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Въведение
Замърсяването на въздуха е най-големият екологичен риск за здравето на хората в Европа 
според Европейската агенция за околната среда. Основните замърсители, които се цитират са 
фините прахови частици (ФПЧ), азотен диоксид, в по-малка степен озон и други. Поради 
продължаващото замърсяване в немалко страни,  ЕС  започна сериозно не само да обръща 
внимание  на  проблема,  но  и  да  настоява  за  по-ефективни  и  бързи  мерки  прилагани  от 
страните членки. Срещу редица държави стартираха наказателни процедури за непостигане 
на нормите заложени в европейското законодателство. В някои случаи процедурите са в Съда 
на Европейския съюз, а в случая с България дори има осъдително решение от 5 април 2017 г. 
заради  систематичното замърсяване на въздуха с ФПЧ. 

В Западна Европа основното замърсяване, което е обект на засилени мерки напоследък, е 
това  с  азотен  диоксид  (NO2),  чийто  източници  в  градовете  са  предимно  автомобилите. 
България формално покрива повечето норми по този показател. Например през  2016 г.   за 
последно  е регистрирано превишение на средногодишната норма за азотен диоксид в АИС 
„Плевен“, АИС „ж.к Тракия“ и АИС „Варна – Батак“. Според последния национален доклад 
за  състоянието  на  околната  сред  „[п]рез  2018  г.  не  са  регистрирани  превишения  на 
средногодишната норма за азотен диоксид. Средночасовата норма за този замърсител също е 
спазена  във  всички  пунктове  от  Националната  система  за  мониторинг  на  качеството  на 
атмосферния въздух.“1 Добра новина,  но  за  дългосрочно постигане на  мерките следва да 
говорим,  когато  имаме  период  от  няколко  последователни  години  (минимум  5  г.)  без 
нарушения . 

Макар и да нямаме превишения на средночасовите или алармените прагове, поради малкото 
станции за измерване е трудно да се правят по-детайлни анализи особено за места, в които се 
предполага, че може да има по-високи стойности на замърсителя.  Станциите за измерване на 
замърсяването в България по-скоро осигуряват минимално съответствие със закона и поради 
тази причина не представляват мрежа даваща детайлна информация и позволяваща подробни 
анализи. 

1 Качество на въздуха, Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в РБългария за 2018 .г, ИАОС 
http://eea.government.bg/bg/soer/2018/air/kachestvo-na-atmosferniya-vazduh 

http://eea.government.bg/bg/soer/2018/air/kachestvo-na-atmosferniya-vazduh


Азотните оксиди и азотният диоксид участват в образуването на още два замърсителя, които 
се отчитат – озон и фини прахови частици. Намаляването на емисиите на азотни оксиди ще 
допринесе  и  до намаляването на  приземен озон и  ФПЧ. Трябва да  се  има предвид,  че  в 
изпълнение  на  европейското  законодателство,  освен  постигането  на  настоящите  норми, 
България следва към 2030 г. още да намали емисиите си на озон, ФПЧ, азотен диоксид и 
други. Важно е да се отбележи, че през 2020 се очаква СЗО да излезе с нови нива с оглед  
новите научни данни и тези нива вероятно ще са по-амбициозни от настоящите. 

Цел на анализа – защо го правим
В  града  азотният  диоксид  е  важен  индикатор  най-вече  за  замърсяване  причинено  от 
автомобилния  трафик  предимно от  дизелови  автомобили.  Водейки  се  от  програмите  за 
качество на въздуха в различни градове и в частност  София, в които транспортът е сред 
основните  замърсители  на  въздуха  с  азотен  диоксид,  решихме  да  изследваме  неговите 
концентрации  в  различни  точки  в  София.  Първото  изследване  проведохме  през  зимния 
период на 2017-2018 г, като данните бяха показани визуално чрез карти в интернет и не бяха 
обособени  в  доклад.  Тогава  бяха  установени  точки  в  София,  където  измерените 
средномесечни стойности бяха над средногодишната норма. Поради късия период и самия 
метод на изследване не можехме да твърдим, че не се спазват нормите. Но измерените високи 
стойности бяхаи ндикатор за потенциален проблем и изискваха допълнителни изследвания. 

