Информация за преценяване необходимостта
от ОВОС за инвестиционно предложение
“Разполагане на мобилен асфалтосмесител и
Инсталация за циментова стабилизация в ПИ
14489.53.42 и ПИ 14489.55 по КККР, с. Гара
Орешец, общ. Димово”

Приложение: А
Оценка и прогноза за разпространението на
емисиите на прах в атмосферния въздух при
експлоатация на мобилен асфалтосмесител и
инсталация за циментова стабилизация

“ГЕОПЕЧА” АД
октомври,2021

Оценка и прогноза за разпространението на вредни вещества в атмосферния въздух при експлоатация на
мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение………………………………………………………………………………..

3

II. Състояние на атмосферния въздух в района на инвестиционното намерение..
2.1. Система за мониторинг……………………………………………………………
2.2. Климатични и метеорологични особености на района, оказващи влияние
върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух…………...
2.3. Анализ на влиянието на специфичните за района климатични и
метеорологични фактори върху замърсяването на атмосферния въздух……..

3
3

I.

4
6

III. Основи на дисперсионния модел……………………………………………………..
3.1. Дисперсионен модел AERMOD/ISC……………………………………………..

7
8

IV. Входящи данни за моделирането……………………………………………………..
4.1. Моделни изчисления – Базов модел……………………………………………...
4.1.1. Площни неорганизирани източници ма емисии…………………………..
4.1.2. Стационарни организирани източници на емисии……………………….
4.1.3. Определяне на ефективната височина на изпускащо устройство………

11
11
12
14
14

4.2. Моделни изчисления – Кумулация………………………………………………. 15
V. Прогнозни резултати………………………………………………………………….. 17
5.1. Оценка на въздействието – Базов модел………………………………………… 17
5.2. Оценка на въздействието – Кумулация …………………………………………. 18
VI. Заключение……………………………………………………………………………... 18
Приложение
Моделни резултати с дисперсионен модел AERMOD/ISC

“ГЕОПЕЧА” АД

2

Оценка и прогноза за разпространението на вредни вещества в атмосферния въздух при експлоатация на
мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Оценката за разпространение на вредни вещества в атмосферния въздъх е извършена в
изпълнение на дадени указания с изх. № 3188/07.10.2021 г. на РИОСВ – Монтана и има
за цел да изследва, и анализира преноса на замърсители – емисии на прах от
организирани и неорганизирани (площни) източници на емисии и влиянието им върху
качеството на атмосферния въздух в разглеждания район.
Основната цел на дисперсионното моделиране е да се създаде реалистичен модел, чрез
който да се симулира средата при отчитане на реалните условия, характеризиращи
преноса на замъсители в приземния атмосферен слой, и изследване на нейните
качествени изменения.
Анализът е извършен за два основни моделни случая:


Базов модел – експлоатация на предвидените с инвестиционното
предложение инсталации и съоръжения – асфалтосмесител и инсталация за
циментова стабилизация, при максимален капацитет на технологичното
оборудване, и при отчитане на общото фоново замърсяване в района;



Кумулативен модел – отчитане на общото натоварване на въздушната среда в
съчетание с действащите (съществуващи) източници на емисии в района на
въздействие.

II.
СЪСТОЯНИЕ
НА
АТМОСФЕРНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЪЗДУХ

В

РАЙОНА

НА

2.1. Система за мониторинг
Дейностите предвидени с инвестиционното предложение (ИП) ще бъдат проведени на
територията на поземлени имоти ПИ 14489.53.42 и ПИ 14489.55 по КККР, с. Гара
Орешец, общ. Димово.
Територията на Община Димово е определена като район, в който нивата на
атмосферните замърсители не превишават долните оценъчни прагове, в съответствие с
чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 от 1999 г.
Община Димово не е включена в единната система за наблюдение и контрол на
атмосферния въздух (НАСЕМ), респективно на територията на общината няма
постоянни режимни пунктове за определяне на качеството на атмосферния въздух.
Причината е, че на територията на общината липсват големи промишлени източници на
атмосферно замърсяване.
От друга страна, данните от Годишните доклади за състоянието на околната среда на
РИОСВ-Монтана дават информация само от пунктовете към Националната мрежа за
контрол качеството на атмосферния въздух, като най-близко разположеният пункт
(АИС – Видин) е ситуиран в гр. Видин, на разстояние приблизително 30 km. от
землището на с. Орешец.
АИС – Видин е градски фонов пункт, и предоставя репрезентативни данни единствено
за района на гр. Видин. Използването на тези данни за оценка на качеството на
атмосферния въздух на територията на община Димово, вкл. землището на с. Орешец,
би довело до неточни резултати и погрешни изводи за състоянието на атмосферния
въздух, поради териториалния обхват и отдалечеността от мониторинговия пункт.
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При липса на регулярни измервания и анализи на фоновото състояние на атмосферния
въздух за територии, отдалечени от значими източници на замърсяване, като
референтни се използват данните от Станцията за комплексен фонов мониторинг КФС
“Рожен”. Установените в КФС “Рожен” стойности се приемат, като национални
референтни фонови нива.
Табл. 2.1. Фонови нива на замърсителите за КФС “Рожен”, 2020 г.

