинг „Вятърна мелница“ с 250 места. Три от 

паркингите са с платен абонамент („Север“-малък, „Училище“ и „Поща“), поради което 

интензивността на работата им е много ниска. Реално туристите ползват четири 

паркинга: „Север“-голям, „Яхтено пристанище“, „Вятърна мелница“ и „Морска гара“) с 

общо 1060 места за паркиране. По време на туристическия сезон през тях са преминали 

64500 автомобила, което представлява около 84% от годишния оборот на всички 

паркинги. Данните за описаните по-горе паркинги (сини зони) са преддставени в 

таблица №V.2.3.6. 

Активно работещите паркинги с голям капацитет също представляват източници на 

емисии. За разлика от пътищата и улиците, движените в рамките на паркингите става с 

много ниска скорост, поради което суспендирането на прах от платната е минимално и 

може да се пренебрегне. От това следва, че емисиите на вредни вещества в границите 

на даден паркинг ще се предизвикват основно от работата на двигателите (дизелови 

или бензинови). 
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ТАБЛИЦА №V.2.3.6 

Данни за паркингите в град Несебър и Слънчев бряг,  

работещи като „Синя зона“ 

 
Период на 

експлоатация 

Места за 

паркиране 

Преминали 

автомобили 

за периода 

Среден брой 

паркирания 

на ден 

 месеци брой брой брой 

"Север" - голям 6 700 36500 203 

"Север" - малък 6 84 500 3 

Морска гара 6 40 6000 33 

Вятърна мелница 5 250 15000 100 

Яхтено пристанище 3 70 7000 78 

"Училище" 3 130 1500 17 

"Поща" 4 100 1500 13 

"Млечен бар" Сл.бряг 4 100 9000 75 

Сума:  1474 77000 521 

 

На базата на данните от таблица №V.2.3.6., изчисляването на емисиите от споменатите 

по-горе четири паркинга е направено чрез следния сценарий 

 Капацитет на зоната – 1060 автомобила; 

 Средно разстояние за паркиране в зоната – 1 km; 

 Средно време на престой – 2 h; 

 Среден брой паркирания на ден  - 339; 

 Активно време – 16 h/d; 

 Работни дни в годината – 120; 

Отчетени са само емисиите на сажди от работата на дизеловите двигатели, които в тази 

зона работят на неблагоприятен режим (стартиране, маневриране). Използван е 

емисионен фактор 0.71 g/km. Резултатите от изчисленията показват следните емисии от 

ФПЧ10: 

 Моментна емисия – 0.07g/s; 

 Дневна емисия – 4.31kg/d; 

 Годишна емисия – 1864 t/y. 

 

V.2.4. Промишленост 
Подходящите природо-климатични условия – високата средногодишна температура и 

прекрасните плажни ивици, са фактор, който формира основната отраслова структура 

на общинската икономика - стопанския туризъм. 
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Община Несебър е най-голямата туристическа агломерация на Българското 

Черноморие. Значителна част от тази материална база е съсредоточена в гр.Несебър, 

КК „Слънчев бряг“, ВС "Елените", гр. Обзор и гр. Свети Влас и , селата Равда и 

Кошарица. 

В съответствие с климатичните и почвените условия община Несебър е с исторически 

традиции и с подходящи предпоставки за развитие на лозарството и овощарството.  

Поземленият фонд на територията на общината е разпределен, както следва: частни 

земи - 126 898 дка, общински - 1097 дка, държавен фонд - 1106 дка, остатъчен фонд - 28 

685 дка. Общият размер на обработваемата площ е 95 388 дка към 2000 год. 

Община Несебър управлява три предприятия: 

 "Управление на общински гори, селско и горско стопанство"; 

 "Управление на отпадъците-Несебър"; 

 "Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване" гр. Несебър. 

Като правило, тези дейности не са свързани с пряко замърсяване на въздуха с ФПЧ10. 

Промишлеността е традиционно слабо развита и насочена единствено за обслужване на 

туристическия сектор и строителството в общината, като играе спомагателна роля. 

Няма пряко влияние върху формирането на продажбите на територията на общината. 

Строителството на територията на общината е обвързано изцяло с разширяването, 

модернизацията и поддръжката на материално-техническата база на туристическия 

сектор. За осигуряването му с варови разтвори и бетон на територията на общината 

действат пет фирми бетонови и варови центрове (таблица №V.2.4.1). На техните 

площадки липсват постоянно действащи точкови източници на атмосферни емисии. 

Поради тази причина не са обхванати от контролни и собствени периодични 

измервания за емисии на прах и други вредни вещества в атмосферния въздух. По тази 

причина, очакваните емисии на ФПЧ10 при производството на бетон са изчислени по 

методика на US EPA (U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. 

(AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. 11.12 Concrete Batching. Research 

Triangle Park, North Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality 

Planning and Standards, October 2011.) на базата на стандартна рецепта за бетон В15 и 

емисионни фактори по отделни операции. Резултатите са представени в таблица 

№V.2.4.2. 
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ТАБЛИЦА№ V. 

Действащи фирми за производство на варови разтвори и бетон на територията на 

Община Несебър 

№ Промишлено предприятие Местоположение 
Производителност Емисия 

t/h t/y 

1 
Варов и Бетонов център 

„Мавров и Сие Бетон“ ООД  
Несебър 160 37.99 

2 
Варов и Бетонов център 

„Импулс – СВ“ ООД – 

производителност 

Несебър 50 11.87 

3 
Варов и Бетонов център 

„Прима Бет“ ЕООД – 

производителност  

Несебър 150 35.62 

4 
Варов и Бетонов център 

„Кредо Г4“ ЕООД – 

производителност  

Тънково 60 14.25 

5 
Варов и бетонов център 

„Атлант 2013“ ЕООД  
Обзор 100 23.74 

 Сума:   123.77 

 

ТАБЛИЦА№ V.2.4.2 

Очаквани емисии на ФПЧ10 от варовите и бетоновите центрове  

на територията на Община Несебър 
 

Операции 

ЕФ ФПЧ10 Емисия 

kg/t kg/h g/s t/y 

Транспорт на чакъл 0.0017 0.44 0.121 0.94 

Транспорт на пясък 0.00051 0.08 0.023 0.18 

Разтоварване (елеватор) 0.24 15.41 4.280 33.28 

Теглене на товара 0.0013 0.68 0.188 1.46 

Смесване (смесител) 0.078 40.56 11.267 87.61 

 Сума 
 

57.16 15.8783 123.47 

Забележка: 

Емисиите са изчислени на базата на максималната часова  производителност и 

условно приети 2160 работни часа в рамките на една календарна година. 

 

В промишлената зона на с. Равда е разположен Инсталация (цех) за производство на 

дървесни пелети, собственост на фирма „КОМФОРТСТРОЙ 2009“ ООД. На 

територията на цеха са изградени и функционират шест ИУ (комини). Операторът е 

задължен от РИОСВ Бургас да извършва собствени периодични измервания на 

формираните и изпусканите в атмосферния въздух емисии. За изследвания период 

2014÷2017 г. е извършено само едно собствено периодично измерване на действащите 
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изпускащи устройства. По тази причина, очакваните емисии от ФПЧ10 са изчислени на 

базата на нормативно допустимите емисии (НДЕ) на основните му съоръжения (чл.62, 

ал.1, т.1 и Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1 за норми за допустими 

емисии на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни източници на емисии). Параметрите на тези съоръжения и 

очакваните емисии са представени в таблица №V.2.4.3. 

В промишлената зона на с. Оризаре е изграден и функционира Мелничен комплекс за 

производство на брашна  и фуражи, собственост „ЕРМАСКА“ ООД. На територията на 

Мелничния комплекс са изградени и функционират 4 ИУ, които подлежат на 

собствени периодични измервания. Параметрите на тези съоръжения и очакваните 

емисии са представени в таблица №V.2.4.4. През изследвания период са извършени 

собствени периодични измервания през 2015 и 2017 година. При определяне на 

мощностите на емисиите е заложена НДЕ съгласно чл. 11, т.1 от Наредба №1 за норми 

за допустими емисии на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата 

от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии). 

 

ТАБЛИЦА№ V.2.4.3 

Основни параметри на изпускащите устройства (ИУ) и емисии на ФПЧ10 от 

технологическите съоръжения на Инсталацията за производство на дървесни пелети  

ИУ Техническо съоръжение 
Височина Диаметър Дебит НДЕ ФПЧ10 

Масов 

поток 

Годишна 

емисия 

[m] [m] [Nm3/h [mg/Nm3] [g/s] [t/y] 

1 
Аспирация дробилка с 

ръкавен филтър 
5 0.25 1508 5 0.00208 0.01575 

2 
ИУ към циклон №1 

след сушилна камера  
5 0.35 715 15 0.00298 0.0225 

3 
ИУ към циклон №2 

след сушилна камера  
5 0.35 1698 15 0.00708 0.0535 

4 
ИУ към циклон №3 

след сушилна камера  
3,8 0.25 370 15 0.00154 0.0117 

5 
ИУ към циклон №4 

след сушилна камера 
3,8 0.25 1277 5 0.0053 0.040 

6 

ИУ към пещ за 

производство на 

топлина 

4,5 0,25х0,25 630 150 0,02625 0,198 

 
Сума: 

    
0.04525 0.3421 

Забележка: Параметрите на ИУ и емисиите са изчислени на базата на предоставените данни от 

РИОСВ – Бургас с писмо с техен изх. №АВ-254(4) от 13.04.2018 г. и  нормативно допустимите 

емисии (НДЕ) и условно приети 2100 работни часа в рамките на една календарна година. 
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ТАБЛИЦА№ V.2.4.4 

Основни параметри на изпускащите устройства (ИУ) и емисии на ФПЧ10 от 

технологическите съоръжения на Мелничния комплекс в с. Оризаре  

ИУ Техническо съоръжение 
Височина Диаметър Дебит НДЕ ФПЧ10 

Масов 

поток 

Годишна 

емисия 

[m] [m] [Nm3/h [mg/Nm3] [g/s] [t/y] 

1 
 ИУ към транспортна 

лента на силозите  
22 0.35 6 824 20 0,0379 0.235 

2 

ИУ към аспирация от 

зърночистачна машщина 

- бяло почистване  

22 0.3 3 676 20 0,0204 0.126 

3 

ИУ към аспирация от 

зърночистачна машина - 

почистване  

22 0.3 2 811 20 0,0156 0.097 

4 

ИУ към аспирация от 

зърночистачни машини - 

коменно  

22 0.4 4 332 20 0,0241 0.149 

 
Сума: 

    
0.098 0.607 

Забележка: Параметрите на ИУ и емисиите са изчислени на базата на предоставените данни от 

РИОСВ – Бургас с писмо с техен изх. №АВ-254(4) от 13.04.2018 г. и  нормативно допустимите 

емисии (НДЕ) и условно приети 1720 работни часа в рамките на една календарна година. 

 

 

V.2.5. Разпределение на емисиите на ФПЧ10 от трите групи източници на 

територията на община Несебър 

Разпределението на емисиите от трите групи източници е показано със следната 

фигура: 
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ФИГУРА № V.2.5.1 

23%

60%

5% 12%

Емисии на ФПЧ10 в Община Несебър от трите групи 
източници   [%]

„Битово отопление“ - 248,12 t/y

„Транспорт“ - суспендиране от 
пътни платна платна - 651,0 t/y

„Транспорт“ - двигатели с вътрешно 
горене (сажди) - 54, 907 t/y

„Промишленост“ - 124,419 t/y

 
 

Във фигура № V.2.5.1 са посочени количествата и процентното съдържание на 

формираните емисии на ФПЧ10 от отделните групи източници към общото им 

количество на територията на община Несебър, като специално групата източници 

„Транспорт“ (ТР) е конкретизирана с нейните две компоненти – „Емисии на ФПЧ10 чрез 

суспендиране от пътните платна от транспорта “ и „Емисии на ФПЧ10 (сажди) от 

дизеловите двигатели на автомобилите “. 

 

Определено може да се твърди, че в анализирания период най-голям дял от 

формираните общо от трите групи източници на емисии на ФПЧ10 на територията на 

община Несебър има групата източници „Транспорт“ (65%), като само делът на 

компонента - „Емисии на ФПЧ10 чрез суспендиране от пътните платна от транспорта“ 

са 60% от общите за трите групи. 

Втора група по значимост към общото количество емисии на ФПЧ10 е „Битовото 

отопление“ (23%), „Промишлеността“ е на трето място с 12%. На последно място по 

значимост е другият компонент на групата източници „Транспорт“ - „Емисии на ФПЧ10 

(сажди) от дизеловите двигатели на автомобилите “ със скромните 5%. 

Трябва да се има в предвид, че отделните групи източници въздействат върху КАВ на 

територията на община Несебър и особено на територията на населените места по 

различен начин в зависимост от разстоянието на отделните групи източници до дадена 
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точка и/или жилищна част от населеното място, от височината на изпускане на 

съответните емисии, както и от тяхната конкретна мощност. Поради тази причина, не 

може да се очаква, че съответното дялово разпределение на общите емисии от трите 

групи да се запази и като дялово разпределение на общото въздействие върху 

териториите на населените места и в коя да е друга точка от територията на община 

Несебър. 

 

V.3. Дисперсионно моделиране и оценка на актуалния принос на отделните 

сектори/източници за 2016 г. 

Представената по-долу оценка на разсейването с програмния комплекс ISC-AERMOD 

обхваща както влиянието на отделните групи източници, така и комплексна оценка с 

участието с всички обхванати от изследването източници. Последователността на 

представяне на отделните групи източници е в следната последователност: 

1. Битово отопление; 

2. Транспорт. 

3. Промишленост. 

 

Резултатите са представени във вид на изоконцентрационни линии на замърсителите, 

които за ФПЧ10 са ограничени до първите и шестите по стойност най-високи 24-часови 

концентрации, както и средногодишните концентрации. За удобство, разпределението 

на 24-часовите концентрации е представено в жълт цвят, а на средногодишните в син 

цвят. Зоните с превишение на прагова стойност на съответната норма са щриховани в 

червен цвят. С отделни щриховки (жълти и зелени) са показани зоните с превишение на 

горните и долните оценъчни прагове на съответната норма за опазване на човешкото 

здраве. 

 

V.3.1. Оценка на влиянието на група източници „Битово отопление” 

Доколкото битовото отопление на гр. Несебър и населените места в общината са 

представени чрез площни източници, крайните стойности на моментните емисии са 

представени в таблица №V.3.1.1. Град Несебър е представен чрез обособените 

жилищни квартали. Те са получени чрез разделяне на моментните емисии като точков 

източник на ориентировъчната площ на селата и жилищните квартали. В таблиците са 

представени емисиите на ФПЧ10 
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ТАБЛИЦА №V.3.1.1 

Моментни емисии на ФПЧ10 от битовото отопление на Несебър и  

Населените места на община Несебър като площни източници 

Населено място и 

квартали 

Емисия 

ФПЧ10 

Дължина Широчина Площ 
Емисия 

ФПЧ10 

g/s m m m2 g/m2.s 

гр.Несебър Стар град 3.96 660 240 158400 2.502E-05 

кв. Хр. Кудев 0.34 250 110 27500 1.228E-05 

ЖК Младост 6.87 550 570 313500 2.191E-05 

ЖК Перла 0.56 740 140 103600 5.433E-06 

кв. Черно море 1.35 280 1000 280000 4.825E-06 

кв. Аурелия 1.35 600 500 300000 4.503E-06 

кв. Стадиона 0.60 530 540 286200 2.112E-06 

кв. Фрегата 0.90 370 620 229400 3.926E-06 

гр. Обзор 2.95 1050 1150 1207500 2.441E-06 

гр. Свети Влас 4.66 2400 880 2112000 2.207E-06 

с.Тънково 1.40 1000 1000 1000000 1.399E-06 

с. Кошарица 1.49 1200 1100 1320000 1.130E-06 

с. Равда 3.07 1600 630 1008000 3.042E-06 

с. Оризаре 1.83 600 850 510000 3.587E-06 

с. Баня 0.22 550 500 275000 8.147E-07 

с. Паницово  0.12 300 250 75000 1.546E-06 

с. Раковсково 0.11 280 240 67200 1.659E-06 

с. Козница 0.01 150 150 22500 6.505E-07 

с. Приселци 0.11 270 240 64800 1.685E-06 

Общо 31.91 
   

1.002E-04 

 
 

Разпределението на максималните 24-часови концентрации (СДК) на ФПЧ10, получени 

от въздействието на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление на Несебър и 

населените места на общината е представено на фигура №V.3.1.1. 

Зоната с превишаване на ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
 е щрихована в червено. Жълтата 

щрихована област показва териториите в които се превишава нивото на горния 

оценъчен праг (ГОП) от 35 μg/m
3
, а щрихованата в зелено територия фиксира зоните с 

превишен долен оценъчен праг (ДОП) от 25 μg/m
3
.  

Щрихованата в червено зона (СДК с нива над 50 μg/m
3
) покрива цялата територия на 

град Несебър, в това число новата и старата част. Тя е с размери в направление запад-

изток около 3 km и в направление север-юг малко над 800 m. Жълтата и зелената 

щриховани територии излизат значително извън пределите на града в източно и 

западно направление. Абсолютният максимум е разположен на територията на Стария 
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Несебър, близо до района на пристанището. Изчислената му стойност е 169 μg/m
3
. В 

останалата част от територията на Община Несебър ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
 не се 

очаква да бъде превишавана. В района на село Равда максималните 24-часови 

концентрации на ФПЧ10 се очаква да бъдат в границите от 10 до 20 μg/m
3
. В района на 

Свети Влас и Обзор максималните средно денонощни концентрации се очаква да не 

надвишават 10 μg/m
3
. В северозападно направление от Несебър, във вътрешността на 

общината, максималните 24-часови концентрации постепенно намаляват до 5 и 3 μg/m
3
. 

Районът на ПМ „АИС Несебър“ също попада в щрихованата в червено зона, което 

означава че в него се превишава ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
. 

 

 

ФИГУРА №V.3.1.1 

 

Максимални 24-часови концентрации (СДК) на ФПЧ10 от група източници “Битово отопление” 

Абсолютен максимум 

169 μg/m
3
 

Над ПС на СД 

НОЧЗ 

Над ГОП на 

СД НОЧЗ 

Над ДОП на 

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 

 
 

Разпределението  на шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на 

ФПЧ10 е показано на фигура №V.3.1.2. Ясно се вижда, че общата площ на щрихованите 
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зони значително намалява, но тенденцията към превишаване на ПС на СД НОЧЗ и 

оценъчните прагове се запазва. Абсолютният максимум отново се локализира в старата 

част от Несебър с тенденция към намаляване (123 μg/m
3
). Размерът на щрихованата в 

червено зона се свива до около 400 m в направление изток-запад и до около 200 m в 

направление север-юг. АИС Несебър  не попада в „червената“ зона, но е разположен на 

границата между червената и жълтата зона. 

Характерната за 2016 г. роза на вятъра определя мястото на абсолютния максимум в 

старата част на Несебър. Преобладаващите (през зимата) северозападни ветрове 

изместват замърсяването в изток-югоизточна посока, докато западните квартали 

(новата част на Несебър) остават извън зоните с повишени концентрации. 

ФИГУРА №V.3.1.2 

 

Шести по стойност максимални 24-часови концентрации (СДК) на ФПЧ10 от група източници 

“Битово отопление”  

Абсолютен максимум 

123 μg/m
3
 

Над ПС на СД 

НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 
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Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от битовото 

отопление на Несебър и прилежащите села, е показано на фигура №V.3.1.2. 

 

ФИГУРА №V.3.1.3 

 

Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници “Битово отопление”  

Абсолютен максимум 

27.5 μg/m
3
 

Над СГ НОЧЗ 

Над ГОП на СГ 

НОЧЗ 

Над ДОП на СГ 

НОЧЗ 

АИС Несебър 

 
Основният извод от тази картина е, че битовото отопление не може самостоятелно да 

доведе до СГК с нива превишаващи нивото на СГ НОЧЗ от 40 μg/m
3
. Над по-голямата 

част от територията на града СГ концентрации на ФПЧ10 се запазват в границите от 5 

до 10 μg/m
3
. Само в района на абсолютния максимум (в началото на стария град в 

близост до пристанището) СГ концентрация доближава ГОП от 28 μg/m
3
, но остава 
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малко по-ниска от него. Основната причина за това е, че битовото отопление е 

източник с периодично действие. В съответствие със заложените в модела данни  е 

прието, че то работи шест месеца в годината (в отоплителния сезон) и по 12 часа в 

денонощието. Това означава, че то ще генерира замърсители само в една четвърт от 

часовете в годината (през останалите часове, 24-часовите концентрации (СДК) на 

ФПЧ10 от битовото отопление ще са нулеви). Осредняването на всичките дни в 

годината (реални с нулеви стойности) естествено води до получаване на значително по-

ниски средногодишни концентрации. 

 

V.3.2. Оценка на влиянието на група източници „Транспорт” 

Влиянието на транспорта върху КАВ в община Несебър е оценено чрез транспортното 

замърсяване от трафика по преминаващия през югоизточния част на общината и в 

непосредствена близост до гр. Несебър и КК „Слънчев бряг“ и през гр. Обзор 

първокласен път І-9, трафика по общинските пътища за връзка между обособените 

курортни зони и от най-натоварените градски улици. Допълнително е включена и 

градската „Синя зона“ (платени паркинги),  разположени основно в старата част на 

града. За разлика от другите източници на емисии, тя е представено като площен 

източник при капацитет 1060 леки автомобила, 339 паркирания на час и средно 

разстояние за маневриране и паркирате 1 km. Приема се още, че дневната му активност 

е 16 часа, тъй като тя продължава и след изтичане на платения период. Приема се още, 

че в синята зона се паркира през около 120 дни на годината.  Поради ниската скорост на 

движение в зоната, емисиите от прах поради суспендиране от пътните платна са 

пренебрегнати и са изчислени само емисиите от сажди. Използваната при 

моделирането транспортна схема на Община Несебър е показана на фигура №V.3.2.1. 
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ФИГУРА №V.3.2.1. 

 

Схема на линейните източници от транспортната схема на Несебър, включени в дисперсионния модел.  

АИС Несебър 

Път І-9 

Тънково-Слънчев бряг 
Път І-9 

Кошарица -Слънчев бряг 

Слънчев бряг - Елените 

Несебър - Слънчев бряг 

Несебър - Равда 

 
Подробни данни за параметрите на линейните източници са представени в таблица 

№V.3.2.1. Те включват дължината на всеки пътен участък, трафика в час пик и 

изчислените стойности на моментните емисии на ФПЧ10 от суспендиране и ФПЧ10 под 

формата на сажди от двигателите с вътрешно изгаряне. Известно е, че 95% от саждите 

на дизеловите двигатели са с аеродинамичен диаметър под 10 μm, а 93% са с диаметър 

под 2.5 μm. В случая обаче е прието, че всички сажди се приемат за ФПЧ10. За целите 

на моделирането са използвани сумираните емисии, представени в последната колонка 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ИСУН №  BG16M1OP002-5.002-0003  „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в 

Община Несебър” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 

 

Page | 195 
Page | 195 

195 

на таблица №V.3.2.1. Общата дължина на обхванатата пътна и улична мрежа е 78.42 

km.  

 

ТАБЛИЦА №V.3.2.1. 

  Моментни максимални емисии на ФПЧ10 и сажди от включените в моделирането 

линейни източници от транспортната схема на Несебър 

Линеен 

източник 

 

Наименование на пътния участък 

 

Дължина Трафик 

Емисионен 

фактор Сума 

ФПЧ10 Сажди 

km МПС/h g/s g/s g/s 

SLINE1 Път І-9 Сл. Бряг - Обзор 10.71 777 5.007 1.06 6.07 

SLINE2 Път І-9 Ахелой - Сл. бряг 30.18 825 14.980 2.20 17.18 

SLINE3 Равда - път І-9 1.08 320 0.592 0.03 0.62 

SLINE4 Равда - Несебър (ул. Иван Вазов) 4.56 620 4.842 0.10 4.95 

SLINE5 Път І-9 - ул. Хан Крум 2.84 600 2.918 0.13 3.04 

SLINE6 Несебър - Сл. Бряг 5.34 650 5.944 0.13 6.07 

SLINE7 Сл. Бряг - Елените 6.68 550 6.292 0.31 6.60 

SLINE8 Ул. Отец Паисий 0.64 200 0.219 0.31 0.53 

SLINE9 Ул. Христо Ботев 0.49 200 0.168 0.13 0.30 

SLINE10 Ул. Черно море 1.24 200 0.425 0.16 0.59 

SLINE11 Път ІV-9061 Тънково 7.74 500 6.628 0.34 6.97 

SLINE12 Сл. Бряг - Кошарица 5.32 450 4.100 0.21 4.31 

SLINE13 Бетонов възел 1 - път І-9 0.92 36 2.991 1.00 3.99 

SLINE14 Бетонов възел 2 - път І-9 0.68 36 2.211 1.00 3.21 

 Синя зона    0.07 0.07 

Сума: 

 

78.42 
 

   

 
Разпределението на максимално възможните СДК, генерирани от транспорта в община 

Несебър е показано на фигура №V.3.2.2.   В съответствие с приетите означения, зоните 

с червена щриховка показват териториите с изчислени СДК, чиито нива превишават 

нивото на ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
. В този случай те са шест, но с малка площ. Най-

голямата от тях е разположена на границата между северната и южната част на КК 

Слънчев бряг и е с диаметър около 600 m. Там е разположен и абсолютния максимум от 

121 μg/m
3
. В тази зона пътното платно не е в добро състояние, което най-вероятно е 

причина за повишеното суспендиране на прах. Други две зони с превишаване нивото на  

ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
 са разположени по протежение на пътя Тънково-Слънчев 

бряг на разстояние около 1800 m от кръстовището с главен път  І-9. Четвъртата 
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„червена“ зона е разположена в центъра на село Равда, където се осъществява пътната 

връзка на село Равда към Несебър. Петата зона с превишаване на ПС  на СД НОЧЗ е 

разположена в източната част на град Свети Влас по пътя Слънчев Бряг – Елените.  

