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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата оценка е разработена като приложение към Информация за преценяване на 
необходимодтта от оценка въздействието върху околната среда за „ Инсталация за нанасяне на 
повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони, с местоположение 
УПИ XX-1459 в Източна промишлена зона на град Русе, с въложител „ТРУД” АД –гр. Русе.   
Инвестиционното намерение на дружеството е да изгради производствена инсталация за 
нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени рулони. 
Предвидената технология е за двустепенно нанасяне на защитно-декоративни слоеве от лаково-
цветно покритие върху поцинкована ламарина.  
Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано на територия, собственост на 
„Труд”. Не се предвижда да се използват и придобиват нови площи извън площадката на завод 
„Труд”АД. УПИ XX-1459 (идентификатор 63427.8.1459) в Източна промишлена зона на град 
Русе е с площ от 11 125 кв.м с НТП „За друг вид производствен, складов обект”. Ще бъде 
построена нова производствена сграда с площ 3 840 m2. Цялата инсталация ще бъде закупена, 
доставена и монтирана от производителя  SHANDONG SUN UNION INTERNATIONAL TRADE 
CO.LTD. 

В производствената сграда ще се обособят: 
 Зони за съхранение на суровината – поцинкована ламарина на рулони; и за готова 

продукция; 
 Производствената линия; 
 Помещение за съхранение и подготовка на боите; 
 Водооборотна система; 
 Система за пречистване на отпадъчните газове – инсинератор за отпадъчните газове; 
 ЛПСОВ; 
 Компресорно; 
 Трафопост 630 -1000KVA; 
 Лаборатория; 
 Административна част; 
 Санитарно-битови помещения. 

 

Капацитет на инсталацията: 15,26 т /ч, годишно производство – 80 000 тона при 6000 ефективни 
работни часа. 
Консумацията на боя е: 45g /㎡; 0,15 kg/t  2 kg/h  12t/y. 
Консумацията на грунд е: 21g /㎡; 0,07 kg/t  1 kg/h  6t/y. 
Консумация на разтворители:   2 t/y 
В зависимост от вида на боите и грундовете, съдържанието на разтворители варира, като най-
често то е 40-60 % от общата маса. Предвид което, се очаква консумацията на разтворител да 
бъде максимално 12-13 t/y. 
Режим на работа и фонд работно време  
- Работни дни в годината - 220 дни – 6000 ефективни работни часа; 
- Режим на работа – непрекъснат: 3 смени по 8 часа. 
Предвижда се в инсталацията да работят 62 души, вкл. административен персонал. 
 
 



Математическо моделиране за оценка на приноса на емисиите на замърсителите в приземния слой на атмосферата, 
очаквани от ИП „Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени 

рулони, с местоположение УПИ XX-1459 в Източна промишлена зона на град Русе” 