Замърсител

SO2
NO2
ФПЧ10
ФПЧ2.5
O3
Бензен

Мярка

I-во
тримесечие

II-ро
тримесечие

III-то
тримесечие

IV-то
тримесечие

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

14.44
34.20
8.18
2.33
121.3
0.48

3.06
23.15
8.78
4.59
134.0
0.32

4.63
23.63
12.41
17.48
114.8
0.22

4.81
23.01
7.11
2.39
95.8
0.17

2.2. Климатични и метеорологични особености на района, оказващи влияние
върху разпространението на замърсителите в атмосферния въздух
Съгласно климатичното райониране на България, теренът попада в Предбалканския
припланински и нископланински климатичен район на Северна България от Умереноконтиненталната климатична подобласт на Европейско- континенталната климатична
област. Обхваща хълмистите и припланински места, разположени непосредствено пред
Стара планина.
Релефът е нископланинен до хълмист, а надморската височина варира от 250 m в
равнината до 550 m при върха на възвишението, в чийто източен склон е находището.
Зимата е студена със средни температури на януари -2 до -3,5 °С, но минималните
температури в ниските затворени места нерядко достигат до -16 °С и до -18 °С.
Характерни за района са фьоновите прояви, поради което средните максимални
температури са по-високи. Зимните валежи (120-130 mm) са ниски, а снежната
покривка е устойчива. Пролетта е хладна, като средните пролетни температури
надвишават 5°С едва в края на март и началото на април. Валежите през пролетта (210240 mm) са високи. Лятото не е горещо със средна температура за юли 19-21°С. Сумата
на летните валежи е също висока 190-200 mm. Есента настъпва рано като
температурата пада под 10°С още през първата половина на октомври със средна сума
на валежите е 160-170 mm.
Климатичните и метеорологични фактори оказват съсществено влияние върху степента
на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо
разсейване на емитираните вредни вещества. Най-общо могат да се разделят на две
основни групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за
самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори,
които са пречка за самоочистване на атмосферата.
По-важните климатични елементи, характеризиращи преносът на замърсители в
атмосферата са вятърът, температурата и влажността на въздуха, валежите, мъглите. От
съществено значение за атмосферния пренос са и местните фактори, каквито в случая
са морфометричните характеристики на територията.
Климатичната характеристика е направена по данни на хидрометеорологична станция
Белоградчик (ХМС Белоградчик).
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2.2.1. Вятър
Вятърът е един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението
и преноса на вредните вещества в атмосферния въздух. Концентрацията на
замърсителите от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на
скоростта на вятъра, като при устойчив по посока вятър, замърсяването е по-голямо,
отколкото при вятър с променлива посока.
Средната месечна скорост на ветровете в района е сравнително ниска – между 1.4 и
1.9 m/s, а средната годишна е 2.5 m/s.
Тихо време (безветрие) е със средногодишна честота 53,6 %. и е сравнително високо за
страната.
Преобладават северозападните ветрове, с честота 41.9 %, следват северните с честота
12.5 % и югоизточните с 12.2 %.
Табл. 2.2.1. Средна скорост на вятъра в m/s по месеци и посока (ХМС Белоградчик)

Посока
N
NE
E
SE
SE
SW
W
NW

I
3.1
1.9
3
2.4
2.5
3
2.5
3

II
3.8
2.3
2.7
2.5
2.9
3
3
3.6

III
2.1
2.5
2.9
2.2
2.4
3
2.9
3.1

IV
3.6
2.2
1.7
2.5
2.5
2.4
3.1
3.4

V
2.4
1.8
2.2
2.1
1.8
2.7
2.6
2.9

VI
3
1.8
1.9
1.9
2.6
2.5
2.4
3.2

VII VIII
2.3 3.4
2.4 2.1
1.8 2.2
1.8 2.1
2.4 2.1
2.9 2.3
2.1 2.4
3.2 2.9

IX
2.5
2.1
2
2.3
2.3
2.3
2.1
3

X
2.5
2.1
2.5
2.4
2.7
2.3
2.2
2.7

XI
2.3
1.9
3
1.9
2
2.7
1.8
2.9

XII
2.7
2
2.3
2.3
2.4
2.3
2.5
2.5

Табл. 2.2.2. Честота на вятъра по посоки и тихо време в % (ХМС Белоградчик)

Посока
N
NE
E
SE
SE
SW
W
NW

I
7.6
6.2
2.5
11.5
4.5
15.5
4.8
47.1

II
III IV
V
VI VII VIII
10.5 10.3 13.6 12 14.4 15.1 18.8
3.6 7.4 7.9 9.6 9.4 14.2 14.2
2.7 3.7 1.8 3.1 3.1 2.5 2.3
12.4 11.6 15.2 15 12.2 6.8 8.7
5.8 2.4
3
1.6
3
1.1 3.4
11.4 12 10.9 8.6 8.4 4.6 3.8
8.3
5
7.4 5.5 8.6
7
5.4
45.4 48.3 39.3 43.9 40.9 48.7 43.4

IX
X
XI XII
12.1 12.1 8.7 13.9
18.1 13 7.7 6.1
2.4 3.5 3.5 2.7
13.7 14.6 11.7 12.8
3.3 3.3 8.3 5.6
6.7 12 16.5 16.1
4.4 9.2 5.7 6.6
39.3 32.2 37.9 36.2