Единствената „червена“ зона по път І-9 е разположена в участъка от отсечката Слънчев 

бряг – Обзор в участъка преди достигане на билото на Източна Стара планина. В тази 

част има множество стръмни изкачвания и остри завои, което изисква от автомобилите 

да се движат по-бавно с използване на повече гориво. 

ФИГУРА №V.3.2.2 

 

Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници “Транспорт”  

Абсолютен максимум 

121 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на СД 

НОЧЗ 

Над ДОП на СД 

НОЧЗ 

АИС Несебър 

 
Фигура №V.3.2.2 показва, че транспорта самостоятелно може да генерира емисии от 

ФПЧ10, които в определени малки зони да довеждат максимални СДК с нива 

превишаващи ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
. Във вътрешността на общината 

транспортът самостоятелно създава максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 в 

границите от 5 до 20 μg/m
3
. 
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Щрихованите в жълто площи фиксират териториите, над които се създават максимални 

СДК с нива превишаващи нивото на горния оценъчен праг (ГОП) на СД НОЧЗ от 35 

μg/m
3
.  Те са разположени на същите места, но обхващат по-големи територии. В 

границите на град Несебър, изчислените максимални 24-часови концентрации на 

ФПЧ10 са с нива, които не могат да превишат нивото на ПС на СД НОЧ от 50 μg/m3.  

Тук влиянието на транспорта води до максимални СДК, чиито нива са в границите от 

10 до 25 μg/m
3
.  Районът на АИС Несебър попада в територия с очаквани максимални 

24-часови концентрации в границите от 10 до 25  μg/m
3
.   

Разпределението  на шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на 

ФПЧ10 е показано на фигура №V.3.2.3. 

ФИГУРА №V.3.2.3 

 

Шести по стойност максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници 

“Транспорт”  

Абсолютен максимум 

81 μg/m
3
 

Над ПР на СД 

НОЧЗ 

Над ГОП на СД 

НОЧЗ 

Над ДОП на СД 

НОЧЗ 

АИС Несебър 
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Местоположението на Абсолютният максимум се измества в близост до град Свети 

Влас и показва стойност 81 μg/m
3
, което е по-високо от ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m

3
.  

Останалите щриховани зони показват местата, където шестите по стойност 24-часови 

концентрации са на границата около горния и долния оценъчен праг (от 25 до 35 μg/m
3
) 

с достигане на ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
  в района на КК Слънчев бряг (вътрешният 

път Несебър – Слънчев Бряг), а също така и по пътя Тънково – Слънчев бряг и в 

централната част на село Равда. В началото на Обзорския проход, нивата на шестите по 

стойност СД концентрации на ФПЧ10 спадат под ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
, но 

остават в границите от 25 до 35 μg/m
3
. В чертите на град Несебър, шестите по стойност 

24-часови концентрации на ФПЧ10 остават с нива в границите от 10 до 20 μg/m
3
.  По 

протежение на първокласен път І-9, западно от град Несебър, изчислените нива на 

шестите по стойност СДК на ФПЧ10 са в границите от 10 до 15 μg/m
3
. След Обзорския 

проход шестите по стойност 24-часови концентрации, в това число и в град Обзор, се 

очаква да бъдат в границите от 5 до 15 μg/m
3
. В зоната около нос Емине и в 

планинската (северната) част на общината влиянието на транспорта върху КАВ е много 

ниско и има характер на фоново замърсяване в границите до 3 μg/m
3
. 
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ФИГУРА №V.3.2.4  

 

Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници “Транспорт”  

Абсолютен максимум 

33 μg/m
3
 

Над СГ 

НОЧЗ 

Над ГОП на  

СГ НОЧЗ 

Над ДОП на  

СГ НОЧЗ 

АИС Несебър 

 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от 

транспорта на Несебър и прилежащите села, е показано на фигура №V.3.2.4. Основният 

извод от тази картина е, че транспортът не може самостоятелно да доведе до СГК с 

нива превишаващи нивото на средногодишната (СГ) НОЧЗ от 40 μg/m
3
. Изключение 

правят малки зони по протежение на първокласен път І-9, по който трафикът е много 

висок целогодишно. Над по-голямата част от територията на град Несебър, нивата на 

СГ концентрации на ФПЧ10, генерирани от транспорта,  се запазват в границите от 5 до 

10 μg/m
3
 (в граници от 3 до 5 μg/m

3
 в рамките на Стария град и в границите от 5 до 10 в 

границите на Новия град). Изчисленият абсолютен максимум от 33 μg/m
3
 е ситуиран в 

източната част на град Свети Влас и не може да оказва пряко влияние върху КАВ в 

границите на град Несебър. Аналогичен извод може да се направи и за село Равда. В 
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град Обзор влиянието на транспорта е още по-ниско и се ограничава до СГ 

концентрации от 1 до 3 μg/m
3
. 

 

 

V.3.3. Оценка на влиянието на група източници „Промишленост” 

Въздействието на промишлеността в Несебър върху КАВ по отношение на ФПЧ10 е 

оценено на базата на източниците от 5 варови и бетонови центрове, Инсталация за 

производство на дървесни пелети с 6 индивидуални изпускащи устройства и мелничен 

комплекс за производство на брашна и фуражи с 4 ИУ. Бетоновите възли са 

представени в модела като площни източници, чийто емисии и площи са представени в 

таблица №V.3.3.1. Инсталацията за дървесни пелети и Мелничният комплекс имат 10 

изпускащи устройства, които в модела са представени като 10 точкови източници. 

Параметрите и емисиите им са представени в таблица №V.3.3.2.  Не са посочени от 

Компетентните органи други производства на територията на община Несебър, които 

да генерират емисии от ФПЧ10. За нуждите на изчисленията е прието още, че варовите 

и бетоновите възли работят средно 2160 часа годишно, цехът за пелети работи около 

2100 часа в годината, а Мелничният комплекс – 1720 часа. 

ТАБЛИЦА №V.3.3.1 

Емисии на ФПЧ10 от работата на варовите и бетоновите центрове  

на територията на Община Несебър 

№ Източник на емисии 
Площ Емисия 

m2 g/(m2.s) 

1 Варов и Бетонов център „Мавров и Сие Бетон“ ООД  10000 4.89E-04 

2 Варов и Бетонов център „Импулс – СВ“ ООД  6400 2.39E-04 

3 Варов и Бетонов център „Прима Бет“ ЕООД  10000 4.58E-04 

4 Варов и Бетонов център „Кредо Г4“ ЕООД  4900 3.74E-04 

5 Варов и бетонов център „Атлант 2013“ ЕООД  10000 3.05E-04 

 
Сума:  0.0019 

 

ТАБЛИЦА №V.3.3.2 

Параметри и емисии от ФПЧ10 от изпускащите устройства на Инсталацията за пелети и 

Мелничния комплекс 

ИУ  Съоръжение  
Височина диаметър дебит НДЕ за ФПЧ10 Емисия 

[m] [m] [m
3
/h [mg/Nm

3
] [g/s] 

1 Аспирация дробилка с ръкавен филтър 5 0.25 1508 5 0.01575 

2 ИУ към циклон №1 след сушилна 5 0.35 715 15 0.0225 
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камера 

3 
ИУ към циклон №2 след сушилна 

камера 
5 0.35 1698 15 0.0535 

4 
ИУ към циклон №3 след сушилна 

камера 
3,8 0.25 370 5 0.0117 

5 
ИУ към циклон №4 след сушилна 

камера 
3,8 0.25 1277 5 0.040 

6 ИУ към пещ за производство на топлина 4,5 0,25х0,25 630 150 0,198 

7 ИУ към транспортна лента на силозите 22 0.35 6 824 20 0.235 

8 
ИУ към аспирация от зърночистачна 

машщина - бяло почистване 
22 0.3 3 676 20 0.126 

9 
ИУ към аспирация от зърночистачна 

машина - почистване 
22 0.3 2 811 20 0.097 

10 
ИУ към аспирация от зърночистачни 

машини - коменно 
22 0.4 4 332 20 0.149 

 Сума:     0.14325 

 

 

Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от 

промишлеността на Несебър  е показано на фигура №V.3.3.1. Вижда се, че 

разположените в промишлените зони на с. Равда и гр. Несебър бетонови и варови 

центрове могат самостоятелно да доведат до превишаване на ПС на СД НОЧЗ от 50 

μg/m3 
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ФИГУРА №V.3.3.1 

 

Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници “Промишленост”  

Абсолютен максимум 

147 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 

 
Абсолютният максимум (147 μg/m

3
)  е разположен на територията на промишлена зона 

на с. Равда и тази на гр. Несебър, които имат обща граница. Тук са ситуирани три от 

бетоновите центрове и цеха за пелети. „Червената“ зона, в която могат да се получат 

максимални СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ има почти кръгла форма с 

диаметър около 2100 m. Още по-голяма е зоната, в която се създават максимални СДК с 

нива  превишаващи ГОП и ДОП, която достига диаметър около 3300 m. На изток и 

югоизток зелената зона достига кв. „Черно море“ (новата част на Несебър) и кв. 

„Аурелия“ (на границата между с. Равда и гр. Несебър).  Новата и старата част на град 

Несебър остават извън зоните на значително въздействие. Същото се отнася и за 

жилищната част на село Равда.  
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В района на с. Тънково е разположен Варов и Бетонов център на „Кредо Г4“ ЕООД. 

Последният е с малка единична производителност, поради което и въздействието му е 

по-слабо. Той предизвиква замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10 върху зона с 

диаметър около 1700 m, в която се достигат максимални нива на СДК превишаващи 

ГОП на СД НОЧЗ, но без да надвишават ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
. Бетоновият 

център край Обзор (Варов и бетонов център „Атлант 2013“ ЕООД) също самостоятелно 

не води до максимални нива на СДК в района на гр. Обзор, превишаващи ПС на СД 

НОЧЗ от 50 μg/m
3
. В неговата зона на въздействие максималните 24-часови 

концентрации на ФПЧ10 остават в границите от 10 до 15 μg/m
3
. 

 

ФИГУРА №V.3.3.2 

 

Шести по стойност максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници 

“Промишленост”  

Абсолютен максимум 

118 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 
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Аналогично е състоянието и на фигура № V.3.3.2, на която е показано разпределението 

на шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 в резултат от въздействието 

на емисиите от група източници „ПР“. Абсолютният максимум остава на същото място, 

но се редуцира до 118 μg/m
3
. Редуцират се също така площта и съответните размери на 

зоната, в която нивата на шестите по стойност СДК превишават ПС на СД НОЧЗ.  

В района на село Тънково се наблюдава зона с нива на шестите по стойност СДК, 

превишаващи само ДОП на СД НОЧЗ.  

На територията на град Несебър влиянието на промишлеността води до концентрации в 

границите от 5 μg/m
3
 в Старата част до около 15 μg/m

3
 в Новата. В района на град 

Обзор влиянието на промишлеността не надвишава 15 μg/m
3
. Град Свети Влас и  ВС 

„Елените“ остават извън зоната на въздействие на промишлеността. Влиянието на 

промишлената зона на с. Равда и на гр. Несебър върху КК „Слънчев бряг“ е до 10 μg/m
3
 

за южната му част и под 3 μg/m
3
 за северната. 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от 

транспорта на Несебър и прилежащите села, е показано на фигура № V.3.3.3.  
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ФИГУРА №V.3.3.3 

 
Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници „Промишленост”  

Абсолютен максимум 

10.6 μg/m
3
 

Над СГ 

НОЧЗ 

Над ГОП на  

СГ НОЧЗ 

Над ДОП на  

СГ НОЧЗ 

АИС Несебър 

 

Основният извод от показаното разпределение на фигура № V.3.3.3 е, че 

промишлеността на община Несебър оказва много слабо въздействие върху КАВ по 

отношение на ФПЧ10 в годишен мащаб (като СГК). Причините за това са две: първо, че 

броят на инсталациите, генериращи емисии от ФПЧ10 е малък и второ, че годишната 

интензивност на работа е едва около 25% от часовете в годината. 
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V.4. Обобщена (комплексна) оценка на влиянието на трите групи източници 

Комплексната оценка включва резултатите от разсейването при едновременното 

действие на всички групи източници. В случая става дума за наслагване (сумиране) на 

представените вече по-горе стойности на концентрациите на ФПЧ10 от отделните групи 

източници за всеки един и същ рецептор и представянето им в обща картина. 

Конкретното разпределение на концентрациите зависи основно от конкретните 

метеорологически условия за 2016 г. и съставената на тяхна база роза на вятъра.  

Разпределението на максималните 24-часови концентрации (СДК) на ФПЧ10 в резултат 

от действието на всички групи източници на територията на Несебър и останалите 

населени места от общината е представено на фигура №V.4.1 

 ФИГУРА №V.4.1 

 

Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от всички групи източници  

Абсолютен максимум 

181 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 
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Щрихованите в червено зони (една голяма и шест по-малки), в които се получават 

максимални СДК с нива превишаваща ПС на  СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
 заемат значителна 

площ, която покрива територията на целия град Несебър и прилежащите жилищни 

квартали, част от с. Равда, част от село Тънково, част от КК „Слънчев бряг“ и малка 

част от град Свети Влас.  

Щрихованата в жълто зона обхваща територии, в които максималните СДК са с нива 

между ГОП и ПС на СД НОЧЗ. Те следват контура на щрихованите в червено зони, но 

са със значително по-големи размери. В тях попадат териториите на целия град 

Несебър, почти цялата част на с. Равда, цялата територия на с. Тънково, част от КК 

„Слънчев бряг“, малка част от град Свети Влас и малка част в Обзорския проход по 

пътя (път І-9) в участък от Слънчев бряг към билото на Източна Стара планина. 

Щрихованата в „Зелено“ зона обхваща територии, в които максималните СДК са с нива 

между ДОП и ГОП. Те са оформени около щрихованите в жълто зони.  

Абсолютният максимум от 181 μg/m
3
 е разположен в Старата част на град Несебър в 

района на пристанището. Той превишава ПС на СД НОЧЗ повече от 3 пъти. Трябва да 

се отбележи, че конкретното разположение на абсолютния максимум зависи основно от 

конкретните метеорологични условия, които в случая са за 2016 г. (при използване на 

метеорология за друга година е нормално абсолютният максимум да промени както 

локацията, така и стойността си). Част от „червената“ зона е разположена над 

промишлената зона на с. Равда и град Несебър и интегрира емисиите от 

промишлеността в този район, транспортните емисии от път І-9 в района и частично 

емисиите от битовото отопление. Щрихованата в червено зона е с дължина в 

направление изток-запад около 6100 m. Жълтата и зелената зона в този район е още по-

голяма и в същото направление достига около 9100 m.  

Малката „червена зона в границата на КК Слънчев бряг (около 600 m в диаметър) се 

дължи основно на транспортното замърсяване (промишленото замърсяване не достига 

до Слънчев бряг, а комплексът не работи през отоплителния сезон).  

Зоните на превишение на ПС, ГОП и ДОП на СД НОЧЗ в района на село Тънково 

очевидно се дължат на кумулативното действие от битовото отопление, транспорта и 

разположения в тази зона бетонов център.  

Зоната в района на град Свети Влас се предизвиква основно от битовото отопление в 

комбинация с транспортното замърсяване по пътя Слънчев бряг – ВС Елените.   
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Във вътрешността на общината стойностите на максималните 24-часови концентрации 

на ФПЧ10 силно се понижават и достигат нива до 10 μg/m
3
. Изключение прави зоната 

със СДК с нива превишаващи ДОП и ГОП на СД НОЧЗ, разположена около участък от 

път І-9 в Обзорския проход, която изцяло се дължи на транспортното замърсяване. 

Разпределението на шестите по стойност 24-часови концентрации (СДК) на ФПЧ10 е 

показано на фигура №V.4.2. 

ФИГУРА №V.4.2 

 

Шести по стойност максимални 24-часови концентрации (СДК) на ФПЧ10 от всички групи 

източници  

Абсолютен максимум 

150.6 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 
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В този случай щрихованите зони показват териториите, в които нивата на шестите по 

стойност СДК превишават ПС на СД НОЧЗ или съответните  ГОП и ДОП). 

Абсолютният максимум от 151 μg/m
3
 запазва местоположението си (Стария част на 

град Несебър в района на пристанището). Той превишава ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
  

три пъти. От фигура №V.4.2 се вижда още, че голямата „червена“ зона над Несебър и с. 

Равда се е разкъсала на три по-малки. Най-голямата от тях ясно очертава влиянието на 

промишлеността в комбинация с транспорта. Тя е с диаметър около 1800 m. и достига 

до западните граници на Новата част на град Несебър. Другите две по-малки по площ 

зони обхващат Стария Несебър, част от новия Несебър и част от с. Равда. Старият 

Несебър заедно с част от Новия Несебър (в това число и АИС Несебър) остават в зона с 

превишаване на ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
. 

Независимо, че останалите зони, в които нивата на шестите по стойност СДК 

превишават съответните ДОП и ГОП на СД НОЧЗ са редуцирани  по площ, то те са 

ясно очертани и видими.  

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от всички 

групи източници на територията на град Несебър и останалите населени места от 

общината, е показано на фигура №V.4.3.  
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ФИГУРА №V.4.3 

 

Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от всички групи източници   

Абсолютен максимум 

33 μg/m
3
 

Над СГ  

НОЧЗ 

Над ГОП на  

СГ НОЧЗ 

Над ДОП на  

СГ НОЧЗ 

АИС Несебър 

 

Абсолютният максимум от 33 μg/m
3
 е разположен на източната граница на град Свети 

Влас. Над територията на град Несебър очакваните средногодишни концентрации на 

ФПЧ10 са в границите от 10 до 31 μg/m
3
 (максималните СГК се получават в западната 

част на Стария Несебър и в района на ПМ „АИС – Несебър“ (между 28÷31 μg/m
3
). В 

централната част на с. Равда се създават СГК с нива до 25-26 μg/m
3
. 

Върху цялата територия на общината няма оформени видими зони, в които могат да се 

създават СГК с нива превишаващи ГОП на СГ НОЧЗ от 40  μg/m
3
.  
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Добре очертани са зони със СГ концентрации до 10 μg/m
3
 около пътната мрежа с 

висока интензивност на движение.  

Влиянието на промишлеността върху СГ концентрации на ФПЧ10 е малко, поради 

ниската годишна интензивност на работа на бетоновите и варови центрове през 

последните две три години. Във вътрешността на общината, КАВ по отношение на 

ФПЧ10 може да се оцени като много добро. 

Заключение   

Представените резултати от дисперсионното моделиране по групи източници и 

комплексно позволява да се направят следните по-важни изводи: 

1. Доминиращият източник на ФПЧ10 в Община Несебър е транспорта по РПМ 

(основно) и уличната мрежа на Несебър. Абсолютната стойност на емисиите от 

транспорта (651 t/y) е най-висока (около 64% от годишните емисии). Веднага следва да 

се отбележи, че основният източник е път І-9, който влиза в моделната карта и 

съответните изчисления с дължина около 41 km (около 52% от общата дължина на 

обхванатата от модела пътна и улична инфраструктура). На второ място са общинските 

пътища и третокласните републикански пътища с обща дължина около 32.3 km (около 

41.2% от общата дължина на обхванатата от модела пътна и улична инфраструктура). 

Уличната мрежа на Несебър е представена в модела с обща дължина около 5.2 km, 

което представлява около 6.6% от общата дължина на линейните източници. Това 

означава, че емисиите от транспорта се разпределят върху много обширна територия и 

вероятността да създават много високи приземни концентрации е малка. По тази 

причина,  влиянието на транспорта се забелязва отчетливо в малки участъци около 

пътища с интензивно движение. Такива участъци се формират в КК „Слънчев бряг“ по 

пътя Несебър – Слънчев бряг, южно от село Тънково по пътя Тънково – Слънчев бряг, 

около град Свети Влас по пътя Слънчев бряг – Елените и в стръмния участък от 

Обзорския проход. Влиянието на транспорта върху КАВ в Несебър е по-малко и той 

самостоятелно не може да доведе до превишаване на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
. 

 

2. Вторият по мощност групов източник на ФПЧ10 е битовото отопление с общ 

принос от 233 t/y (прах и сажди). За разлика от транспорта обаче, емисиите от битовото 

отопление са много неравномерно разпределени. От общо население на Община 

Несебър около 28 хиляди души, половината живеят в град Несебър. Това означава, че 

около 50% от емисиите от битовото отопление се генерират на относително малката 

площ, върху която е разположен града.  От друга страна, плътността на застрояване в 
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града също не е равномерна. Старият Несебър е значително по-гъсто застроен от новата 

част и височината на къщите е сравнително ниска (до два, максимум три етажа), поради 

което интензивността на замърсяване от битовото отопление в стария град е по-голяма, 

отколкото в новия град и новите жилищни комплекси. Това се потвърждава и от 

моделните изчисления. Групата „Битово отопление“ самостоятелно създава зони със 

СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
 само на територията на 

Несебър, а абсолютният максимум за първите по стойност 24-часови концентрации на 

ФПЧ10 е разположен в стария град. Останалите населени места в общината са със 

значително по-малко население и в тях битовото отопление не би могло да създава 

проблеми за съответното населено място. 

 

3. Относителният дял на промишлеността в замърсяването с ФПЧ10 е най-нисък 

(128 t/y или около 12.2%). В същото време, три от петте бетонови центрове в общината 

с общ капацитет 360 t/h са разположени на относително близко разстояние един от 

друг, с което създават условия за кумулативно натрупване. Добре известно е, че някои 

от операциите при приготовлението на бетон са свързани със значителни емисии на 

ФПЧ10. Моделните изчисления показват, че те самостоятелно могат да довеждат до 

зони с превишаване на ПС на СД НОЧЗ от 50  μg/m
3
, която може да се надвиши 3 пъти. 

Както беше пояснено по-горе, до момента РИОСВ Бургас не е осъществил преки 

измервания на емисиите в цех „Производство на пелети“ и заложените в модела данни 

се базират на НДЕ (предполага се също така, че всички законови изисквания за работа с 

прахо образуващи вещества и материали са спазени). Ако това не е така, замърсяването 

от Цеха за пелети и бетоновите центрове ще бъде още по-високо. До някъде е 

благоприятен факта, че специфичната роза на вятъра за Община Несебър не спомага за 

преноса на промишлените замърсители към територията на град Несебър. Това обаче 

не се отнася за всички периоди през календарната година. 

 

4. Комплексната оценка на разсейването показва, че Несебър има системен 

проблем със замърсяването с ФПЧ10. Показаните конкретни резултати трябва да се 

приемат като неразривно свързани с използваните в модела конкретни метеорологични 

условия за 2016 г. Промяната на метеорологичните условия (примерно друга 

календарна година) води до промяна на разпределението на приземните концентрации 

по начин, който не може да се прогнозира. 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ИСУН №  BG16M1OP002-5.002-0003  „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в 

Община Несебър” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 

 

Page | 213 
Page | 213 

213 

5. Резултатите от всяко дисперсионно моделиране следва да се приемат като 

занижени в сравнение с реалните резултати, получени чрез измервания. Освен 

неопределеността на самия математически модел, значително допълнителна 

неопределеност се внася с входните данни на модела, които обективно ползват 

различни компромиси като: 

 Битовото отопление се оценява по площи, а не чрез конкретни 

точкови източници; 

 Разходът на горива се оценява чрез средностатистически данни, 

които могат да се различават от реалния разход; 

 Интензивността на работа на всяка домашна печка е неизвестна и 

се замества със средна (по часове в денонощието) интензивност; 

 Транспортният трафик обхваща само основните улици без да 

отчита трафика в множество малки улици и зони за временно и 

постоянно паркиране по тях; 

 Изменението на интензивността на трафика по часове в 

денонощието е неизвестно, поради което се работи с коефициенти, 

получени чрез единични измервания, които в определени случаи могат да 

се различават значително от реалните; 

 Априори се приема, че използваните метеорологични данни са 

напълно коректни. Това практически не може да бъде проверено, тъй 

като единствения доставчик на специфичните метеорологични файлове е 

НИХМ при БАН. Там се съхраняват и първичните метеорологични бази 

данни, до които потребителите нямат достъп. 

 Регистрираните в ПМ „АИС – Несебър“ скорост  и посока на 

вятъра също не могат де се приемат за абсолютно достоверни, поради 

следните причини: не се извършва системна калибровка на съответните 

датчици и измервателни устройства, пункта е разположен в 

непосредствена близост до сграда и дървета и това не дава възможност за 

коректно измерване скоростта и посоката на вятъра. 