Впоследствие през 2019 г. гражданската мрежа AIRBG организира по-мащабно събиране на 
данни  в  София  с  помощта  на  немската  организация  Дойче  Умвелтхилфе  (Deutsche 
Umwelthilfe). Броят на изследваните точки е доста по-голям, като за част от тях събраните 
данни покриват повече от година, което дава възможност за сравняване със средногодишната 
норма.  Данните  от  измерванията  са  достъпни  в  интернет и  от За  Земята  решихме  да 
направим допълнителен анализ като ги сравним и с  данните от  официалните станции от 
националната  мрежа  за  измерване  качеството  на  въздуха  поддържана  от  Изпълнителна 
агенция по околна среда (ИАОС).

Целта  е  след  събиране  и  анализиране  на  резултатите,  ако  е  необходимо, да  отправим, 
препоръки към институциите за подобряване качеството на въздуха. В тази връзка анализът 
излиза по време на разработването на програмата за качество на въздуха в София за периода 
2021-2026  (ПКАВ  2021-2026).  Надяваме  се  резултатите  да  бъдат  взети  предвид  при 
подготовката на мерките в програмата. Втората цел е обогатяване на данните за качеството на 
въздуха  в  София,  разширяване  на  изследванията  по  темата,  които  за  България  са 
изключително малко и информиране на гражданите. 

Резюме 
Настоящият доклад дава представа за замърсяването на въздуха в София с азотен диоксид  на 
места  засегнати от  интензивен автомобилен трафик,  в  които няма официални станции за 
измерване  на  замърсяването.   Тези  над  30  места  дават  важна  допълнителна  информация 
необходима  за  вземането на  отговорни  решения  и  прилагането  на  адекватни  мерки  за 
подобряване качеството на въздуха. 

https://airbg.info/
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Настоящият  доклад  представя  момента  снимка  на  състоянието  на  въздуха  с  София  по 
отношение  на  азотния  диоксид  за  периода  от  май  2019  г.  до  юни 2020  г.  и не  обхваща 
календарната  година.  Ако  бъде  избран  друг  едногодишен  период,  за  който  има  данни, 
резултатите няма да са същите по отношение на конкретни стойности и точки, но вариациите 
едва ли ще са съществени. Понеже данните от измерванията с дифузионни тръби са лесно 
достъпни  в  интернет,  а  тези  от  ИАОС -  след  поискване,  то  всеки  би  могъл  да  направи 
изчисления за периода, който го интересува. 

Докладът има две цели. Първата е да подпомогне подготовката на програмата за качество на 
въздуха  на  град  София  за  периода  2021-2026.  Втората  е  да  информира  гражданите,  че 
проблемът  със  замърсяване  с  азотен  диоксид  в  София  не  е  решен въпреки  официалните 
данни, като същевременно разшири броя на изследванията по темата. 

Основните резултатите от измерванията с дифузионни тръби са следните:

 В 2  от  точките,  в  които  имаме  измервания,  покриващи период от  12  месеца,  има 
превишение на средногодишната норма (СГН) от 40 µg/mg/m3.  А в  трета нормата не е 
превишена само за 0,09 µg/mg/m3. 

 Отделно  от  тези  3  точки,  в  12  други  с  данни,  покриващи  от  8  до  11  месеца,  
стойностите са над СГН. Формално за тях не се съдържа пълен набор измервания, за 
да се изчисли средногодишна концентрация, но данните покриват над ¾ от годината, 
така че са добро приближение. Т.е. в над 1/3 от изследваните 40 точки са отчетени 
високи стойности близки до или над средногодишната норма.

 За  изследвания  период  всички  официални  станции  не  показват  превишения  на 
средногодишната норма за азотен диоксид, което се потвърждава и чрез дифузионни 
тръби в същите точки. 

В допълнение: 
 изследвания проведени от  чужди изследователи показват,  че през месеците март и 

април  2020  г.  има  видимо  спадане  на  месечните  стойности  на  азотен  диоксид 
вследствие на ограниченията заради COVID-19. 

Като цяло в тази комбинация от измервания и при сравнението на резултатите, за пореден път 
може да бъде отчетен неблагоприятния ефект от транспорта върху концентрацията на NO2. 
Това не е изненадващо, а в подкрепа на наблюденията при този вид емисии по света и у нас. 
Можем да заключим, че ако не беше намалял трафика вследствие на мерките срещу COVID-
19, е много вероятно да имаме повече точки с превишаване на средно-годишните норми. 

