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1 Въведение 

Цел на настоящото изследване е извършване на оценка на замърсяването на атмосферния 

въздух вследствие реализацията на инвестиционно предложение (ИП) на „Топлофикация - 

Перник” АД за добавяне към основното гориво (въглища) на ПГ № 4 и ПГ 5 на алтернативно 

гориво – слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство. 

В Таблица 1-1, Таблица 1-2 и Таблица 1-3 е представена обобщена информация за 

емисиите от различните източници на инсталацията, преди и след реализиране на промените. 

Таблица 1-1 Обобщена информация за промяна на НДЕ на емисиите от ПГ 5/ 148 MW– 

преди и след реализиране на промените 

Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

Прах 25 21 12 * 

19 ** 

SO2 250 209 119 * 

222 ** 

NOx 200 200 180 * 

200 ** 

СО 250 250 250 

Hg - - 0.006 

HCl - - 21 

HF - - 1 

As + Pb + Co + Ni + Se + 

Zn + Cd + Tl 

- - 0.5 

Sb + Cr + Cu + Mn + V - - 1 

* средногодишна стойност / СГ 

** средноденонощна стойност / СДС 

 

Таблица 1-2 Обобщена информация за промяна на НДЕ на емисиите от ПГ 4 и 5/ 196 MW – 

преди и след реализиране на промените  

Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

Прах 20 20 12 * 

19 ** 

SO2 200 200 119 * 

200 ** 

NOx 200 200 180 * 

200 ** 

СО 250 250 250 

Hg - - 0.006 

HCl - - 21 

HF - - 1 

As + Pb + Co + Ni + Se + 

Zn + Cd + Tl 

- - 0.5 
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Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

След 31.07.2021 г.  

mg/Nm3 

Sb + Cr + Cu + Mn + V - - 1 

* средногодишна стойност / СГ 

** средноденонощна стойност / СДС 

Таблица 1-3 Обобщена информация за промяна на НДЕ на емисиите от ПГ 4/ 48 MW– 

преди и след реализиране на промените 

Замърсител По КР  

mg/Nm3 

До 31.12.2024 г.  

mg/Nm3 

След 01.01.2025 г.  

mg/Nm3 

Прах 20 20 20 

SO2 200 200 200 

NOx 200 200 200 

СО 250 250 250 

 

От Таблица 1-1 и Таблица 1-2 се вижда, че след реализиране на промените ще се 

намалят или запазят стойностите на емисиите на всички контролирани в момента замърсители 

от дейността на инсталацията. След 31.07.2021 г. в обхвата на контрола се добавят и 

замърсителите Hg, HCl, HF, As + Pb + Co + Ni + Se + Zn + Cd + Tl, което налага да се извърши 

анализ на въздействието върху качеството на атмосферния въздух (КАВ). 

Емисиите от ПГ 4 остават без промяна (Таблица 1-3), като след 01.01.2025 г. 

инсталацията ще се приведе в съответствие с изискваният на Наредбата за СГИ. 

В настоящата разработка ще се анализира експлоатацията на инсталацията в обхвата на 

заключенията за свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива (НДНТ-СЕН). Ще 

се симулира разпространението на замърсителите при експлоатация на инсталацията в най-

тежкия режим – едновременна работа на ПГ 4 и ПГ 5 с обща номинална топлинна мощност 196 

MW, при максимално изпускане на замърсители в атмосферния въздух. За замърсителите прах, 

SO2, NOx и СО няма нужда да се извършва допълнително моделиране, тъй като както 

изяснихме по-горе, за тези замърсители ще се намалят или в най-лошия случай запазят 

стойностите на емисиите. 

2 Моделиране на разпространението на замърсителите от 

„Топлофикация - Перник” АД след привеждане в съответствие 

В съответствие с Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Наредба № 

14 от 23.09.1997 г. за норми на пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 

атмосферния въздух на населените места и Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми на арсен, 

кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух допустимите 



4 

стойности на замърсителите в атмосферния въздух са представени в следващите таблици: 

Таблица 2-1 Допустими максимални нива на замърсителите в атмосферния въздух 

съгласно Наредба № 12 

Замърсител Допустими нива в атмосферния въздух съгласно Наредба № 12 

средночасова норма за опазване 

на човешкото здраве 

[µg/m3] 

средноденонощна норма за 

опазване на човешкото 

здраве 

[µg/m3] 

средногодишна норма за 

опазване на човешкото 

здраве 

[µg/m3] 

Pb - - 0.5 

Таблица 2-2 Допустими максимални нива на замърсителите в атмосферния въздух 

съгласно Наредба № 14 

Замърсител Допустими нива в атмосферния въздух съгласно Наредба № 14 от 23.09.1997 г. 