 

V.5. Относителен дял на групите източници при формирането на максималните 

СД и СГ концентрации на ФПЧ10 

 
Оценка на влиянието на групите източници чрез дискретни рецептори 
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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 13 

дискретни рецептора. 12 от тях са (червени квадратчета) разположени в различни зони, 

жилищни комплекси и квартали на град Несебър, курортни зони и някои селища в 

общината. 13-ия рецептор (жълто квадратче) е разположен в зоната на АИС Несебър. 

Илюстрация за приблизителното разположение на тези рецептори е показана на фигура 

№V.5.1. 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. 
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ФИГУРА №V.5.1 

 

Разположение на дискретните рецептори върху територията на Несебър по жилищни райони, 

селища и курортни зони.  

АИС Несебър 
Равда 

Кошарица 

Тънково 

Обзор 

Елените 

Свети Влас 

\Новия Несебър 

Стария Несебър 

Кв. Аурелия 

Сл. Бряг Юг 

Сл. Бряг Север 

 

Кв. Христо Ботев 

 

 

 

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 представена с таблици №V.5.1 и № V.5.2.  В същите таблици са 

показани и средните за 13-те рецептора стойности. В таблиците са използвани типови 

съкращения за групите източници както следва: 

 БО – Битово отопление; 
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 ТР – Транспорт; 

 ПР – Промишленост. 

 

Веднага трябва да се отбележи, че тези резултати не следва да се сравняват директно с 

данните от АИС, тъй като са фиксирани на различни места. 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 град Несебър, курортните зони по крайбрежието и по-големите населени 

места на общината. 

ТАБЛИЦИ №V.5.1 

Абсолютни стойности на 1-те по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 за 2016 г. по 

групи източници и по жилищни квартали, курортни зони и населени места 

№ 
ДР и района в който са 

разположени 

БО ТР ПР Сума Изч. 

µg/m3 

1 гр. Несебър Стара част 166.2 11.5 8.5 186.3 174.1 

2 гр. Несебър - ЖК „Младост“ 83.3 47.0 15.8 146.1 122.5 

3 гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 37.2 28.2 27.5 92.8 51.4 

4 гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 32.0 20.7 25.2 77.9 57.7 

5 Равда 23.2 29.8 16.8 69.8 81.5 

6 Слънчев бряг „Юг“ 10.3 53.8 5.8 70.0 54.3 

7 Слънчев бряг „Север“ 5.6 28.3 4.5 38.4 29.0 

8 Свети Влас 18.2 18.6 1.3 38.1 33.6 

9 ВС „Елените“ 5.4 42.8 2.8 51.1 43.6 

10 Тънково 8.2 6.5 4.1 18.8 13.9 

11 Кошарица 8.8 25.9 2.1 36.8 29.5 

12 Обзор 14.0 6.2 11.0 31.3 18.4 

13 ПМ „АИС – Несебър“ 72.9 47.4 14.5 134.8 102.7 

 Средна стойност 37.3 28.2 10.8 76.3 62.5 

 Относителен дял,  % 48.9 37.0 14.1 100.0  

 

В таблица №V.5.1 са показаните най-високите 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.”). 
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От данните в таблицата се вижда, че влиянието на битовото отопление през 2016 г. е 

силно за отделни жилищни комплекси и части на град Несебър и е в състояние 

самостоятелно да доведе до СД концентрации над 50 µg/m
3
. Моделните изчисления 

показват, че най-високи СД концентрации следва да се очакват в Стария Несебър (166 

µg/m
3
) и в ЖК „Младост“ от Новия Несебър (83 µg/m

3
). Високи стойности могат да се 

очакват и в района на АИС Несебър (72,9 µg/m
3
). В останалите контролни рецептори 

максималните 24-часови концентрации са значително под ПС на СД НОЧЗ от 50 mg/m
3
. 

За адекватността на моделните изчисления говори факта, че рецептор №13 отчита 

максимална СД концентрация 102.7mg/m
3
, която е много близка до реално измерената в 

ПМ „АИС – Несебър“ за 2016 г. максимална стойност от 85.4 µg/m
3
. Както вече беше 

отбелязано, следва да се очаква, че изчислените чрез моделиране стойности на 

концентрациите ще се различават от реалните, тъй като не е възможно в модела да 

бъдат заложени абсолютно всички видове реални източници. Освен това, рецептор 

№13, който е монтиран в района на „АИС – Несебър“, е невъзможно да съвпада 

абсолютно с точката на пробонабиране на АИС.  

От таблица №V.5.1 се вижда още, че общото влиянието на битовото отопление при 

формиране на максималните СД концентрации е определящо (48.9%). Транспортът 

формира около 37% от тях. С малки изключения, последният не може самостоятелно да 

доведе до превишаване на ПС на СД НОЧЗ от 50 µg/m
3
.  Промишлеността на Несебър 

има по-скромно участие при формиране на максималните СД концентрации с 

относителен дял едва 14.1% . 

ТАБЛИЦА №V.5.2 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на 1
те

 по стойност 

24-часови концентрации на  ФПЧ10 за 2016 г. по жилищни квартали и населени места 

№ 
ДР и района в който са 

разположени 

БО ТР ПР Сума 

% 

1 гр. Несебър Стара част 89.2 6.2 4.6 100.0 

2 гр. Несебър - ЖК „Младост“ 57.0 32.2 10.8 100.0 

3 гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 40.0 30.3 29.6 100.0 

4 гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 41.1 26.6 32.3 100.0 

5 Равда 33.2 42.7 24.1 100.0 

6 Слънчев бряг „Юг“ 14.8 76.9 8.3 100.0 

7 Слънчев бряг „Север“ 14.5 73.9 11.7 100.0 

8 Свети Влас 47.8 48.7 3.5 100.0 
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9 ВС „Елените“ 10.7 83.8 5.5 100.0 

10 Тънково 43.5 34.8 21.7 100.0 

11 Кошарица 23.8 70.4 5.8 100.0 

12 Обзор 44.8 19.9 35.3 100.0 

13 ПМ „АИС – Несебър“ 54.1 35.1 10.8 100.0 

 

 

Относителният дял на отделните групи източници за формирането на максималните СД 

концентрации на ФПЧ10 в различните части на Несебър е даден в таблица №V.5.2. От 

нея ясно се вижда доминиращото влияние на битовото отопление. Това се потвърждава 

и от резултатите от дисперсионното моделиране. През отоплителния сезон битовото 

отопление създава екстремни приземни СД концентрации на ФПЧ10, които са с най-

голям относителен дял в Стария Несебър (89.2%) и Новия Несебър (57%). Влиянието на 

транспорта е най-силно изразено в КК „Слънчев бряг“, където относителният му дял 

достига 74%-77% и най-слабо в Стария Несебър. Влиянието на промишлеността се 

усеща най-силно в кварталите „Черно море“ (29.6%) и „Аурелия“ (32.3%). 

Относителният дял на отделните групи източници при формиране на максималните СД 

концентрации на ФПЧ10 общо (средно) за Несебър е показано на фигура №V.5.2. Тя е 

получена на базата на данните от таблица №V.5.2 и има за цел ориентировъчно да 

покаже основния причинител на екстремни концентрации. Всички резултати от 

моделирането сочат, че този източник е битовото отопление на населението с твърди 

горива. Този групов източник въздейства за кратко време, но с голяма мощност и бързо 

създава много високи приземни концентрации. Малко по-малкият относителен дял на 

транспорта при формиране на максималните СД концентрации показва, че влиянието 

на транспорта не следва да се пренебрегва. Това се отнася особено за курортните зони 

през летния туристически сезон. През този период автомобилният трафик силно 

нараства и при недобро състояние на пътната инфраструктура транспортът може да 

предизвика превишаване на ПС на СД НОЧЗ от 50 µg/m
3
. 
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ФИГУРА №V.5.2 

48,9

37,0

14,1

Относителен дял на групите източници при 

формиране на максималните СД концентрации на 

ФПЧ10 за Община Несебър в проценти

БО

ТР

ПР

 
Влиянието на отделните групи източници върху формирането на средногодишните 

концентрации е показано в таблици №V.5.3 и №V.5.4. Тези резултати имат най-висок 

коефициент на надеждност, тъй като са формирани чрез осредняване на 366 СД 

концентрации за всеки рецептор поотделно и за всяка група източници.  От тях се 

вижда, че за формиране на средногодишна концентрация на община Несебър като цяло 

най-висок дял има транспорта (58.9%).  

 

ТАБЛИЦА №V.5.3 

Абсолютни стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за 2016 г. по групи 

източници по жилищни квартали и населени места в Община Несебър 

 № 
ДР и района в който са 

разположени 

БО ТР ПР Сума Изч. 

µg/m3 

1 гр. Несебър Стара част 27.3 2.9 0.28 30.5 30.5 

2 гр. Несебър - ЖК „Младост“ 17.8 19.7 0.56 38.0 38.3 

3 гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 3.1 9.5 1.22 13.9 14.6 

4 гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 4.8 6.7 1.15 12.7 14.2 

5 Равда 3.6 9.9 0.40 13.9 14.4 

6 Слънчев бряг Юг 0.5 17.1 0.14 17.7 17.7 

7 Слънчев бряг Север 0.3 7.3 0.11 7.7 7.8 

8 Свети Влас 3.5 3.7 0.03 7.2 7.1 

9 Елените 0.2 10.9 0.06 11.2 11.2 
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10 Тънково 0.3 1.8 0.03 2.2 2.2 

11 Кошарица 1.6 8.3 0.02 10.0 10.0 

12 Обзор 2.6 1.7 0.26 4.6 4.5 

13 АИС 11.0 17.2 0.46 28.7 29.0 

 Средна стойност 5.9 9.0 0.4 15.2 15.5 

 Относителен дял, % 38.7 58.9 2.4   

 

ТАБЛИЦА №V.5.4 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на средногодишните 

концентрации на  ФПЧ10 за 2016 г. за Община Несебър 

 № 
ДР и района в който са 

разположени 

БО ТР ПР Сума 

% 

1 гр. Несебър - Стара част 89.5 9.6 0.9 100.0 

2 гр. Несебър - ЖК „Младост“ 46.8 51.7 1.5 100.0 

3 гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 22.5 68.7 8.8 100.0 

4 гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 37.9 53.0 9.1 100.0 

5 Равда 25.7 71.4 2.9 100.0 

6 Слънчев бряг Юг 2.6 96.6 0.8 100.0 

7 Слънчев бряг Север 3.7 94.8 1.4 100.0 

8 Свети Влас 48.1 51.4 0.5 100.0 

9 Елените 2.2 97.2 0.5 100.0 

10 Тънково 15.1 83.6 1.3 100.0 

11 Кошарица 16.0 83.7 0.2 100.0 

12 Обзор 57.5 36.9 5.7 100.0 

13 АИС 38.4 60.0 1.6 100.0 
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ФИГУРА №V.5.3 

38,7

58,9

2,4

Относителен дял на  групите източници при 

формиране на СГ концентрации на ФПЧ10 в проценти 

за Община Несебър 

БО

ТР

ПР

 

Транспортът е със силно променлива интензивност в рамките на денонощието, но е 

сравнително постоянен източник на емисии в рамките на годината. По данни от 

автоматичните преброителни пунктове на АПИ за 2016 г., промяната в средната дневна 

интензивност на движение по първокласен път І-9 през януари (минимална) и август 

(максимална) е само 1000 МПС/24 часа. Това означава, че за Община Несебър този път 

е постоянен източник на емисии, който слабо се влияе от сезоните.  Относителният дял 

на битовото отопление е по-нисък (38.75), което се дължи на факта, че то формира 

емисии от ФПЧ10 само през отоплителния сезон (6 месеца)  със средна интензивност 12 

час на денонощие. Промишлеността на Несебър има скромен дял от 2.4%, който се 

дължи основно на предприятията в промишлена зона на с. Равда и на гр. Несебър. 

Изчислената за района на ПМ „АИС-Несебър“ СГ концентрация (28.7 µg/m
3
) 

практически съвпада с измерената от нея стойност (32.5 µg/m
3
.). Графична представа за 

относителния дял на групите източници за формиране на СГ концентрации на ФПЧ10 е 

показана на фигура №V.5.3. 

На фигура №V.5.4 са показани броя СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ за 

ФПЧ10 от  50 µg/m
3
. Съгласно нормативното определение на СД НОЧЗ за ФПЧ10, този 

брой СДК не трябва да е по-висок от 35 (синята линия). която следва да не се 

превишава повече от 35 пъти за календарна година (виолетов цвят). Същото 

ограничение е в сила и за СД горен оценъчен праг от 35 µg/m
3
 (червен цвят) и СД долен 

оценъчен праг от 25 µg/m
3
 (зелен цвят). От фигура №V.5.4  се вижда, че нормата за 

брой превишения на ПС на СД НОЧЗ се превишава на територията на цялата стара част 

и източната част на Новия Несебър).  
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ФИГУРА №V.5.4 
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Брой СДK с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ и съответните
ГОП и ДОП по населени места и жилищни квартали за 2016 г. 

за Община Несебър

брой СДК над ПС на СД НОЧЗ над ГОП над ДОП Норма
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ТАБЛИЦА №V.5.5 

Изчислени параметри характеризиращи КАВ в различни части от територията на 

Община Несебър през 2016 г. за замърсителя ФПЧ10  

№ 
Дискретни рецептори 

(ДР) и района около тях 

МСДК Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над ГОП 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ДОП на СД 

НОЧЗ 

СГК  

[µg/Nm3] [µg/Nm3] 

1 гр. Несебър - Стара част 174,1 100 151 176 30,50 

2 
гр. Несебър -  ЖК 

„Младост“ 
122,5 85 151 195 38,30 

3 
гр. Несебър - кв. „Черно 

море“  
51,4 0 4 20 14,60 

4 
гр. Несебър - кв. 

„Аурелия“  
51,7 6 14 32 14,20 

5 с. Равда 81,5 2 5 7 14,40 

6 
КК „Слънчев бряг - 

Юг“ 
54,3 0 13 60 17,70 

7 
КК „Слънчев бряг - 

Север“ 
29 0 0 2 7,80 

8 гр. Свети Влас 33,6 0 0 0 7,10 

9 ВС „Елените“ 43,6 0 0 0 11,20 

10 с. Тънково 13,9 0 0 0 2,20 

11 с. Кошарица 29,5 0 0 0 10,00 

12 гр. Обзор 18,4 0 0 0 4,50 

13 „АИС - Несебър“ 102,7 47 104 185 29,00 

 

За контролния рецептор №13, разположен в непосредствена близост до ПМ „АИС – 

Несебър“, сравнението на регистрираните с изчислените резултатите е както следва: 

  Брой СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ от 50 µg/m
3
 – измерени 

49, изчислени 47; 

  Брой СДК с нива превишаващи ГОП на СД НОЧЗ от 35 µg/m
3
 – измерени 

119, изчислени 104; 

  Брой СДК с нива превишаващи ДОП на СД НОЧЗ от 25 µg/m
3
 – 

измерени 209, изчислени 185; 
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ТАБЛИЦА №V.5.6 

Сравнение на изчислените резултати за ДР №13 („АИС – Несебър“) с реално 

измерените в ПМ „АИС – Несебър“ 

Година 

макс. 

СДК 
СГК 

брой СДК с нива над 

ПС на СД НОЧЗ 

брой СДК с 

нива над ГОП 

на СД НОЧЗ 

брой СДК с нива 

над ДОП на СД 

НОЧЗ 

Нормативно 

допустим брой 

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

Измерени 
2016 г. 

85,42 32,48 49 119 209 35 

Изчислени 
2016 г. 

102,70 28,7 47 104 185 35 

Оценка точността на резултатите от използвания модел спрямо реално измерените данни за 2016 г. в ПМ 

„АИС – Несебър“ 

Отклонение в 

% 
-20,23 11,64 4,08 12,61 11,48 

 

 

ФИГУРА №V.5.5 
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Сравнение на изчислените с модела резултати за ДР №13 
с реално измерените в ПМ „АИС - Несебър“ за 2016 г.
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Като се има предвид, че неопределеността при изчисляване на СД концентрации е 

много по-висока от неопределеността при изчисляване на СГ концентрации, 

представеното по-горе сравнение между измерени и изчислени резултати е напълно 

задоволително. Счита се за нормално, изчислените чрез моделиране стойности да са 

малко по-ниски от измерените, тъй като е невъзможно модела да включва абсолютно 

всички източници на емисии. 

 

V.6. Информация за замърсяване от други райони 

Замърсяването от други райони по принцип може да окаже влияние върху нивото на 

регионалния фон, което да е от съществено значение. 

Границите на Община Несебър са както следва: 

 На изток и юг – Черно море; 

 На запад и югозапад – община Поморие; 

 На север – община Долни чифлик и община Бяла (и двете общини са във 

Варненска област. 

На територията на трите общини, с които граничи територията на община Несебър 

липсват големи промишлени предприятия, които да са значителни източници на  

ФПЧ10  и да могат да окажат въздействие върху територията на последната. 

Най-близко разположените крупни промишлени зони като тези на гр. Бургас и гр. 

Варна са разположени съответно на 25 km и на 40 km от границите на Община Несебър. 

От границите на самия град Несебър тези отстояния са съответно 29 km и над 56 km. 

В такива случаи е важно да бъде отчетено фоновото замърсяване. Като информация за 

фоновото замърсяване с ФПЧ10 са ползвани данните от КФС „Рожен” и АИС „Старо 

Оряхово ЕС 3“ за периода 2010 ÷ 2017, представени на фигури №V.6.1. и №V.6.2. 

„АИС – Старо Оряхово ЕС 3“ е пункт за мониторинг на горски екосистеми. Той е 

разположен на около 21 km северно от границата на община Несебър.  

Нивата на регистрираните СГК на ФПЧ10 от КФС „Рожен“ и „АИС – Старо Оряхово ЕС 

3“ бележат непрекъснат спад с ясно изразена тенденция на понижаване и задържане на 

нива и около и под 8 µg/m
3
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ФИГУРА № V.6.1 

 
Източник: ИАОС  
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ФИГУРА № V.6.2 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

СГК 24,27 19,59 16,43 16,55 9,81 9,33 9,91 7,95
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СГК на ФПЧ10, регистрирани в ПМ „АИС - Старо 
Оряхово ЕС 3“ за периода 2010÷2017 г. и линия на 

тренда

 

Източник: ИАОС  

Анализът на регистрираните нива на СГК в двата горе цитирани пункта за мониторинг 

на „горски екосистеми“ показва, че при тях се наблюдава непрекъснато понижаване на 

регистрираните нива на СГК на ФПЧ10. Това ни дава основание да считаме, че 

евентуалното фоново ниво на СГК на ФПЧ10 постъпващо от съседни райони бележи 

непрекъснат спад и оказва все по-ниско кумулативно въздействие. Тук трябва да се има 

в предвид и че около в 35% от случаите, вятъра е с посока от югоизточната половина на 

хоризонта, т. е с посока от открито море към територията на община Несебър и в 

частност към град Несебър. Определено може да се приеме, че средногодишното 

фоново ниво на ФПЧ10 постъпващо на територията на община Несебър от прилежащите 

територии е от порядъка на 5÷6 µg/m
3.
 

 

VI. Анализ на ситуацията: описание на факторите, които са причина за нарушено 

КАВ (пренос на замърсители, включително трансграничен; образуване на 

вторични замърсители и т.н.); информация за възможните мерки за подобряване 

на КАВ 
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VI.1. Описание на факторите, които са причина за нарушеното КАВ (пренос на 

замърсители, включително трансграничен, образуване на вторични замърсители 

и т.н.) 

Влиянието на релефа върху времето и климата обуславя формирането на азонални,  

местни климатични специфики. Значение имат надморската височина, формата и 

разчленеността на релефа, в т. ч. и на бреговата ивица, експозицията и наклона на 

склоновете, положението спрямо атмосферния пренос и др. Бреговата линия е силно 

разчленена. Много вдадени в морето са Несебърският полуостров, н. Акротирия и н. 

Равда. Релефът е слабо разчленен, низинен до 200 m. н.в. Речните тераси са формирани 

в неустойчиви седиментни скали, поради което са слабо изразени.  

Профилът на бреговата линия е маркиран с най-вдадените в морето н. Емине (най-

източната точка на Старопланинската верига) и Несебърския полуостров. 

Териториите в непосредствена близост до град Несебър, КК „Слънчев бряг“, Свети 

Влас и село Равда могат да се приемат за равнинни. Северната част от територията на 

Община Несебър обаче обхваща част от Източна Стара планина и теренът е типично 

планински и полупланински. В тази част е разположен и Обзорски проход, през който 

преминава първокласен път І-9.  Отделни възвишения достигат надморска височина 

надхвърляща 400 m. 

Средната надморска височина на гр. Несебър е 30 m. Средната надморска височина на 

КК „Слънчев бряг“ е между 0÷4 m. Територията на с. Равда е със средна надморска 

височина от 1÷20 m. 

Съвкупността от тези елементи на релефа оказва въздействие върху стойностите на 

всички климатични елементи и обуславя спецификата и многообразието на 

климатичните условия в района. 

Естественият релеф на бреговата ивица в южната част на община Несебър е 

антропогенно променен и има значителна техногенна натовареност, като 

промишлените предприятия заемат нищожна част. Тези характеристики на местния 

релеф  имат съществено значение за формиране на местния климат и неговото влияние 

върху качеството на атмосферния въздух.  Баловата оценка на КПСА за Несебър  е 2 

(средно благоприятна). Наред с тази оценка, допълнително е необходимо да се вземе 

предвид и преобладаващата посока на ветровете, както и разположението на 

замърсяващите източници спрямо тях. 
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Неблагоприятните метеорологични условия като ниска скорост на вятъра и 

продължителни инверсии рефлектират силно върху ниско емитиращите източници – 

транспорт (с целогодишно действие) и битово отопление (със сезонно действие и в 

пряка зависимост от температурата на околната среда). 

При изготвянето на анализа и оценката на КАВ е регистрирано и отчетено влиянието на 

комплекса от специфичните за района метеорологични фактори върху дифузията на 

замърсителите в атмосферния въздух. (В Приложение са представени данни, 

характеризиращи метеорологичната обстановка и условията, при които е регистрирано 

всяка една СДК с ниво превишаваща ПС на СД НОЧЗ за показателя ФПЧ10 през 

разглеждания период).  

Скорост на вятъра под 1.5 m/s се явява неблагоприятна за разсейване, съгласно 

указанията на Европейската комисия в съобщение СОМ (2008)403 окончателен. Броят 

на дните със СДК превишаващи ПС на СД НОЧЗ за периода, в които средната скорост 

е била под неблагоприятната за разсейване (≤1,5m/s) е обобщен в таблица №VI.1.1: 

ТАБЛИЦА № VI.1.1 

Година 

Регистриран брой СДК на ФПЧ10 в рамките на една календарна година                                              

с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ при различни скорост и посока на 

вятъра 

Общ брой 

При средна скорост на вятъра  При посока на вятъра 

 при ≤1,5 [m/s] > 1,5 [m/s] 
от диапазона 

SSW÷W 

от останалите 

посоки 

брой % брой % брой % брой % 

2010 г. 47 5 10,64 42 89,36 42 89,36 5 10,64 

2011 г. 66 5 7,58 61 92,42 61 92,42 5 7,58 

2012 г. 39 4 10,26 35 89,74 33 84,62 6 15,38 

2013 г. 39 11 28,21 28 71,79 35 89,74 4 10,26 

2014 г. 43 15 34,88 28 65,12 25 58,14 18 41,86 

2015 г. 20 3 15,00 17 85,00 15 75,00 5 25,00 

2016 г. 49 4 8,16 45 91,84 31 63,27 18 36,73 

2017 г. 50 11 22,00 39 78,00 37 74,00 13 26,00 
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ТАБЛИЦА № VI.1.2 

Разпределение на СДК с нива над ПС на СД НОЧЗ и съответния ГОП по месеци и регистрираните максимални СДК за съответния месец 

със съответната СМК. 

Година Януари Февруари Март 

  СМК 

Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ГОП на СД 

НОЧЗ 

МСДК СМК 

Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над ГОП 

на СД НОЧЗ 

МСДК СМК 

Брой СДК с 

нива над 

ПС на СД 

НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ГОП на СД 

НОЧЗ 

МСДК 

2015 г.         38,03 4 11 58,94 39,18 7 12 74,62 

2016 г. 43,57 5 22 63,47 68,8 29 0 85,42   0 6 42,66 

2017 г. 46,66 14 7 84,26 44,13 7 12 83,54 33,21 2 10 51,74 

Година Април Май Юни 

  СМК 

Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ГОП на СД 

НОЧЗ 

МСДК СМК 

Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над ГОП 

на СД НОЧЗ 

МСДК СМК 

Брой СДК с 

нива над 

ПС на СД 

НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ГОП на СД 

НОЧЗ 

МСДК 

2015 г.   0 2 40,72 25,94 0 3 45,08 24,87 0 2 37,4 

2016 г. 29,82 3 4 66,33 22,92 0 1 41,89 27,91 0 5 41,06 

2017 г. 23,63 0 1 37,62 24,80 2 2 54,47 24,10 0 2 39,62 

Година Юли Август Септември 

  СМК 

Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ГОП на СД 

НОЧЗ 

МСДК СМК 

Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над ГОП 

на СД НОЧЗ 

МСДК СМК 

Брой СДК с 

нива над 

ПС на СД 

НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ГОП на СД 

НОЧЗ 

МСДК 
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2015 г. 25,78 0 1 35,52 30,36 0 7 44,6 25,30 0 1 38,36 

2016 г. 26,94 4 1 58,51 26,81 0 5 47,03 26,61 0 6 45,86 

2017 г.   0 1 35,77 34,52 3 12 60,95 32,59 6 3 76,45 

Година Октомври Ноември Декември 

  СМК 

Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ГОП на СД 

НОЧЗ 

МСДК СМК 

Брой СДК с 

нива над ПС 

на СД НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над ГОП 

на СД НОЧЗ 

МСДК СМК 

Брой СДК с 

нива над 

ПС на СД 

НОЧЗ 

Брой СДК с 

нива над 

ГОП на СД 

НОЧЗ 

МСДК 

2015 г. 22,49 0 1 44,16 41,71 8 11 79,24 32,39 1 6 53,82 

2016 г. 20,8 0 1 35,46 31,05 3 8 60,19 36,83 5 9 65,7 

2017 г. 30,52 1 9 60,84 41,80 9 11 87,56 38,43 6 11 75,58 
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От представените данни в горните две  таблици е видно, че регистрираните превишения 

на СДН на ФПЧ10 в над 65÷92% от случаите се наблюдават при денонощия със средна 

скорост на вятъра > 1,5m/s.  