„ТРУД” АД 2021г. 4 

 
За електрозахранването на обекта ще се изгради трафопост с капацитет 630-1000 KVA. 
Консумация на електроенергия - 50Kwh/t стомана. 
Като енергоносител за технологичните нужди ще се използва природан газ, като обекта ще бъде 
присъединен към градската газопреносната мрежа. Максимална консумация - 300Nm3/h. 
Всички потоци на отпадъчни газове ще бъдат улавяни и пречиствани.  
 От секцията за почистване и обезмясляване на стоманената лента се улавят алкални пари, 
които преминават през кондензатор и втечнени се връщат в резервоара за почистване, а въздуха 
се смесва с общия поток отпадъчни газове и се изпуска чрез комина. 
 От помещението за  приготвяне на бои и секциите за нанасяне на покрития аспирираните 
ЛОС в газове се концентрират чрез адсорбер с активен въглен(или друг зоолит). Преди 
постъпването им в адсорбера газовете ще преминават през филтър. Ролята на филтъра е да бъдат 
отстранени примесите като аерозоли от отпадъчните газове, с цел удължаване на 
експлоатационния живот и абсорбционният цикъл на активния въглен. Адсорберът с активен 
въглен е разделен на две секции – едната адсорбира ЛОС, а втората десорбира и подава газ към 
инсинератора, с което се осигурява непрекъснатост на процеса. Съдържанието на ЛОС в 
десорборания газ е над 50mg/m3. 
 Органичните отпадъчни газове, генерирани от пещите за втвърдяване, се събират и 
подават към каталитичния инсинератор(СТО) за каталитично окисление(изгаряне). В 
инсинератора се подават също и десорбираните от активния въглен газове. 
Инсинераторът за каталитично изгаряне е компактно съоръжение, което се състои от 
топлообменник, устройство за предварително нагряване и камера за каталитична реакция.  В 
устройството са инсталирани две точки за наблюдение на температурата на окислително 
разлагане при изгарянето на органичния газ. 
В каталитичната горивна камера е поставен многослоен блок катализатор от алуминиев 
триоксид, покрит с платина и паладий. Реакционната температура на камерата е: 350-480 ° C. 
В каталитичната реакционна камера е инсталиран отвор за освобождаване на налягането. Когато 
вътрешното налягане на устройството е> 30Kpa, налягането автоматично се освобождава, така 
че устройството винаги е в безопасно състояние. Електрическият входящ клапан и вентилаторът 
са монтирани на входа на оборудването. Когато концентрацията на отработени газове е твърде 
висока, отработените газове се разреждат автоматично, за да се гарантира, че оборудването 
работи в безопасни условия. Концентрацията на ЛОС в отпадния газ не трябва да превишава 20% 
от  долната граница на възпламеняване. Постоянният горивен процес се поддържа с горелка на 
природен газ, която в зависимост от концентрацията на ЛОС се включва и изключва. Мощност 
на горелката 1779 kW. 
Отпадъчните газове предварително се загряват и след това постъпват в каталитичната 
реакционна камера за високотемпературното изгаряне, така че да се постигане целта за 
пречистване на отпадъчните газове. В резултат на процеса ЛОС се редуцират до СО2 и водни 
пари. В изходящия от инсталацията отпадъчен газ се съдържат само следи от въглеводороди. 
Част от отделеният от инсинератора газ (с температура 4000С) чрез вентилатори се подава към 
пещите за втвърдяване, където служи за обдухване на стоманената лента и сушенето й, и след 
това постъпва отново в инсинератора за пречистване. В пещите няма газови горелки. Остатъкът 
от пречистения газ след инсинератора преминава през серия от топлообменници и се изпуска в 
атмосферата през комин. Така на практика се оползотворява генерираната енергия, намалява се 
разхода на природен газ и практически топлинните емисии са нулеви на изход. Топлинната 
мощност на инсинератора(респ. на инсталацията) е  1,8 MW. 
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Дейността „Нанасяне на покритие върху рулони”  попада в Приложение 1 на Наредба №7 от 
2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения(ЛОС), изпускани в 
околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в  
определени инсталации. Долната прагова стойност за консумацията на разтворители(ПСКР), 
установена за тази категория дейност, съгласно  приложение №  2 на Наредба №7/20003г. е 25 
т/годишно. 
Следователно ИП е под долната ПКРС и няма задължителни норми за допустими емисии на 
ЛОС и не се изискват допълнителни мерки за намаляване на емисиите. 
Въпреки това, в ИП е заложено да бъде изградена една цялостна система за улавяне на емисиите 
и оползотворяването им чрез генерираната топлина от тяхното каталитично изгаряне в 
инсинератор. 
Емисиите на органични вещества, определени като общ въглерод, от инсталацията следва да 
отговарят на заложените в Наредба № 1/2005г. за норми за  допустими емисии(НДЕ) на вредни 
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии, НДЕОВ - 50 mg/Nm3. Съгласно данните, представени от производителя на 
инсталацията (виж таблица II.3-3.),  на изход от комина след инсинератора се отчитат 
концентариции на органични вещества, определени като общ въглерод, <7.0 mg/Nm3. 

 
Целта на настоящата разработка е чрез математическо моделиране и компютърно симулиране 
разпространението на замърсителите във въздуха, със симулационен пакет PLUME, да бъде 
доказано, че след реализирането на инвестиционното намерение няма да се наруши качеството 
на атмосферния въздух в района и ще бъдат спазени всички нормативни изисквания.  
Математическото моделиране е извършено с версия на програмен продукт „PLUME”, 
разработена съгласно „Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, 
разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой” от 25 
февруари 1998 година и приета от Министерството на околната среда и водите, Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването 
(публикувана в Бюлетин на „Строителство и архитектура“, бр.7/8 от 1998 г.). 
 
II. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛИМАТИЧНИТЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ 
ФАКТОРИ В РАЙОНА НА ИП. КАЧЕСТВО НА АТМОСЕРНИЯ ВЪЗДУХ. 

За моделиране на разсейването на замърсители в атмосферния въздух са използвани данни,   
изнесени в Климатичен справочник на НРБългария, за  Станция Русе.   
В климатично отношение районът, в който се реализира инвестицията, се отнася към умерено-
континенталната климатична област. Характеризира се със студена зима, горещо лято, 
прохладна пролет и есен. Средногодишна температура за станция Русе – 10.9˚С. 
По данни на ХМС – Русе, североизточните и югозападните ветрове са с почти еднаква 
повторяемост - в около 26 % от случаите, следвани от южните – 15 %. и източните – 10 %. Най-
силни са ветровете от запад със средна скорост през годината 3.4 m/s, следвани от 
северозападните – 3.2 m/s. Най-слаби са южните ветрове със скорост 1.8 m/s. Делът на случаите 
с тихо време (скорост по-малка от 1.0m/s) е 25.1 %.  
През зимата преобладават югозападните ветрове – 37,6%, през пролетта – североизточните 
(29,4%), през лятото – североизточните и югозападните (22 и 23%), а през есента – 
североизточните (32,9%). Средния годишен брой на дните със силни ветрове (над 14 м/сек.) е 58 
дни. През лятото се появяват ветрове с големи скорости – до 40 м/сек. 
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Таблица II.1 Метеорологични данни за роза на вятъра  

Посока на 
вятъра 

С СИ И ЮИ Ю ЮЗ 3 СЗ 

% честота 5,4 26,0 10,3 5,8 5,9 26,2 14,6 5,8 

скорост на 
вятъра м/сек 

2,4 3,8 3,5 4,8 2,7 3,9 4,7 3,6 

 
Районът на Русе се намира в област с ниска (25.1 %) повторяемост на тихото време, което 
означава и нисък потенциал на замърсяване, т.е. по-често условията за изчистване на 
атмосферата са добри. 

