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Качеството на атмосферния въздух (КАВ) е тема с широк обществен интерес, 

нарастващ все повече през последните години. Спрямо нормите, определени от 

действащата нормативна уредба, КАВ е незадоволително, дори когато превишение на 

нормата е факт за един единствен замърсител или за една точка или част от 

територията на общината. Въпреки, че в последното десетилетие емисиите на много 

замърсители на въздуха са намалели значително, концентрациите на някои от 

замърсителите на въздуха са все още по-високи от нормативните изисквания и 

проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението в 

големи градове като София е изложено на наднормено замърсяване на въздуха, което 

създава сериозни рискове за здравето.  

 

Праховите частици, азотният диоксид и озонът в близост до земната повърхност са 

трите замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Излагането 

на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява различно по 

своята сериозност въздействие ― от смущения на дихателната система до 

преждевременна смърт.  

 

По тези причини през 2019 г. Европейският парламент прие резолюция, която призовава 

Европейската комисия да предложи въвеждане на по-строги норми за фини прахови 

частици 2,5 (ФПЧ2.5), серни оксиди и нива на озона в правилата на ЕС, като актуализира 

директивата относно качество на атмосферния въздух в съответствие с нивата, 

препоръчани от Световната здравна организация (СЗО). Европейският зелен пакт, целящ 

да насочи ЕС към амбиция за нулево замърсяване, поставя акцента върху намаляването на 

замърсяването на атмосферния въздух, което е сред основните фактори, засягащи 

човешкото здраве.  

 

През декември 2020 г. Европейската комисия предяви иск срещу България  пред Съда на 

Европейския съюз за това, че страната не е осигурила цялостно изпълнение на 

решението на Съда от април 2017 г., в което беше констатирано, че България не е 

изпълнила задълженията си по законодателството на ЕС в областта на качеството на 

атмосферния въздух. България систематично и постоянно не е спазвала пределно 

допустимите стойности за суспендирани прахови частици (ФПЧ10) и не е предприела 

подходящи мерки, така че периодите на превишаване да бъдат възможно най-кратки. 

Тъй като това е последващ иск пред Съда след неспазване на решение на Съда, той може 

да доведе до санкции за времето от първото решение до осигуряването на неговото 

изпълнение, а Столична община е една от агломерациите в България, която все още не е 

                                                           
32 Доклад „Определяне на фокус група европейски градове, подходящи за задълбочено проучване по отношение на 
ефективни мерки за противодействие на замърсяването на въздуха с ФПЧ2,5“, София, 2020, Димитър Желев, доктор по 
физическа география и ландшафтна екология, СУ „Кл. Охридски“ 

постигнала нормативните изисквания за качество и има превишавания на показателите 

за прахови частици. 

 

I.9.2.1. Географското разположение и локалните климатични 

характеристики на София 

Географските и климатичните дадености на София са съществен утежняващ фактор 

за КАВ. Температурните инверсии и свързаните с тях мъгли са типично явление за 

Софийското поле. Инверсиите в 40-метровия приземен въздушен слой според някои 

проучвания имат голяма честотата в СО – средно в 85% от дните в годината. Най-

мощни и продължителни приземни инверсии и мъгли, които продължават нерядко по 

няколко дни се регистрират през зимните месеци. Инверсиите и мъглите затрудняват 

разсейването на замърсителите именно през зимата, когато допълнително 

предизвикателство се явява горенето на твърди горива за битово отопление. По-

чести и гъсти са мъглите в ниските части на Софийското поле и най-вече в ниските 

квартали (около Центъра - Сточна гара, Хаджи Димитър и др.). Зимните месеци са и тези 

с най-голямо замърсяване на въздуха – наблюдават се значително по-високи 

концентрации на някои замърсителите през зимата, отколкото през лятото. 

 

Влиянието на физико-географските характеристики на София от гледна точка на 

приноса към замърсяване на въздуха се потвърждава и от актуално европейско научно 

изследване сред 88 големи градове в ЕС, между които и София. Резултатите от 

изследването показват, че София е сред петте европейски града с най-неблагоприятна 

ситуация от гледна точка на качеството на атмосферния въздух, като са взети 

предвид релефа, разстоянието от море (от значение за ветровете), януарска 

температура и брой на дните с мъгла32. Тези дадености поставят СО пред значително 

предизвикателство в усилията ѝ за подобряване на КАВ. 