Най-високите СДК и средно месечни концентрации (СМК) са  регистрирани през 

студените месеци от година. В тези месеци са регистрирани и основния брой СДК с 

нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ. Причина за това е едновременното действие на 

двата фактора: значително по-неблагоприятни климатични условия и функциониране 

на битовото отопление с преобладаващо изгаряне на твърди горива. Тук трябва да 

отбележим, че използваните в бита горивни инсталации (печки, камини) са с високи 

индивидуални емисии и не са съоръжени с необходимите очистни съоръжения за 

редуциране на емисиите на ФПЧ10 (сажди и пепел).  

Изводът, който може да се направи е, независимо че климатичните фактори на 

територията на общината са сравнително по-малко неблагоприятни по отношение 

качеството на атмосферния въздух в района, е необходима сериозна редукция на 

съществуващите емисии на ФПЧ формирани от трите групи източници чрез 

продължаващо прилагане на действащите до момента мерки и прилагането на 

нови такива, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. 

 

VI.2. Възможни мерки за подобряване на КАВ - по отношение на ФПЧ10. 

Въз основа на извършения моделен анализ е констатирано следното: 

 водеща роля в замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10 се дължи на 

група източници „Битовото отопление“, в резултат от изгарянето на твърди горива в 

домакинствата. Средно за района на община Несебър, приноса на битовото отопление 

за формиране на общите количества емисии на ФПЧ10 е 23.0%. Емисиите са в пряка 

зависимост от вида на употребяваните горива.  Влиянието на емисиите на БО е с 

принос за формирането на СГК на ФПЧ10 от 38,7% . При формирането на максималната 

СДК на ФПЧ10, приносът на БО е 48,9% 

 

 За територията на Община Несебър, емисионния принос на автомобилния 

транспорт към общото количество емисии с ФПЧ10 е 65,0%, което основно се дължи на 

дисперсия на натрупаният пътен нанос по уличната мрежа (92,22% от общото 
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количество свързани с транспорта емисии). Влиянието  на емисиите от Транспорта при 

формиране на СГК на ФПЧ10 е 58,9%. При формирането на максималните СДК на 

ФПЧ10, приносът на ТР е 37% 

 Влиянието на промишлеността и при двата показателя е незначително. За 

територията на Община Несебър, емисионния принос на Промишлеността към общото 

количество емисии на ФПЧ10 е 12%. Влиянието на емисиите от ПР при формиране на 

СГК на ФПЧ10 е 2,4%. При формирането на максималните СДК на ФПЧ10, приносът на 

ПР е 14,1% 

За района на община Несебър сравнението на приноса на трите групи източници към 

общото количество емисии на ФПЧ10 за 2013 и 2016 г. е показано на фигури № 

VI.2.1÷VI.2.3. 

Въздействието на емисиите от различните групи източници върху качеството на 

атмосферния въздух в различните квартали и комплекси на гр. Несебър и останалите 

населени места на община Несебър е различно, различно е и съотношението на 

конкретното въздействие от всяка група източници към общото въздействие в коя да е 

точка от града. Всичко това е подробно разработено в т. V.5. 

 

ФИГУРА № VI.2.1 

0

100
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700
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БО [t/y] ТР [t/y] ПР [t/y]

2013 г. 146,986 100,6 0

2016 г. 248,12 705,907 124,419

[t
/y

]

Динамика на количествата на емисиите на ФПЧ10 от трите групи 
източници, използвани за изчисляване на съществуващото 

замърсяване на атмосферния въздух  на територията на община 
Несебър при изготвяне на старата и нова Програми
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* данните за 2013 г. са от Актуализацията на Програмата на Община Несебър за намаляване 

нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на вредни 

вещества с период на действие 2014 – 2017 г. 

 

ФИГУРА № VI.2.2 

64%

36%

0%

Относителен дял на емисиите на ФПЧ10 по групи източници 
към общото им количество през 2013 г.

БО [t/y]

ТР [t/y]

ПР [t/y]
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ФИГУРА № VI.2.3 

23%

65%

12%

Относителен дял на емисиите на ФПЧ10 по групи източници 
към общото им количество през 2016 г.

БО [t/y]

ТР [t/y]

ПР [t/y]

 

 

Изпълнението на актуализираната през 2013 г и действащата към момента Програма на 

Община Несебър  със срок на действие 2014 ÷2017 г. показва следната характеристика 

в динамиката на регистрираните нива на СДК, СМК и СГК в ПМ „АИС – Несебър“: 

 

 За периода 2014 ÷2017 г. се наблюдава влошаване на КАВ спрямо 

базовата 2013 г. В рамките на анализирания период от четири години, нивата на СГК на 

ФПЧ10 се задържат под нивото на СГ НОЧЗ от 40 µg/Nm
3
, но се регистрира тенденция 

за непрекъснатото им нарастване, като нарастването през 2017 г. спрямо нивото през 

2015 г. е  малко над  9,76%.
.
  

 За същия период броят на регистрираните СДК с нива надвишаващи ПС 

на СД НОЧЗ се увеличава от 39 през 2013 г. на 50 през 2017 г. при допустима норма от 

35; 

 За същия период 2014÷2017 г. броят на регистрираните през 2017 г. СДК 

с нива надвишаващи ГОП и ДОП  на СД НОЧЗ нараства спрямо този, регистриран през 

2013 г. съответно с 40 и 83; 
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 Единственият положителен резултат от изпълнението на заложените 

мерки е понижаване нивата на регистрираните максимални СДК и СМК , като през 

2017 са регистрирани максимална СДК в размер на 87,56 µg/Nm
3 

и максимална СМК от 

46,66 µg/Nm
3
 срещу съответно регистрираните през 2013 г. – СДК от 104,63 µg/Nm

3
 и 

СМК от 51,48 µg/Nm
3
. 

 За периода 2014 – 2017 г. (т.е. в края на срока на действие на 

Актуализираната през 2013 г. Програма) нивата на СГК на ФПЧ10 нарастват, като 

регистрираната  СГК през 2017 г. е с най-високо ниво за целия период. Нещо повече 

регистрираната през 2017 г. СГК е най-високо регистрираната от 2012 г до този 

момент; 

  Аналогично е състоянието с регистрирания брой СДК с нива 

превишаващи ПС на СД НОЧЗ и съответния ГОП за периода 2012÷2017 г. – 

нарастването на броя СДК с нива над ПС на СД НОЧЗ през 2017 г. спрямо този през 

2013 г. е с 11 или малко над 28%. При  регистрирания брой СДК с нива на ГОП над СД 

НОЧЗ, нарастването спрямо този през 2013 г. е с 40 или малко над 43,47% 

 

Формулираните основни цели в Актуализираната Програмата на Община Несебър 

за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на 

установените норми на вредни вещества с период на действие 2014 – 2017 г. са 

показани в таблица №VI.2.1: 

 

ТАБЛИЦА №VI.2.1 

Цели 
Базова година 

(2013 г.) 

Цел към края 

на 2017 г. 

Необходима  редукция 

спрямо базовата година в % 

Планирано снижение на емисиите 

на ФПЧ10 от БО (t/y) 
146,986 120 18,36% 

Планирано снижение на емисиите 

на ФПЧ10 от ТР – „сажди“  (t/y) 
19,2 19,2 0% 

Планирано снижение на емисиите 

на ФПЧ10 от ТР – „суспендиране“  

(t/y) 

81,4 78,2 3,93% 

Брой  СДК с нива превишаващи ПС 

наСД НОЧЗ на ФПЧ10 от 50µg/m3 
39 ≤ 35. 10,2%  

*Годишна емисия от група източници „Битово отопление“ 

Резултатите от направеното сравнение на индикаторите, определящи  състоянието на 

КАВ между базовата 2013 г. и последната от периода - 2017 година са показани в 
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таблица №VI.2.2. На практика това сравнение отчита нивото на достигане на крайните 

цели при приключване на заложения с действащата Актуализирана програма срок за 

постигането им. 

 

ТАБЛИЦА №VI.2.2 

  2013 г. 
Цел към края на 

2017г. 

Постигнати резултати за КАВ към края 

на 2017г. 

Брой СДК с нива над  ПС наСД 

НОЧЗ на ФПЧ10 от 50 µg/m3 
39. < 35бр. 

50 
(вместо необходимата редукция се се 

регистрира нарастване с  28,2% спрямо 

2013 г). 

СГК на ФПЧ10  (µg/Nm3) 32,31* 

Задържане и 

редуциране нивата на 

СГК (≤32,31) 

33,39 µg/Nm
3
 

(нарастване с 5 %) 

*Посочената СГК на ФПЧ10  е за 2012 г. тъй като броят на валидните СЧ данни 

регистрирани през 2013 г. е по-малък от нормативния минимум, като липсват основно данни 

за 5 от най-топлите месеци в годината: април, май, юни, юли и август. 

 

Всичко това насочва към извода, че в края на този отчетен период, прилагането на 

мерките от страна на общината не са довели до видими резултати, от което следва, 

че програмата и мерките към нея следва да се прецизират по отношения на техния 

обхват, приложимост и приемливост за населението.“ 

Всичко това определя необходимостта от стриктно и ефективно прилагането на 

заложените основни мерки в Актуализираната Програма със срок на действие: 

2014÷2017 г. и предприемане на нови допълнителни действия, чрез обединяване 

усилията на местно и на национално ниво, които да бъдат приоритетно насочени към 

сериозно редуциране на емисиите на ФПЧ10 от суспендирането му от пътните платна 

(от група източници „ТР – „суспендиране“), намаляване емисиите на ФПЧ10 от 

използваните твърди горива за отопление (Група източници – „БО“) и намаляване 

емисиите групата източници – „ПР“ и тяхното въздействие. 

 

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 средно денонощните и средногодишните концентрации не може да се 

определи еднозначно, тъй като е различно за различни рецептори (различни точки от 

изследваната територия).  
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Абсолютния принос на отделните групи източници за посочените на фигура №V.5.1 

Дискретни рецептори (отделни части от град Несебър, населени места в община 

Несебър и курортни образувания) към съответните изчислени за 2016 г. максимални 

стойности на СДК и СГК на ФПЧ10 е представен на следващите фигури (№VI.5.1 и 

№VI.5.2) 

Относителния принос на отделните групи източници за посочените на фигура №V.5.1 

Дискретни рецептори  към съответните СГК, които биха били измерени за 2016 г. и 

измерената в ПМ „АИС – Несебър“ СГК на ФПЧ10 е за 2016 е представен на фигура 

№VI.5.3. 
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ФИГУРА № VI.5.1 
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40,00

60,00

80,00

100,00
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160,00

180,00

200,00

гр. Несебър 

Стара част
гр. Несебър -

ЖК 
„Младост“

гр. Несебър -

ЖК „Ч.море“
гр. Несебър -

ЖК „Аурелия“
Равда Слънчев бряг 

„Юг“
Слънчев бряг 

„Север“
Свети Влас ВС „Елените“ Тънково Кошарица Обзор ПМ „АИС –

Несебър“

ПР [µg/Nm3] 8,50 15,80 27,50 25,20 16,80 5,80 4,50 1,30 2,80 4,10 2,10 11,00 14,50

ТР [µg/Nm3] 11,50 47,00 28,20 20,70 29,80 53,80 28,30 18,60 42,00 6,50 25,90 6,20 47,40

БО [µg/Nm3] 166,20 83,30 37,20 32,00 23,20 10,30 5,60 18,20 5,40 8,20 8,80 14,00 72,90

[µ
g

/N
m

3
]

Принос на отделните групи източници към изчислената максимална СДК във всеки един дискретен рецептор 
(характеризиращ района на ж. к., квартал и/или населено място) в [µg/Nm3]
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ФИГУРА № VI.5.2 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00
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35,00

40,00

гр. Несебър 
Стара част

гр. Несебър -
ЖК 

„Младост“

гр. Несебър -
ЖК „Ч.море“

гр. Несебър -
ЖК „Аурелия“

Равда Слънчев бряг 
„Юг“

Слънчев бряг 
„Север“

Свети Влас ВС „Елените“ Тънково Кошарица Обзор ПМ „АИС –
Несебър“

ПР [µg/Nm3] 0,28 0,56 1,22 1,15 0,40 0,14 0,11 0,03 0,06 0,03 0,02 0,26 0,46

ТР [µg/Nm3] 2,90 19,70 9,50 6,70 9,90 17,10 7,30 3,70 10,90 1,80 8,30 1,70 17,20

БО [µg/Nm3] 27,30 17,80 3,10 4,80 3,60 0,50 0,30 3,50 0,20 0,30 1,60 2,60 11,00

[µ
g/

N
m

3
]

Принос на отделните групи източници към  изчислената СГК във всеки един дискретен рецептор (характеризиращ района 
на ж. к., квартал и/или населено място) в [µg/Nm3]
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ФИГУРА № VI.5.3 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

гр. Несебър 

Стара част
гр. Несебър -

ЖК „Младост“
гр. Несебър -

ЖК „Ч.море“
гр. Несебър -

ЖК „Аурелия“
Равда Слънчев бряг 

„Юг“
Слънчев бряг 

„Север“
Свети Влас ВС „Елените“ Тънково Кошарица Обзор ПМ „АИС –

Несебър“

ПР [%] 0,92 1,47 8,83 9,09 2,88 0,79 1,43 0,41 0,54 1,41 0,20 5,70 1,61

ТР [%] 9,51 51,76 68,74 52,96 71,22 96,39 94,68 51,18 97,67 84,51 83,67 37,28 60,01

БО [%] 89,57 46,77 22,43 37,94 25,90 2,82 3,89 48,41 1,79 14,08 16,13 57,02 38,38

[%
]

Относителен принос на отделните групи източници към  СГК които биха били измерени през 2016 г. във всеки един дискретен 
рецептор (характеризиращ района на ж. к., квартал и/или населено място) и към измерената в ПМ „АИС - Несебър“ СГК през 2016 г. 

[%]
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В резултат на дисперсионното моделиране е установено, че за да бъдат достигнати 

установената СД НОЧЗ за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията 

на Община Несебър, е необходимо да се редуцират значително формираните през 2016г 

и 2017 г. годишни емисии на ФПЧ10 от групи източници „БО“, „ТР“  и „ПР“ както 

следва: 

 с минимум 40% на формираните от група източници „БО“. Тази 

необходима редукция е свързана с пропорционално редуциране  с минимум 40% на 

използваните твърди горива в Битовото отопление през 2016 г и/или едновременното 

редуциране на емисиите от ФПЧ 10 (сажди и пепел) чрез монтиране на необходимите 

очистни съоръжения – електрофилтри на изпускащите комини с редуциране 

количествата използвани твърди горива за отопление чрез саниране на жилищните 

сгради (топлоизолиране), замяна на вида отопление (използване на инверторни 

климатични инсталации, замяна на вида използвани твърди горива - замяна на въглища 

с дърва и/или пелети и на дърва с пелети, подмяна на използваните горивни инсталации 

и съоръжения с по-ефективни такива. Изпълнението на предвидените мерки се очаква 

да доведе до намаление на емисиите на ФПЧ10 от „БО“ от 248.12 t/y към 2016 г. до 

около 148 t/y към 2023 г.;  

 С минимум 51% на формираните от група източници „ТР – 

суспендиране“ чрез намаляване средното ниво на пътния нанос и подобряване 

състоянието на пътните покрития и тези на общинските паркинги. Това може да се 

постигне чрез рехабилитиране на пътищата Несебър – Слънчев бряг, Слънчев бряг – 

Елените, Равда – Несебър, Тънково – Слънчев бряг, Слънчев бряг – Кошарица и на 

всички улици на територията на град Несебър, с. Равда, КК „Слънчев бряг“, град Свети 

Влас и с. Тънково. Задължително системно мокро почистване и измиване в 

продължение на цялата година на носещите улици в гр. Несебър, вътрешните пътища с. 

Равда – гр. Несебър, гр. Несебър – КК „Слънчев бряг“ – гр. Свети Влас – ВС „Елените“ 

Особено внимание следва да се обърне на кратките пътни отсечки, които свързват 

бетоновите центрове в промишлените зони на с. Равда и на град Несебър с първокласен 

път І-9 и уличната мрежа в самите промишлени зони. Изпълнението на предвидените 

мерки се очаква да доведе до намаление на емисиите на ФПЧ10 от транспорта от 651.0 

t/y към 2016 г. до около 322.1 t/y към 2023 г.; 

С минимум 50% на формираните от група източници „ПР“. За групата източници 

„Промишленост“ намаляване на емисиите на ФПЧ10 може да се постигне чрез 

спазване изискванията на чл. 70 от Наредба №1(за норми за допустими емисии на 
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вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии) и  промяна на състоянието на работните площадки 

на бетоновите възли, ежедневно и своевременно почистване и измиване на работните 

площадки, оросяване на инертните материали при транспорт и смесване. Всичко това 

може комплексно да доведе до редуциране на специфичните емисии с около 50%. Това 

означава, че емисиите на ФПЧ10 от бетоновите възли ще намалеят от  123.47 t/y към 

2016 г. до около 61.73 t/y към 2023 г. Независимо, че относителният дял на 

промишлеността  в общата маса на емисиите е минимален (2.4% в годишен план към 

2016 г.), те са в състояние да създава локални максимуми в 24-часовите концентрации 

на ФПЧ10 в района около производствените площадки и увеличават фона в трите 

прилежащи населени места – гр. Несебър, с. Равда и с. Тънково. Необходимо е също 

така да се минимизира въздействието на емисиите от Цеха за производство на 

дървесни пелети, чрез увеличаване височината на изпускащите устройства съгласно 

изискванията на чл. 4, ал.2, ал.3 и ал. 4 от наредба №1 (за норми за допустими емисии 

на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 

неподвижни източници на емисии). 

 
ТАБЛИЦА № VI.2.3 

 
Базова година 

2016 г. 

Цел към  

2023 г. 

Необходима 

редукция 

Емисия на ФПЧ10  от група източници „БО“ (t/y) 248,12 148 ≥40% 

Емисия на ФПЧ10 от група източници  „ТР“ (t/y) 705,907 322,1 ≥55% 

Емисия на ФПЧ10 от група източници  „ПР“ (t/y) 123,47 61,73 ≥50% 

Брой превишения на СДН на ФПЧ10 от 50µg/m
3
 49 бр. < 35бр. ≥ 35% 

СГК на ФПЧ10  (µg/m
3
) 41,07 ≤ 28 

32% 

(с 13 µg/m
3
) 

 

Формулираните по-долу генерални мерки се основават на анализа на КАВ за 2010 – 

2017  г. (по налични данни от базата данни на ИАОС) (точка III) и анализа на 

резултатите от моделирането на КАВ към 2016 г. (точка V). За всяка от генералните 

мерки са разработени подмерки, изпълнението на които ще осигури както редуциране и 

стабилно поддържане на броя на СДК с нива над ПС на СД НОЧЗ значително под 

нормативно определения брой от 35, така и стабилно поддържане на СГК под ГОП на 

СГ НОЧЗ.  
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Намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление: 

 

Генерална мярка Ns_Dh - система от мероприятия, които до доведат до 

намаляване консумацията на твърди горива в битово отопление в Община 

Несебър. 

Тази мярка трябва да има постоянен характер и приоритетно да бъде насочена към 

жилищните райони в Общината с висока гъстота на населението и най-вече в град 

Несебър. Независимо, че проблемът има национален характер – местните власти, в 

рамките на своите пълномощия, могат да стимулират използването на по-ниско 

емисионни горива и повишаването на енергийната ефективност на сградите, с което да 

се намали консумацията на твърди горива. В тази връзка подмерките, за изпълнение на 

генералната мярка могат да бъдат: 

 Преимуществено газифициране на тази част от битовия сектор, която 

използва за отопление твърди горива – към 2023 г. 20% от общия брой на 

домакинствата използващи твърди горива за отопление в гр. Несебър да бъдат 

газифицирани. 

 Изпълнение на проекти за обновяване на общите части и саниране на 

многофамилни жилищни сгради – саниране на 90% от многофамилните жилищни 

сгради до 2023 г. 

 Подготвяне и реализиране на проекти за внедряване на енергоспестяващи 

мерки в жилищните сгради, включително подмяна на стационарни индивидуални и 

многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво – ежегодно да бъдат 

обхванати по 15 % от домакинствата отопляващи се на твърди горива. 

 

За постигане на установените норми на ФПЧ10 към 2023г. е необходимо предприемане 

на допълнителни действия за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния 

въздух, насочени към намаляване на емисиите от битовото отопление. 

Ns_Sh_Dh_2 - Система от мероприятия, които да доведат до намаляване на емисиите на 

ФПЧ10, при изгарянето на твърди горива в домакинствата. 

Количеството на емитираните ФПЧ10, при изгарянето на дърва в домашни печки зависи 

както от количеството, така и от качеството на изгаряната дървесина. Показателят 

влажност е основен, тъй като той влияе пряко върху енергийното съдържание, 
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респективно до повишаване на емисиите. Установено е, че горивната мощност на 

дървесината се увеличава два пъти при намаляване на влажността ѝ под 25%.  

 

ТАБЛИЦА № VI.2.4 

Дървесина kWh/kg kJ/kg 

свежа, около 50 % водно съдържание 2.09-2.32 7500-8400 

въздушно суха, 15-20 % водно съдържание 4.00-4.41 14400-15900 

суха субстанция, 0 % водно съдържание 4.81-5.28 17400-19000 

 

Дървата за огрев самостоятелно или съвместно с въглища се използват за директно 

изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (30÷40%),. За страната, броят на 

употребяваните в домакинствата съвременни горивни уредби е все още незначителен 

поради ограничени финансови възможности. Използването на горивни уредби с висок 

коефициент на полезно действие може да повиши до два пъти полезното количество 

топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно 

увеличаване на потенциала без да се увеличава потреблението  на горива. В тази 

връзка, възможните мерки следва да бъдат насочени към въвеждане на изисквания за 

качеството на твърдите горива, предлагани за отопление в Община Несебър, свързани с 

тяхната калоричност, допустимото влагосъдържание и пепелно съдържание. 

Ползване на Индивидуални пречиствателни съоръжения (ИПС) – електрофилтри 

монтирани в комините. Последните са с ефект на пречистване на отпадъчните димни 

газове от ФПЧ10 и сажди над 90%.  

Реализирането на двете мерки Ns_Dh1 и Ns_Dh2, както на национално така и на местно 

ниво е особено важно поради това, че ако не се изпълнят, вероятността от надвишаване 

на установените норми за съдържание на ФПЧ10 през отоплителния сезон и годината 

като цяло остава висока и КАВ ще бъде аналогично на това през 2016 и 2017 г. 

Очаквания резултат от комплексното изпълнение на мерките е намаляване с минимум 

40% на общите за Несебър и околните селища емисии на ФПЧ10 (редукция с минимум 

100 t/y. – от 248,12 на 148 през 2023 г. 
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Генерална мярка Ns_Tr: Снижаване на средното ниво на нанос върху пътните 

платна в границите на транспортната схема на Община Несебър. 

Тази мярка задължително трябва да има постоянен характер. Основните мероприятия 

следва да са в три направления:  

1) прилагане на действия, с които се предотврати внасянето на нанос върху 

пътните платна;  

2) системно почистване и миене на пътните и улични платна; 

3) реконструкция и рехабилитация на пътни и улични платна 

3) облекчаване на трафика в новата част на гр. Несебър и ограничаване 

транспортния достъп до Старата част на Несебър чрез буферни паркинги обслужващ 

градски ниско емисионен транспорт; 

 

Община Несебър следва да продължи и ускори политиката си за благоустрояване, 

поддържане и почистване на улиците и тротоарите и предотвратяване паркирането 

върху зелени площи, в това число: 

 Благоустрояване на съществуващите зелени площи, чрез допълнително 

затревяване и поставяне на бордюри, които да възпрепятстват физически паркирането 

върху тях; 

 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки; 

 Ремонт и възстановяване на настилките на паркингите за домуване на 

МПС; 

 Изграждане на нови места за паркиране; 

 Контрол на изпълнителите при подмяна и ремонт на канализационни 

мрежи, улици, тротоари и др. инфраструктура за възстановяване целостта на пътното 

покритие и не допускане емитиране на прах и замърсяване на прилежащите площи и 

територии, водещи до увеличаване на пътния нанос и ветрова ерозия; 

 Системен контрол на всички строителни обекти, за недопускане 

емитиране на прах и замърсяване със строителни отпадъци и земни маси; 

 

Чрез вторият тип мероприятия включващи, 

 Системно и ефективно машинно почистване на пътния нанос; 

 Системно машинно миене на основната улична мрежа на града; 

Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта 
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 Своевременно мокро почистване и измиване на зони или части от улици, 

по които по някаква причина се е натрупал пътен нанос; 

 

следва да се постигне и поддържа ниска степен на съдържание на прах върху пътните 

платна. 