За оценяване на климатичните условия като фактор за замърсяването на въздушния басейн най-
често се прилага методиката за балово оценяване (три-, пет- или седемстепенна скала), която се 
основава на две групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за 
самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са 
пречка за очистване на атмосферата. Основните климатични фактори, от които зависи 
замърсяването на въздуха, са ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както 
и вертикалната стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии. 
А) Брой дни в годината с вятър над 14 м/сек (изразен в %), като при повече от 20% е 
благоприятно, от 5-20% е средно благоприятно и под 2% - неблагоприятно. 
Броят дните с вятър над 14 м/сек за територията на община Русе е около 15,8%. Този фактор 
може да се оцени като средно благоприятен. 

Б) Брой дни в годината с валежи над 10мм, като при повече от 23 дни е благоприятно, от 23 
до 18 дни – средно благоприятно и под 18 дни – неблагоприятен. 
За територията на общината броят на дни с валежи над 10 мм е 18, т.е. факторът се определя 
като средно благоприятен. 

В) Годишна сума на валежите, като при повече от 800 мм е благоприятна, от 800 до 500 мм е 
средно благоприятна и при сума на валежите под 500 мм е неблагоприятна. За района 
годишната сума на валежите е 500-600 мм. Факторът се определя като средно благоприятен. 

Г) Брой на случаите (%) с тихо време, като при по-малко от 25% е благоприятно, от 25% до 
45% е средно благоприятно и при повече от 50% е неблагоприятно. За района „тихо време“ в 
средногодишен аспект е 25,3 %. Факторът е средно блогоприятен. 

Д) Брой на дни в годината с температурни инверсии, като при повече от 150 дни е 
неблагоприятно, от 80-150 дни е средно благоприятно и под 80 дни е благоприятно. Факторът се 
определя като средно благоприятен през топлите месеци на годината и неблагоприятен през 
студените месеци. 

Заключение: Комплексът от климатични и метеорологични фактори в района на ИП може да се 
оцени като средно благоприятен за разсейване на вредните емисии в атмосферния въздух. 
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 Качество на атмосферния въздух  

Мрежата за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на община 
Русе е част от националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), подсистема 
„въздух”. Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой 
на атмосферния въздух в региона се осъществява от пунктовете за мониторинг на Министерство  
на  околната  среда  и  водите. Съгласно данни от Регионален доклад за състоянието на околната 
среда през 2020 година на РИОСВ-Русе, за община Русе все още се отчита неизпълнение на 
изискванията за годишно превишаване на средно дневната норма (СДН) за ФПЧ10 до 35 пъти. 
Най-голям брой превишения са отчетени през зимните месеци. В актуализираната Програмата 
на община Русе за подобряване на КАВ, при извършеното моделиране по показател ФПЧ10 и 
отчитане на основните източници на тези емисии – промишленост, транспорт и битово 
отопление, е направен анализ, който показва, че превишенията  на ФПЧ10 основно се дължат на 
продължаващото използване на твърди горива за отопление в битовия сектор в комбинация с  
лошите климатични условия за този период на годината – безветрие, образуване на трайни 
мъгли.  
През цялата 2020 г. не са регистрирани превишения на СЧН и СДН за серен диоксид. 
През 2020 г. не са констатирани превишения на средночасовата норма за азотен диоксид. 
Средногодишната норма е спазена, като стойностите се запазват постоянни през периода 2014-
2020 г. Не са регистрирани превишения на 8 часовата КЦН за озон. 
Последният изготвен от РИОСВ Русе регионален доклад за състоянието на околната среда през 
2020 г. отчита добро състояние на компонентите на околната среда в община Русе.  
На базата на налична информация, заключението е, че вредните емисии, свързани със 
промишлената дейност в района на общината са под пределно допустимите нива на атмосферно 
замърсяване и на територията на общината липсват условия за създаване на трайна зона на 
замърсен атмосферен въздух, с изключение през есенно – зимния период, когато следствие от 
използваните твърди горива за битово отопление и характерните метеорологични условия за 
региона (мъгли, ниска скорост на вятъра и др.) се създават условия за замърсяване на 
атмосферния въздух. 
Град Русе е един от градовете в страната, в които през последните години има сериозни 
оплаквания за наличие на интензивно миришещи вещества(ИМВ). Специфичната неприятна 
миризма е сериозна индикация за евентуално замърсяване с органични вещества, с 
концентрации под ПДК за спицифични замърсители. В националното законодателство няма 
заложени конкретни методи за контрол, оценка и норми на разпространението на ИМВ. 