 

I.9.2.2. Урбанизацията в СО и влиянието върху КАВ 

Процесите на интензивна урбанизация са основен фактор за промяната на 

географската структура на територията, която оказва влияние и на КАВ. Тази промяна 

се изразява в дълбока и всестранна трансформация на естествените ландшафти и 

екосистеми и превръщането им в изкуствени хабитати със силно насищане на 

пространството с антропогенни обекти и системи. В резултат на това, особено в 

големите градски центрове, се наблюдават съществени изменения в естествените 

екологични процеси, чиито негативни последствия засягат пряко начина и качеството 
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на живот. Връзките между интензивната урбанизация в големи градове като София, 

ефекта на градския топлинен остров и уязвимостта, са обект на изследване на екип от 

Софийския университет, като това включва и идентифицирани зависимости и с КАВ, но 

те не са достатъчно изследвани. Необходимо да се проведе целенасочено изследване за 

връзката между микроклимат, градска структура/ морфология и КАВ, с цел планиране и 

прилагане на градоустройствени мерки за подобряване на КАВ и качеството на живот в 

София. 

 

Температурата на повърхността и на приземния въздушен слой е една от променливите, 

които най-добре отличават и характеризират спецификата на климата в 

урбанизираните пространства. През годините научните изследвания са доказали, че в 

рамките на урбанизираните пространства се наблюдават устойчиво по-високи 

температури, което се определя като ефект на градския топлинен остров. Според 

проучванията градският топлинен остров има пряко влияние върху средата и 

качеството на живот, като има различни проявления в зависимост от конкретните 

условия и пространствени съчетания на фактори, които могат да засилят или смекчат 

неговото въздействие. Устойчивата проява на ефекта на градския топлинен остров от 

нагряване на повърхността води до трайни негативни въздействия върху екологичните 

условия в градската среда, включително до влошаване на КАВ. 

 

I.9.2.3. Показатели и тяхното измерване 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 

приземния слой, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и за които 

има определени норми, реграментирани в съответни наредби, са нивата на:  

● фини прахови частици (ФПЧ);  

● полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ);  

● азотен диоксид и/или азотни оксиди;  

● суспендирани частици;  

● серен диоксид;  

● въглероден оксид;  

● озон;  

● олово (аерозол);  

● бензен;  

● тежки метали - кадмий, никел и живак и арсен. 

 

Данните, които се считат за официални, са тези, измерени от Изпълнителна агенция по 

околна среда (ИАОС) в 7 пункта, които са част от Националната система за контрол 

                                                           
33 https://platform.airthings-project.com/ 

качеството на атмосферния въздух на МОСВ и се докладват до Европейската агенция по 

околна среда и Европейската комисия. 7те пункта са: 

● Гара Яна  

● Надежда  

● Дружба  

● Младост  

● Хиподрума  

● Павлово  

● Копитото (извъградски фонов пункт) 

 

В допълнение към  официалните пунктове за мониторинг на ИАОС от декември 2019 г. 22 

сензорни станции показват данни за качеството на въздуха в СО чрез интернет 

платформа AIRTHINGS33. Станциите представляват съвкупност от измервателни 

сензори, които проследяват нивото на замърсяване по следните показатели: ФПЧ10, 

ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис. Тези сензори са 

разположени в различни райони на София след консултация с експерти от Софийския 

университет. Сензорите не покриват централна градска част и част от най-

натоварените транспортни отсечки в града, но все пак са сравнително равномерно 

разпределени в града и дават допълнителни индикативни данни за КАВ в пространствено 

изражение. Следва да се отбележи, че данните от сензорните станции са индикативни и 

поради спецификата на използваните технологии при определени условия е възможно 

отклонение в измерените показатели. Независимо от това обаче, данните са 

допълнителен източник на информация за експертите и гражданите относно КАВ. За да 

могат да се ползват данните от системата AIRTHINGS за взимане на решения от страна 

на общината следва да се анализира тяхната достоверност спрямо данните от 

официалните мониторингови станции на ИАОС. След това, и в зависимост от 

резултатите от една такава валидация, тези данни биха могли да бъдат използвани като 

източници на информация за пространственото изражение на проблема с КАВ, за 

планирането на адекватни мерки, както и използването им за индикатори за 

ефективността на реализираните мерки и тенденциите на КАВ. 