Основният  извод  от  анализираните  данни  е,  че  София  потенциално  има  проблем  с 
концентрации  на  азотен  диоксид  над  нормите,  който  поради  специфичното 
разположение на официалните станции не се отчита като такъв. 

Необходими са повече измервания в точки с потенциално високо замърсяване и отчитане на 
тези  резултати  при  определяне  на  мерките  на  територията  на  София,  както  и  за 
позиционирането на официалните измервателни станции в съответствие с изискванията на 
Директива 2008/50/ЕО. 

Съществен въпрос от епидемиологична гледна точка е: какъв е делът на населението на град 
София изложено в по-дълги или по-къси периоди от време на замърсяване с NO2 в близост 
до и над нормите, включително прагови концентрации и алармени стойности. Това изисква 



по-надежден  транспортен  модел  и  анализи  на  трафика,  измервания  и  дисперсионно 
моделиране на замърсяването на въздуха с азотен диоксид, както и оценка на експозицията на 
гражданите и посетителите на София на замърсители в рамките на отделни часови интервали 
и средногодишно спрямо отделни малки единици наизследване (улични сегменти, квадранти) 
или  адреси.  Такава  информация  е  нужна  не  само  за  изследователски  цели,  а  е  особено 
значима за адекватното прилагане на европейското и българско законодателство, както и по-
тясно насочване на свързаните политики, програми, планове и проекти на територията на 
Столична община и град София.

Основна информация за изследването
Пространственият  обхват  на  изследването  за  град  София  е  определено  от  данните 
предоставени  на  обществеността  от  гражданската  мрежа  AirBG.info,  за  което  следва  да 
благодарим на доброволците, създали и подкрепящи дейността на тази мрежа. Изследването 
е проведено въз основа на данните събрани в периода от 3-ти юни 2019 до 31-ви май 2020 
година,  за  да обхване цяла година и за  да бъде отнесено към настоящата средногодишна 
норма от 40 µg/mg/m3. Данните са достъпни онлайн на страницата на мрежата и могат да бъдат 
свободно използвани. За направата на картите е използван софтуера QGIS, версии 2.18 и 3.4.

Таблица 1: Основни периоди на излагане на дифузионните тръби (втори период)

03/06/2019 30/06/2019 1 период - 27 дни

30/06/2019 01/08/2019 2 период – 32 дни

01/08/2019 28/08/2019 3 период  - 27 дни

28/08/2019 26/09/2019 4 период – 29 дни

26/09/2019 31/10/2019 5 период – 35 дни

31/10/2019 30/11/2019 6 период – 30 дни

30/11/2019 03/01/2020 7 период – 34 дни

03/01/2020 03/02/2020 8 период – 31 дни

03/02/2020 27/02/2020 9 период – 24 дни

27/02/2020 04/04/2020 10 период – 37 дни

04/04/2020 02/05/2020 11 период – 28 дни

02/05/2020 31/05/2020 12 период – 29 дни

https://airbg.info/no2/


Методология - Изследване на въздуха чрез дифузионни 
тръби

Изследването  на  азотен  диоксид  е  направено  чрез  използване  на  дифузионни  тръби 
(епруветки)2. Методът се използва от години, стандартизиран е, евтин е и сравнително лесен 
за изпълнение. Резултатите са достатъчно надеждни при изследване и на ниски, и на високи 
осреднени концентрации,  както в затворени помещения,  така  и  навън.  Методът е  удобен, 
особено  когато  не  се  търси  абсолютна  точност  и  прецизност  (Nash  &  Leith,  2010).   В 
Германия методът се използва като доказателство в немските съдилища. Методът покрива 
изискванията  за  еквивалентен  на  референтния  метод  за  нуждите  на  Директива 
2008/50/ЕО3,4,5. 