Емисии от Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане на ТРУД АД  

За целите на ИП е изготвено изменение на плана за регулация, съгласно което УПИ I-1080, кв. 
1002, кв. ИПЗ, бул. Тутракан № 19, гр. Русе (площадката на ТРУД АД) се разделя на четири 
нови УПИ – УПИ XIX-1458, УПИ XX-1459, УПИ XXI-1460_за транспорт и комуникации и УПИ 
XXII-1461. След деблата ИП ще се реализира в УПИ XX-1459(идентификатор 63427.8.1459),  а 
съществуващите производствени мощности на възложителя остават в УПИ XXII-1461.   
Съществуващата инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане, на 
Възложителя, се експлоатира съгласно условията, определени в Комплексно разрешително № 
243-Н1-И0-А1/2013г. Източници на емисии от инсталацията са:  К1-Комин камерна пещ;  ИУ1-
Комин горивна зона нова тунелна пещ;  ИУ2-Комин сушилна зона нова тунелна пещ;  ИУ3-
Комин подвагонна аспирация.   
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Инсталацията за изработване на керамични продукти чрез изпичане няма пречиствателни 
съоръжения за отпадъчните газове, поради липса на необходимост. Емисиите, които се изпускат 
в атмосферата са: азотни оксиди, серни оксиди; Pb, HCl; HF; NMVOC; прах. В КР има заложени 
норми за допустими емисии (НДЕ), като дружеството има задължение за провеждане на 
собствен периодичен мониторинг веднъж на всеки две години. В годишният доклад по околна 
среда (ГДОС) за 2020г. дружеството е докладвало резултати от извършен през периода 
мониторинг, съгласно който измерените стойности са в съотвествие със заложените НДЕ.  

Реализирането на ИП „Инсталация за нанасяне на цветно-лакови покрития върху рулони” ще 
има кумулативен ефект  по показател NMVOC и NOx с източниците на емисии на Инсталацията 
за изработване на керамични продукти чрез изпичане .  
Поради незначителните по обем емисии на СО, които ще се емитират в атмосферата от ИП, не 
се разглежда кумулативен ефект по този показател със съществуващата инсталация.  

III. ВХОДНИ ДАННИ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ 
 

III.1. Инвентаризация на емисиите 

 
Таблица III.1-1  Характеристика за източниците на емисии – по данни от производителя на 
инсталацията  

Пречисвателно съоръжение Емисии в атмосферата Източници на 
замърсители 

Замърсител  Дебит на 
отпадъчни-
те газове, 
m3/h 

Вход (kg/h) Редуцирани  
(kg/h) 

kg/h mg/m3 

Процес на 
почистване и 
обезмасляване 

Алкална 
мъгла 3000 0.3 > 0.285 < 0.015 <5.0 

Отделение за  
приготвяне на 
бои и секции за 
нанасяне на 
покрития 

ЛОС 1600 Механичен филтър и адсорбер с 
активен въглен 

Следи 

Изпускат се през комина на 
инсинератора 

Пещи за 
втърдяване на 
покритието 

ЛОС 20 000 140 

Към инсинератора за 
каталитично изгаряне 

- 

Инсинератор – 
каталитично 
изгаряне на ЛОС 

ООВ – 
Органични 
вещества, 
определени 
като общ 
въглерод 

20 000 140 > 139.86 <0.14 <7.0 
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Съгласно EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2019 http://www.eea.europa.eu 
2.D.3.d Coating applications 2019, код на процес 060105„Нанасяне на покритие върху рулони”  
емисионния фактор за неметанови въглеводороди е 480г/кг нанесена боя. 
Съгласно дадения емисионен фактор, при консумация на 18т/год. грунд и боя ще се отделят 
8.64т/год. неметанови въглеводороди от инсталацията, при условие, че не се прилагат вторични 
мерки за намаляването им. 
Инсинерацията е единствената често използвана техника за намаляване/премахване на емисиите 
на ЛОС от операциите при нанасяне на покрития върху рулони. Инсинераторите могат да бъдат 
термични или каталитични, като и двата вида постигат 95% или повече ефективност на  
разрушаване на ЛОС. Когато  при нанасяне на покритията се използват  камери или локална 
аспирация за улавяне на неорганизираните емисии, системите за инсинерация могат да намалят 
общите емисии с 90% или повече. 
Поради гореизложеното за инвентаризация на емисиите от инсталацията и за матеметическото 
моделиране на разсейването на емисиите ще бъдат изполвани данните, получени от 
производителя на инсталацията. 
Предвид, че инсинератора ще използва гориво природен газ е използвана „Актуализирана 
единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (Заповед 
№ РД-165/20.02.2013 на МОСВ), код на процес 030105 „Горивни инсталации в промишлеността 
– Горивни процеси в котли, газови турбини и стационарни двигатели-Стационарни двигатели“, 
за определяне на емисионните фактори на NOx и СО.  
При изгаряне на  природен газ и ЛОС не се отделят характерните за горивните процеси сажди и 
серен диоксид. Природният газ не съдържа органично свързан азот, а съдържанието на 
молекулярен азот в него няма влияние върху формирането на горивни NO, така че само 
термични NOx се формират при неговото изгаряне. С термина „термични NO” се 
характеризират азотните оксиди, които се дължат на окислението на атмосферния азот от 
въздуха, необходим за горивния процес. 
Очакваните емисии на замърсители от изпускащото устройство са представени в таблица III.1-2. 