 

Също така функционира и гражданска мрежа от сензори, които показват данни за 

качеството на атмосферния въздух AirBG34. Целта ѝ е да се покрие с измервателни 

станции максимално голяма част от територията на населените места в България. 

Въпреки отклоненията от официалните европейски методи и апаратура за измерване 

(които са значително по-скъпи), данните от гражданската мрежа са допълнителен 

източник на информация за замърсяването по отношение на неговото пространствено 

34 https://airbg.info/map/ 
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отношение.  Добавена стойност от съществуването на гражданската мрежа е, че 

създава общност от хора, които се интересуват от проблема с въздуха и повишава 

чувствителността на населението към този проблем. Колкото по-информирани са 

гражданите за проблема, толкова по-голяма е вероятността да бъдат предприети 

непопулярни мерки за борба с него.  

 

Предизвикателствата пред СО по отношение на КАВ може да станат още по-големи, 

ако бъдат приети предложените за въвеждане на европейско ниво по-строги 

нормативни изисквания за постигане на здравословна среда. 

 

I.9.2.4. Основни замърсители в София 

Данните от извършваните през последните години измервания от пунктовете на ИАОС 

показват, че на територията на СО няма установено наднормено замърсяване за 

замърсителите серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни оксиди, въглероден оксид, 

озон, олово, бензен, тежки метали (кадмий, никел и живак) и арсен.  

 

Данните от пунктове, включени в Националната система за мониторинг на околната 

среда на МОСВ, показват наднормено замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови 

частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). И за трите 

показателя има тенденция към намаляване на емисиите и достигане на някои от 

установените норми. Превишения обаче все още има. 

 

I.9.2.5. Източници за замърсяване 

Според общинската Програма за качество на атмосферния въздух (ПКАВ) за периода 2021-

2026 г. най-голям принос за замърсяването на въздуха в СО с ФПЧ има битовото 

отопление на твърди горива, следвано от площни източници и автомобилния 

транспорт. Строителството е изчислено като сектор с много малък принос, но не е 

отбелязана и изследвана връзката между него и т.н. площни източници на прах. По 

показателя ПАВ битовото отопление е почти единствен източник на замърсяване. По 

отношение на въглероден окис отново битовото отопление на твърди горива има най-

голям дял, следван от автомобилния транспорт. За азотни оксиди близо 80% от 

замърсяването идва от автомобилния транспорт, следван от промишлените 

източници. През петте месеца на отоплителния сезон се измерват най-високите 

концентрации на замърсителите - ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ. Изгарянето на твърди горива в 

битовите горивни уредби през отоплителния сезон е най-значимия източник на 

замърсяване на атмосферния въздух в СО.  

 

Въз основа на резултатите от моделирането може да се направи извод, че по отношение 

на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и ПАВ основна причина за превишенията на нормите са уредите и 

горивата за отопление, а по отношение на азотен диоксид - транспортните средства 

и промишлеността. 
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Дял на емисиите на ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ от основните антропогенни източници на 

територията на Столична община за 2018 г. за съответните замърсители,  източник – 

изследвания за ПКАВ 2021-2026. 

 

I.9.2.6. Битово отопление  

За изчисляване на емисиите от битовото отопление в ПКАВ 2021-2026 година са 

използвани данни от преброяването на населението от 2011 и от социологическо 

проучване, проведено от СО през 2018 г. За изчисляването на емисиите от битово 

отопление се използват балансови методи с прилагане на емисионни фактори.  

В резултат на това е установено, че битовото отопление на твърди горива (дърва и 

въглища) е с най-висок емисионен фактор за ФПЧ10 и ФПЧ2.5 и азотни оксиди, следван 

от пелети и газ. Над 95% от замърсяването с ПАВ се дължи на изгарянето на твърди 

горива, по-конкретно на дърва като средства за битово отопление. 

 

 
Сравнение на процентното разпределение на домакинствата съобразно начина на 

отопление 

 

Един от факторите, вероятно силно влияещи на КАВ, за който не е правено подробно 

изследване, е оценката на замърсяването от нерегламентираното изгаряне на 

отпадъци – от текстилни отпадъци, пластмаси от всякакъв вид, отработени масла, 

гуми и др. Нерегламентираното изгаряне на отпадъци се извършва както в стопанската 

дейност, така и в бита, основно за извличане на определени материали от отпадъците 

(отделяне на металите от кабели, гуми и др.) и отопление (изгарят се гуми, пластмаси, 

отработени масла и др.). Мащабът на този проблем остава неизвестен. 