2.2.2. Облачност
Облачността е фактор, оказващ съществено влияние върху условията за разсейване на
замърсителите в атмосферата. Известно е, че при ниско разположена облачност,
условията за разсейване се влошават.
За региона е характерен по-високият брой дни с облачност през студеното полугодие.
Годишната картина на облачността в района е добре изразена, като преобладават
облачните дни през периода декември – февруари. Средногодишната облачност е около
5.4 бала с максимум през зимата – 7.2 и минимум през лятото – 3,1 бала.
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2.2.3. Температура на въздуха
Средната годишна температура на въздуха е 10,00С. Най-студен е м.януари (-2.10С),
когато са и абсолютните минимални температури (-110С). Най-топли са м.м. юли и
август (съответно 20,90С и 20,80С), като абсолютната максимална температура е през м.
юли (39,50С).
2.2.4. Валежи
Валежите силно влияят на разпространението и миграцията на прахообразните и
газообразни замърсители. Характерно при тях е т.нар. “измиване” на въздушната среда,
при което което концентрацията на замърсителите е най-голяма в близост до земната
повърхност и в зоната на източника на емисии. Паралелно с това протичат процеси на
преобразуване и/или поглъщане на замърсителите.
Годишните валежи в района са високи - средногодишната сума на валежите в района е
694 l/m2 (по-висока от средната за страната), което благоприятства естественото
самопречистване на въздуха.
Годишния ход на валежите е с максимум на валежите през пролетта 211 l/m2 и лятото
195 l/m2, средни през есента 164 l/m2, с минимум през зимата 128 l/m2.
2.3. Анализ на влиянието на специфичните за района климатични и
метеорологични фактори върху замърсяването на атмосферния въздух.
По отношение на климатичните и метеорологични фактори, разглеждания район има
следните особености:


Средната годишна температура на въздуха за гр. Белоградчик е 10.0°С,
средната минимална температура е 5.6°С, а средната максимална 14.4°С . За
района средните летни абсолютни температури рядко надвишават 25°С. През
този сезон (и пролетта) са и максимумите на валежите и не се наблюдават
продължителни летни засушавания. Тези условия са благоприятни за
намаляване на праховите замърсявания на атмосферния въздух.



Средногодишната относителна влажност за гр. Белоградчик е 71% с
максимум през зимните месеци. В района на обекта относителната влажност
е по-висока. Високата относителна влажност спомага за задържане на фино
диспергираните прахови частички в приземния слой на атмосферния въздух.



Максимумите на относителната влажност и облачността през зимния период
корелират в максимумите на мъглите. Броят на дни с мъгли за гр.
Белоградчик е висок над 52 дни годишно. Максимумът на мъглите е през
зимата (около 45 дни от ноември до март), като през летните месеци пада до
8 дни. Мъглата благоприятства за повишаване концентрацията на
замърсителите в атмосферния въздух, но благоприятсвува за омокрянето на
праховите частици.



Валежите имат подчертано очистващо действие за атмосферния въздух. По
данни от станция Белоградчик, годишната сума на валежите е 694 мм.
Разпределението й по сезони е следното: максимум на валежите през
пролетта 211 мм и лятото 195 мм, средни през есента 164 мм и минимум през
зимата 128 мм. Максимумът на валежите е през летния период. Валежите са
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чести и краткотрайни и ефективно намаляват нивото на праха в атмосферния
въздух.


Преобладаващите ветрове за района са от северозапад на югоизток. Найблизкото населено място с. Гара Орешец е разположено в посоката на
преобладаващите за района ветрове. Районът се характеризира със
сравнително висока честота на тихо време – 53.6%.

От изложеното може да се направи общата оценка, че климатичните и метеорологични
фактори в района на инвестиционното предложение (землище на с. Гара Орешец) са
сравнително благоприятни за разсейване на атмосферните замърсители и за
самопречистване на атмосферата.
III. ОСНОВИ НА ДИСПЕРСИОННИЯ МОДЕЛ
Дисперсионното моделиране е извършено в изпълнение на дадени указания с изх. №
3188/07.10.2021 г. на РИОСВ – Монтана, за предоставяне на допълнителна
информация, свързана с установяване и оценка на въздействието върху атмосферния
въздух при реализация на предвидените с инвестиционното предложение дейности, а
именно:


Информация, данни и изчисления на концентрацията на емисиите на ФПЧ в
атмосферния въздух от организирани и неорганизирани източници, вкл.
кумулативно (комбинирано) въздействие с близко разположената кариера
“Орешец”;



Изчисляване височината на изпускащото устройство от предвидения за
инсталиране асфалтосмесител.