   „Дифузионните тръби работят чрез процес, наречен молекулярна дифузия. По време 
на  молекулната  дифузия  съединенията  ще  се  преместят  от  площ  с  висока 
концентрация до област с  ниска концентрация.  Съединенията във въздуха са с  по-
висока  концентрация  от  тези  в  тръбата,  така  че  съединенията  да  се  разпръснат  в 
тръбата и да се съберат върху абсорбента в края на тръбата. Тъй като съединенията се 
абсорбират, ниската концентрацията в тръбата се поддържа и следователно дифузията 
продължава. Скоростта, с която се движат съединенията в тръбата, се нарича скорост 
на  поемане.  Това е  известна скорост и  се  използва  при изчисленията  по време на 
анализ.  Tръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наръбите  са  прозрачни,  тъй  като  е  необходима  светлина  за  процеса  на 
абсорбиране. 

Дифузионните  тръби  са  предназначени  за  дългосрочно  наблюдение,  така  че 
достатъчна концентрация на съединенията да се абсорбира върху тръбите, за да бъдат 
регистрирани  по  време  на  анализа.  Епруветката  трябва  да  бъде  поставена  на 
местоположението за мониторинг и оставена там между 2 и 4 седмици. След края на 
периода на вземане на пробите тръбите се запечатват и се връщат в лабораторията за 
анализ.  Лабораторията  определя  концентрацията  на  съединенията  в  епруветката. 
Резултатът,  заедно със  скоростта  на  поглъщане на  реагента,  се използват,  за  да  се 
изчисли средната концентрация на съединенията, които са били налични във въздуха 
през периода на наблюдение. Резултатите са докладват в части на милиард (ppb) и 
микрограма  на  кубичен  метър  (μm/mm/m3),  за  да  се  позволи  сравнение  с  нормите  и 
препоръчителните обвързани със здравето нива.“6

2 Tръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наechnical Data Sheet: Tръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наDS 1, DIF 100 RTръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наU - NITръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наROGEN DIOXIDE (NO2), Gradko International, UK, 2018, на английски, 
http://www.gradko.com/environmental/environmental-resources/technical-resources/technical-data-sheets/how-do-palmes-tubes-
work.pdf   

3 German Report by LANUV: Measurement of nitrogen dioxide in ambient air with passive collectors in NRW. Demonstration of 
equivalence with the reference method of the European Directive 2008/50/EC and the 39th BlmSchV. https://www.lanuv.nrw.de/
fileadmin/lanuvpubl/3_fachberichte/30059.pdf 

4  Tръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наhe equivalence of diffusive samplers to reference methods for monitoring O3, benzene and NO2 in ambient air in Journal of 
Environmental Monitoring: In the case of NO2, all the results of the laboratory and field experiments respected the requirements 
necessary for the demonstration of equivalence. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2008/em/b802260g/unauth#!
divAbstract 

5 UK Air Defra (Department for Environment Food & Rural Affairs): Tръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наhe method is cheap, simple, and provides concentration 
data in most circumstances that are sufficiently accurate for assessing exposure and compliance with Air Quality criteria. https://
uk-air.defra.gov.uk/assets/documents/reports/cat05/0810141025_NO2_review.pdf 

6 Как работят дифузионните тръби, Gradko International, UK, 2018, на английски, 
http://www.gradko.com/environmental/environmental-resources/technical-resources/technical-data-sheets/how-do-palmes-tubes-
work.pdf

http://www.gradko.com/environmental/environmental-resources/technical-resources/technical-data-sheets/how-do-palmes-tubes-work.pdf
http://www.gradko.com/environmental/environmental-resources/technical-resources/technical-data-sheets/how-do-palmes-tubes-work.pdf
https://uk-air.defra.gov.uk/assets/documents/reports/cat05/0810141025_NO2_review.pdf
https://uk-air.defra.gov.uk/assets/documents/reports/cat05/0810141025_NO2_review.pdf
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2008/em/b802260g/unauth#!divAbstract
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2008/em/b802260g/unauth#!divAbstract
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/3_fachberichte/30059.pdf
https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuvpubl/3_fachberichte/30059.pdf
http://www.gradko.com/environmental/environmental-resources/technical-resources/technical-data-sheets/how-do-palmes-tubes-work.pdf
http://www.gradko.com/environmental/environmental-resources/technical-resources/technical-data-sheets/how-do-palmes-tubes-work.pdf


Отделните  лаборатории в  Европа работят  с  различни дифузионни тръби.  През  зимата  на 
2017-2018 г. За Земята използва тези на  Buro Blauw от Нидерландия. Според описанието, 
налично на страницата на AirBG.info, при изследването през втория период (юни 2019 г. – 
май 2020 г.)  са използвани услугите на швейцарската лаборатория  passam ag (passam.ch), 
която  също  разполага  със  значителен  опит  и  е  сертифицирана  за  извършване  на  такава 
аналитична дейност.