 

Третият тип мероприятия следва да водят до ограничаване на трафика в чертите на 

града, КК „Слънчев бряг“ и с. Равда чрез обновяване и изграждане на необходимата 

пътна инфраструктура, както и подобряване организацията на движението в градски 

условия. Най-съществено значение (пряк ефект) върху намаляване нивата на ФПЧ10 ще 

окаже реализирането на следните мерки: 

 Развитие и благоустрояване на транспортната инфраструктура в Несебър.; 

 Реконструкция и поддържане в добро състояние на уличната мрежа в 

промишлените зони на с. Равда и гр. Несебър; 

 Реконструкция и поддържане на добро състояние покритията на уличната 

мрежа и общинските пътища; 

 Изграждане на нови паркинги в страни от главни улици и осигуряване на 

паркоместа при ново строителство; 

 Поетапно обновяване на автобусния парк на организирания автобусен 

градски и междуселищен транспорт; 

 Насърчаване за ограничаване ползването на лични МПС чрез 

популяризиране на масовия обществен транспорт; 

 Изграждане и рехабилитация на пешеходни и вело алеи и тротоари. 

 

В количествено отношение мярка Ns_Tr следва да доведе до снижаване и по-

нататъшното поддържане на средното ниво на пътен нанос от уличната мрежа. 

Изпълнението на тази мярка трябва да доведе до намаляване на годишните емисии на 

ФПЧ10 от транспорта с над 55% или с 383,807 t/y. 

 

Генерална мярка Ns_In: Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от индустрията. 

Тази мярка задължително трябва да има постоянен характер. Основните мероприятия 

следва да са в две направления:  

Първият тип мероприятия следва да водят до изготвяне и въвеждане на изисквания: 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ИСУН №  BG16M1OP002-5.002-0003  „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в 

Община Несебър” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 

 

Page | 248 
Page | 248 

248 

 към бетоновите и варови възли, кариери за инертни материали, пресевни 

и сортировъчни инсталации на инертни материали, площадки за третиране на 

строителни отпадъци, площадки за съхраняване на насипни товари и отпадъчни 

продукти и др. с цел редуциране формирането на неорганизирани емисии на ФПЧ10 и 

провеждане и поддържане на обезпрашителни мероприятия и привеждането им към 

нормативните изисквания съгласно чл.70 от Наредба №11 (за норми за допустими 

емисии на вредни вещества (замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни източници на емисии). 

 към складови и търговски обекти и подообекти с цел намаляване на 

неорганизираните емисии от прах; 

 към товаро-разтоварните дейности и транспортиране на прахообразуващи 

и прахообразни материали на територията на населените места и курортните 

образувания в община Несебър; 

 При планиране и разрешаване строителството на промишлени, 

административни и жилищни сгради да се изисква спазването на чл. 4, ал.2, ал.3 и ал.4 

от същата Наредба №1.  

 Създаване на местна поднормативна уредба по Прилагане на 

ДИРЕКТИВА  (ЕС) 2015/2193  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

25 ноември 2015 година за  ограничаване  на емисиите във въздуха на определени 

замърсители, включително ФПЧ10, изпускани от малки и  средни горивни инсталации. 

Вторият тип мероприятия следва да водят до повишаване на административния 

капацитет за осъществяване на необходимия контрол и налагане спазването на 

нормативните изисквания за опазване чистотата на атмосферния въздух на територията 

на община Несебър. 

В количествено отношение мярка Ns_In следва да доведе до редуциране и недопускане 

формиране на неорганизирани емисии на ФПЧ10 и редуциране на въздействието на 

организираните емисиите на ФПЧ10 и други замърсители чрез планиране и налагане на 

специфични изисквания към местоположението и височината на изпускащите 

устройства (комини). Изпълнението на тази мярка трябва да доведе както до 

намаляване на годишните емисии на ФПЧ10 от група източници „ПР“ с над 50% или с 

61,73 t/y, така и редуциране на въздействието на организирано изпусканите емисии. 
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VII. Анализ на мерките за подобряване на КАВ, прилагани и реализирани в 

периода 2014 – 2017 г. и ефективността от тяхното прилагане 

Планът за действие към действащата Програма за намаляване нивата на замърсителите 

и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на 

територията на Община Несебър включва мерки, разпределени за изпълнение в 

периода 2014 - 2017г. 

През отчетения период 2014 – 2017г. полаганите усилия от страна на общината са били 

насочени към ограничаване на емисиите от транспортния поток (чрез подобряване 

състоянието на пътните настилки и почистване на уличната мрежа и обществените 

места в Несебър). През разглеждания период, общината е изпълнявала мерките, 

залегнали в общинската програма, като саниране на обществено-административни и 

многофамилни жилищни сгради. Използването на газообразни горива  в общината, 

обаче процентно е несъпоставимо с голямото количество твърди горива, използвани в 

горивните съоръжения на битовия сектор. 

При анализа на резултатите от извършения през период 2014÷2017 г. имисионен 

контрол на СД и СГ концентрации на ФПЧ10 в ПМ „АИС - Несебър“ са констатирани 

следните факти: 

 Независимо, че нивата на регистрираните СГК за периода са под нивото 

на СГ НОЧЗ, се наблюдава непрекъснато им нарастване. Регистрираните СГК за целия 

период са с нива превишаващи ГОП на СГ НОЧЗ. 

 През 2017  година, броят на регистрираните СДК, превишаващи ПС на 

СД НОЧЗ се е увеличил спрямо  2015 и 2016 г. съответно с  30 и 1 броя.  

 През топлото полугодие на 2017 г. е регистриран най-висок брой СДК с 

нива над ПС на СД НОЧЗ, което красноречиво показва засилване въздействието на 

атмосферното замърсяване свързано с автомобилния транспорт и състоянието пътните 

настилки, тротоарите и зелените площи; 

 Единствена редукция се наблюдава при показателя „максимална СДК“. За 

изследвания период МСДК от регистрираната  в размер на 105,86 μg/m
3
 през 2014 г. се 

редуцира до 87,56 μg/m
3
 през 2017 г.; 
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Прилаганите до момента мерки не са достатъчно ефективни по отношение на 

замърсяването с ФПЧ10, което налага тяхното преразглеждане. Целта е установяване на 

адекватните и ефективни такива, подобряване на някой от тях и определяне на нови, 

които ще гарантират постигане на съответствие с нормите за качество на атмосферния 

въздух.  

 

Изводи от анализа: 

 

Оценка: 

Заложените в плана за действие мерки през периода 2014÷2017 година са насочени 

основно към намаляване на емисиите от транспорта и отоплението на обществено - 

административните и многофамилните жилищни сгради.  

 

За поддържане на постигнатото и за по нататъшно подобряване на КАВ на територията 

на Община Несебър е необходимо да продължат усилията по прилагане на досегашните 

мерки, част от които (регулаторни мерки и контрол) да останат с постоянен характер. 

 

Потвърждаване/Коригиране/Преформулиране: 

Мерките могат да бъдат потвърдени за прилагане и в следващия програмен период. 

Необходимо е интензифициране на някой от тях, както и предлагане на нови мерки 

приоритетно насочени към намаляване на емисиите на ФПЧ10 от група източници 

„Битовото отопление“ и „Транспорт“. 

 

Цели, които трябва да бъдат постигнати в краткосрочен план: 

 Намаляване на общия брой на превишенията на СДН на ФПЧ10 до и под 

нормативно допустимите; 

 Намаляване на СГ концентрация на ФПЧ10 под нивото на ГОП на СД 

НОЧЗ от 28 µg/Nm
3
; 
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VIII. Мерки и проекти за подобряване на КАВ, които следва да се приложат 

Описаните по-горе фактори, които са причина за нарушеното качество на 

атмосферния въздух в община Несебър, могат да бъдат положително повлияни освен с 

прилагането на административни, инвестиционни, регулативни и информационни 

типове от мерки и с активното участие на населението и обществеността. 

 

VIII.1. Анкетно проучване на нагласите на населението 

В Програмата за КАВ на община Несебър сме провели проучване на нагласите на 

населението чрез анкета, из между 404 случайно подбрани жители на община 

Несебър. 

Нагледното представяне на анкетата като форма и съдържание е представена като 

приложение към настоящата програма, а обобщените резултати от нея са описани 

както следва: 

Анкетата е разделена на две част, като в първата част са засегнати въпроси за типа на 

домакинството напр. вида на използваното отопление, брой и вид на използваните  

отоплителни уреди, използвано количество гориво и др. В първата част на анкетното 

проучване, от всички анкетирани жители на общината Несебър – 182-ма (или 45.05%) 

са  отговорили, че се отопляват на електрическа енергия. 170 бр. домакинства са 

отговорили, че през зимните месеци, използват за отопление твърдо гориво (42.08%). 

47 домакинства са посочили, че използват комбинация от два източника -твърдо гориво 

и електрическа енергия (или 11.63%). По-малко от процент (0,5% или 2 бр.) 

домакинства в община Несебър са отговорили, че използват локално отопление на 

дизелово гориво. По 0.25% от всички анкетирани са отбелязали, че не използват 

отопление през студеното полугодие или, че използват друг вид отопление. 

Визуализацията на резултатите от анкетното проучване, относно типа на използваното 

гориво са представени на фигури VIII.1.1 - VIII.1.4. 

 

Данните от анкетното проучване показват, че за анкетираните домакинства за един 

отоплителен сезон (септември-април) в Община Несебър, са изразходвани 

приблизително 39 тона въглища, 2400 литра дизелово гориво, 3242 м
3
 дърва, 219 тона 

пелети и 1231460 KWh електрическа енергия за отопление. 

Втората част на анкетата обхваща въпроси, отнасящи се до това какво биха направили 

жителите на община Несебър за да опазят въздуха в техният град по-чиста. Тук сме се 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ИСУН №  BG16M1OP002-5.002-0003  „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в 

Община Несебър” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 

 

Page | 252 
Page | 252 

252 

допитали до общественото мнение, относно възможни мерки и проекти за 

подобряване на КАВ в община Несебър.  

На въпроса „Знаете ли какво са Фините прахови частици (ФПЧ) и какво причиняват 

те на здравето ?“ от всички анкетирани (404 бр. общо) – 325 души (или 

приблизително 80%) са отговорили с „ДА“. Висок процент на анкетираните 

домакинства (89.5%), показва, че жителите на община Несебър одобряват участието 

на общината в проекти за прилагане на мерки за намаляване на замърсяването на 

въздуха, но само 44.5% от тях са съгласни да вложат и собствени средства за 

прилагането на тези мерки.  
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ФИГУРА VIII.1.1 

 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ИСУН №  BG16M1OP002-5.002-0003  „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 

вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“. 

 

 

Page | 254 
Page | 254 

254 

                                                                                                                                                                                   ФИГУРА VIII.1.2 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ИСУН №  BG16M1OP002-5.002-0003  „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 

вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“. 

 

 

Page | 255 
Page | 255 

255 

 

ФИГУРА VIII.1.3 
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ФИГУРА VIII.1.4 
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VIII.2. Мерки и проекти за одобряване на КАВ в община Несебър по отношение на ФПЧ10 

VIII. Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение съдържание на ФПЧ10, които следва да се приложат 

VIII. 1. КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ 

                  

код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период, в 

който се 

очаква 

ефекта 

Необходими 

средства 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

институция 

индикатор за 

контрол на 

изпълнението 

 

Ns_Sh_Dh  Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битово отопление 

Ns_Sh_Dh_a

_1 

Проучване на 

институционалните и 

административни възможности 

и последващо създаване и 

поддържане на система за 

инвентаризация на 

изразходваните количества 

горива за битово отопление. 

2018-2019г. Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за 

влошено КАВ по 

ФПЧ10. 

2019-2022г. 30 хил.лв. Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.извършени 

проучвания 
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Ns_Sh_Dh_a

_2 

Проучване на 

институционалните и 

административни възможности 

и последващо разработване  на 

местни финансови механизми в 

подкрепа на въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в 

жилищния сектор. 

2018-2019г. Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за 

влошено КАВ по 

ФПЧ10. 

2019-2022г. Съгласно 

проект, 

ориентировъ

чен бюджет  

15 хил.лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

-бр.извършени 

проучвания 

-Бр.предложения 

към 

компетентните 

органи на 

националното 

законодателство 

-Бр. приети от 

компетентите 

органи 

предложения за 

промени 

 

Ns_Sh_Dh_а

_3 

Проучване на 

институционалните и 

административни възможности 

и последващо създаване и 

поддържане  на регистър за 

системна регистрация и 

ежегодна актуализация на 

изразходваните количества 

горива за битово отопление, с 

включване на всички продажби 

на твърди горива. 

2018-2019г Поддържане на 

обективна база 

данни, която да е 

надеждна за 

оценка на КАВ. 

2019-2022г. Съгласно 

проект, 

ориентировъ

чен бюджет 

40 хил.лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

Община 

Несебър 

Бр. проучвания 

Бр.предложения 

към 

компетентните 

органи на 

националното 

законодателство 

Бр. приети от 

компетентите 

органи 

предложения за 

промени 

Бр.създадени 

регистри 
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организации Бр. регистрирани 

продажби по вид и 

количество на 

всички твърди 

горива 

Ns_Sh_Dh_t

_1 

Проучване и поставяне на 

индивидуални пречиствателни 

(филтри) на горивни инсталации 

в еднофамилни и многофамилни 

жилищни сгради. 

2018-2019г Ще се ограничат 

и/или ще се 

намали риска от 

влошено КАВ по 

ФПЧ10 чрез 

материален 

стимул за 

дългосрочна 

инвестиция в 

качествено и 

нискоемисионно 

отопление. 

2019-2022г. Съгласно 

проект, 

ориентиро-

въчна 

стойност  

4,108  млн.лв. 

за 1027 бр. 

горивни 

инсталации 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. поставени 

пречиствателни у-

ва (филтри), бр. 

оборудвани сгради 

Ns_Sh_Dh_t

_2 

Проучване, проектиране и 

изграждане на консолидирано 

отвеждане на газовите емисии от 

отоплителни инсталации в 

многофамилни жилищни сгради, 

оборудвано с общо 

пречиствателно съоръжение 

2018-2019г Ще се ограничат 

и/или ще се 

намали риска от 

влошено КАВ по 

ФПЧ10 чрез 

материален 

стимул за 

дългосрочна 

2019-2022г. Съгласно 

проект, 

ориентиро-

въчна 

стойност 

467,5 хил.лв.   

за 85 бр. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

Община 

Несебър 

Съотношение 

бр.сгради/пречист

ателно 

съоръжение 
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(филтър) инвестиция в 

качествено и 

нискоемисионно 

отопление. 

консолидира

ни системи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Ns_Sh_Dh_i

_1 

Разработване и осъществяване 

на консултативни и 

информационни механизми за 

популяризиране на енергийно 

ефективни мерки в жилищния 

сектор. 

2018-2019г 

Ще се намалят 

годишните 

емисии на ФПЧ. 

Чувствително 

намаляване на 

средният 

относителен 

принос на битово 

отопление за 

формиране на 

най-високи СД 

концентрации 

 

2019-2022г. 25 хил.лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.реализирани 

механизми 
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Ns_Sh_Dh_i

_2 

Подробно проучване на 

нагласите на населението към 

ползването на горива с въведен 

стандарт за качество, подмяна на 

горивните инсталации и 

горивата и ползването на 

индивидуални пречиствателни 

съоръжения (филтри). 

2018-2019г Ще се 

конкретизира 

начина и обхвата 

на прилагането на 

мярка за 

ползването на 

горива с въведен 

стандарт за 

качество, 

подмяна на 

горивните 

инсталации и 

горивата и 

ползването на 

индивидуални 

пречиствателни 

съоръжения, 

планирана с цел 

да се ограничат 

емисиите на 

ФПЧ10 

2019-2022г. В 

зависимост 

от 

обхванатото 

население,  

34 хил.лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

 

Община 

Несебър 

Бр. анкетирано 

население 
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Ns_Sh_Tr . Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

Ns_Sh_Tr_t_

1 

Системно машинно миене на 

основната пътна мрежа на града 

и особено улиците, по които се 

движи общ. транспорт 

постоянна Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10  

2019-2022г.  Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. и  кв.м. измити 

улици 

Ns_Sh_Tr_t_

2 

Периодично ръчно измиване на 

зони или части от улици, по 

които е натрупан значителен 

пътен нанос. 

постоянна Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

Община 

Несебър 

Бр. и кв.м. измити 

улици и зони 
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2020, Секторни 

организации 

Ns_Sh_Tr_t_

3 

Оптимизиране на зимното 

снегопочистване  - опесъчаване 

чрез замяна на пясъка /лугата/ 

със специализирани препарати 

за третиране на снежна 

покривка. 

2018-2019г. Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

тона 

специализирани 

препарати в 

съотношение с 

тона пясък /луга/ 

Ns_Sh_Tr_t_

4 

Ежеседмично миене на района 

около пункта за мониторинг 

постоянен  Ще се постигне 

поддържане на 

постоянно 

състояние на 

средата, с цел 

представителност 

на данните 

Ns_Sh_Tr_t

_4 

Ежеседмичн

о миене на 

района 

около 

пункта за 

мониторинг 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

Община 

Несебър 

бр.измивания 
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ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Ns_Sh_Tr_t_

5 

Благоустрояване и озеленяване 

на крайпътни и междублокови 

пространства, с цел защита от 

прах и газове и недопускане 

влошаване на зелените площи. 

2018-2019г. Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

Ns_Sh_Tr_t

_5 

Благоустроя

ване и 

озеленяване 

на 

крайпътни и 

междублоко

ви 

пространств

а, с цел 

защита от 

прах и 

газове и 

недопускане 

влошаване 

на зелените 

площи. 

1023лв./ дка 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

кв. м. по видове 

площи и тип на 

строителството 
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Ns_Sh_Tr_а

_1 

Към всички строителни обекти, 

извършващи изкопни работи , 

община Несебър да изисква от 

изпълнителите създаването на 

временни пунктове за измиване 

на автомобилните гуми. 

постоянна Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Брой съставени 

предписания 

Брой съставени 

констативни 

протоколи, 

наказателни 

постановления 

Ns_Sh_Tr_а

_2 

Предаването на всеки 

строителен обект да се 

предхожда от щателно измиване 

на строителната площадка и 

прилежащите площи. 

постоянна Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

Община 

Несебър 

Брой съставени 

предписания 

Брой съставени 

констативни 

протоколи, 

наказателни 

постановления 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Sh_Tr_а

_3 

Превозването на насипни 

материали да става само от 

автомобили с покривала 

постоянен Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Брой съставени 

предписания 

Брой съставени 

констативни 

протоколи, 

наказателни 

постановления 

Ns_Sh_Tr_а

_4 

Осъществяване на контрол за 

възстановяване на улици и 

тротоари при ремонт/изграждане 

на елементите на техническата 

инфраструктура с цел 

недопускане на замърсяване на 

прилежащите площи и 

територии с кал и други 

замърсявания, водещи до 

увеличаване на пътния нанос 

постоянен. Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

Община 

Несебър 

Брой съставени 

предписания 

Брой съставени 

констативни 

протоколи, 

наказателни 

постановления 

http://www.eufunds.bg/
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или ветрово запрашаване 2020, Секторни 

организации 

Ns_Sh_Tr_а

_5 

Осъществяване на ефективен 

контрол за спазването на мерки 

за недопускане замърсяване на 

атмосферния въздух от строежи, 

вкл. по спазването на 

маршрутите за транспортиране 

на отпадъци от строителни 

обекти 

постоянен. Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Брой съставени 

предписания 

Брой съставени 

констативни 

протоколи, 

наказателни 

постановления 

http://www.eufunds.bg/
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Ns_Sh_Tr_а

_6 

Стриктен контрол за 

недопускане неправилното 

паркиране, в зелените площи 

постоянен Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Брой съставени 

предписания 

Брой съставени 

констативни 

протоколи, 

наказателни 

постановления 

Ns_Sh_Tr_а

_7 

Въвеждане на мерки за 

специфично поведение при 

установени наднормени нива на 

ФПЧ10 

2018-2019г. Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. Съгласно 

проект, 

ориентировъ

чна 

стойност  

18 хил.лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

Община 

Несебър 

Бр. мерки 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Sh_Tr_а

_8 

Въвеждане на забранителен или 

регилативен режим за движение 

по пътищата в района с повишен 

риск от влошено КАВ за 

определен тип МПС и при 

определени условия – 

атмосферни и/или временни 

превишения на нормите 

2018-2019г. Ще се ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ по 

ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. инструкции за 

прилагане на 

мярката, бр. (пъти) 

прилагане на 

мярката за една 

година 

Ns_Sh_Tr_i_

1 

Подробно проучване на 

нагласите на населението към 

ползването на нови маршрутни 

линии на електрически градски 

транспорт на къси разстояния в 

рискови от замърсяване райони, 

ползването на организиран 

електрически транспорт до и от 

образователни и 

административни институции 

2018-2019г. Ще се 

конкретизира 

начина и обхвата 

на прилагането на 

мярка за 

ползването на 

нови маршрутни 

линии на 

електрически 

градски 

2019-2020г. В 

засивимост 

от 

обхванатото 

население, 

ориентиро-

въчна 

стойност  

28 хил.лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

Община 

Несебър 

Бр. анкетирано 

население 

http://www.eufunds.bg/
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или туристически обекти транспорт на къси 

разстояния в 

рискови от 

замърсяване 

райони, 

ползването на 

организиран 

електрически 

транспорт до и от 

образователни и 

административни 

институции, 

планирана с цел 

да се ограничат 

емисиите на 

ФПЧ10. 

2020, Секторни 

организации 

http://www.eufunds.bg/
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Ns_Sh_Tr_i_

2 

Подробно проучване на 

нагласите на населението към 

въвеждането на „бяла“ зона без 

автомобили и условия за 

придвижване в нея. 

2018-2019г. Ще се 

конкретизира 

начина и обхвата 

на прилагането на 

мярка за 

въвеждането на 

„бяла зона“ 

планирана с цел 

да се ограничат 

емисиите на 

ФПЧ10 

2019-2020г. В 

засивимост 

от 

обхванатото 

население, 

ориентиро-

въчна 

стойност  

16 хил.лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. анкетирано 

население 

Ns_Sh_Pr Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от промишлеността 

Ns_Sh_Pr_a_

1 

Въвеждане на изисквания към 

промишлени терени с 

неблагоустроени територии, за 

поддържане на обезпрашителни 

мероприятия и контрол за 

привеждането им в 

съответствие. 

2018-2019г. Ще се намалят 

неорганизираните 

емисии от ФПЧ10  

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

Община 

Несебър 

бр.промишлени 

терени, площи в 

кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Sh_Pr_a_

2 

Въвеждане на специфични 

изисквания към складовите и 

търговски обекти и подообекти с 

цел намаляване на 

неорганизираните емисии от 

прах и контрол за спазването им 

2018-2019г. Ще се намалят 

неорганизираните 

емисии от ФПЧ10  

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.търговски 

терени, площи в 

кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 

Ns_Sh_Pr_a_

3 

Въвеждане на специфични 

изисквания към 

товароразтоварните дейности, 

времето за престой и работа на 

двигателитете на МПС 

2018-2019г. Ще се намалят 

неорганизираните 

емисии от ФПЧ10  

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

Община 

Несебър 

бр.обекти, площи 

в кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 

http://www.eufunds.bg/
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2020, Секторни 

организации 

Ns_Sh_Pr_a_

4 

Въвеждане на допълнителни 

изискванията към бетоновите и 

варови възли, кариери за 

инертни материали, пресевни и 

сортировъчни инсталации на 

инертни материали, площадки за 

третиране на строителни 

отпадъци, площадки за 

съхраняване на насипни товари 

и отпадъчни продукти и др. при 

установени нарушения на 

нормите, с цел редуциране 

формирането на неорганизирани 

емисии на ФПЧ10  

2018-2019г. Ще се намалят 

неорганизираните 

емисии от ФПЧ10 

2019-2022г. - Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и 

други 

международни 

и национални 

финасиращи 

структури, 

ОПОС 2014-

2020, Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.промишлени 

терени, площи в 

кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 
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VIII. Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение съдържание на ФПЧ10, които следва да се приложат  

VIII. 2. Мерки и проекти със средносрочна и дългосрочна перспектива 

код Описание на мярката 
Срок за 

изпълнение 
Очакван ефект 

Период, 

в който 

се 

очаква 

ефекта 

Необходим

и средства 

Източник на 

финансиране 

Отговорна 

институция 

индикатор за 

контрол на 

изпълнението 

Ns_Lt_Dh Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битово отопление   

Ns_Lt_Dh_a

_1 

Поддържане на система за 

ежегодна актуализация на 

изразходваните 

количества горива за 

битово отопление 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.отчети на 

количествата 

горива 

(изпълнява се след 

регулация на 

националното 

законодателство) 

Ns_Lt_Dh_a Ежегоден доклад за 

изпълнение на 

2020-2022г. Постигане на 

обективна 

2020- - Общински 

бюджет, 

Община Бр. доклади 

http://www.eufunds.bg/
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_2 общинската програма за 

намаляване на нивата на 

замърсителите в 

атмосферния въздух и 

достигане на установените 

норми на вредните 

вещества до 31 март на 

текущата година 

картина за КАВ 

и изпълнението 

на заложените 

мерки, 

включително и 

отчитане на 

необходимостта 

от адаптирането 

или 

актуализацията 

им 

2022г. Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Несебър 

Ns_Lt_Dh_a

_3 

Създаване и поддържане 

на информационна 

система за 

енергопотребление на 

територията на общината 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.отчети. 

http://www.eufunds.bg/
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Ns_Lt_Dh_a

_4 

Проучване и поставяне на 

нови автоматични 

станции за контрол на 

КАВ в рискови райони на 

общината 

2020-2022г Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект, 

ориентировъч

на стойност 

120 хил.лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. станции 

Ns_Lt_Dh_a

_5 

Определяне на местни 

норми за КАВ, в райони с 

повишен риск от 

замърсяване 

2020-2022г Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект за 

местна 

нормативна 

уредба 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. определени 

специфични норми 

http://www.eufunds.bg/
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Ns_Lt_Dh_t

_1 

Продължение на програми 

за саниране 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. санирани сгради 

Ns_Lt_Dh_t

_2 

Проучване и поставяне на 

индивидуални 

пречиствателни 

устройства (филтри) на 

горивните инсталации в 

еднофамилни и/или 

многофамилни жилищни 

сгради 

2020-2022г. Ще се 

ограничат и/или 

ще се намали 

риска от 

влошено КАВ 

по ФПЧ10, чрез 

материален 

резурс за 

дългосрочна 

инвестиция в 

качествено и 

нискоемисион 

2020-

2022г. 