За целите на математическо моделиране е приложен специализиран дисперсионен
модел AERMOD/ISC (Industrial Source Complex), широко използван за оценка и
прогноза на разпространение на замърсителите в приземния атмосферен слой.
AERMOD/ISC (Industrial Source Complex) е дисперсионен модел от високо поколение,
одобрен от European Environment Agency (EEA), като част от инструментите за оценка
и прогноза на замърсителите при управление на качеството на атмосферния въздух на
европейско ниво, включени в системата с примерни документи (Model Documentation
System – MDS) на европейския център по въпроси на качеството на въздуха (European
Topic Centre on Air Quality – ETA).
Използването на AERMOD/ISC е оправдано от гледна точка на широката сфера на
приложение на модела от една страна и от друга, липсата на специализирани
дисперсионни модели, разработени на национално ниво за оценка и прогноза на
площни източници на неорганизирани емисии – характерни за планираните с
настоящото ИП дейности, както и възможността за съчетанието им с различни по вид
източници на емисии (организирани, площни и линейни).
Моделът е приложен в съответствие с определените референтните методи за оценка на
замърсителите в атмосферния въздух, съгласно Приложение № 11, т. V, от Наредба 12
за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г. с изм. и доп.).
Съгласно т. V (3) от Приложение № 11, за дисперсионно моделиране на емисиите на
серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, фини прахови частици, олово, бензен и
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въглероден оксид от площни неорганизирани източници, следва да се използват
други подходящи методики, утвърдени в световната практика.
Допълнително са извършени изчисления за определяне и доказване височината на
изпускащото устройство от мобилна асфалтосмесителна инсталация Bennenhoven Eco
3000, в съответствие с Методиката на МОСВ, МРРБ и МЗ за изчисляване височината
на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на
замърсяващи вещества в атмосферния въздух.
3.1. Симулационен модел AERMOD/ISC (Industrial Source Complex)
За комплексна оценка на разпространението на емисиите от различни типове
източници е използван специализирания софтуерен пакет от високо поколение
AerMOD View.
Симулационният пакет включва три основни модела:
 AERMOD/ISC (Industrial Source Complex) – предпочитаният и препоръчван
дисперсионен модел на U.S EPA, използван за оценка на
промишлени/индустриални източници;
 AERMAP – предпроцесорен модел за обработка на географски височинни
данни;
 AERMET – за подготовка и обработка на необходимите метеорологични
данни.
В основата на математическите изчисления се залага на аналитико-експерименталните
модели, по примера на Гаусовия модел. Това е един от най‐широко използваните
модели за разпространението на замърсители от стационарни и точкови източници.
Базира се на предположението за нормално разпределение на концентрацията на
замърсителя по двете перпендикулярни на посоката на вятъра направления.
Моделът представя аналитично решение на опростеното дифузионно уравнение:

Където:
ū – средна скорост на вятъра
Ку, Кz – коефициент на дифузия
AERMOD представлява Гаусово-струен модел за оценка на разсейването на
замърсители от комплексни източници за краткосрочни и дългосрочни периоди,
включително многогодишни периоди. Крайните резултати се представят във вид на
стойности на концентрацията на замърсителя, изчислени в точките на мрежа от
предварително избрани рецептори или чрез изчисляване на отлаганията (сухи, мокри
или общо сухи и мокри).
За изчислителните процедури са използвани множество модификации на Гаусовото
уравнение, включително с отчитане на релефа на терена (равнинен и пресечен) и
обтичането на прилежащите към източника сгради. Осредняването на резултатите може
да се осъществява за различни периоди от време, в това число за 1,2,3,6,8,12 и 24 часа.
Дълговременните осреднявания могат да се изчисляват месечно, годишно и за целия
изследван период (включително няколко години). Всеки източник може да се дефинира
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като точков, открита площ с неправилен периметър (полигонален), площ с форма на
кръг или правоъгълник, обемен, факел или линеен.
За всеки източник е необходимо да се въведе надморска височина, височина на
източника над земята, масова емисия на замърсителя, температура на изходящия газ и
др., в зависимост от типа на източника.
Към основните данни се включва стойността на масовата емисия, отразяваща
максималното натоварване на източника по време на изследвания период. Отчитането
на неравномерността на емисията се извършва чрез въвеждане на система от
коефициенти, характеризиращи почасовото (по часове в денонощието), седмичното, (по
дни от седмицата), месечното, (за всеки месец от годината) сезонното (пролет, лято,
есен, зима) и годишното натоварване на източника (ако изследвания период е по-дълъг
от една година). За целта е необходимо да се разполага с детайлна информация за
интензивността на работа на източниците.
Създаването на симулационен модел с помощта на AERMOD/ISC, изисква набавянето
и обработката на специализирана информация, включваща подробни метеорологични
данни (почасов метеорологичен файл), топографка характеристика на района (цифров
теренен фаил), и рецепторна мрежа.
3.1.1.Метеорологични данни
За да се проведе прецизно изследване на замърсяването на атмосферата (независимо от
източниците на замърсяване) е необходимо да се разполага с подробни метеорологични
данни за района на въздействието. В това отношение, най-подходящи са почасовите
данни (метеорологични файлове), регистрирани от автоматичните метеорологични
станции. При липса и/или затруднения за осигуряване на подробна метеорологична
информация от реални измервания в посочения формат, се прилагат специализирани
метеорологични модели (мезоскални метеорологични модели).
Мезоскалните метеорологични модели използват мрежови метеорологични данни от
най-близко разположените постоянни метеорологични станции в разглеждания район.
Тези модели използват набор от сложни физични алгоритми за интерполация на
достъпните мрежови метеорологични данни и създаване на прогнозни метеорологични
полета при определена хоризонтална разграфка (резолюция) на моделната мрежа и в
множество вертикални нива над моделната област. Поради тази причина, мезоскалните
метеорологични модели предоставят и се използват, като достатъчно надеждна
алтернатива на специализираните метеорологични измервания при конструирането на
дисперсионни математически модели.
Тъй като в района на инвестиционното намерение липсват достатъчно подробни
метеорологични измервания, за целите на дисперсионното моделиране са използвани
данни, генерирани с помощта на PSU/NCAR Mesoscale Model. Този модел известен,
като ММ5 Model (5-то поколение мезоскален модел) е разработен да симулира или да
прогнозира мезоскална атмосферна циркулация, когато липсват достатъчно подробни
измервания за разглежданата територия. Използването на модела се препоръчва от U.S
EPA и European Topic Centre on Air Quality – ETA.
В резултат от моделните изчисления, се създават два метеорологични файла (Surface
met data file (*.SFC); Profile met data file (*.PFL)), съдържащи данни за годината, месеца,
деня и часа, направлението и силата на вятъра, температура на въздуха, височина на
слоя на смесване и категория на устойчивост на атмосферата.
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Последните отразяват устойчивостта на атмосферата в шест степенна скала (a,b,c,d,e,f)
и се изчисляват по корелационни съотношения в зависимост от силата на вятъра и
интензивността на слънчевото греене.
Доколкото метеорологичния файл съдържа данни за скоростта на вятъра на височина
10 метра, преизчисляването за различни височини става на базата на уравнението за
стандартния метеорологичен профил на скоростта на вятъра. Скоростта на вятъра
непосредствено на земната повърхност се определя чрез стандартния коефициент на
грапавост на повърхнината, характерен за урбанизирани или неурбанизирани
местности.
3.1.2. Топографска характеристика на района
За оценка на релефа на изследваната територия и неговото влияние върху процесите на
разсейване е съставен “теренен файл”, с помощта на GIS SRTM3, в координатна
система WGS 84.
Илюстрация на използваната топография на местността е показана на фигурата подолу. На нея с оранжев цвят са нанесени изолиниите на постоянна надморска височина,
изчислени от компютърната система на базата на въведения теренен файл.
Едновременно с това, на всеки източник и рецептор от рецепторната мрежа, се
присвоява базова височина, отговаряща на реалното му разположение върху терена
(базовата височина става равна на надморската височина).