максимално еднократна 

концентрация 

[mg/m3] 

средноденонощна пределно 

допустима концентрация 

[mg/m3] 

средногодишна пределно 

допустима концентрация 

[mg/m3] 

Cd - (отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (отм. - ДВ, бр. 42) 

Tl - - - 

Hg - 0.0003 - 

Sb - - - 

As - 
(отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в 

сила от 01.01.2013 г.) 
- 

Cr - 0.00001 0.00005 

Co - 0.001 - 

Cu - 0.01 - 

Mn - 0.01 - 

Ni - 
(отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в 

сила от 01.01.2013 г.) 
- 

V - 0.002 - 

SeO2 0.0001 0.00005 - 

общ С - - - 

фурани/диоксини - - - 

HCl 0.07 0.03 - 

HF 0.02 0.005 - 
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Таблица 2-3 Допустими максимални нива на замърсителите в атмосферния въздух 

съгласно Наредба № 11 

Замърсител Допустими нива в атмосферния въздух съгласно Наредба № 11 от 14.05.2007 г. 

Средногодишни целеви норми за нивата на замърсителите 

[ng/m3] 

Cd 5 

As 6 

Ni 20 

 

2.1 Изходни данни 

Характеристики на източниците на замърсяване 

В съответствие с изискванията на методиката, по-долу ще се изчислят максималните 

еднократни и средногодишните приземни концентрации на замърсителите на въздуха, чрез 

утвърдената у нас методика, публикувана в кн.7/8 на БСА от 1998 г. 

Като основа на методиката се използва струен гаусов модел, базиран на Лагранжево-

статистически подход за описание на процесите на турбулентна дифузия. Моделът е подобен на 

модела ISC2 на американската агенция за опазване на околната среда. За облекчаване на 

пресмятанията в Геофизичния институт на БАН е разработен програмен продукт “PLUME”, с 

който се извършват всички изчисления. 

Изследваната област от въздушния басейн при отчитането на максималните еднократни 

концентрации е с размери: дължина (изток-запад) - 10000 m; - широчина (север-юг) - 10000 m. 

Тази област ще даде възможност да се определи максималното замърсяване в приземния 

атмосферен слой в най-близките населени места.  

Тип подложена повърхност: Извънградски район. 

Скорост на гравитационно отлагане: 

- 0.01 при моделиране замърсяването с метали; 

- 0 при моделиране замърсяването с HCl и HF. 

2.2 Максимални приземни концентрации 

Програмният продукт разполага с възможност за оценка на максимално еднократните 

концентрации, които биха се получили в приземния атмосферен слой в резултат на специфични 

метеорологични условия - третата опция на пакета „Максимално замърсяване от съществуващи 

изпускащи устройства”. За тази цел, при зададени параметри на изпускащите устройства, както 

и на съответните емисии, се редува целия набор от метеорологични параметри (посока, скорост 
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на вятъра и клас на устойчивост), като се определят тези, при които се получава най-висока 

стойност на изчислената приземна концентрация.  

Параметрите на източника на замърсяване са дадени в Таблица 2-4. 

Таблица 2-4 Параметрите на източниците на замърсяване при моделиране на 

максималните приземни концентрации 

Параметри на източниците на SeO2 

№ X [m] Y [m] h [m] d [m] T [C] Wg [m/s] Rate [m3/s] Emission [g/s] 

1 5000 5000 80 5 120 0.01 186.3 0.06 

Параметри на източниците на HCl 

№ X [m] Y [m] h [m] d [m] T [C] Wg [m/s] Rate [m3/s] Emission [g/s] 

1 5000 5000 80 5 120 0 186.3 2.7 

Параметри на източниците на HF 

№ X [m] Y [m] h [m] d [m] T [C] Wg [m/s] Rate [m3/s] Emission [g/s] 

1 5000 5000 80 5 120 0 186.3 0.5 

Прогнозните данни от този тип оценка са представени в Таблица 2-5. 