 

I.9.2.7. Транспорт 

Автотранспортът е източник на емисии на редица замърсяващи атмосферния въздух 

вещества, най-вече прах, въглеродни оксиди, азотни оксиди и в по-малка степен някои 

други замърсители. Въглеродният диоксид, който е основен парников газ, не се определя 

като замърсител по отношение на КАВ. Емисиите от транспорта се генерират 

неравномерно както в рамките на денонощието, така и през дните от седмицата и 

сезоните, така и в зависимост от мощността, категорията и ползваното гориво на 

превозните средства, но събирането на точна и надеждна информация е изключително 

трудно и ресурсоемко и в момента на практика не се извършва. 
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Изследване на Асоциацията за развитие на София35 показва, че най-големите 

замърсители на въздуха в сферата на транспорта са старите бензинови автомобили, 

които са предполагаемо в много лошо техническо състояние, без катализатор или 

филтри. 

 

Източници на прах, който се ресуспендира във въздуха чрез автомобилния транспорт/ 

уноса са т.н. кални точки – зелени площи, върху които се паркира и почвата от тях бива 

пренесена от автомобилите на пътното платно. Източник на такъв прах е и 

непочистена строителна техника, която също се включва в движението по улиците и 

прах от площни обекти, който се пренася по улиците от ветровия унос. Трудно е да се 

определи, както общото количество на този вид частици, така и делът на 

автотранспорта за разнасянето им. Повече информация относно автопарка в СО е 

дадена в част I.6.1.-Транспортната инфраструктура. 

 

I.9.2.8. Измервания и тенденции за ФПЧ10 

Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на 

атмосферния въздух в страната и процентът на населението, живеещо при нива на 

замърсяване с ФПЧ10 над допустимите норми е много висок – 78,6%. Този проблем, 

макар и с положителна тенденция на развитие, продължава и в Столична община. 

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 бележи ясна тенденция на намаление на 

измерените стойности на показателя. През 2019 г. стойностите са под нормативно 

определената средногодишна норма за опазване на човешкото здраве от 40 µg/m3 във 

всички наблюдавани мониторингови станции на територията на Столична община. Това 

означава, че през 2019 г. в СО е постигнато съответствие с нормата по отношение на 

средногодишното замърсяване с ФПЧ10. 

 

                                                           
35 Дистанционно измерване на емисиите от автомобилите в София 

 
Средногодишна концентрация на ФПЧ10 по данни от пунктовете за мониторинг на КАВ 

на територията на СО. Източник: изследвания за ПКАВ 2021-2026 

 

Другият нормативно определен показател по отношение на ФПЧ10 е средноденонощната 

норма (СДН) от 50 µg/m3, която съгласно европейското и национално законодателство е 

допустимо да бъде превишавана до 35 пъти в рамките на една календарна година. С 

изключение на извънградския фонов пункт Копитото, при всички останали 

мониторингови станции на територията на Столична община се регистрира 

превишение на допустимия брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 за 

последните 5 години. Тенденцията и по този показател е положителна, макар да варира 

през периода за различните пунктове, тъй като за 2019 стойностите на този показател 

в повечето пунктове за измерване показват спад спрямо предишни години. 

 

През последната година от периода - 2019 г., се регистрират по-малко на брой 

превишения на СДН при повечето от мониторинговите станции за КАВ в СО, като в два 

от пунктовете - Дружба и Младост, регистрираните превишения са под допустимите 

35 броя за година. За другите пунктове Гара Яна, Павлово, Надежда и Хиподрума 

продължава да има повече от 35 дни с превишавания на нормата. Превишенията се 

регистрират най-вече през първото и четвъртото тримесечие на календарната година, 

т.е. през отоплителния сезон. 