Локации – описание – Групиране в София, обща карта 
Изборът на локации за втория период и протичането на процеса е направен от доброволците 
от мрежата AIRBG.info. В таблица 2б е направено описание на точките на измерване през 
втория разглеждан период (юни 2019 г..– май 2020 г.).

Таблица 2б Списък с точки на измерване

№ Наименование на точката (Адрес) Описание
1 Бизнес Парк София Административен Жилищен
2 Копитото (данни само от АИС) Извънградски
3 жк. „Дружба 2 Жилищен
4 жк. „Младост 1 А“ Жилищен
5 ул. „Атанас Манчев“ Жилищен
6 бул. „Александър Малинов“ 37 Жилищен

7
бул. „Цариградско шосе“ №66 АИС – Младост (данни 
от туби и от АИС)7 Жилищен

8 бул. „Черни Връх" №51 Жилищен
9 ул. „Костенски водопад“ 59 Жилищен
10 бул. "България" Жилищен

11
бул. „Кръстю Пастухов“ №18 АИС – Дружба (данни 
от туби и от АИС) Жилищен

12 Винарово Колело. 4-ти Километър 1. Жилищен
13 бул „Драган Цанков" до автогара Юг локално платно Индустриален Жилищен

14
бул. „Цар Борис III“ №136А АИС – ИАОС (данни от 
туби и от АИС) Административен Жилищен

15 ул. „Трепетлика“ Жилищен
16 ул. „Хан Паган" Жилищен
17 ул. „св. Теодосий Търновски“ №11 Жилищен

18
жк. „Хиподрума" №15А АИС – Хиподрума (данни от 
туби и от АИС) Жилищен

19 Спирка на бул. "Цариградско шосе" Жилищен
20 ул. „Цар Асен" №120 Административен Жилищен
21 ул. „Виктор Григорович“ №42 Административен Жилищен
22 ул. „Раковски“ №193 Административен Жилищен
23 ул. ,,Ангел Кънчев" №43 Административен Жилищен
24 Бул. "Евлоги и Христо Георгиев"-Борисова градина Жилищен

7  Точка на припокриване с по-голямо разстояние, отколкото при другите, което е дало отражение в посока по-значителна 
разлика в измерените стойности, до голяма степен повлияно от по-близкото разположение на тубите до бул. Александър 
Малинов, спрямо АИС, която е разположена навътре в терена на НИМХ, както и на по-високо и по-благоприятно като 
степен на озеленяване местоположение

http://buroblauw.nl/


25 бул. "Цар Освободител" №31 Административен Жилищен
26 ул. ,,Аксаков“ №31 Административен Жилищен
27 ул. "Солунска" 5 Жилищен
28 бул. Евл.Георгиев 141 Жилищен
29 ул. „Марагидик“ №18 Административен Жилищен
30 бул. „Македония" №7 Административен Жилищен
31 ул . "Шипка" №12 Административен Жилищен
32 жк. „Красна поляна 2“ бл. 38А Жилищен
33 бул. "Тодор Алеxандров" 9 Административен Жилищен
34 ул. ,,Дунав“ № 8 Административен Жилищен
35 ул. „Витиня" Жилищен
36 бул. „Сливница“ 303 Жилищен
37 пл. "Лъвов мост" №6 Жилищен
38 ул. "Козлодуй" №108 Жилищен
39 ул. "605-та", ж.к. Люлин 6 Жилищен
40 бул."Княгиня Мариа Луиза" 193 Жилищен
41 ул. "Христо Станишев" Жилищен

42
ул. „Република“ №70 АИС – Надежда (данни от туби и 
от АИС) Жилищен



Фиг. 1б Карта с местоположения на точките на изследване и официалните измервателни 
станции на ИАОС (Източник: google maps)

* Местоположението на АИС Хиподрума и една от точките на изследване съвпадат, затова на 
картата се вижда само АИС Хиподрума. На картата се вижда и АИС Орлов Мост, но тя е 
преместена в Младост (в двора на НИМХ) през октомври 2015 г.