Фиг. 3.1. Теренен модел в координатна система WGS 84
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3.1.3. Рецепторна мрежа
Следващата стъпка при подготовката на дисперсионния модел е въвеждането на мрежа
от рецептори (въображаеми точки, за които се изчисляват концентрациите).
Рецепторите са разположени в равномерна картезиантска координантна система, като
за начало е избрана югозападната част на базовата карта (X=0 и Y=0). Тя покрива
цялата изследвана територия като мрежа с разстояние между две съседни точки 150
метра (441 рецептора).
За установяване на нивото на концентрационното поле в определени точки са
използвани картезиантски дискретни рецептори (Оrs_1, Ors_2, Ors_3), позиционирани
по границата на най-близко разположената урбанизирана територия (с. Гара Орешец).
Резултатите от тези рецептори ще бъдат използвани за оценка на качеството на
атмосферния въздух в населеното място.
IV. ВХОДЯЩИ ДАННИ ЗА МОДЕЛИРАНЕТО
Предмет на настоящия симулационен модел е изследване и оценка на емисиите в
атмосферния въздух при изпълнение на планираните с проекта дейности, за следните
варианти:


Експлоатация на предвидените с инвестиционното предложение инсталации
и съоръжения (асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация),
при максимален капацитет на технологичното оборудване, и при отчитане на
общото фоново замърсяване в района – Базов модел;



Отчитане на общото натоварване на въздушната среда в съчетание с
действащите (съществуващи) източници на емисии в района на въздействие
– Кумулация.

4.1. Моделни изчисления – Базов модел
Предвидените с инвестиционното предложение (ИП) дейности, са свързани с
провеждане на технологични операции за обработка на минерални суровини за
производството на строителни продукти за пътно строителство – асфалтови смеси и
циментова стабилизираща смес.
Като основни при моделирането са приети следните типове източници на емисии:
 Площни неорганизирани източници:
- товаро-разтоварни дейности на инертни материали, зареждане на
захранващи бункери и питатели;
 Стационарни организирани източници:
- изпускащо устройство на мобилна асфалтосмесителна инсталация.
Основните и количествено значими замърсители, които се очаква да бъдат емитирани
при изпълнението на проекта, респективно чието разпространение е симулирано и
изследвано са емисиите на прах (ФПЧ10).
Използваният математически дисперсионен модел е структуриран за прогноза на
базовия технологичен вариант, при който съоръженията/инсталациите и технологично
оборудване се експлоатира при пълно натоварване и максимален капацитет.
В модела е отчетена и фоновата концентрация на ФПЧ10, по данни от Станцията за
комплексен фонов мониторинг КФС “Рожен” за 2020 г.
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Структурираният по този начин модел, отчита потенциалното въздействие на
предвидените с проекта дейности, към общото (налично) натоварване на атмосферния
въздух в района на инвестиционното предложение – фоново замърсяване.

Фиг. 4.1. Схема на източниците на емисии

4.1.1. Площни неорганизирани източници на емисии
За количествено определяне на неорганизираните емисии е извършена инвентаризация
на замърсителите, чрез прилагане на актуализираната методика EMEP/EEA Emission
Inventory Guidebook 2019; и Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP-42, Volume
1: Stationary Point and Area Sources, Chapter 13.2: Fugitive Dust Sources; Chapter 13.2.4:
Aggregate Handling And Storage Piles, U.S.EPA, 2006 (accessed 5 June 2013).
Представените в методиката емисионни фактори разглеждат общите емисии, които се
предполага, че се образуват пряко от технологичния процес на обработка на минерални
суровини, вкл. товаро-разтоварни дейности.
За изчисление на количеството на неорганизираните емисии е използвано базовото
уравнение от вида:
Е = ЕF x A
където:
Е – емисия на определен замърсител, получена в съответни количества;
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ЕF – емисионен фактор (коефициент), които е относителна мярка и
представлява емисия, отнесена към единица количествена
характеристика, която определя адекватно конкретната дейност;
А – статистическа величина, която е количествена характеристика на
дейността.
Емисии от обработка на минерални суровини
Основните количествено значим замърсители в атмосферния въздух при обработка на
минерални суровини са емисиите на прах. Отделят се при специфични технологични
процеси, свързани със:



зареждане на захранващите бубкери и питатели към всяка инсталация за
обработка на минерални суровини;
товароразтоварни дейности и операции на входящи суровини.