 

https://sofia-da.eu/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/381-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/1147-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F.html
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Брой дни с регистрирани превишения на пределната СДН на ФПЧ10, измерени в 

пунктовете за мониторинг на КАВ. Източник: изследвания за ПКАВ 2021-2026 

 

I.9.2.9. Измервания и тенденции за ФПЧ 2,5 

В периода 2014-2019 г. показателят ФПЧ2,5 е измерван в два пункта за мониторинг на 

КАВ на територията на Столична община - Хиподрума и Копитото.  По наличните 

официални данни през целия разглеждан период, с изключение на 2017 г., измереното ниво 

на концентрация на ФПЧ2,5 в пункт Хиподрума е под нормативно установената 

средногодишна норма от 25 µg/m3 (от 2015 г.) и 30 µg/m3 (от 2010 г.). По подобие на ФПЧ10, 

средните концентрации на ФПЧ2,5 са най-високи през първото и четвъртото 

тримесечие на всяка от разглежданите години в периода 2014-2019 г., т.е. през 

отоплителния сезон. Анализът в ПКАВ21-26 е показал, че за емисиите на ФПЧ2,5  

приносът на битовото отопление е 73,28%.  Трудно може да се говори за ясна 

тенденция за намаляване на замърсяването с ФПЧ2, 5, тъй като в последните 10 години 

има периоди на увеличаване и намаляване. За анализирания период и в двата пункта за 

мониторинг са отчетени значителни пропуски на измервания по технически причини 

особено за 2018 и 2019 г. За тези години няма необходимия минимум данни, за да се 

направят надеждни изводи. Необходими са повече измервания и по-задълбочен анализ, 

включително статистически, за да се внесе повече яснота за мащаба на проблема и 

тенденциите. 

 

I.9.2.10. Измервания и тенденции за ПАВ 

На територията на СО полициклични ароматни въглеводороди се измерват в 

пунктовете за мониторинг „Гара Яна“,  „Павлово“ и “Копитото”. Бензо(а)пиренът е ПАВ, 

който се използва като индикатор за изгарянето на дърва и въглища, в пътния трафик, 

изгарянето на отпадъци и пожарите. 

 

На пункт „Гара Яна“ средногодишната целева норма е спазена за 2017 и 2019 г., но не и за 

другите анализирани години. В пункт „Павлово“ единствено през 2019 г. измерената 

средногодишна концентрация на ПАВ е под нормативно установената норма, като се 

наблюдава постоянно намаление на показателя от 2016 г. до 2019 г. За 2018 и 2019 г. от 

ИАОС все още не са публикувани данни за средногодишните стойности по показателя 

бензо(а)пирен. 

 

 
Средногодишна концентрация на ПАВ (бензо(а)пирен) - период 2015-2019 г. (µg/ m3). 

Източник: изследвания за ПКАВ 2021-2026 

 

I.9.2.11. Измервания и тенденции за азотен диоксид  

За периода 2014-2018 г. азотен диоксид се измерва в няколко мониторингови пункта - 

Дружба, Павлово, Младост, (Орлов мост до октомври 2015), Надежда, Хиподрума, 

Копитото. Поради технически причини няма пълен набор от данни от мониторинга на 

замърсителите от тези станции. В нито един от пунктовете за мониторинг на КАВ в 
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периода 2014-2018 г. не са регистрирани стойности на средногодишната концентрация 

на NO2 над нормата от 40 µg/m3. 

 

Въпреки, че част от мониторинговите станции на ИАОС са класифицирани като 

транспортни, за идентифициране на проблемните зони по ГЕ е необходима много гъста 

мрежа от измервателни точки, отчитащи предимно влиянието на транспорта. За тази 

цел е необходимо да бъдат определени отсечките с най-интензивен трафик с цел 

определяне местоположението на нови измервателни прибори.  

 

I.9.2.12. Измервания и тенденции за останалите показатели  

По анализираните показатели въглероден оксид, озон, както и по останалите 

наблюдавани показатели за КАВ не се наблюдават превишения на нормите, за които 

съгласно законодателството да се изискват специални програмни мерки за намаляване на 

съответните емисии. 

 

I.9.2.13. Тенденции за КАВ 

Налице е тенденция към подобряване КАВ за периода 2014-2019 г. Въпреки това, все още 

има превишения на нормите за ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ. При тях най-високите измерени 

стойности на концентрациите, както и броят на дните с превишения, е през есенно-

зимния сезон. Освен по тези три параметъра, за които има официални данни, 

потвърждаващи наднормени замърсявания, с повишено внимание трябва да се 

проследяват нивата на азотните оксиди с оглед на непрекъснато нарастващия 

автомобилен парк. Още повече, че до неотдавна в столицата съществуваше проблем с 

нивата на азотен диоксид, който успешно бе решен с въвеждането на сини и зелени зони. 