Продължава-

ща мярка със 

стойност, 

включена в 

стойността на 

краткосрочни

те мерки 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. поставени 

пречиствателни у-

ва (филтри), брой 

оборудвани сгради 

http://www.eufunds.bg/
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но отопление 

Ns_Lt_Dh_t

_3 

Проучване, проектиране и 

изграждане на 

консолидирано отвеждане 

на газовите емисии от 

отоплителните 

инсталации в 

многофамилните 

жилищни или обществени 

сгради, оборудвано с 

общо пречиствателно 

съоръжение (филтър) 

2020-2022г. Ще се 

ограничат и/или 

ще се намали 

риска от 

влошено КАВ 

по ФПЧ10, чрез 

материален 

стимул за 

дългосрочна 

инвестиция в 

качествено и 

нискоемисионн

о отопление. 

2020-

2022г. 

Продължава-

ща мярка със 

стойност, 

включена в 

стойността на 

краткосрочни

те мерки 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

съотношение 

бр.сгради/пречиства

телно съоръжение 

Ns_Lt_Dh_t

_4 

Проучвaне, проектиране и 

изграждане на 

консолидирани 

отоплителни инсталация в 

многофамилни жилищни 

и общински сгради 

(МфЖС) и/или група от 

МфЖС, оборудвани с 

общо пречиствателно 

2020-2022г. Ще се 

ограничат и/или 

ще се намали 

риска от 

влошено КАВ 

по ФПЧ10, чрез 

материален 

стимул за 

дългосрочна 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект, 

ориентировъч

на стойност  

5,415 млн. лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Община 

Несебър 

съотношение 

бр.сгради/пречиства

телно съоръжение 

бр.подменени 

отоплителни уреди 

http://www.eufunds.bg/
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съоръжение (филтър) 

и/или поставяне и/или 

подмяна на индивидуални 

отоплителни уреди с нови 

с алтернативно гориво с 

ниски емисии. 

инвестиция в 

качествено и 

нискоемисионн

о отопление. 

Секторни 

организации 

Ns_Lt_Dh_i

_1 

Провеждане на 

информационни кампании 

за разясняване на 

населението правилата за 

енергийна ефективност. 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. проведени 

кампании 

Ns_Lt_Dh_i

_2 

Провеждане на кампания 

по актуализиране на 

данъчната информация на 

собствениците, с 

префернциални отстъпки 

към собствениците 

2020-2022г Ще се 

ограничат и/или 

ще се намали 

риска от 

влошено КАВ 

по ФПЧ10, чрез 

2020-

2022г 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

Община 

Несебър 

бр.предекларирани 

имоти, 

бр.определени 

преференциални 

данъци и такси 

http://www.eufunds.bg/
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ползващи стандартзирани 

и/или нискоемисионни 

горива, стандартизирани 

горивни инсталации и/или 

локални пречиствателни 

съоръжения към тях 

(филтри) 

материален 

стимул за 

дългосрочна 

инвестиция в 

качествено и 

нискоемисионн

о отопление. 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

(изпълнява се след 

регулация на 

националното 

законодателство) 

Ns_Lt_Dh_i

_3 

Кампании за запознаване 

на обществеността с 

въздействие на основните 

замърсители върху 

здравето на хората и 

възможностите за лично 

участие в намаляване на 

вредните емисии. 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г 

35 хил.лв. Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. проведени 

кампании 

http://www.eufunds.bg/
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Ns_Lt_Tr . Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

Ns_Lt_Tr_а_

1 

Осъществяване и контрол 

за възстановяване на 

улици и тротоари при 

ремонт/изграждане на 

елементи на техническата 

инфраструктура 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

брой съставени 

констативни 

протоколи, актове, 

наказателни 

постановления 

Ns_Lt_Tr_а_

2 

Организиране на прояви 

през Европейската 

седмица на мобилността. 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

35 хил.лв. 

годишно 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

Община 

Несебър 

Брой организирани 

прояви 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Lt_Tr_t_

1 

Стриктен контрол за 

неправилно паркиране, 

особено в зелени площи 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

брой съставени 

констативни 

протоколи, актове, 

наказателни 

постановления 

Ns_Lt_Tr_t_

2 

Модернизация на 

обществения градски 

автопарк и насърчаване 

използването на 

екологични горива. 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

800 хил.лв. Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

Община 

Несебър 

Бр. проекти, бр. 

автобуси по вид 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Lt_Tr_t_

3 

Изграждане на 

съоръжения за паркиране 

чрез прилагане на 

подходящи схеми на ПЧП. 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. изградени 

съоръжения 

Ns_Lt_Tr_t_

4 

Изграждане на 

велосипедни алеи 

 Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

Община 

Несебър 

Бр. изградени 

велоалеи 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Lt_Tr_t_

5 

Благоустройство и 

озеленяване на крайпътни 

и междублокови 

пространства 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект, 

ориентировъч

на цена  

1023 лв./ дка 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Кв.м. по видове 

площи и тип на 

строителство 

Ns_Lt_Tr_t_

6 

Мокро миене и метене на 

основните пътни артерии 

от натрупан прах и 

поддържането им в добро 

състояние 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

Община 

Несебър 

Бр. и кв. метри 

измити улици 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Lt_Tr_t_

7 

Реализиране на бяла зона - 

зона без автомобили 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

400 хил.лв. Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

кв.м на зоната, брой 

улици, обхванати от 

зоната 

Ns_Lt_Tr_t_

8 

Осъществяване на проект 

за организиран училищен 

електрически транспорт 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект, 

1,2 млн. лв. 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

Община 

Несебър 

бр.училища, 

бр.превозни 

средства, 

бр.превозени 

ученици 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Lt_Tr_t_

9 

Въвеждане на мерки за 

специфично поведение 

при установени 

наднормени нива на 

ФПЧ10  

2020-2022 г. Ще се 

ограничат и/или 

ще се намали 

риска от 

неорганизирани

те емисии от 

ФПЧ10. 

2020-

2022г 

Съгласно 

проект 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. мерки 

Ns_Lt_Tr_t_

10 

Въвеждане на 

забранителен режим за 

движение по пътищата в 

райони с повишен риск от 

влошено КАВ за 

определен тип МПС и при 

определени условия – 

атмосферни или временни 

превишения на нормите 

2020-2022г. Ще се 

ограничат и/или 

ще се намали 

риска от 
неорганизирани

те емисии от 

ФПЧ10. 

2020-

2022г. 

Съгласно 

проект 

Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

Община 

Несебър 

Бр. инстрикции за 

прилагане на 

мярката, бр. (пъти) 

прилагане за 1 

година 

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ИСУН №  BG16M1OP002-5.002-0003  „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 

вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.“. 

 

 

Page | 287 
Page | 287 

287 

организации 

Ns_Lt_Tr_i 

_1 

Провеждане на 

информационни кампании 

с цел насърчаване на 

велосипедното движение 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

Бр. проведени 

кампании 

Ns_Lt_Pr Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от промишлеността 

Ns_Lt_Pr_a_

1 

Въвеждане на изисквания 

към промишлени терени с 

неблагоустроени 

територии, за поддържане 

на обезпрашителни 

мероприятия и контрол за 

привеждането им 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Община 

Несебър 

бр.промишлени 

терени, площи в 

кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 

http://www.eufunds.bg/
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Секторни 

организации 

Ns_Lt_Pr_a_

2 

Въвеждане на специфични 

изисквания към 

складовите и търговски 

обекти и подообекти с цел 

намаляване на 

неорганизираните емисии 

от прах и контрол за 

спазването им 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.търговски 

терени, площи в 

кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 

Ns_Lt_Pr_a_

3 

Въвеждане на специфични 

изисквания към 

товароразтоварните 

дейности, времето за 

престой и работа на 

двигателитете на МПС 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

Община 

Несебър 

бр.обекти, площи в 

кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 

http://www.eufunds.bg/
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организации 

Ns_Sh_Pr_a

_4 

Въвеждане на 

допълнителни 

изискванията към 

бетоновите и варови 

възли, кариери за инертни 

материали, пресевни и 

сортировъчни инсталации 

на инертни материали, 

площадки за третиране на 

строителни отпадъци, 

площадки за съхраняване 

на насипни товари и 

отпадъчни продукти и др. 

при установени 

нарушения на нормите, с 

цел редуциране 

формирането на 

неорганизирани емисии на 

ФПЧ10. 

2020-2022г. Ще се 

ограничат 

източниците, 

оценени като 

причина за  

влошено КАВ 

по ФПЧ10 

2020-

2022г. 

- Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.обекти, площи в 

кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 

http://www.eufunds.bg/
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Ns_Sh_Pr_a

_5 

При планиране и 

разрешаване 

строителството на 

промишлени, 

административни и 

жилищни сгради да се 

изисква спазването на чл. 

4, ал.2, ал.3 и ал.4 от 

Наредба №1. за норми за 

допустими емисии на 

вредни вещества 

(замърсители) изпускани в 

атмосферата от обекти и 

дейности с неподвижни 

източници на емисии. 

2020-2022г.  2020-

2022г. 

 Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Секторни 

организации 

Община 

Несебър 

бр.промишлени 

терени, площи в 

кв.м, 

бр.констативни 

протоколи и/или 

предписания, 

бр.актове, 

бр.наказателни 

постановления 

Ns_Lt_Pr_a_

6 

Създаване на местна 

поднормативна уредба по 

Прилагане на 

ДИРЕКТИВА  (ЕС) 

2015/2193  НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 25 ноември 

2015 година за  

2020-2022г. Чл.6, т.9 от 

Директивата, 

позволява в 

Програмите по 

КАВ да се 

определят по-

строги мерки от 

предвидените в 

Директивата в 

2020-

2022г. 

 Общински 

бюджет, 

Европейски 

фондове и други 

международни и 

национални 

финасиращи 

структури, ОПОС 

2014-2020, 

Община 

Несебър 

бр.наредби, 

правилници, 

указания, заповеди 

и др. 

(изпълнява се след 

регулация на 

националното 

http://www.eufunds.bg/
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ограничаване  на 

емисиите във въздуха на 

определени замърсители, 

изпускани от  средни 

горивни инсталации 

цялата зона или 

части от нея, 

които по вид 

могат да бъдат с 

временен или 

постоянен 

характер. 

Секторни 

организации 

законодателство) 

 

 

 

 

Легенда 

Несебър 

Краткосрочна 

мярка 

Дългосрочна 

мярка 

комунално 

битов 

сектор 

Сектор 

транспорт 

Промишлен 

сектор 

аминистративна 

мярка 

информационна 

мярка 

техническа 

мярка 

номер 

на 

мярката 

Ns Sh Lt Dh Tr Pr a i t 1 
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 КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от Наредба №12/2010 г. за изпълнението на програмата отговаря 

Кмета на съответната община, съвместно със заинтересованите физически и 

юридически лица. Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за 

изпълнението на настоящата Програма като част от Програмата за опазване на околна 

среда, а при необходимост и предложения за нейното допълване и актуализиране. 

Отчетът се представят за информация в РИОСВ. 

Необходимо е отчетът да включва: 

 Доклад за изпълнението на мерките с информация за количеството и начина на 

изпълнение на отделните дейности; източник и размер на вложените финансови 

средства; 

 Етапа, до който е достигнал реализацията на мерките; 

 Допълнителни мерки, предложени за прилагане, вследствие отчетените 

резултати и достигнатите нива на ФПЧ10 в АВ през предходната година. 

 

 

VIII.3. Етап на изпълнение на директиви на ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета, свързани с подобряване на КАВ 

Изискванията от европейското законодателство свързани с подобряване качеството на 

атмосферния въздух са изцяло транспонирани на национално ниво със Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (Обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г., изм. и доп. 

бр. 12 от 03.02.2017г.) и подзаконовата нормативна уредба към него. Подробна 

информация за изпълнението на Директиви на ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух е обществено 

достъпна и може да бъде намерена на интернет страницата към Министерство на 

околната среда и водите /МОСВ/ - http://www.moew.government.bg/bg/za-ministerstvoto-

harmonizaciya-kachestvo-na-vuzduha/ 

Като Приложение №1 към настоящата Програмата е представена информация за 

нормативни документи на национално ниво, които са изцяло хармонизирани с 

Директиви на ЕО на Европейския парламент и на Съвета, отнасящи се до подобряване 

качеството на атмосферния въздух.  

 

 

http://www.eufunds.bg/
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VIII.4. Дисперсионно моделиране и оценка на прогнозните нива на замърсяване, 

след прилагане на мерките 

В количествено отношение мерките са насочени към редуциране на емисиите на ФПЧ10 

от група източници „БО“ с 40%, спрямо тези през 2016 чрез намаляване консумацията 

на твърди горива (дърва и въглища) от населението на общината и монтиране на 

Индивидуални пречиствателни съоръжения.  

При анализа на влиянието на групата източници „БО“ е отчетено, че то е основен 

фактор за създаване на СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ за ФПЧ10 и това се 

наблюдава системно по време на отоплителния сезон.  

По отношение на замърсителя – ФПЧ10, средното влияние на БО за територията на 

община Несебър при формиране на максималните СДК на ФПЧ10 достига до 48.9%. 

Само за територията на Старата част на гр. Несебър, БО формира 89,2% от нивото на 

максималната СДК. За района на ПМ „АИС – Несебър“ в новата част на град Несебър, 

БО формира 54,1% от нивото на максималната СДК, а за град Обзор този процент е от 

порядъка на 44,8. По отношение на СГК, за територията на общината, БО формира 

средно 38,7% от нейното ниво. В тази светлина мерките за намаляване на емисиите от 

битовото отопление (Ns_Dh) следва да се приемат като приоритетни.  

При анализа на влиянието на групата източници „Транспорт“ е отчетено, че тази група 

е другия основен фактор за формиране на основната част от нивата на  СД и СГ 

концентрации на територията на община Несебър. Средното влияние на тази група за 

територията на община Несебър е 37% от нивото на максималната СДК и 58,9% от 

нивото на СГК. В тази светлина мерките за намаляване на емисиите от транспорта 

(Ns_Тr) следва да се приемат също като приоритетни. Намаляването на емисиите от 

ФПЧ10 трябва да се постигне основно за сметка на намаляване на процесите на 

суспендиране на прах от пътните платна чрез създаване на условия за намаляване 

средното ниво на пътния нанос по основната улична мрежа на града. Ако се приеме, че 

средният градски автомобилен трафик няма да се промени съществено, то емисиите от 

сажди като ФПЧ10 от автомобилните двигатели също няма да могат да се редуцират  (те 

са едва около 6-7% от общите емисии на ФПЧ10 от транспорта). 

За групата източници „Промишленост“ намаляване на емисиите на ФПЧ10 може да се 

постигне чрез промяна на състоянието на работните площадки на бетоновите възли, 

редовното им измиване, оросяване на инертните материали при транспорт и смесване. 

Това може да доведе до намаляване на специфичните емисии с около 50%. Това 

означава, че емисиите на ФПЧ10 от бетоновите възли ще намалеят от  123.47 t/y към 
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2016 г. до около 61.73 t/y към 2023 г. Независимо, че относителният дял на 

промишлеността  в общата маса на емисиите е минимален (2.4% в годишен план към 

2016 г.), тя е в състояние да създава много високи нива на СДК на ФПЧ10 в близост до 

производствените площадки. 

Общото намаление на емисиите от ФПЧ10 за трите групи източници (БО, ТР и ПР) в 

резултат от изпълнението на мерките по новата програма се очаква да бъде както 

следва: 

 От БО – от 248.12 t/y към 2016 г. до 148 t/y към 2023 г.; 

 Суспендиран прах от ТР - 651 t/y към 2016 г. до 322.1 t/y към 2023 г.; 

 Сажди от ТР – 54,907 t/y без промяна; 

 От  „ПР“ – от 124,429 t/y към 2016 г. до 61,73 t/y 

 

VIII.4.1. Оценка на мерки Ns_Dh чрез дисперсионно моделиране 

Доколкото битовото отопление на град Несебър и населените места в общината са 

представени чрез площни източници. Крайните стойности на моментните емисии са 

представени в таблица №VІІІ.4.1.1. Град Несебър е представен чрез обособените 

жилищни квартали. Те са получени чрез разделяне на моментните емисии като точков 

източник на ориентировъчната площ на населените места и жилищните квартали. В 

едни и същи таблици са представени моментните абсолютни емисии и емисиите на 

ФПЧ10, отнесени за единица площ. Те са изчислени на базата на ефекта от 

изпълнението на мерките за редуциране на емисиите. 

ТАБЛИЦА №VІІІ.4.1.1. 

Очаквани моментни емисии на ФПЧ10 от битовото отопление на Несебър и населените 

места в община Несебър като площни източници към 2023 г. 

Населено 

място/квартал/комплекс 

Емисия 

ФПЧ10 

Дължина Широчина Площ 
Емисия 

ФПЧ10 

g/s m m m2 g/m2.s 

гр. Несебър Стара част 2.38 660 240 158400 1.501E-05 

гр. кв. „Хр. Кудев“ 0.20 250 110 27500 7.369E-06 

гр. Несебър - ЖК „Младост“ 4.12 550 570 313500 1.314E-05 

гр. Несебър - ЖК „Перла“ 0.34 740 140 103600 3.260E-06 

гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 0.81 280 1000 280000 2.895E-06 

гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 0.81 600 500 300000 2.702E-06 

гр. Несебър - кв. „Стадион“а 0.36 530 540 286200 1.267E-06 

гр. Несебър - кв. „Фрегата“ 0.54 370 620 229400 2.356E-06 

Обзор 1.77 1050 1150 1207500 1.464E-06 

Свети Влас 2.80 2400 880 2112000 1.324E-06 

Тънково 0.84 1000 1000 1000000 8.396E-07 

Кошарица 0.89 1200 1100 1320000 6.780E-07 

Равда 1.84 1600 630 1008000 1.825E-06 
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Оризаре 1.10 600 850 510000 2.152E-06 

Баня 0.13 550 500 275000 4.888E-07 

Паницово  0.07 300 250 75000 9.276E-07 

Раковсково 0.07 280 240 67200 9.951E-07 

Козница 0.01 150 150 22500 3.903E-07 

Приселци 0.07 270 240 64800 1.011E-06 

Общо: 19.145 
   

6.010E-05 

 

Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от 

битовото отопление на град Несебър и населените места  в общината е представено на 

фигура №VІІІ.4.1.1. 

Зоните, в които могат да се създадат СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ от 50 

μg/m
3
 е щрихована в червено. Жълтата щрихована област показва териториите в които 

СДК, които могат се създадат са с нива превишаващи горния оценъчен праг (ГОП) на 

СД НОЧЗ от 35 μg/m
3
, а щрихованата в зелено територия фиксира зоните, в които СДК 

са с нива превишаващи долния оценъчен праг (ДОП) на СД НОЧЗ от 25 μg/m
3
.  
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ФИГУРА №VІІІ.4.1.1. 

 

Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници “Битово отопление”  към 

2023 г. 

Абсолютен максимум 

80.2 μg/m
3
 

Над ПС на 

 СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 

 

Зоната, в която очакваните СДК са с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ е с много 

малки размери и на практика не може да бъде показана на фигурата. Ситуирана е 

непосредствено около точката на абсолютния максимум. Щрихованата в жълто зона, в 

която създадените СДК са нива над ГОП на СД НОЧЗ (над 35 μg/m
3
) покрива частично 

територия на Стария Несебър и слабо застъпва новата част на града. Тя е с размери в 

направление запад-изток около 1200 m и в направление север-юг около 300 m в най-

широката си част. Зелената щрихована зона, в която могат да се създадат СДК с нива 

превишаващи ДОП на СД НОЧЗ (над 25 μg/m
3
)  излиза значително извън пределите на 
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град Несебър в северно и южно направление. Абсолютният максимум в СДК е 

разположен на територията на Стария Несебър, близо до района на пристанището. 

Изчислената му стойност е 80.2 μg/m
3
. В останалата част от територията на Община 

Несебър СДК, които могат да се създадат са с нива под 25 μg/m
3
 и значително под 

нивото на ПС на СД НОЧЗ. В района на село Равда максималните 24-часови 

концентрации на ФПЧ10 се очаква да бъдат в границите от 5 до 10 μg/m
3
. В района на 

Свети Влас и Обзор максималните средно денонощни концентрации се очаква да не 

надвишават 10 μg/m
3
. В северозападно направление от Несебър, във вътрешността на 

общината, максималните 24-часови концентрации постепенно намаляват до 3 и 1 μg/m
3
. 

Районът на ПМ „АИС – Несебър“ попада в щрихованата в жълто зона, което означава 

че в него ще се създава СДК с ниво превишаващо ГОП на СД НОЧЗ от 35 μg/m
3
. 

Разпределението  на шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на 

ФПЧ10 е показано на фигура №VІІІ.4.1.2. 
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ФИГУРА №VІІІ.4.1.2. 

 

Шести по стойност максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници “Битово 

отопление” към 2023 г. 

Абсолютен максимум 

66.1 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 

 
 

 

Ясно се вижда, че общата площ на щрихованата в зелено зона значително намалява. 

Абсолютният максимум отново се локализира в старата част от Несебър с тенденция 

към намаляване (66.1 μg/m
3
). Зоните, в които могат да се създадат СДК с нива 

превишаващи ПС на СД НОЧЗ и ГОП са с нищожни размери и не могат да се видят на 

фигурата. Размерът на щрихованата в зелено зона става едва забележима  и се свива до 

около 400 m в направление изток-запад и до около 200 m в направление север-юг. ПМ 

„АИС – Несебър“  не попада в щрихованата зона и очакваната максимална 24-часови 

концентрации в близост до нея са в границите от 15 до 25 μg/m
3

. 

Характерната за 2016 г. роза на вятъра (изчисленията за 2022 г. се правят с 

метеорологичните данни за 2016 г.) определя мястото на абсолютния максимум в 

старата част на Несебър. Преобладаващите (през зимата) северозападни ветрове 
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изместват замърсяването в изток-югоизточна посока, докато западните квартали 

(новата част на Несебър) остават извън зоните с повишени концентрации. По тази 

причина в направлението Несебър – Равда приземните концентрации на ФПЧ10 

постепенно се намаляват до 5 и 3 μg/m
3
. 
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ФИГУРА №VІІІ.4.1.3. 

 

Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници “Битово отопление”  

Абсолютен максимум 

14.8 μg/m
3
 

Над СГ 

НОЧЗ 

Над ГОП на  

СГ НОЧЗ 

Над ДОП на  

СГ НОЧЗ 

АИС Несебър 

 
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от битовото 

отопление на Несебър и останалите населени места на общината, е показано на фигура 

№VІІІ.4.1.3. Основният извод от тази фигура е, че редуцираните емисии на ФПЧ10, от 

битовото отопление, вследствие изпълнението на предвидените мерки не могат 

самостоятелно да доведат до превишаване на средногодишната (СГ) НОЧЗ от 40 μg/m
3
. 

Над по-голямата част от територията на град Несебър, СГ концентрации на ФПЧ10 се 

запазват в границите от 0.5 до 0.3 μg/m
3
. Само в района на абсолютния максимум (14.8 

μg/m
3
), разположен в Стария град, СГ концентрация доближава нивото на ДОП от 20 

μg/m
3
, но остава малко по-ниска от него. Основната причина за това е, че битовото 

отопление е източник с периодично действие. В съответствие със заложените в модела 

данни е прието, че то работи шест месеца в годината (в отоплителния сезон) и по 12 

часа в денонощието. Това означава, че то ще генерира замърсители само в една четвърт 

от часовете в годината (през останалите часове 24-часовите концентрации на ФПЧ10 от 

битовото отопление ще са нулеви). Осредняването на всичките дни в годината (реални 
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с нулеви стойности) естествено води до получаване на значително по-ниски 

средногодишни концентрации. 