Инвентаризацията на емисиите на прах в атмосферата при работа на основната
механизация е извършена в съответствие с методиката, публикувана в EMEP/EEA Аir
Pollutant Emission Inventory Guidebook (EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook
2019), NFR 2.A.5.c: Storage, handling and transport of mineral products.
Емисионните фактори за дейностите по обработка на минерални суровини и продукти,
вкл. товаро-разтоварни дейности, са изведени въз основа на публикуваните методи в
секторното ръководство, обобщени в следващата таблица:
Параметър

Изчислителен метод

TSP
PM10

12.0 g/Mg (таблична стойност)
6.0 g/Mg/ (таблична стойност)

Източник: EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 2019, NFR 2.A.5.c

Количественият баланс на замърсителите при изпълнение на предвидените с
инвестиционното предложение (ИП) дейности е представен в следващата таблица:
Табл.4.1.1. Масов баланс на емисиите на общ прах (PM10)

ID

Източник

Производител Площ
(m2)
ност
(g/Mg)
EF

(t/h)

Мобилен асфалто-смесител
1
С-ма за студено дозиране на инертен
материал – 6 бункера x 12 m3
Инсталация за циментова стабилизация
2
Активна площ на инсталацията, вкл.
захранващи бункери 3x12m3
ОБЩО
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Емисия
kg/24h

g/s

6.0

220

300

10.56

0.36

6.0

300

800

14.40

0.50

1100

24.9

0.86
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4.1.2. Стационарни организирани източници на емисии
Като основен и единствен източник на организирани емисии в атмосферния въздух се
определя изпускащо устройство към мобилна асфалтосмесителна инсталация
BENNINGHOVEN, Eco 3000.
Емисиите от технологичния процес в смесителната камера се улавят и отвеждат с
помощта на вентилационна система (промишлени вентилатори, въздуховоди) към
пречиствателно съоръжение (сух ръкавен филтър с 630 филтърни елемента).
Пречистеният газов поток се насочва към изпускащо устройство, със следните
технически характеристики:
Табл.4.1.2. Емисионни характеристики

ID

Източник

1

Изпускащо
устройство ИУ 1

H

d

T
(oC)

QR
(m3/s)

Замърси
тел

Емисия

(m)

QN
(m3/h)

НДЕ

(m)

(kg/h)

(g/s)

12

1.05

110

58000

16.1

прах

0.20

0.055

Забележка: НДЕ съгласно чл. 11, т. 1 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с
неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64/2005 г.)

Посочените технически параметри са използвани в изчислителните операции на
основните математически алгоритми в дисперсионния модел, въз основа на които е
получена прогнозната приземна концентрация на симулирания замърсител.
Следвайки принципа на предпазливостта, прогнозната оценка, в т.ч. дисперсионното
моделиране е извършено за най-лошото възможно стечение на обстоятелствата или
т.нар. “възможно най-неблагоприятен сценарий”: максимално разрешено/възможно
натоварване или капацитет на производствените единици; максимален масов поток на
емисиите при възприетия максимален капацитет или натоварване; най-ниски
температури на отпадъчните газове; и възможно най-неблагоприятни метеорологични
условия.
4.1.3. Определяне на ефективната височина на изпускащите устройства на
територията на производствената площадка
Оценката за ефективността на изпускащите устройства (ИУ) е извършена съгласно
изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими
емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и
дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.), чрез
проверка на проектната височина на всяко ИУ, за постигане на съответствие с
установените норми за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ). Проверката е извършена
съгласно Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства,
разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой,
публикувана в БСА, 1998 г., с помощта на специализиран софтуерен продукт PLUME,
опционален модел № 2 “Определяне на ефективна височина на изпускащо устройство
(ИУ)”.
Проверката е извършена за диапазон от височини между 5.0 m – 15.0 m, при отчитане
на динамичните и емисионни характеристики на изпускащото устройство, (табл. 4.1.2).
Резултатите от извършените изчисления, генерирани с програма PLUME, са
представени схематично:
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Замърсител: Прах (PM10)