Един добър допълнителен източник на информация за проследяване на нивата на 

средногодишната концентрация биха били данните от измерванията на “За Земята” при 

положение, че се провеждат регулярно, с пълен набор от стойности за дадена точка, за да 

са коректни получените по тях средногодишни концентрации.  

 

I.9.2.14. Пространствено разпределение на замърсяването на въздуха с ФПЧ 

10 и азотен диоксид 

Тук е разгледано разпространението само на тези 2 замърсителя, като ФПЧ10 е взет 

като показателен за влиянието на изгарянето на твърди горива за отопление в бита, а 

азотният диоксид като представителен за влиянието на транспорта. 

Териториите в СО с най-високи концентрации на ФПЧ10 според ПКАВ 2021- 2026 са 

предимно селата в околоградския район и кварталите Надежда, Орландовци, Враждебна, 

Факултета, Овча купел, Бели Брези, Лагера, Красно село, Борово. В допълнение на 

емисиите на ФПЧ от битовото отопление съгласно информация от РИОСВ-София 

основните инсталации - източници на неорганизирани емисии от депа и други 

неорганизирани площни източници на емисии от промишлеността през 2018 г. са: 

● МДЗ „Балша“ АД; 

● Хвостохранилище „Челопечене“; 

● Депо за БО „Суходол етап 1“; 

● Депо за БО „Суходол етап 2“; 

● МК „Инженеринг 2002“ЕООД – нарушен земеделски терен. 

 

Мястото на концентрация на замърсяването не съвпада задължително с мястото на 

генериране на това замърсяване. Въздушните течения, микроклимата, застрояването и 

други фактори влияят върху разпространението на замърсителите на въздуха. Предвид 

широкия териториален обхват на замърсяването и ежедневната мобилност, може да се 

счете, че на практика цялото население на общината е изложено на високите 

стойности на ФПЧ и ПАВ. 

 

Концентрациите на азотен диоксид и въглероден оксид са по-слабо зависими от 

битовото отопление и значително по-силно се повлияват от емисиите от 

транспортните средства и от по-големите промишлени източници в СО. Хората, 

живеещи или работещи в близост до по-големите транспортни артерии, както и в 

централната градска част, са изложени най-много на този тип замърсители. 

 

Промишлените предприятия също представляват съществен източник на емисии на 

азотен диоксид, но големите инсталации притежават изпускателни устройства с 

голяма височина, при което замърсителите се разсейват на голямо разстояние и 

значително намаляват концентрацията си преди да се снижат до височина 10 м. По 

отношение на праховите емисии производствените мощности биха могли да 

допринесат за повишаване на концентрацията чрез неорганизирани емисии, но тяхното 

влияние е ограничено в рамките на промишлените зони, в които са разположени. 

Предприятията подлежат на контрол от Регионалната инспекция по околна среда и води 

(РИОСВ) за постигане на изискванията за концентрация на замърсители. 

 

В проекта за ПКАВ 2021-2026 е представено моделиране на средногодишните 

концентрации на ФПЧ 10. Очаквано, по отношение на средногодишните концентрации на 

ФПЧ10, проблемът не е значителен, тъй като високи стойности на концентрацията на 

този замърсител се наблюдават основно през зимните месеци, по време на 

отоплителния сезон.  
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Разпределение на средногодишните концентрации от всички източници на ФПЧ10 за 2018 

г. с отчетено фоново ниво от 15 µg/m3. Източник: дисперсионно моделиране към ПКАВ 

2021-2026  

 

В ПКАВ не е предоставено пространственото разпределение на максималните 24-часови 

стойности на концентрацията на ФПЧ10, нито на броя на превишенията на 

средноденонощната концентрация, за да се направи извод за наднормени разсмърдявания 

и тяхното пространствено изражение в зимните месеци. В тази връзка Софияплан 

използва изследване от 2018 на Химикотехнологичния и металургичен университет, в 

което е извършено и моделиране на 24-часовите концентрации на ФПЧ10 от отопление и 

транспорт. От това изследване са идентифицирани райони на София, подложени на 

наднормено замърсяване на денонощна база. Изследването не обхваща всички райони, 

преобладаващо отопляващи се на твърди горива, и не претендира за изчерпателност на 

идентифицираните райони, но е стабилна отправна точка за идентифициране на най-

засегнатите райони в СО.  