Таблица III.1-2  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  
Емисии 

Азотни оксиди Въглероден оксид NMVOC(ОВ) Източник 

g/s kg/h t/y* mg/Nm3 g/s kg/h t/y* mg/Nm3 g/s kg/h t/y* mg/Nm3 

ИУ1 0.083 0.3 1.75 15 0.0096 0.0347 0.01 5.76 0.039 <0.14** 0.84 <7.0** 

*- 220 работни дни за година 
** - по данни от производителя на инсталацията 

Съгласно Наредба № 1/2005г. за норми за  допустими емисии(НДЕ) на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии: НДЕNOx - 200 mg/Nm3; НДЕСO - 100 mg/Nm3; НДЕОВ - 50 mg/Nm3, предвид което 
инсталацията отговаря на изискванията на българското екологично законодателство. 
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В Заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за повърхностно третиране с 
използване на органични разтворители, включително консервиране с химикали на дървен 
материал и изделия от дървен материал, т. 1.6. Заключения за НДНТ за нанасяне на покрития 
върху рулони в таблица 15 са дадени НДНТ-СЕН за емисии на ЛОС в отпадъчни газове от 
нанасянето на покрития върху рулони. 

Таблица 15 
Свързано с НДНТ емисионно ниво (НДНТ-СЕН) за емисии на ЛОС в отпадъчни газове от 

нанасянето на покрития върху рулони 

Параметър Единица НДНТ-СЕН (Среднодневна стойност или средна стойност за периода на 
вземане на проби) 

ОЛОВ mg C/Nm3 1—20  (42)  (43) 

(42)  Горната граница на интервала на НДНТ-СЕН е 50 mg C/Nm3, ако се използват техники, които позволяват повторна 
употреба/рециклиране на оползотворения разтворител. 

(43)  За инсталации, при които се използва НДНТ 16, буква в) в комбинация с техники за третиране на отпадъчен газ, към 
отпадъчния газ от концентратора се прилага допълнителна НДНТ-СЕН за стойности под 50 mg C/Nm3. 

 

В таблица 1 към НДНТ 17 (1.1.11.2.   Емисии на NOX и CO) са дадени НДНТ-СЕН за емисии на 
NOX и CO при термично третиране на отпадъчни газове. 

Таблица 1 

Свързано с НДНТ емисионно ниво (НДНТ-СЕН) за емисии на NOX в отпадъчни газове и 
примерно емисионно ниво за емисиите на CO в отпадъчни газове от термично третиране 

на отпадъчни газове 

Параметър Единица НДНТ-СЕН  (21) 

(Среднодневна стойност или 
средна стойност за периода на 

вземане на проби) 

Примерно емисионно ниво  (21) 

(Среднодневна стойност или 
средна стойност за периода на 

вземане на проби) 

NOX 20—130  (22) Няма примерно ниво 

CO 

mg/Nm3 

Няма НДНТ-СЕН 20—150 

 

Съгласно Наредба № 1/2005г. за норми за  допустими емисии(НДЕ) на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии: НДЕNOx - 200 mg/Nm3; НДЕСO - 100 mg/Nm3; НДЕNMVOC - 50 mg/Nm3. Предвид 
гореизложеното инсталацията отговаря на изискванията на българското екологично 
законодателство и НДНТ-СЕН за емисии на ЛОС и NOX в отпадъчни газове от нанасянето 
на покрития върху рулони. 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr42-L_2020414BG.01002101-E0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr42-L_2020414BG.01002101-E0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr42-L_2020414BG.01002101-E0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr43-L_2020414BG.01002101-E0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr43-L_2020414BG.01002101-E0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr43-L_2020414BG.01002101-E0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntc42-L_2020414BG.01002101-E0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntc42-L_2020414BG.01002101-E0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntc42-L_2020414BG.01002101-E0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntc43-L_2020414BG.01002101-E0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntc43-L_2020414BG.01002101-E0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntc43-L_2020414BG.01002101-E0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr21-L_2020414BG.01002101-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr21-L_2020414BG.01002101-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr21-L_2020414BG.01002101-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr21-L_2020414BG.01002101-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr21-L_2020414BG.01002101-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr21-L_2020414BG.01002101-E0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr22-L_2020414BG.01002101-E0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr22-L_2020414BG.01002101-E0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2009&from=EN#ntr22-L_2020414BG.01002101-E0022
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III.2. Входни  данни в програмния продукт PLUME.  

Като основа на методиката се използва струен гаусов модел, базиран на Лагранжево-
статистически подход за описание на процесите на турбулентна дифузия. 

          Изследвана област от въздушния басейн 

Избрани са следните размери на изследваната област от въздушното пространство: 
дължина (изток-запад) – 4 000 m;  широчина (север-юг) – 4 000 m.  
Тип на подложката – градска. 