Таблица 2-5 Изчислени максимално еднократни концентрации на замърсителите в 

приземния атмосферен слой, разстоянията на които се наблюдават, както и набора от 

метеорологични параметри, при които се наблюдават 

Източник Замърсител Разстояние от 

източника 

[m] 

Максимална 

приземна 

концентрация 

[mg/m3] 

Клас на 

стабилност на 

атмосферата 

Критична 

скорост на 

вятъра 

[m/s] 

Норма 

 

 

[mg/m3] 

ИУ 2 SeO2 1131 0.00006 „А“ 1 0.0001 

ИУ 2 HCl 1131 0.003 „А“ 1 0.07 

ИУ 2 HF 1131 0.0001 „А“ 1 0.02 

Не са изчислени максимални концентрации за замърсителите ФПЧ10, тежки 

метали, фурани и диоксини тъй като за тези замърсители няма приложима норма за КАВ. 

Програмният продукт не е приложим за изчисляване на средноденонощни концентрации. 

Допълнително е извършено и моделиране на разпространението на замърсителите в 

посока към най-близката жилищна зона. За входни параметри на модела са използвани 

изходните данни от функцията „Максимално предходно замърсяване на съществуващи ИУ”, 

посока на вятъра от югозапад - 225° (в посока към кв. Мошино на гр. Перник) и температура на 

околния въздух 30 °С. Тази температура определя изключително неблагоприятни от екологична 

гледна точка условия. При фиксирана температура на димните газове на изход от комините, 

през летния период ще се реализира най-малката температурна разлика, която от своя страна 

определя ефективната височина на изпускане на замърсителите. 
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Моделиране разсейването на SeO2 в посока към гр. Перник: 

   

Фигура 2.2-1 Моделиране разсейването на As+Pb+Co+Ni+Se+Zn+Cd+Tl от ИУ 2 на 

„Топлофикация - Перник” АД при югозападен вятър 

На фигурата по-горе са представени изчислените сумарни средногодишни концентрации 

на As + Pb + Co + Ni + Se + Zn + Cd + Tl в приземния атмосферен слой. Изолиниите на 

максималните приземни сумарни концентрации на са показани на фигурата по-горе. 

Максимално изчислената сумарна концентрация при посока на вятъра към гр. Перник е до 

0.00006 mg/m3, което е под индивидуалната максимално еднократната допустима концентрация 

за SeO2 съгласно Приложение № 1 на Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за 

пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на 

населените места. Реално се очакват многократно по-ниски стойности за този замърсител. 
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Замърсяване с хлороводород: 

   

Фигура 2.2-2 Моделиране разсейването на хлороводород от ИУ 2 на „Топлофикация - 

Перник” АД при югозападен вятър 

Максимално еднократната концентрация на хлороводород в атмосферния въздух е до 

0.0026 mg/m3, което е 27 пъти по-ниска концентрация от максимално еднократната 

концентрация за този замърсител (до 0.07 mg/m3). 

Замърсяване с флуороводород: 

   

Фигура 2.2-3 Моделиране разсейването на флуороводород от ИУ 2 на „Топлофикация - 

Перник” АД при югозападен вятър 

При посока на вятъра към гр. Перник, приземните слоеве на атмосферния въздух ще се 

натоварят с HF, максимално до 0.0001 mg/m3, което е 200 пъти под допустимата норма (до 0.02 

mg/m3). 
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Обобщение за моделирането 

Характерно за показаните на фигурите модели на разпространение на атмосферните 

замърсители генерирани от горивната инсталация към „Топлофикация - Перник” АД при най-

лоши метеорологични условия и посока на вятъра към гр. Перник е това, че максималните 

концентрации се наблюдават на разстояние 1130 метра от източника. При тези условия 

максималните концентрации попадат в района на най-близките жилищни зони. Изолиниите на 

приземните концентрации на замърсителите попадащи на територията на най-близкото до 

обекта населено място показват стойности на замърсяване, които са в границите на 

допустимите норми за опазване на човешкото здраве. 

Таблица 2-6 Максимални приземни концентрации, при вятър разсейващ замърсителите 

към гр. Перник и съответствието им с нормите за опазване на човешкото здраве 

Замърсител Максимална приземна 

концентрация 

[mg/m3] 

Допустима норма за опазване на 

човешкото здраве 

[mg/m3] 

% от 

допустимата 

норма 

[%] 

SeO2 0.00006 0.0001 60 

HCl 0.003 0.07 4 

HF 0.0001 0.02 < 1 

Допустимите норми са съгласно: Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за ПДК на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места . 