 

 
Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от източници на 

битово отопление 
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Брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10, формирани от източници на 

битово отопление и транспорт 

 

В допълнение Софияплан е идентифицирал на базата на преброяването на населението 

от 2011 година на НСИ районите и кварталите на София, отопляващи се предимно на 

твърди горива, с цел локализиране на източниците на замърсяване.  

 

 
ГЕ по брой домакинства, отопляващи се на твърди горива по данни от преброяване на 

НСИ 2011 г. 

 

С цел систематично изследване на проблема и планиране на адекватни мерки след 

планираното преброяване от НСИ през 2021 година следва да се изпълни моделиране на 

източниците на емисии от битово отопление с най-новите и пълни данни, за да се 

определят възможно най-прецизно районите с най-голям принос към проблема, както и 

районите с най-големи стойности концентрация ФПЧ10.   
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При моделирането на разпространението на NO2 в ПКАВ грешката при валидирането със 

съответните измерени стойности на СГК от мониторинговите станции на ИАОС е под 

допустимия максимум от 30% в 3 от изчислителните точки за валидиране, но също така 

в 3 точки няма достатъчно данни. 

 

 
Разпределение на средногодишните концентрации на азотни оксиди с отчетено 

средногодишно фоново ниво на NO2 от 3 µg/m3 за 2018 г. Източник: дисперсионно 

моделиране към ПКАВ 2021-2026. 

 

                                                           
36 https://www.zazemiata.org/zamyrsyavane-vyzduh-nezabelyazano/ 

Поради горното, моделирането не е достатъчно информативно и за това е необходимо 

използването на допълнителни източници за локализиране на проблемните зони, ако има 

такива.  

 

Между юни 2019 и май 2020 г. е проведено изследване от гражданската инициатива 

AirBG.info и сдружение “За Земята”, в което е отчетено превишаване на нормите за 

азотен диоксид в пет точки.36 Тези точки се намират съответно на ул. „Г. С. Раковски“ 

№193, бул. „Цар Освободител“ №31 и ул. „Козлодуй“ №108. Основните изводи от това 

изследване са, че има висока корелация между гъстотата и натовареността на уличната 

мрежа и високите стойности на този замърсител. Въпреки че резултатите от 

изследването на “За Земята” не са получени от измерване в точки с висока гъстота и 

моделирането на разпространението не е валидирано, все пак тези данни биха могли да 

бъдат използвани като допълнителен източник на информация за идентифициране на 

райони с потенциален проблем по отношение на азотен диоксид и необходимост от 

предвиждане на по-детайлни и систематични измервания и изследвания, с цел адекватно 

планиране на мерки.  

 

 
Източник: “За Земята”, 2020 
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I.9.2.15. Заключение и възможности за подобрение 

Въпреки, че в последното десетилетие емисиите на много замърсители на въздуха са 

намалели значително, концентрациите на някои от замърсителите на въздуха са все още 

по-високи от нормативните изисквания, като например средноденонощните 

концентрации на ФПЧ10. В тази връзка ЕК стартира процедура срещу България по 

нарушение пред Съда на ЕС, поради неспазването на нормите за ФПЧ10 в двадесет и осем 

общини в България, една от които София. Дългосрочната цел на ЕС е да се постигнат 

степени на чистота на въздуха, които не водят до неприемливи въздействия и рискове 

за човешкото здраве и околната среда. Според Европейската агенция за околна среда за 

2018 г. 65% от градското население в България е подложено на наднормено замърсяване с 

ФПЧ10. 37 Замърсяването на въздуха все още е на първо място като екологичен риск за 

здравето.38 В съответствие с целта за неговото намаляване ЕС обмисля въвеждането на 

по-строги норми в съответствие с препоръките на Световната здравна организация.  

Също така качеството на атмосферния въздух (КАВ) е тема с широк обществен 

интерес, увеличаващ се все повече през последните години.  

Във връзка с адекватното планиране на мерки за постигане на целите за чист въздух е 

необходимо систематично събиране на данни и анализи на тяхна база, включително за 

тяхното пространствено разпределение. Необходими са мерки за намаляване на 

замърсяването от битово отопление през зимата, което да адресира емисиите от 

ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ, както и точково източници на фин прах като кални точки, 

строителни обекти и промишлени източници на неорганизирани емисии, както и на 

мерки за намаляване на емисиите на азотни оксиди от автомобилния транспорт. 