 

VIII.4.2. Оценка на мярка Ns_Tr чрез дисперсионно моделиране 

 

 

Очакваните емисии от транспортната схема на Община Несебър след изпълнение на 

мерките, заедно с останалите параметри на линейните източници са представени в 

таблица №VІІІ.4.2.1. Основното намаление на емисии от ФПЧ10 трябва да се осъществи 

от мероприятия, водещи до намаляване на нивото на пътния нанос с последващо 

намаляване на процеса на суспендиране на прах. В град Несебър това е свързано главно 

с редовно мокро метене и миене на уличната мрежа, отстраняване на нарушени пътни и 

тротоарни покрития, благоустрояване на между блокови пространства и поддържане на 

тревните площи в много добро състояние. Очаква се общинската пътна мрежа (Равда – 

Несебър, Несебър – Слънчев бряг, Слънчев бряг – Елените, Слънчев бряг – Кошарица, 

Слънчев бряг – Тънково) да се рехабилитира. Очаква се също така, уличната мрежа в 

промишлените зони и пътните участъци от съществуващите в промишлената зона 

бетонови центрове до път І-9 да се реконструират и асфалтират за да се намали, както 

суспендирането, така и изнасянето на нанос към път І-9. Очаква се също така, че 

състоянието на републикански път І-9 също да се подобри (не е в юрисдикцията на 

Община Несебър), което ще намали фоновото замърсяване. 

ТАБЛИЦА №VІІІ.4.2.1. 

Моментни максимални емисии на ФПЧ10 и сажди от включените в моделирането линейни 

източници от транспортната схема на Несебър 

Линеен 

източник 
Пътен участък 

Дължина Трафик 
Емисия 

Сума 
ФПЧ10 Сажди 

km МПС/h g/s g/s g/s 

SLINE1 Път І-9 Сл. Бряг - Обзор 10.71 777 3.191 1.06 4.25 

SLINE2 Път І-9 Ахелой - Сл. бряг 30.18 825 9.546 2.20 11.74 

SLINE3 Равда - път І-9 1.08 320 0.240 0.03 0.27 

SLINE4 Равда - Несебър (ул. Иван Вазов) 4.56 620 1.966 0.10 2.07 

SLINE5 Път І-9 - ул. Хан Крум 2.84 600 1.185 0.13 1.31 

SLINE6 Несебър - Сл. Бряг 5.34 650 2.414 0.13 2.54 

SLINE7 Сл. Бряг - Елените 6.68 550 2.555 0.31 2.86 

Оценка на мерки Ns_Tr за редуциране емисиите от група източници „ТР“ по 

показател ФПЧ10 
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SLINE8 Ул. Отец Паисий 0.64 200 0.089 0.31 0.40 

SLINE9 Ул. Христо Ботев 0.49 200 0.068 0.13 0.20 

SLINE10 Ул. Черно море 1.24 200 0.172 0.16 0.34 

SLINE11 Път ІV-9061 Тънково 7.74 500 2.692 0.34 3.03 

SLINE12 Сл. Бряг - Кошарица 5.32 450 1.665 0.21 1.88 

SLINE13 Бетонов възел 1 - път І-9 0.92 36 0.649 1.00 1.65 

SLINE14 Бетонов възел 2 - път І-9 0.68 36 0.480 1.00 1.48 

 Синя зона    0.07 0.07 

Сума: 

 

78.42 
 

   

 

Емисиите на сажди от дизеловите автомобили се приема, че ще се запази. Това 

допускане е направено на базата на очакването, че възрастовия състав на автомобилния 

парк в България не се очаква да се влоши (възможно е да започне и подобряване, но 

тази информация не е налична към момента). Това се отнася и за емисиите на сажди от 

платените паркинги (Сините зони) в Несебър, чийто капацитет е ограничен и не се 

предвижда да нараства. 

Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10, емитирани от 

транспорта на Несебър и прилежащите републикански пътища е представено на фигура 

№ VІІІ.4.2.1. 
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ФИГУРА №VІІІ.4.2.1 

 

Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници “Транспорт”  след 2022 г. 

Абсолютен максимум 

54.4 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 

 

В съответствие с приетите означения, зоните с червена щриховка показват териториите, 

в които могат да се създадат максимални СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ от 

50 μg/m
3
. В този случай определено може да се приеме, че такива зони не се 

наблюдават. Изключение прави малка територия по път І-9 в отсечката от Несебър към 

Обзор (западно от КК „Слънчев бряг Юг“), където е разположен абсолютния максимум 

на очакваните максимални СДК от 54.4 μg/m
3
. Той се е преместил от вътрешния път 

Несебър – Слънчев бряг  на югозапад до западната граница на Слънчев бряг. В една 

малка зона между Слънчев бряг - Юг и Слънчев бряг - Север се очакват максимални 
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СД концентрации до 25 μg/m
3
) В цялата курортна зона от село Равда до Несебър 

максималните 24-часови концентрации се очаква да бъдат в границите от 10 до 15 

μg/m
3
. По протежение на път І-9 приземните концентрации на ФПЧ10 са променливи в 

зависимост от характера на терена, но не надвишават 15 μg/m
3
. Подобно е положението 

и в курортните зони в района на Свети Влас и Елените. Най-високите концентрации на 

ФПЧ10 се очакват в източния край на Свети Влас, но те няма да надвишават 15-35 

μg/m
3
. 

ФИГУРА №VІІІ.4.2.2 

 

Шести по стойност максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от група източници 

“Транспорт” след 2022 г. 

Абсолютен максимум 

35 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 

 

Разпределението  на шестите по стойност максимални 24-часови концентрации на 

ФПЧ10 е показано на фигура №VІІІ.4.2.2. Абсолютният максимум се измества в близост 

до  границите на гр. Свети Влас и отчита стойност 35 μg/m
3
, което е значително  по-

ниско от ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
. Това ниво на абсолютния максимум се изравнява 

с нивото на ГОП на СД НОЧЗ от 35 μg/m
3
.  Щриховани зони липсват, което показва, че 
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транспортът самостоятелно не може да доведе до превишаване на ПС на СД НОЧЗ и 

съответните  ГОП и ДОП. 

В чертите на град Несебър, шестите по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 

остават в границите от 5 до 10 μg/m
3
.  По протежение на първокласен път І-9, западно 

от Несебър, концентрациите на ФПЧ10 са в границите от 5 до 10 μg/m
3
. След Обзорския 

проход шестите по стойност 24-часови концентрации, в това число и в град Обзор, се 

очаква да бъдат в границите от 3 до 5 μg/m
3
. В зоната около нос Емине и в планинската 

(северната) част на общината влиянието на транспорта върху КАВ е много ниско и има 

характер на фоново замърсяване в границите до 3 μg/m
3
 

 

ФИГУРА №VІІІ.4.2.3 

 

Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от група източници “Транспорт” след 2022 г. 

Абсолютен максимум 

14.8 μg/m
3
 

Над   

СГ НОЧЗ 

Над ГОП на  

СГ НОЧЗ 

Над ДОП на  

СГ НОЧЗ 

АИС Несебър 
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Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от 

транспорта на Несебър и населените места в общината, е показано на фигура № 

VІІІ.4.2.3. Основният извод от тази фигура е, че транспортът не може самостоятелно да 

доведе до превишаване нивото на средногодишната СГ НОЧЗ от 40 μg/m
3
. Влиянието 

на групата източници „Транспорт“ може да предизвика СГК с нива многократно по-

ниски от нивото на СГ НОЧЗ. Изключение с малко по-високи СГК правят малки зони 

по протежение на първокласен път І-9, по който трафикът е много висок целогодишно. 

Над по-голямата част от територията на града СГ концентрации на ФПЧ10, генерирани 

от транспорта,  се запазват в границите от 3 до 5 μg/m
3
. Абсолютният максимум от 14.8 

μg/m
3
 е ситуиран в източната част на гр. Свети Влас и не може да оказва пряко влияние 

върху КАВ в границите на град Несебър и община Несебър като цяло. Аналогичен 

извод може да се направи и за разпределението на СГК на територията на село Равда. В 

град Обзор влиянието на транспорта е още по-малко и се ограничава до СГ 

концентрации от 1 до 3 μg/m
3
. 

Основният извод от тази картина е, че транспортът самостоятелно не може да доведе до 

превишаване на средногодишната (СГ) НОЧЗ от 40 μg/m
3
.  

 

VІІІ.4.3. Промишленост 

Емисиите от промишлеността се дължат основно на съществуващите горивни 

инсталации на различни вентилационни инсталации. Към момента в Община Несебър 

няма постъпили инвестиционни намерения, които да говорят за увеличаване на 

мощностите на съществуващите предприятия. По тази причина, изменение в емисиите 

от промишлеността през следващите няколко години не се очакват 

 

VIII.5. Комплексна оценка на всички групи източници в условията на изпълнение 

на мeрки Ns_Sh_Dh и Ns_Sh_Tr и Ns_Sh_In  и мерките и проектите със 

средносрочна перспектива (Ns_Lt_Dh и Ns_Sh_ Lt _Tr и Ns_ Lt _In 

Представената по-долу оценка на разсейването с програмния комплекс ISC-AERMOD 

за 2020 г. следва изцяло последователността на оценката на състоянието на КАВ към 

2016 г., и има за цел да установи промените в КАВ при частично изпълнение на 

мерките към средата на програмния период.  

За групата източници „Битово отопление“ тези мерки следва да доведат до намаляване 

емисиите на ФПЧ10 формирани от изгарянето на твърди горива за битово отопление на 
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територията на община Несебър с около 20%. Това е свързано веднъж с редуциране 

количеството на изгаряните твърди горива, втори път с монтиране и ползването на 

индивидуални пречиствателни съоръжения (филтри) и трети път с продължаване 

санирането на многофамилни сгради и прилагането на енергоспестяващи мерки. 

За групата източници „Транспорт“ намаляването на емисиите от ФПЧ10 трябва да се 

постигне основно за сметка на намаляване на процесите на суспендиране на прах от 

пътните платна чрез създаване на условия за намаляване средното ниво на пътния 

нанос по основната улична мрежа на града, общинските и републиканските пътища, 

преминаващи през Община Несебър. Както вече беше отбелязано се приема, че 

средният градски автомобилен трафик няма да се промени съществено и емисиите от 

сажди като ФПЧ10 няма да могат да се редуцират  (те са едва около 7-8% от общите 

емисии на ФПЧ10 от транспорта към 2016 г.). Очаква през първите две години от 

програмния период да започне частична рехабилитация на пътищата Несебър – 

Слънчев бряг, град Свети Влас – Елените, Равда – Несебър, Тънково – Слънчев бряг, 

Слънчев бряг – Кошарица. Това от своя страна ще доведе също до частично 

ограничение на суспендирането на прах.  

Независимо, че път І-9 е републикански, в рамките на КК „Слънчев бряг“ общината 

следва да започне постепенно ликвидиране на крайпътни пространства с лошо 

покритие и натрупан многогодишен нанос. Следва да се облагородят и някои 

изоставени тревни крайпътни площи. Въвеждането на системно целогодишно мокро 

метене и измиване на най-замърсените участъци от уличната мрежа на град Несебър, с. 

Равда, КК „Слънчев Бряг“ също ще доведе до минимизиране на процесите на 

суспендиране.  

Изпълнението на предвидените мерки се очаква да доведе до намаление на емисиите на 

ФПЧ10 от групата източници „Транспорт“ от 651.0 t/y към 2016 г. до около 462.8 t/y към 

2020 г. 

За групата източници „Промишленост“  се приема, че предвидените мерки могат да 

бъдат реализирани в рамките на първите две години и към 2020 г. промяната на 

състоянието на работните площадки на бетоновите възли, редовното им измиване, 

оросяване на инертните материали при транспорт и смесване може да е изпълнено и да 

се спазва. Това може да доведе до намаляване на специфичните емисии с около 50%, 

което означава, че емисиите на ФПЧ10 от бетоновите възли ще намалеят от  123.47 t/y 

към 2016 г. до около 61.73 t/y към 2020 г. Независимо, че относителният дял на 

промишлеността  в общата маса на емисиите обаче е минимален (2.4% в годишен план 

към 2016 г.), те са в състояние да създава локални максимуми в 24-часовите 

концентрации на ФПЧ10 в близост до производствените площадки. 
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Конкретните стойности на моментните емисии от битовото отопление на Несебър и 

селата в околностите му към 2020 г., представени като площни източници, са показани 

в.  

Град Несебър е представен чрез обособените жилищни квартали. Те са получени чрез 

разделяне на моментните емисии като точков източник на ориентировъчната площ на 

селата и жилищните квартали. В едни и същи таблици са представени моментните 

абсолютни емисии и емисиите на ФПЧ10, отнесени за единица площ. Те са изчислени на 

базата на ефекта от изпълнението на мерките за намаление на емисиите през първите 

две години от програмния период. 

ТАБЛИЦА №VІІІ.5.1 

Очаквани моментни емисии на ФПЧ10 от битовото отопление на Несебър и селата 

в околностите му като площни източници към 2020 г. 

Квартал/ЖК/населено място 

Емисия 

ФПЧ10 

Дължина Широчина Площ 
Емисия 

ФПЧ10 

g/s m m m2 g/m2.s 

Несебър Стар град 3.17 660 240 158400 2.001E-05 

гр. Несебър - кв. „Хр. Кудев“ 0.27 250 110 27500 9.825E-06 

гр. Несебър - ЖК „Младост“ 5.49 550 570 313500 1.752E-05 

гр. Несебър - ЖК „Перла“ 0.45 740 140 103600 4.347E-06 

гр. Несебър - кв. „Черно море“ 1.08 280 1000 280000 3.860E-06 

гр. Несебър - кв. „Аурелия“ 1.08 600 500 300000 3.603E-06 

гр. Несебър - кв. „Стадиона“ 0.48 530 540 286200 1.690E-06 

гр. Несебър - кКв. „Фрегата“ 0.72 370 620 229400 3.141E-06 

гр. Обзор 2.36 1050 1150 1207500 1.953E-06 

гр. Свети Влас 3.73 2400 880 2112000 1.766E-06 

с. Тънково 1.12 1000 1000 1000000 1.119E-06 

с.Кошарица 1.19 1200 1100 1320000 9.040E-07 

с.Равда 2.45 1600 630 1008000 2.434E-06 

с.Оризаре 1.46 600 850 510000 2.870E-06 

с.Баня 0.18 550 500 275000 6.517E-07 

с.Паницово  0.09 300 250 75000 1.237E-06 

с.Раковсково 0.09 280 240 67200 1.327E-06 

с.Козница 0.01 150 150 22500 5.204E-07 

с.Приселци 0.09 270 240 64800 1.348E-06 

 
25.53 

   
8.013E-05 

 

Очакваните емисии от транспортната схема на Община Несебър след изпълнение на 

мерките с краткосрочна и средносрочна перспектива, заедно с останалите параметри на 

линейните източници са представени в таблица №VІІІ.5.2. 
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ТАБЛИЦА №VІІІ.5.2 

 Моментни максимални емисии на ФПЧ10 и сажди от включените в моделирането 

линейни източници от транспортната схема на Несебър към 2020 г. 

№ на 

линейния 

източник 

 

 

Участък от път/улица 

 

Дължина Трафик Емисия Сума 

  ФПЧ10 Сажди  

km МПС/h g/s g/s g/s 

SLINE1 Път І-9 Сл. Бряг - Обзор 10.71 777 4.153 1.06 5.21 

SLINE2 Път І-9 Ахелой - Сл. бряг 30.18 825 12.425 2.20 14.62 

SLINE3 Равда - път І-9 1.08 320 0.377 0.03 0.41 

SLINE4 Равда - Несебър (ул. Иван Вазов) 4.56 620 3.086 0.10 3.19 

SLINE5 Път І-9 - ул. Хан Крум 2.84 600 1.860 0.13 1.99 

SLINE6 Несебър - Сл. Бряг 5.34 650 3.788 0.13 3.91 

SLINE7 Сл. Бряг - Елените 6.68 550 4.010 0.31 4.32 

SLINE8 Ул. Отец Паисий 0.64 200 0.140 0.31 0.45 

SLINE9 Ул. Христо Ботев 0.49 200 0.107 0.13 0.24 

SLINE10 Ул. Черно море 1.24 200 0.271 0.16 0.44 

SLINE11 Път ІV-9061 Тънково 7.74 500 4.224 0.34 4.57 

SLINE12 Сл. Бряг - Кошарица 5.32 450 2.613 0.21 2.82 

SLINE13 Бетонов възел 1 - път І-9 0.92 36 2.079 1.00 3.08 

SLINE14 Бетонов възел 2 - път І-9 0.68 36 1.537 1.00 2.54 

 Синя зона    0.07 0.07 

Сума: 

 

78.42 
 

   

 

Както беше отбелязано по-горе, изпълнението на предвидените мерки в сектор 

„промишленост“ е възможно да се осъществи в рамките на две години, поради което 

представените в таблица №VІІІ.5.3 моментни емисии отразяват около 50% намаление 

на емисиите спрямо 2016 г.  

ТАБЛИЦА №VІІІ.5.3 

Очаквани емисии на ФПЧ10 от работата на варовите и бетоновите центрове на 

територията на Община Несебър към 2020 г. 

 Източник на емисии Площ Емисия 

  m2 g/(m2.s) 

1 Варов и Бетонов център „Мавров и Сие Бетон“ ООД  10000 2.44E-04 

2 Варов и Бетонов център „Импулс – СВ“ ООД  6400 1.19E-04 
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3 Варов и Бетонов център „Прима Бет“ ЕООД  10000 2.29E-04 

4 Варов и Бетонов център „Кредо Г4“ ЕООД  4900 1.87E-04 

5 Варов и бетонов център „Атлант 2013“ ЕООД  10000 1.53E-04 

 

Сума:  0.0009 

 

 

 

Комплексна оценка на КАВ след изпълнение на мерките с краткосрочна и 

средносрочна персектива 

 

Комплексната оценка (очакваното кумулативно въздействие към 2020 г.) включва 

резултатите от разсейването при едновременното действие на всички групи източници 

с моментна интензивност, отразена съответно в таблица №VІІІ.5.1, таблица №VІІІ.5.2 и 

таблица №VІІІ.5.3. Конкретното разпределение на концентрациите зависи основно от 

специфичните за 2020 г. метеорологически условия и съставената на тяхна база роза на 

вятъра, но се изчисляват с тези за 2016 г.  

Разпределението на максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 в резултат от 

действието на всички групи източници на територията на град Несебър и останалите 

населени места в общината към 2020 г е представено на фигура №VІІІ.5.1. 
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ФИГУРА №VІІІ.5.1. 

 

Максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от всички групи източници към 2020 г. 

(кумулативно въздействие). 

Абсолютен максимум 

144 μg/m
3
 

Над ПС на 

СД НОЧЗ 

Над ГОП на  

СД НОЧЗ 

Над ДОП на  

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 

 

В сравнение с аналогичната картина от 2016 г. се вижда, че подобрението в КАВ е 

видимо, но недостатъчно да се достигнат нормативно допустимите нива. Абсолютният 

максимум запазва местоположението си (Стария Несебър), и намалява от 181 μg/m
3
 до 

144 μg/m
3
, чиито ниво е около три пъти по-високо от ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m

3
. 

Щрихованата в червено зона обхваща цялата територия на Стария Несебър и източната 

част на Новия Несебър. Тя е с дължина около 2700 m в направление изток-запад и 

около 700 m в направление север-юг. Малката „червена“ зона в района на КК „Слънчев 

бряг“ около кръстовището на път І-9 и пътя Слънчев бряг-Тънково се запазва. 
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Доколкото тя се дължи основно на транспорта, това означава, че мерките в тази насока 

през първите две години от програмния период не са достатъчни и е необходимо да 

продължат. Цялата територия от Стария Несебър до село Равда, а на север до южната 

граница на Слънчев бряг е покрита от обширна „зелена“ зона, а вътре в нея са 

разположени две „жълти“ зони.  Те се получават в резултат от кумулативното действие 

на трите групи източници: битово отопление, транспорт и промишленост.  Зелената 

зона е с размери в направление изток-запад около 7500 m и около 3500 m в направление 

север-юг. 

Анализът на фигура №VІІІ.5.1 показва, че териториите над които има проблеми с КАВ 

по отношение на ФПЧ10 са съсредоточени основно в град Несебър и се простират на 

запад до село Равда и на север до южните части на КК „Слънчев бряг“. 

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

на фигура №VІІІ.5.2. В този случай щрихованите зони показват териториите, в които в 

рамките на календарната година се създават шест или повече СДК с нива превишаващи 

съответните прагови концентрации (НОЧЗ, ГОП и ДОП). Абсолютният максимум е в 

размер на 103 μg/m
3
 (156 μg/m

3
 към 2016 г.) и запазва местоположението си (Стария 

Несебър в района на пристанището). Той превишава ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
  

около 2  пъти. ПМ „АИС – Несебър“ попада в щрихованата с жълто зона на град 

Несебър, където нивата на създадените СДК превишават ГОП от 35 μg/m
3
.  

От фигура №VІІІ.5.2 се вижда още, че голямата „зелена“ зона над град Несебър и Равда 

се е разкъсала на две по-малки. Червената зона в центъра на КК „Слънчев бряг“ е 

изчезнала и се е трансформирала в жълта и зелена зона. Не може да се оцени като 

добро и КАВ в село Равда, където създадените СДК също се превишавт нивото на  ГОП 

от 35 μg/m
3
. След частичното изпълнение на мерките към 2020 г., КАВ във 

вътрешността на общината може да се оцени като добро, а в планинската част като 

много добро. Повишеното ниво на приземните концентрации на ФПЧ10 около път І-9 е 

очаквано и при съществуващия (и очаквания) трафик не може да се преодолее. Тези 

зони обаче са извън територията на населените места. Очевидно е, че усилията следва 

да се насочат към подобряване на качеството на настилката и благоустрояване на 

прилежащите банкети и крайпътни пространства в рамките на КК „Слънчев бряг“. 
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ФИГУРА №VІІІ.5.2 

 

Шести по стойност максимални 24-часови концентрации на ФПЧ10 от всички групи източници 

(кумулативно въздействие) към 2020 г. 

Абсолютен максимум 

103 μg/m
3
 

Над ПС на  

СД НОЧЗ 

Над ГОП на 

СД НОЧЗ 

Над ДОП на 

СД НОЧЗ 

АИС Несебър 

 

 

Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10, генерирани от всички 

групи източници на територията на Несебър и прилежащите села, е показано на фигура 

№VІІІ.5.3. Абсолютният максимум от 24 μg/m
3
 е разположен отново в Стария Несебър. 

Над територията на град Несебър очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10 

са в границите от 5 до 15 μg/m
3
. Върху цялата територия на общината няма оформени 
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зони, в които да се създават СГК с нива превишаващи ДОП, ГОП или СГ НОЧЗ от 40  

μg/m
3
. Добре очертани са зони със СГ концентрации до 5 μg/m

3
 около пътната мрежа с 

висока интензивност на движение. Влиянието на промишлеността върху СГ 

концентрации на ФПЧ10 е малко, поради малката годишна интензивност на работа на 

предприятията, генериращи емисии от ФПЧ10 и изпълнението на всички предвидени в 

програмата мерки по отношение на промишлеността.  Във вътрешността на общината 

КАВ по отношение на ФПЧ10 може да се оцени като много добро и това се постига с 

изпълнението на предвидените в програмата мерки към 2020 г. 

ФИГУРА №VІІІ.5.3 

 

Средногодишни концентрации на ФПЧ10 от всички групи източници (кумулативно въздействие)  

към 2020 г. 

Абсолютен максимум 

24 μg/m
3
 

Над СГ  

НОЧЗ 

Над ГОП на  

СГ НОЧЗ 

Над ДОП на 

 СГ НОЧЗ 

АИС Несебър 

 
 

 

 

Оценка на комплексното влияние на трите групи източници към края  

на 2020 г. чрез дискретни рецептори 
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Оценката на мерките за подобряване на КАВ след 2020 г. чрез дискретни рецептори е 

направена цел да се оценят мерките за подобряване на КАВ на междинен етап. Това са 

същите 13 контролни точки, които бяха използвани за оценка на съществуващото КАВ 

към 2016 г. 12 от тях са  разположени в различни зони, жилищни комплекси и квартали 

на Несебър, курортни зони и големите населени места на община Несебър. 13-ия 

рецептор е разположен в зоната на ПМ „АИС – Несебър“ (фигура №V.5.1). Чрез 

допълнителна аналогична 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. 

Оценката на КАВ към 2020 г. чрез дискретни рецептори по отношение на възможните 

най-високи 24-часови концентрации на ФПЧ10 (екстремни за дадения рецептор СД 

концентрации)  е представена с таблица №VІІІ.5.4 и таблица №VІІІ.5.5. В същите 

таблици са дадени и средните за 13-те рецептора стойности. В таблиците са използвани 

типови съкращения за групите източници както следва: 

 „БО“ – група източници „Битово отопление“; 

 „ТР“ – група източници „Транспорт“; 

 „ПР“ – група източници „Промишленост“. 

Тези резултати са очаквани и не могат да се сравняват с преки измервания. 

Достоверността им обаче съответства на достоверността на оценката на 

съществуващото към 2016 г. КАВ, тъй като са получени с еднакви методи, модели и 

допускания. По тази причина 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 Несебър, курортните зони по 

крайбрежието и някои от селищата на общината. 