Анализите и моделиранията са направени при най-неблагоприятни метеорологични 

условия, когато приземните концентрации са максимални. В обикновените случаи, максимални 

стойности се получават изключително рядко. 

В приложение са представени работните файлове от програмен продукт PLUME– на 

електронен носител. 

2.3 Средно годишни приземни концентрации 

Чрез моделирането се отчитат средногодишните концентрации на замърсителите в 

приземните слоеве на атмосферния въздух. Изчисленията са направени при средна температура 

на въздуха 9.5 ºС. Параметрите за ветровия режим в района са представени в следващата 

таблица: 

Таблица 2-7 Честота и ср. скорост на вятъра по посока 

Посока Скорост [m/s] Честота [%] 

N 3.2 27.3 

NE 2.8 14.1 
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Посока Скорост [m/s] Честота [%] 

E 3.1 5.5 

SE 3.7 5.8 

S 4.6 18.0 

SW 3.8 6.0 

W 3.2 3.3 

NW 3.6 20.0 

Средногодишни норми за опазване на човешкото здраве има за замърсителите: Cd, Pb, 

Cr, As и Ni. 

Изчислените концентрации на замърсителите в приземните слоеве на атмосферния 

въздух ще се сравнят с допустимите нива съгласно Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми за 

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

атмосферния въздух, Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за ПДК на вредни вещества в 

атмосферния въздух на населените места и Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, 

кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.  

Таблица 2-8 Параметрите на източниците на замърсяване при моделиране на 

средногодишни приземни концентрации 

Параметри на източниците на As + Pb + Co + Ni + Se + Zn + Cd + Tl 

№ X [m] Y [m] h [m] d [m] T [C] Wg [m/s] Rate [m3/s] Emission [mg/s] 

1 5000 5000 80 5 120 0.01 186.3 60 

Параметри на източниците на Sb + Cr + Cu + Mn + V 

№ X [m] Y [m] h [m] d [m] T [C] Wg [m/s] Rate [m3/s] Emission [mg/s] 

1 5000 5000 120 6.5 100 0.01 171 130 

Не са изчислени средногодишните концентрации за замърсителите HCl, HF, Se, Hg, 

фурани и диоксини тъй като за тези замърсители няма приложима норма за КАВ. 

Програмният продукт не е приложим за изчисляване на средноденонощни концентрации. 

В приложение са представени работните файлове от програмен продукт PLUME за 

всеки замърсител – на електронен носител. 
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Средногодишни концентрации на арсен, никел, олово и кадмий: 

  

Фигура 2.3-1 Изолинии на концентрацията на As+Pb+Co+Ni+Se+Zn+Cd+Tl при 

експлоатация на инсталацията в съответствие с роза на ветровете 

В модела за емисия на съответния замърсител е заложена стойност в mg/s, съответно 

изчислената имисия е за µg/m3.  

На Фигура 2.3-1 са представени изчислените сумарни средногодишни концентрации на 

As+Pb+Co+Ni+Se+Zn+Tl в приземния атмосферен слой. Максимално изчислената 

средногодишна сумарна стойност (1.3 ng/m3) е по-ниска дори от индивидуалните 

средногодишни целеви норми за арсен (до 6 ng/m3), никел (до 20 ng/m3), олово (до 500 ng/m3) и 

кадмий (до 5 ng/m3). 
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Средногодишни концентрации на хром: 

  

Фигура 2.3-2 Изолинии на концентрацията на Sb+Cr+Cu+Mn+V при експлоатация на 

инсталацията в съответствие с роза на ветровете 

В модела за емисия на съответния замърсител е заложена стойност в mg/s, съответно 

изчислената имисия е за µg/m3.  

На Фигура 2.3-2 са представени изчислените сумарни средногодишни концентрации на 

Sb+Cr+Cu+Mn+V в приземния атмосферен слой. Максимално изчислената средногодишна 

сумарна стойност (0.000003 mg/m3) е по-ниска дори от индивидуалната средногодишна целева 

норма за хром (до 0.00005 mg/m3). 

Обобщение: 

Не се очакват превишения на средногодишните норми за опазване на човешкото здраве 

за замърсителите изхвърляни организирано от разглежданата инсталация– средногодишните 

концентрации са многократно под допустимите норми. 