Изпълнението на мерки за намаляване на горенето на твърди горива за отопление ще 

доведе до значим ефект на намаляване на концентрациите на прахови частици през 

зимата. 

 

I.9.2.16. SWOT анализ 

Силни страни   

● СО може да подобри качеството на атмосферния въздух чрез административни/ 

градоустройствени мерки - забрани и/или стимули.   

● СО може да подобри качеството на атмосферния въздух чрез инвестиционни мерки, 

напр. за изграждане на нови и по-добро поддържане на съществуващите зелени 

площи (вкл. междублокови пространства и паркове).   

● Липса на крупни индустриални замърсители.   

 

Слаби стани   

                                                           
37 Bulgaria - Air pollution country fact sheet — European Environment Agency (europa.eu) 

● Трайни превишавания на нормите на замърсяване с фини прахови частици през 

отоплителния сезон.   

● Използване на твърди горива с лоши характеристики (ниска калоричност и високо 

пепелно съдържание) и използване на неефективни битови горивни уредби.  

● Липса на анализ на ефекта от градската морфология/ застрояване върху 

влошеното качество на атмосферния въздух.  

● Липса на стимули за използване на алтернативни незамърсяващи методи за 

отопление.  

● Липса на стимули за използване на незамърсяващи/ нискоемисионни превозни 

средства.  

● Липса на система за събиране на необходимите данни от различни сектори за 

целите на пълна инвентаризация на емисиите от различните сектори, спрямо 

която да се определи настоящото състояние с достатъчна надеждност и да се 

планират мерки за ограничаване на замърсителите.  

● Липса на модлеиране на базата на надеждни данни на ефектите от въвеждане на 

нискоемисионни зони за транспорт и битово отопление, на базата на което да се 

дефинират съответните зони, както и да се извърши пълна оценка на 

въздействието на такива мерки; 

● Липса на стимули за предотвратяване и контрол върху нерегламентирано изгаряне 

на отпадъци.   

● Избраните пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух от 

различните сектори (например от транспортните средства) не е адекватен. 

● Значителни пропуски, недостатъчен брой на измерванията в данните от 

националната мониторингова мрежа, което не позволява определянето 

средногодишни и др. стойности и съответно ползването им при моделиране и 

анализ. Напр. за ФПЧ 2.5 и NO2  

● Липса на достатъчно данни и анализи за прекурсорите за вторично замърсяване на 

въздуха като озон, летливи органични съединения и азотни оксиди. 

● Липса на анализи за здравния ефект от наднорменото замърсяване в СО върху 

жителите, както и върху здравната система. 

 

 

Възможности   

● Развитие на алтернативни форми за мобилност - електромобили, велосипедно и 
пешеходно придвижване и други.  

● Възможност за въвеждане на нискоемисионни зони. 

 
38 ‘Healthy Environment, Healthy Lives’, EEA Report 21/2019 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2020-country-fact-sheets/bulgaria
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● Градското планиране за осигуряване на подходящ микроклимат, осигуряващ 
движение на въздушните маси и внасяне на чисти въздушни маси.   

● Прилагане на природнобазирани решения за улавяне на замърсители - например 
изграждане на паркове в териториите с наднормено замърсяване и/ или зелени 
стени.  

● Повишаване на информираността на гражданите за здравните рискове от 
замърсяването на въздуха и съответно на мерки, които всеки може да предприеме 
в ежедневието си и при личен избор за намаляване на замърсяването.  

 

Заплахи   

● Продължаване на тенденциите за наднормени нива на замърсяване на въздуха, 

особено в отоплителния сезон. 

● Продължаваща тенденция за внос на стари автомобили.   

● Пренос на замърсители от съседни общини.   

● Неспазване на новите по-строги норми за чистота на атмосферния въздух, напр. за 

ФПЧ 2.5, които са е сила от 2020..  

● Недостатъчна комуникация от страна на СО за участието на населението в 

изпълнение на мерките за намаляване на замърсяването на въздуха.   

● Въвеждане не мерки, на базата на недостатъчно надеждни данни и анализи и без 

оценка на въздействието.  

 

 

  