 Параметри на изпускащото устройство 

Таблица III.2-1 Параметри на източника на емисии по съответните замърсители 
       Емисии 

X(E)* Y(N)* h d T V NMVOC NMVOC NOx NOx ИУ 
№ [m] [m] [m] [m] [0C] [Nm3/s] [mg/m3] [g/s] [mg/m3] [g/s] 
1 2300 2300 16.0 0.8 150 6 7   0.039 15 0.083 

  
 Забележка: Wg – скоростта на гравитационно отлагане на газообразните вещества е 0 m/s. а за прахообразните и 
фракциите на ФПЧ10 – 0.01 m/s. 
*Програмата PLUME работи с относителни координати, определени спрямо долния ляв ъгъл на областта на 
моделиране – в случая карта на изследваната област (2000m на 2000m), включваща разположението на площадката 
 

  Метеорологични условия на симулиране  

Подробна характеристика на метеорологичните условия, както и тяхното влияние върху 
разпространението на замърсителите е дадено в т. II от настоящата разработка.  
Избрана e температура на околния въздух 10.9 °С (средна годишна температура) и 25,1% - тихо 
време. 

При опцията „Една посока” в симулационния пакет априори са зададени различни класове на 
устойчивост на атмосферата, определени на база отчитане на влиянието на скоростта на вятъра, 
слънчевото греене, облачността и използването на данни получени чрез третата опция на 
програмата „Максимално предходно замърсяване”. 

 Класове на устойчивост в зависимост от скоростта на вятъра 

Скорост на вятър [m/s] Клас на устойчивост 

1 A, B 
2.5 B, C, E 
4 B, C, D, E 

5.5 C, D 
7 D 
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕТО И ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

А) Изчисляване височината на изпускащото устройство 
С оглед спазването на нормите за пределно допустимите приземни концентрации на 
замърсителите във въздуха е направен проверовъчен разчет с помощта на Методиката за 
изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните 
концентрации на замърсяващите вещества в приземния слой на необходимата височина на 
комина.   
Моделът PLUME отчита ефектите на топлинно или механично издигане на струята (заложени в 
кода на продукта), вследствие на което се увеличава физическата височина на комина до т.н. 
ефективната височина, която зависи правопропорционално от разликата между температурата 
на изхвърляните газове от изпускащото устройство и температурата на околния въздух. 
Следователно по-ниски ефективни височини ще се получат при по-високи температури на 
околния въздух (летни температури), а следователно и по-големи максимални стойности на 
замърсяването. Поради тази причина изследването е направено с дневни средномесечни летни 
температури.  За определяне на височината на комина, програмния продукт изисква да бъде 
въведена ПДК за дадения замърсител, поради което за целите на ИП в този панел моделирането 
е направено по замърсител NOx, т.к. за NMVOC няма ПДК. Резултатите са представени на фиг. 
IV.1. 
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Изпускащото устройство (комина) след инсинератора е с височина 16 m, а диаметъра му 
съответно  800 mm. Тези размери влияят съществено върху ефективната височина на 
източниците (височината на издигане на факела). Диаметърът на изпускащото устройство 
еднозначно определя скоростта на газа на изход от устието, а тя определя импулсната съставяща 
на силите предизвикващи издигането на факела. Анализът на резултатите показва, че се постига 
ефективна височина от 28,4 м при скорост на отпадъчните газове – 12 м/сек, като с това се 
определят разстоянията от 80 м (в границите на площадката) на зоните с максимални приземни 
концентрации. Изчислената максимална приземна концентрация на замърсителя е значително 
под нормативно определената норма 30,19% от ПДК, като с това може да се заключи, че  
височината на изпускащото устройство е коректно избрана.   

Б) Максимално еднократни концентрации на замърсители 

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. За тази цел при зададени параметри на изпускащите устройства, както 
и на съответните емисии, се редува целия набор от метеорологични параметри (посока, скорост 
на вятъра и клас на устойчивост), като се определят тези, при които се получава най-висока 
стойност на изчислената приземна концентрация.  
За да се определи обхвата на зоните с максимални концентрации, по модела PLUME са 
изчислени и съответните еднократните максимални концентрации при тези неблагоприятни 
метеорологични условия. Избрана е температура от летните месеци – 300С(ден) и 180С(нощ). 
Резултатите са систематизирани в таблица Таблица IV.1. 

Таблица IV.1. 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 

Разстояние 
от посл. 
източник 

Изчислена 
макс. 

концентрация 

Норма съгласно българското 
законодателство Замърсител 

Метеороло-
гични условия 

[m] mg/m3 mg/m3 Вид 

NMVOC ден 
скорост –3 m/s 
посока – 450 

клас на уст. – С 

141.42 0.00172 - - 

NMVOC нощ 
скорост –5 m/s 
посока – 450 

клас на уст. – D 

141.42 0.00164 - - 

NOx ден 
скорост –3 m/s 
посока – 450 

клас на уст. – С 
141.42 0.00366 

0.200 

 

Средночасова норма за 
опазване на човешкото 

здраве 

NOx нощ 
скорост –5 m/s 
посока – 450 

клас на уст. – D 

141.42 0.00335 
0.200 

 

Средночасова норма за 
опазване на човешкото 

здраве 

Максималните концентрации за неметанови въглеводороди, при различните условия за 
симулиране,  се наблюдават на едно и също разстояние от източника - 141.42 m западно от 
източника. Това означава, че те ще се наблюдават изключително само на територията на ТРУД 
АД.  
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Изчислената стойност на максимално еднократната (при най-неблагоприятни климатични 
условия) концентрация на азотни оксиди в приземния слой на атмосферата е под 
средночасовата норма, съгласно Наредба № 12/15.07.2010г.  