ТАБЛИЦА №VІІІ.5.4 

Очаквани абсолютни стойности на 1-те по стойност 24-часови концентрации на ФПЧ10 за 

2020 г. по групи източници и по жилищни квартали, курортни зони и населени места 

 

 

№ 
ДР и района в който са 

разположени  

БО ТР ПР Сума Изч. 

μg/m3 

1 гр. Несебър Стара част 72.2 50.7 4.2 127.1 72.6 

2 гр. Несебър - ЖК „Младост“ 66.6 36.4 7.5 110.5 97.0 

3 гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 29.7 19.7 12.6 62.0 35.7 

4 гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 25.6 13.5 12.1 51.2 36.6 
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5 Равда 18.6 19.2 8.7 46.5 51.2 

6 Слънчев бряг „Юг“ 8.3 34.5 2.8 45.5 34.9 

7 Слънчев бряг „Север“ 4.4 18.3 2.1 24.8 19.1 

8 Свети Влас 14.6 10.9 0.6 26.1 22.9 

9 ВС „Елените“ 4.4 28.0 1.4 33.8 28.6 

10 Тънково 6.5 4.3 1.9 12.8 10.4 

11 Кошарица 7.0 17.2 1.0 25.2 20.2 

12 Обзор 11.2 5.2 5.6 22.1 15.0 

13 ПМ „АИС – Несебър“ 58.3 45.0 6.9 110.1 88.6 

 Средна стойност 25.2 23.3 5.2 53.7 41.0 

 Относителен дял,  % 46.9 43.4 9.7 100.0  

 

В таблица №VІІІ.5.4 са показани най-високите очаквани СД концентрации, които 

отделните групи източници биха могли да създадат самостоятелно във всеки рецептор. 

За всеки рецептор те създават максимални концентрации 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.”). 

От данните в таблиците се вижда, че влиянието на групата източници „Битово 

отопление“ през 2020 г. е намалено за всички жилищни комплекси и квартали на град 

на Несебър, но продължава да е в състояние самостоятелно да доведе до СД 

концентрации с нива над 50 μg/m
3
, както в рецептора за Стария Несебър (72.2 μg/m

3
), 

така и в Новия Несебър (66.6 μg/m
3
),   Моделните изчисления показват, че относително 

високи СД концентрации следва да се очакват и в района на ПМ „АИС – Несебър“ (58.3 

μg/m
3
). Във всички останали зони и квартали на Несебър, както и в останалите 

курортни зони и населени места максималните 24-часови концентрации са значително 

под ПС на СД НОЧЗ от 50 mg/m
3
. Само в два жилищни комплекса (ЖК „Черно море“ и 

ЖК „Аурелия“) се очаква да се създадат СДК с нива превишаващи ДОП от 25 μg/m
3
.  

Влиянието на групата източници „Транспорт“ към 2020 г. е съизмеримо, но по-малко от 

това на „БО“ и поради действащата „роза на вятъра“ засяга в най-голяма степен Стария 

Несебър и района на ПМ „АИС – Несебър“.  

Въздействието на групата източници „Промишленост“ в повечето от рецепторите е 

слабо, с изключение на два от тях, които са най-близо до двете промишлени зони на с. 

Равда и на град Несебър (ЖК „Черно море“ и ЖК „Аурелия“) с абсолютни стойности на 

максималните 24-часови концентрации малко над 12 μg/m
3
.  
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При кумулативното въздействие на трите групи източници следва, че най-високи СД 

концентрации на ФПЧ10 се очакват в района на Стария Несебър (72.6 μg/m
3
), ЖК 

„Младост“ (97 μg/m
3
) и на ПМ „АИС – Несебър“ (88.6 μg/m

3
). В останалите контролни 

рецептори и райони на община Несебър не се очаква създаването на СДК с нива 

превишаващи ПС на СД НОЧЗ от 50 μg/m
3
. 

ТАБЛИЦА №VІІІ.5.5 

Очакван относителен дял на отделните групи източници при формиране на 1-те по 

стойност 24-часови концентрации на  ФПЧ10 за 2022 г. по жилищни квартали 

№ 
ДР и района в който са 

разположени  

БО ТР ПР Сума 

% 

1 гр. Несебър Стара част 56.8 39.9 3.3 100.0 

2 гр. Несебър - ЖК „Младост“ 60.2 32.9 6.8 100.0 

3 гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 47.9 31.8 20.3 100.0 

4 гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 50.0 26.5 23.6 100.0 

5 Равда 39.9 41.4 18.6 100.0 

6 Слънчев бряг „Юг“ 18.1 75.8 6.1 100.0 

7 Слънчев бряг „Север“ 17.9 73.8 8.3 100.0 

8 Свети Влас 55.8 41.7 2.5 100.0 

9 ВС „Елените“ 12.9 83.0 4.1 100.0 

10 Тънково 51.1 33.7 15.1 100.0 

11 Кошарица 27.8 68.0 4.1 100.0 

12 Обзор 50.8 23.6 25.5 100.0 

13 ПМ „АИС – Несебър“ 52.9 40.8 6.3 100.0 

 

Относителният дял на отделните групи източници за формирането на максималните СД 

концентрации на ФПЧ10 към 2020 г. в различните части на Несебър е даден в таблица 

№VІІІ.5.5. От нея ясно се вижда, доминиращото влияние на битовото отопление 

(52.9%) се запазва. Това се потвърждава и от резултатите от дисперсионното 

моделиране. През отоплителния сезон „БО“ създава екстремни приземни СД 

концентрации на ФПЧ10, които са с най-голям относителен дял в района на град Свети 

Влас (55.8%), ЖК „Младост“ (60.2%) Стария Несебър (56.8%), Тънково (51.1%), Обзор 

(50.8%). В района на ПМ „АИС – Несебър“ относителният дял на „БО“ при 

максималните СД концентрации на ФПЧ10 достига 52.9%. 

Относителното влияние на „ТР“ към 2020 г. се очаква да е най-силно в района на ВС 

Елените (83%) и Кошарица (68%), КК „Слънчев бряг – Юг“ (75.8%) и „Слънчев бряг – 

Север“  (73.8%),.  

http://www.eufunds.bg/


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект ИСУН №  BG16M1OP002-5.002-0003  „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в 

Община Несебър” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

 

 

Page | 318 
Page | 318 

318 

Относителното влияние на „ПР“ ще се усеща най-силно в ЖК „Аурелия“ (23.6%), 

Обзор (25.5%) и ЖК „Черно море“ (20.3%). 

Относителният дял на отделните групи източници при формиране на максималните СД 

концентрации на ФПЧ10 общо (средно) за Несебър е показано на фигура №VІІІ.5.4. Тя е 

получена на базата на данните от таблица №VІІІ.5.4 и има за цел ориентировъчно да 

покаже основния причинител на екстремни концентрации.  

ФИГУРА №VІІІ.5.4  

46,9

43,4

9,7

Относителен дял на групите източници при 

формиране на максималните СД концентрации на 

ФПЧ10 общо за територията на Община Несебър 

към 2020 г. в проценти

БО

ТР

ПР

 
 

Всички резултати от моделирането сочат, че този източник е „БО“ (отоплението на 

населението с твърди горива). Този групов източник въздейства за кратко време, но с 

голяма мощност и бързо създава много високи приземни концентрации. Малко по-

малкият относителен дял на „ТР“ при формиране на максималните СД концентрации 

показва, че влиянието на транспорта също е основно и в никакъв случай не следва да се 

пренебрегва. Това се отнася особено за курортните зони през летния туристически 

сезон. През този период автомобилният трафик силно нараства и при недобро 

състояние на прилежащата пътна инфраструктура и уличната мрежа, транспортът може 

да предизвика високи нива на СД концентрации. 

Влиянието на отделните групи източници върху формирането на средногодишните 

концентрации към 2020 г. е показано в таблици №VІІІ.5.6 и №VІІІ.5.7. Тези резултати 

имат най-висок коефициент на надеждност, тъй като са формирани чрез осредняване на 

366 СД концентрации за всеки рецептор поотделно и за всяка група източници.  От тях 
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се вижда, че при формирането на средногодишните концентрации общо за територията 

на Община Несебър най-висок дял има „ТР“ (63.4%). Неговото относително влияние 

нараства малко в сравнение с това през 2016 г. 

Както беше отбелязано, „ТР“ е със силно променлива интензивност в рамките на 

денонощието, но е постоянен източник на емисии в рамките на годината с тенденция 

към нарастване на интензивността. Мерките за ограничаване на емисиите от транспорта 

обикновено изискват повече време и средства, а в някои случаи не зависят само от 

общината (републикански пътища). За Община Несебър те ще бъдат постоянен 

източник на емисии, който слабо се влияе от сезоните.   

ТАБЛИЦА №VІІІ.5.6 

Очаквани абсолютни стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за 

2020 г. по групи източници по жилищни квартали и населени места в Община Несебър 

№ 
ДР и района в който са 

разположени  

БО ТР ПР Сума Изч. 

mg/m3 

1 гр. Несебър Стара част 11.1 9.8 0.14 21.0 21.0 

2 гр. Несебър - ЖК „Младост“ 14.2 15.4 0.27 29.9 30.0 

3 гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 2.5 6.8 0.59 9.9 10.3 

4 гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 3.9 4.5 0.58 8.9 9.7 

5 Равда 2.9 6.5 0.20 9.6 9.9 

6 Слънчев бряг „Юг“ 0.4 11.0 0.07 11.4 11.5 

7 Слънчев бряг „Север“ 0.2 4.9 0.06 5.2 5.2 

8 Свети Влас 2.8 1.5 0.02 4.3 4.3 

9 ВС „Елените“ 0.2 7.1 0.03 7.4 7.4 

10 Тънково 0.3 1.2 0.01 1.5 1.5 

11 Кошарица 1.3 5.5 0.01 6.8 6.8 

12 Обзор 2.1 1.4 0.13 3.6 3.6 

13 ПМ „АИС – Несебър“ 8.8 16.0 0.23 25.0 25.1 

 Средна стойност 3.9 7.0 0.2 11.1 11.2 

 Относителен дял,  % 35.0 63.4 1.6 100.0  

 

Относителният дял на „БО“ се очаква да е по-нисък (35.0%), което се дължи на факта, 

че то формира емисии от ФПЧ10 само през отоплителния сезон (6 месеца)  със средна 

интензивност 12 час на денонощие. Делът на промишлеността на Несебър се очаква да 

се понижи до  1.6%, тъй като се предполага, че към 2020 г. предвидените в програмата 

мерки за промишлеността ще бъдат изпълнени. Предполага се още, че няма да се 

откриват нови замърсяващи промишлени дейности, а съществуващите предприятия 
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строго ще спазват изискванията за допустими емисии и за работа с прохообразни и 

прахо образуващи материали.  

ТАБЛИЦА №VІІІ.5.7 

Относителен дял на отделните групи източници при формиране на средногодишните 

концентрации на  ФПЧ10 за 2020 г. за Община Несебър 

№ 
ДР и района в който са 

разположени  

БО ТР ПР Сума 

% 

1 гр. Несебър Стара част 52.8 46.5 0.7 100.0 

2 гр. Несебър - ЖК „Младост“ 47.6 51.4 0.9 100.0 

3 гр. Несебър - ЖК „Ч.море“ 25.3 68.7 6.0 100.0 

4 гр. Несебър - ЖК „Аурелия“ 43.2 50.3 6.5 100.0 

5 Равда 29.8 68.0 2.1 100.0 

6 Слънчев бряг „Юг“ 3.2 96.2 0.6 100.0 

7 Слънчев бряг „Север“ 4.4 94.5 1.1 100.0 

8 Свети Влас 63.9 35.7 0.4 100.0 

9 ВС „Елените“ 2.7 96.9 0.4 100.0 

10 Тънково 17.6 81.5 0.9 100.0 

11 Кошарица 18.9 80.9 0.2 100.0 

12 Обзор 57.9 38.5 3.6 100.0 

13 ПМ „АИС – Несебър“ 35.3 63.8 0.9 100.0 

 

Изчислената за района на ПМ „АИС-Несебър“ СГ концентрация (25.1  μg/m
3
) се очаква 

да бъде малко по-ниска от измерената през 2016 г.  стойност (32.5 μg/m
3
). Графична 

представа за относителния дял на съответните групи източници за формиране на СГ 

концентрации на ФПЧ10 към 2022 г. е показана на фигура №VІІІ.5.5. 
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ФИГУРА №VІІІ.5.5  
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Относителен дял на  групите източници при 

формиране на СГ концентрации на ФПЧ10 общо за 

територията на Община Несебър към 2020 г. в 

проценти
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ФИГУРА №VІІІ.5.6  
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кв. „Черно 

море“ 

гр. 
Несебър -

кв. 
„Аурелия“ 

с. Равда КК 
„Слънчев 
бряг - Юг“

КК 
„Слънчев 

бряг -
Север“

гр. Свети 
Влас

ВС 
„Елените“

с. Тънково с. 
Кошарица

гр. Обзор „АИС -
Несебър“

Брой СДК с нива над ПС на СД НОЧЗ 18 53 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28

Брой СДК с нива над ГОП 64 126 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 74

Брой СДК с нива над ДОП 120 195 13 18 10 13 0 0 0 0 0 0 145

Норма ≤35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Б
Р

О
Й

Брой СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ и съответните ГОП и ДОП и 
допустимия брой в рамките на една календарна година - в случая 2020 г.
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На фигура №VІІІ.5.6 са показани очаквания брой на СДК към 2020 г. с нива 

превишаващи ПС на СД НОЧЗ от  50 μg/m
3 

(в син цвят), който брой следва да не е по-

висок от 35 в рамките на една календарна година (виолетов цвят). Същото ограничение 

е в сила и за ГОП на СД НОЧЗ от 35 μg/m
3
 (червен цвят) и ДОП на СД НОЧЗ от 25 

μg/m
3
 (зелен цвят). От фигурата се вижда, че с малки изключения, нормата за допустим 

брой превишения на ПС на СД НОЧЗ се превишава на територията на целия град 

Несебър (Стария и Новия Несебър).  

За контролния рецептор, разположен в близост до ПМ „АИС – Несебър“, резултатите 

са както следва: 

 Брой СДК превишаващи ПС на СД НОЧЗ от 50 mg/m
3
: за 2016 г. – 

измерении 49, изчислени 47, а за 2020 г. – изчислени 28; 

 Брой СДК превишаващи ГОП на СД НОЧЗ от 35 mg/m
3
: за 2016 г. - 

измерени 119, изчислени 104, а за 2020 г. - изчислени 74; 

 Брой СДК превишаващи ДОП на СД НОЧЗ от 25 mg/m
3
 – за 2016 г.  - 

измерени 209, изчислени 185, а за 2020 г. - изчислени 145; 

 

Получените резултати показват, че към 2020 г. се очаква значително подобряване на 

КАВ - намаляване на броя на СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ, което обаче 

няма да позволи да се достигнат нормативно определените изисквания по Наредба 

№12/2010 г. 

Доколкото неопределеността при оценка на текущото състояние към 2016 г. на КАВ на 

град Несебър и Община Несебър приблизително съвпада с неопределеността при 

моделиране на КАВ към 2020 г., получените резултати за 2020 г., показват че 

предлаганите мерки в новата програма позволяват устойчиво намаляване на 

замърсяването с ФПЧ10 с цел към 2022 г. нормативните изисквания да бъдат 

достигнати. 
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VІІІ.6. Обобщение на резултатите 

Настоящата програма с краткосрочните и дългосрочни мерки, залегнали в нея, 

стъпват на много задълбочен анализ на ситуацията и изпълняваните до момента 

мерки. 

Състоянието  и качеството на  атмосферния въздух е разгледано като фактор, който 

се повлиява от зависещи от община Несебър причини и от независещи от общината 

такива. 

Независещите от общината причини са: 

 Характерните за района метеорологични условия 

 Характерната топографска характеристика на общината 

Въздействието на тези фактори е разгледано подробно и задълбочено в програмата и е 

отчетено като една от причините за „бавното“ повлияване на резултатите от 

приложените и изпълнени до този момент мерки върху качеството на въздуха. В тази 

връзка, в настоящата програма от мерки, са разписани такива, които изискват висока 

степен на организация и контрол, висок ресурс финансови средства и положителна 

нагласа и мотивация на населението. 

Предложените  в  настоящата Програма  мерки  включват по-широк спектър от мерки 

мероприятия  за  ограничаване  на емисиите от ФПЧ10 на територията на Община 

Несебър. Значително е разширен обхвата на краткосрочните мерки, поради ясната 

необходимост от постигане на бърз и същевременно траен ефект от прилагането им. 

Средносрочната и дългосрочна програма от мерки има продължаващо и разширяващо 

действие по отношение на краткосрочната. 

Мерките са насочени към трите групи от източници, идентифицирани като 

причинители  на замърсяване, а именно – Битовото отопление, Транспорта и 

Индустрията (промишлеността). 

Предложените в настоящия доклад мерки включват мероприятия за ограничаване на 

емисиите от ФПЧ10 на територията на Община Несебър с цел привеждане на КАВ в 

съответствие с действащите норми и стандарти. Предложените мероприятия са 

обединени в три генерални мерки, ориентирани към редукция на емисиите на ФПЧ10 

съответно от групите източници „Битово отопление” „Транспорт” и „Промишленост“. 
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Оценката на ефективността от прилагането на мерките е направена на основата на 

дисперсионно моделиране с използване на същата декартова система от рецептори, 

разположени равномерно върху територията на общината и чрез дисперсионно 

моделиране с дискретни рецептори, разположени в общо 13 жилищни района и 

населени места на територията на общината.  

Количествената оценка на ефективността на мерките е направена относно редукцията 

на моментните и годишни емисии, снижение нивата  на очакваните най-високи СДК, 

снижение броят на СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ за ФПЧ10 и 

средногодишните концентрации за ФПЧ10 при последователно прилагане на 

предложените мерки. Предполага се, че предложените краткосрочни и средносрочни 

мерки ще бъдат изпълнени до края 2020 г. в необходимия обем и на дългосрочните към 

края на 2022г. 

 

Очакваната редукция на годишните емисии на ФПЧ10, от всяка група източници за 

програмния период и след края на 2022 г. е показано на фигура №VIII.6.1. 

ФИГУРА №VІІІ.6.1 
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„Битово отопление“ -
248,12 t/y

„Транспорт“ -
суспендиране от пътни 

платна  - 651,0 t/y

„Транспорт“ - двигатели с 
вътрешно горене (сажди) 

- 54, 907 t/y

„Промишленост“ -
124,419 t/y

2016 г. 248,12 651 54,907 124,419

2020 г. 198 462,8 54,907 61,73

2023 г. 148 322,1 54,907 61,73

t/
y

Емисии на ФПЧ10 в Община Несебър от трите групи източници   [t/y] преди и след 
осъществяване на предлаганите краткосрочни и средносрочни мерки и 

окончателното осъществяване на всички предвидени мерки
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Предвиденото, с предложените мерки за целия програмен период общо снижение на 

годишните емисии на ФПЧ10 за Община Несебър е с 500.72 t/y. В абсолютен план то се 

дължи на мерките за намаляване на емисиите от битовото отопление (снижение с 

100,12 t/y.), групата източници „Транспорт” (снижение с 328,9 t/y) и групата източници 

„Промишленост“ (снижение с 61,73 t/y). Само с изпълнение на краткосрочните и 

средносрочни мерки в края на 2020 г. редукцията на емисиите по групи е както следва: 

„БО“ с 50 t/y, „ТР“ с 188,2 t/y и „ПР“ с 61, 73 t/y. 

Краткосрочните, средносрочните и дългосрочни мерки, са дефинирани с ясно 

измерими индикатори за контрол на изпълнението. За прогнозния им положителен 

ефект е направена оценка чрез дисперсионно моделиране за всяка една от групите от 

мерки, както и комплексна оценка на всички групи източници, в условията на 

изпълнение на мерки, както в краткосрочен, така и в средносрочен и дългосрочен 

план. 
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ФИГУРА №VІІІ.6.2 
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2016 г. 100 85 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 47

2020 г.  18 53 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 28

2023 г. 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
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Брой СДК с нива превишаващи ПС на СД НОЧЗ в рамките на съответната календарна година 
преди (2016 г.), след прилагане на краткосрочните и средно срочни мерки (2020 г.) и 

окончателното прилагане на дългосрочните мерки (2023 г.) в районите на ДР
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ФИГУРА №VІІІ.6.3 
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2016 г. 30,50 38,30 14,60 14,20 14,40 17,70 7,80 7,10 11,20 2,20 10,00 4,50 29,00

2020 г.  21 30 10,3 9,7 9,9 11,5 5,2 4,3 7,4 1,5 6,8 3,6 25,1

2023 г. 17,9 23,6 7,7 6,9 6,8 7,6 3,6 3,1 4,9 1 4,6 2,8 17,8
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Средногодишни концентрации [µg/Nm3] за съответната календарна година преди (2016 г.) и след 
прилагане на краткосрочните и средно срочни мерки (2020 г.) и окончателното прилагане на 

дългосрочните мерки (2023 г.) в районите на ДР  
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ФИГУРА №VІІІ.6.4 
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2016 г. 174,1 122,5 51,4 51,7 81,5 54,3 29 33,6 43,6 13,9 29,5 18,4 102,7

2020 г.  72,6 97 35,7 36,6 51,2 34,9 19,1 22,9 28,6 10,4 20,2 15 88,6

2023 г. 54,4 74,7 26,7 27,9 36,4 23,2 12,9 16,3 19,1 7,5 13,9 11,5 64,9
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Максимални средно денонощни концентрации [µg/Nm3] за съответната календарна година 
преди (2016 г.) и след прилагане на краткосрочните и средно срочни мерки (2020 г.) и 

окончателното прилагане на дългосрочните мерки (2023 г.) в районите на ДР  
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Заключение 

Изготвените анализи и модели показват, че значително подобряване на КАВ в 

Община Несебър, е възможно единствено при едновременното действие на всички 

мерки, заложени в програмата и при положителна нагласа и мотивация на 

общинска администрация и на населението на община Несебър. 

Направеното по-горе обобщение показва, че съвместното изпълнение на всички 

мерки води едновременно както до значително намаляване на броя на 

превишаванията на СДК на ФПЧ10 над ПС на СД НОЧЗ под 35, така и 

чувствително намаляване на СГ концентрации на ФПЧ10 и достигане и 

поддържане под нивата на  нормативните стандарти. Резултати от моделирането 

показват, че трайно и значително подобряване на КАВ в Община Несебър по 

отношение на ФПЧ10, както и неговото поддържане  могат да се гарантират 

единствено чрез комплексно изпълнение на описаните по-горе мерки и достигане 

на набелязаните количествени показатели. 

Програмата регламентира и обосновава ролята на Общината като водещ 

административен и експертен орган по прилагане на мерките, създаване на 

местна нормативна уредба, устройствено планиране в първостепенна подчиненост 

на КАВ, повишено качество и обхват на контрола и мониторинга на средата, на 

действащите и новоизграждащите се инсталации. 
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IX. Списък на публикациите, документите, проучванията и т.н., използвани за 

изготвяне на актуализацията на програмата.  

1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/25.09.2002г., посл. изм. и доп., 

ДВ бр.12/03.02.2017г.); 

2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ. бр. 45 от 28.05.1996г., посл. изм.,  

и доп. ДВ бр. 12 от 03.02.2017г.); 

3. Закон за ограничаване изменението на климата (в сила от 11.03.2014г., посл. 

изм. и доп. ДВ бр. 85 от 24 октомври 2017г.) 

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

(ДВ. бр. 45 от 14.05.1999г.); 

5. Наредба №12/2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици и олово в атмосферния въздух (Обн. ДВ бр. 58 от 30 юли 2010г.); 

6. Наредба №11/2007г. за норми на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр. 42 от 29 май 2007г.); 

7. Наредба №14/1997г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни 

вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ. бр. 88 от 

03.10.1997г.); 

8. Трети национален план за действие по изменение на климата, 2013-2020г. 

9. Рамкова конвенция на Обединените Нации по изменение на климата 

(Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.03.1995 – ДВ. 

бр. 28 от 1995г. в сила от 10.08.1995г.), издадена от Министъра на околната 

среда и водите, Обн. ДВ. бр. 68 от 19.08.2005г. 

10. Областна стратегия за развитие на Област Бургас, 2014-2020г. 

11. Общински план за развитие на Община Несебър, 2014-2020г. 

12. Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане 

на установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на 

КАВ, в които е налице превишаване на установените норми. Утвърдена със 

Заповед № РД-996 от 20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите.; 

13. Наръчник по оценка и управление качеството на атмосферния въздух на местно 

ниво за SO2, PM10, Pb и NO2 (от октомври 2002г.) 

14. Заповед РД-969/21.12.2013г. на Министъра на околната среда и водите за 

утвърждаване на райони (в т.ч. агломерациите) за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух; 
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15. Актуализирана единна методика за инвентаризация емисиите на вредни 

вещества във въздуха, утвърдена със Заповед №РД - 165/20.02.2013г на 

Министъра на околната среда и водите; 

16. Методика за определяне на превишенията на средноденонощната норма на 

ФПЧ10, които могат да се отдадат на зимното опесъчаване на пътищата; 

17. Методика за определяне на превишенията на средноденонощната норма на 
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