От проведените изследвания и проверка за ефективността на изпускащото устройство
(ИУ) към мобилна асфалтосмесителна инсталация BENNINGHOVEN, Eco 3000, и в
частност осигуряване на необходимата височина за ефективно разсейване на
концентрациите на замърсяващи вещества в приземния слой, е потвърдено пълното
съответствие с изискванията на нормативната уредба за постигане на съответствие с
установените норми за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ).
При възприетите от възложителя динамични и емисионни характеристики на
изпускащото устройство посочени в табл. 4.1.2, е изчислена минимална височина за
осигуряване на съответствие с емисионните стандарти за КАВ от 5.0 m. при заложена в
проекта 12.0 m, т.е. предвидената проектна височина на изпускащото устройство от
12.0 m, осигурява и покрива в пълна степен необходимата височина за ефективно
разсейване на концентрациите на замърсяващи вещества в приземния слой, с
осигурен достатъчен запас.
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за
допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от
обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр. 64/2005 г.), когато
обект или дейност с неподвижни източници на емисии е разположен на открит
незастроен терен (асфалтови бази, трошачно-пресевни инсталации и др.), височината на
изпускащото устройство или устройства трябва да бъде най-малко 12 m над котата на
терена, освен ако изчисленията по Методика за изчисляване височината на
изпускащите устройства, не изискват по-голяма височина на изпускане.
Предвид гореизложеното и в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 4 от Наредба №
1 от 27.06.2005 г., е възприета минимална височина на изпускащото устройство от 12
m. над котата на терена.
4.2. Моделни изчисления – Кумулация
Оценката за кумулация е извършена при отчитане на общото натоварване на
въздушната среда от наличните в района на инвестиционното предложение
промишлени източници на емисии.
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Съгласно писмо с указания на РИОСВ-Монтана с изх. № 3188/07.10.2021 г., оценката за
кумулация следва да бъде извършена с близко разположената кариера за трошен камък
“Орешец”.
В оценката са включени т. нар. общи замърсители, по които има съвпадение от всички
налични източници на емисии с потенциал да окажат кумулативно въздействие, а
именно емисиите на прах (PM).
Използваният математически дисперсионен модел (AERMOD) е структуриран за
прогноза на общото въздействие от предвидените с проекта дейности (разполагане на
мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация), в съчетание с
действащите (съществуващи) източници на емисии на територията на Kариера за
открит добив на варовик “Орешец” (активната зона за технологичен добив).
За количествено определяне на емисиите от Кариера “Орешец” е използвана
информация от извършената оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС)
за ИП “Добив на подземни богатства – строителни материали/варовици от Находище
“Орешец”, потвърдена с Решение № 13-4/2009 г. на министъра на околната среда и
водите.
Съгласно представената информацията в ДОВОС, прогнозните годишни емисии на
вредни вещества в атмосферния въздух при разработването на кариерата и в частност
емисии на прах, възлизат на общо 13.9 t/yr или 0.44 g/s.
За целите на дисперсионното моделиране на кариерата е възприет методологичен
подход използван в ДОВОС, като симулацията е извършена за технологичен участък с
размери 4000 m2, ситуиран в най-южната част от кариерата, с разположени в него
трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ), кариерна техника и механизация. Този
технологичен вариант се възприема, като възможно най-неблагоприятния
сценарий/случай на кумулация, при който активните зони на емисии (участък за
технологичен добив и преработка на трошен камък) са разположени максимално близо
до регулационните граници на с. Гара Орешец.
Допълнително в модела са включени вторичните емисии на суспендиран прах, в
резултат от уноса от пътната настилка при движението на тежкотоварната механизация
по външнокариерните пътища.
За извеждане на емисиите на суспендиран прах от пътища без трайна настилка, е
използван емисионен модел на EMEP/EEA (EMEP/CORINAIR Emission Inventory
Guidebook 2019), NFR 2.A.5.a: Quarrying and mining of minerals other than coal –
Methodology used to calculate particulate emissions for unpaved road.
Моделът е функция от пътния трафик, средното тегло на автомобилите и средния нанос
върху пътното платно.
В основата на математическия модел стои уравнението:

Където
ЕPM10 – емисия на PM10, kg/yr;
kpm – 0.422 (емпирична константа), kg/km;
ks – 12 (емпирична константа);
S – съдържание на отлагания/наноси по земната повърхност (9.15%);
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kw – 2.72 (емпирична константа), kg/km.
Wdump.– средна маса на моторните превозни средства, (t);
dunpav.– изминато разстояние на товарните автомобили, km/yr.
Балансът на замърсителите, изчислен въз основа на очакваната интензивност на
движение и максимална натовареност на тежкотоварната транспортна техника, е
представен в следващата таблица.
Табл.4.2.1. Масов баланс на замърсителите от линейни източници на емисии

Вид
МПС
Прахоунос от пътно платно
Тежкотоварни > 3.5 t

Емисия

[km/24h]

Замър
сител

[g/s]

[g/m.s]

37.5

PM10

1.15

3.06Е-5

Пробег

Посочените технически параметри на площните, линейни и стационарни източници на
емисии са използвани в изчислителните операции на основните математически
алгоритми на дисперсионния модел, за изчисляване на кумулативната (обща)
приземната концентрация на симулирания замърсител.
V. ПРОГНОЗНИ РЕЗУЛТАТИ
5.1. Оценка на въздействието – Базов модел
Базовият модел е структуриран за оценка и прогноза на въздействието, което се очаква
от предвидените с проекта дейности (разполагане на мобилен асфалтосмесител и
инсталация за циментова стабилизация), отнесено към общото натоварване в района,
или приносът на инвестиционно предложение, към общото състояние на атмосферния
въздух (фоново замърсяване).
Моделът е структуриран за прогноза на технологичен вариант, при който предвидените
съоръжения и технологично оборудване се експлоатира при пълно натоварване и
максимален капацитет.
За максимално обективна и точна оценка, получените с програма AERMOD прогнозни
концентрации в мястото на въздействие са представени в перцентили, изчислени въз
основа на допустимите превишения на средноденонощна норма по Наредба № 12 от 15
юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 85/2010 г. с изм. и доп.).
Представените по този начин стойности, дава възможност за оценка на въздействието в
зависимост от ограниченията и допусканията на нормативната уредба, по отношение
допустимия брой превишенията и съответствието им с нормите за КАВ.
При посочените изходни (начални) условия е извършена апроксимация за разсейването
на вредните вещества, емитирани от площадката с концентрации приведени в
таблицата по-долу (таблица с прогнозни концентрации на замърсителите в референтна
рецепторна мрежа ).
Концентрация на замърсителите в границите на населеното място
Дискретни рецептори
Ors1
Ors2
Ors3
Приземна средноденонощна концентрация
Прах (PM10)
µg/m3
10.10
10.16
9.90
90.4ви перцентил
Замърсител
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Норма
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Замърсител