 

Кумулация 

За да се оцени какъв ще бъде приносът на емисиите на Инсталацията за нанасяне на цветно-
лакови покрития към концентрациите на NMVOC в атмосферния въздух от съществуващата 
инсталация за производство на керамични изделия на “Труд” АД е направена оценка на 
максимално еднократното замърсяване от: 
 
1. дейността на старите източници: таблица IV.2; 
2. дейността на всички източници след реализиране на ИП. 
 
Таблица IV.2 Параметри на източниците на инсталацията за керамични изделия 

 
 
В ГДОС на "Труд" АД са докладвани: 

 2463.96 кг/год. азотни оксиди и  2877.12 кг/год. NMVOC за 2018г. 
 2700.09 кг/год. азотни оксиди и 3152.85 кг/год. NMVOC за 2019г. 
 3408.00 кг/год. азотни оксиди и 1635.84 кг/год. NMVOC за 2020г. 
 

Докладваните емисии на съответните замърсяващи вещества са в пъти по-ниски от заложените 
норми в КР. Една от причините е че, Камерната пещ се използва само при поръчки за специални 
продукти. За последните 3 години, същата е работила само 3 месеца през 2019г. 
 
Независимо от гореизложеното, при моделирането на максимално еднократното замърсяване са 
използвани данните от Таблица IV.2. 
 
Получените резултати от моделирането на максимално еднократното замърсяване са 
систематизирани в таблици IV.3-1 и IV.3-2. 
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Таблица IV.3-1 Максимално еднократно замърсяване от Инсталацята за керамични изделия 

Разстояние 
от посл. 
източник 

Изчислена 
макс. 

концентрация 

Норма съгласно българското 
законодателство Замърсител 

Метеороло-
гични условия 

[m] mg/m3 mg/m3 Вид 

NMVOC ден 
скорост –1 m/s 
посока – 2250 

клас на уст. – В 

579.04 0,017748 - - 

NMVOC нощ 
скорост –1 m/s 
посока – 2250 

клас на уст. – F 

861.68 0,0198  - - 

NOx ден 
скорост –1 m/s 
посока – 2250 

клас на уст. – В 

579.04 0.1771 
0.200 

 

Средночасова норма за 
опазване на човешкото 

здраве 

NOx нощ 

скорост –1 m/s 
посока – 2250 

клас на уст. – F 
861.68 0.19577 

0.200 

 

Средночасова норма за 
опазване на човешкото 

здраве 

 
 
Таблица IV.3-2 Максимално еднократно замърсяване сумарно от ИП и Инсталацята за 
керамични изделия 

Разстояние 
от посл. 
източник 

Изчислена 
макс. 

концентрация 

Норма съгласно българското 
законодателство Замърсител 

Метеороло-
гични условия 

[m] mg/m3 mg/m3 Вид 

NMVOC ден 
скорост –1 m/s 
посока – 2250 

клас на уст. – В 

111.8 0.01787 - - 

NMVOC нощ 
скорост –1 m/s 
посока – 2250 

клас на уст. – F 

390.51 0.0202 - - 

NOx ден 
скорост –1 m/s 
посока – 2250 

клас на уст. – B 

141.42 0.1781 
0.200 

 

Средночасова норма за 
опазване на човешкото здраве 

NOx нощ 
скорост –1 m/s 
посока – 2250 

клас на уст. – F 

424.26 0.1972 
0.200 

 

Средночасова норма за 
опазване на човешкото здраве 

 
От Таблиците по-горе се вижда, че делът на емисиите на NMVOC от новото изпускащо 
устройство (комин след инсинератора за разглежданото ИП) е 0.68% от общите емисии. Отчита 
се нищожен и незначителен кумулативен ефект по този показател. Изчислените концентрации 
ще се наблюдават североизточно от последния източник на емисии на посочените отстояния. За 
NMVOC няма норми за пределно допустимите приземни концентрации в националното 
законодателство и това на европейския съюз.  
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Приравнявайки NMVOC към веществото ксилен(често използван разтворител), може да се 
съпоставят получените резултати с определените в НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. за норми за 
пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените 
места норми за ксилена:  
0,1 mg/m3 – средноденонощна ПДК и 0,2 mg/m3 – максималноеднократна (60-минутна 
краткосрочна експозиция). Резултатите са значително под посочените ПДК. 
 
Максималната изчислена концентрация за азотни оксиди е 0.1972 mg/m3, която се получава  
през тъмната част на денонощието на 424.26м североизточно от последния неподвижен 
източник (настоящето ИП). Същата е под регламентираната средночасова норма за опазване на 
човешкото здраве – 200 m/m3. Делът на емисиите на NOх от новото изпускащо устройство 
(комин след инсинератора за разглежданото ИП) е 0.72% от общите емисии.  
Предвид, че докладваните в ГДОС на Труд АД емисии на азотни оксиди са пъти по ниски от 
заложените норми по КР, реално се очаква максималните еднократни концентрации да бъдат 
значително по-ниски от изчислените. 
 
Данните от моделиране разпространението на замърсителите показват, че очакваните емисии 
няма да доведат до формиране на приземни концентрации над допустимите норми за съответния 
замърсител и няма да се промени качеството на атмосферния въздух в района след реализиране 
на  ИП. 