Мярка

Дискретни рецептори
Ors1
Ors2
Ors3

Cmax

Норма

57.2

40
ср.г

Приземна средногодишна концентрация
Прах (PM10)

µg/m3

9.67

9.79

9.68

Прогнозното разпределение на концентрационното поле и моделните изолинии на
характерните замърсители са представени в Приложение.
5.2. Оценка на въздействието - Кумулация
Моделът за кумулация е структуриран за оценка и прогноза на общото натоварване на
въздушната среда от наличните промишлени източници на емисии в разглежданата
територия.
В района на инвестиционното намерение с потенциал за кумулативно въздействие на
база производствен капацитет и инсталирана мощност, се определят наличните
съоръжения и инсталации на територията на Кариера за открит добив на варовик,
Находище “Орешец”.
В следващата таблици са представени изчислените прогнозни концентрации на
замърсителите в определените рецептори (рецепторна мрежа).
Концентрация на замърсителите в границите на населеното място
Дискретни рецептори
Ors1
Ors2
Ors3
Приземна средноденонощна концентрация
Прах (PM10)
µg/m3
13.76
14.06
13.05
90.4ви перцентил
Приземна средногодишна концентрация
Замърсител

Прах (PM10)

Мярка

µg/m3

11.28

11.27

10.89

Cmax

Норма

227.4

50
ср.д

97.8

40
ср.г

Прогнозното разпределение на концентрационното поле и моделните изолинии на
характерните замърсители са представени в Приложение.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За оценка на съответствието на имисионните концентрации на замърсителите с
пределно допустимите норми (НОЧЗ) са използвани изчислените средноденонощни и
средногодишни концентрации в приземния атмосферен слой на територията на
инвестиционното предложение и контактните зони, посредством дисперсионен
математически модел AERMOD/ISC.
Моделът е приложен за симулация на два основни случая, отчитащи приноса на
предвидените с проекта дейности по обработка на минерални суровини за изменение на
качеството на атмосферния въздух самостоятелно и в съчетание с действащите
източници на емисии в разглеждания район (кумулация).
Получените с модела максимални концентрации (Cmax) за основният замърсител – фини
прахови частици (PM10) при реализация на предвидените с проекта дейности се

“ГЕОПЕЧА” АД

18

Оценка и прогноза за разпространението на вредни вещества в атмосферния въздух при експлоатация на
мобилен асфалтосмесител и инсталация за циментова стабилизация

реализират изцяло на територията на площадката. В мястото на въздействие (найблизко разположения рецептор – Ors_2) средноденонощната и средногодишна
концентрация на ФПЧ10 е съответно 10.16 µg/m3, при норма 50 µg/m3 (ср.д) и 9.79
µg/m3, при норма 40 µg/m3 (ср.г).
При кумулация, в съчетание с действащата кариера за открит добив Находище
“Орешец”, максималните средноденонощни и средногодишни концентрации на вредни
вещества (прах) се реализират изцяло на територията на производствените площадки и
активни зони за технологичен добив, и не засягат жилищни територии и населени
места. Изчислените прогнозни концентрации по замърсител прах (PM10) в мястото на
въздействие (най-близко разположения рецептор) са значително под установените
норми, съответно 14.06 µg/m3 при норма 50 µg/m3 (ср.д) и 11.27 µg/m3, при норма 40
µg/m3 (ср.г).
От проведените изследвания и проверка за ефективността на изпускащото устройство
(ИУ) към мобилна асфалтосмесителна инсталация BENNINGHOVEN, Eco 3000, и в
частност осигуряване на необходимата височина за ефективно разсейване на
концентрациите на замърсяващи вещества в приземния слой, е потвърдено пълното
съответствие с изискванията на нормативната уредба за постигане на съответствие с
установените норми за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ). При възприетите от
възложителя динамични и емисионни характеристики на изпускащото устройство
посочени в табл. 4.1.2, е изчислена минимална височина за осигуряване на съответствие
с емисионните стандарти за КАВ от 5.0 m. при заложена в проекта 12.0 m, т.е.
предвидената проектна височина на изпускащото устройство от 12.0 m, осигурява и
покрива в пълна степен необходимата височина за ефективно разсейване на
концентрациите на замърсяващи вещества в приземния слой, с осигурен достатъчен
запас.
Въз основа на тези изводи може да се приеме, че в изпълнение на предвидените с
инвестиционното намерение дейности по разполагане на съоръжения и инсталации за
обработка на минерални суровини (асфалтосмесител и инсталация за циментова
стабилизация), въздействието ще бъде допустимо от гледна точка на човешкото здраве
и опазване на околната среда.
Получените резултати (краткосрочни и дългосрочни) от съставените дисперсионни
модели за разпространение на замърсителите, въз основа на характерните за района
метеорологични условия, потвърждават съответствието с нормите за КАВ.
Получените резултати показват пълно съответствие с нормите за опазване на
човешкото здраве (НОЧЗ) по Наредба 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид,
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
(ДВ, бр. 58/2010 г.) и Директива 2008/50/ЕО за качество на атмосферния въздух.
*********
Окончателната оценка въз основа на извършената прогноза е, че въздушната
среда в разглеждания район може да поеме допълнителното натоварване от
реализацията на инвестиционното предложение, като въздействието върху
приземния атмосферен слой ще бъде незначително, с малък териториален обхват,
краткосрочно, с минимален кумулативен ефект.
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