 

В) Средногодишни концентрации на замърсители  

Чрез програмния продукт може да се направи оценка за средногодишното замърсяване. За тази 
цел при зададени параметри на изпускащите устройства, както и на съответните емисии,  при 
„роза на вятъра” .   
За пълнота на изследването на следващите няколко фигури са показани годишните приземни 
полета (изолинии) на замърсяване NMVOC самостоятелно от съществуващите изпускащи 
устройства на Труд АД и съвместно след реализиране на ИП.  Целта е да се определи 
кумулативния принос на ИП към текущото качество на въздуха в района. 
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Изолинии на средногодишните концентрации на замърсителите в приземния 
слой на атмосферата 

 
Средногодишни концентрации на NMVOC 
 

 
Фигура IV-1 Годишни изолинии на концентрациите на NMVOC при роза на вятъра от 

съществуващите ИУ на Труд АД 
 

 
Фигура IV-2 Годишни изолинии на концентрациите на NMVOC при роза на вятъра от 

съществуващите ИУ на Труд АД и от ИП 
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При визуализация на получените резултати, програмния продукт закръгля стойностите за Cmax 
до 5-знак след десетичната запетая, поради което и на двете фигури излизат едни и същи 
концентрации. Реално получените концентрации са: 

- само съществуващи ИУ на Труд АД:   Cmax = 1.17000751932691E-03   

- съвместно с ИП: Cmax = 1.17000769232142E-03   

което практически е нищожно изменение/увеличение на регистрираната концентрация, при 
моделиране на емисиите от съществуващите ИУ. 

 
Средногодишни концентрации на NOx 
 

 
Фигура IV-3 Годишни изолинии на концентрациите на NOx при роза на вятъра от комин на ИП 
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Фигура IV-4 Годишни изолинии на концентрациите на NOx при роза на вятъра от 

съществуващите ИУ на Труд АД 

 

 
Фигура IV-5 Годишни изолинии на концентрациите на NOx  при роза на вятъра от 

съществуващите ИУ на Труд АД и от ИП 
 



Математическо моделиране за оценка на приноса на емисиите на замърсителите в приземния слой на атмосферата, 
очаквани от ИП „Инсталация за нанасяне на повърхностни полимерни покрития върху стоманени/ламаринени 

рулони, с местоположение УПИ XX-1459 в Източна промишлена зона на град Русе” 

„ТРУД” АД 2021г. 20 

 
На Фигура IV-5 са показани годишните полета на замърсяване с азотни оксиди от 
съществуващите източници на емисии на Труд АД и от новопредвиждания източник-
Инсталация за нанасяне на полимерни покрития върху рулони. Максималната изчислена 
концентрация 0,01171 mg/m3 се получава на 141.42 м от последния неподвижен източник. Както 
се вижда от фигурата максималната концентрация се получава в рамките на площадката и е по-
ниска от допустимата норма от 0.04 mg/m3. Делът на емисиите на NOх от новото изпускащо 
устройство ( за разглежданото ИП) е 0.68% от общите емисии. 

Въз основа на гореизложено може да се твърди,че в средногодишен аспект, с реализиране на 
ИП, кумулативения ефект с наличните изпускащи устройства на дружеството ще бъде 
незначителен и няма да се промени съществено качеството на атмосферния въздух в района. 

 

ИЗВОДИ: 

1. Инсталацията за нанасяне на цветно-лакови покрития върху рулони отговаря на НДЕ и 
изискванията на българското екологично законодателство, и на НДНТ-СЕН за емисии на ЛОС и 
NOX в отпадъчни газове от нанасянето на покрития върху рулони. 

2. Данните от моделиране разпространението на замърсителите показват, че очакваните емисии 
няма да доведат до промяна в качеството на атмосферния въздух в района на ИП – част от ИПЗ.  
Предвид изчислените стойности на максимално еднократните концентрации и посоката на 
разпространение не се очаква в случай на неблагоприятни метериологични условия да се 
предизвика дискомфорт в живущите в близко-разположените жилищни сгради.  

3. Поради съществуващите топографски, метеорологични и климатични условия, районът в 
който ще се реализира ИП, ще бъде повлиян в незначителна степен от него, минимално като 
обем и няма да влоши съществуващите параметри на околната среда в средногодишен аспект.  
Емитираните замърсители са със сравнително ниски стойности и тяхното въздействие извън 
прилежащата територия на площадката с радиус от 140 м са практически нищожни.  

4. Кумулативното въздействие със съществуващите ИУ на „Труд“ АД в най-близко 
разположената жилищна част е нищожно и незначително, кратковременно само при 
неблагоприятни климатични условия, при условие, че посоката на вятъра е към жилищните 
сгради. В средногодишен аспект не се очаква значим кумулативен ефект. 

На базата на изложеното, въздействието върху атмосферния въздух може да бъде оценено  както 
следва: 

Териториален обхват – локален 
Степен на въздействие – нищожна 
Продължителност на въздействието – дълготрайно 
Честота на въздействието – постоянно 
Кумулативен ефект – незначителен към нулев 

 
 
 