- местоположение на официалните измервателни станции на ИАОС

- местоположение на поставените дифузионни тръби



Резултати от измерванията и интерпретация

Анализ и интерпретация на Резултатите

Резултатите са представени освен като стойности в таблица и като карти. При сравняването и 
интерпретацията  на  данните  сме  използвали  средногодишната  норма  (СГН)  за  азотен 
диоксид от 40 µg/mg/m3.  

Направено е и сравнение между данните от измерванията от тръбите и от АИС, там където те 
са в непосредствена близост или на относително малко разстояние една от друга (Таблица 3). 
Разликите в отделните стойности за наблюдаваните месеци туби/АИС варират от +0,41 µg/mg/m3 

(Хиподрума,  юни 2019)  /-0,44  µg/mg/m3 (Дружба,  юни 2019)  до  +19,69  µg/mg/m3 (Младост,  май 
2020)/-29,95 µg/mg/m3 (Младост, юни 2019). Средната разлика при отделните точки на измерване 
е между 4,29 и 6,25 µg/mg/m3 като абсолютни стойности и варира между 2,17 и 9,18 µg/mg/m3  при 
средногодишните стойности, но е в границите между 2,17 и 5,04 µg/mg/m3, като се изключи по-
специфичният  случай  при  Младост.  Усреднената  разлика  при  месечните  абсолютни 
стойности общо за всички точки е 6,58 µg/mg/m3, а ако се изключи Младост, стойността е 5,09 
µg/mg/m3. Често срещани разлики са малко по-високи стойности при тубите през летните месеци 
и  по-високи  такива  при  АИС през  зимните  месеци.  Усреднената  разлика  при  годишните 
абсолютни  стойности  общо  за  всички  точки  е  6,75  µg/mg/m3,  а  ако  се  изключи  Младост, 
стойността е 5,23 µg/mg/m3. Във всички точки с изключение на Младост, по-високите стойности 
са при АИС.

Таблица 3: Средна стойност на концентрациите на NO2 в µg/mg/m3 по периоди за всички АИС в 
София, АИС Копитото е извънградска фонова и е показана само за удобство.

Средна стойност на концентрациите на NO2 в µg/mg/m3 за всички АИС в София и за тубите с  
измервания в непосредствена близост

Период
03.06.2019-
31.05.2020

Дружба Павлово Младост Надежда Хиподрума Копитото

АИС AirBG АИС AirBG АИС AirBG АИС AirBG АИС AirBG АИС
AirB

G
03.06-
30.06.2019

17,66 18,1 23,41 28,50 9,65 39,60 20,45 15,80 25,61 25,20 4,62 _

30.06-01.08-
2019

15,70 16,20 18,80 21,40 9,11 31,90 23,02 15,00 21,51 17,70 3,97 _

01.08-
28.08.2019

15,30 18,80 22,78 22,20 9,88 29,30 23,56 16,50 24,29 21,80 5,02 _

28.08-
26.09.2019

21,42 18,30 28,32 25,30 37,41 41,60 22,80 19,80 29,45 25,40 6,14 _

26.09-
31.10.2019

34,32 _ 34,42 43,60 39,74 50,70 41,65 38,20 52,50 46,40 7,50 _

31.10-
30.11.2019

25,19 22,80 36,90 30,30 41,93 36,10 22,09 23,70 34,82 28,90 5,15 _

30.11.2019-
03.01.2020

35,81 30,14 49,94 44,00 54,80 47,40 37,69 32,70 44,42 39,80 4,22 _

03.01-
03.02.2020

37,91 33,73 46,30 31,20 42,85 53,00 35,32 29,00 41,74 33,00 4,62 _



03.02-
27.02.2020

33,06 29,40 39,59 33,90 34,28 46,60 27,09 25,80 36,83 32,10 4,32 _

27.02-
04.04.2020

21,8 18,5 26,6 21,1 29,1 31,0 20,5 19,7 25,3 17,5 5,38 _

04.04-
02.05.2020

15,9 14,9 21,1 9,2 19,6 28,8 16,0 14,3 19,6 17,0 4,50 _

02.05-
31.05.2020

13,0 _ 15,5 15,0 19,7 _ 12,2 20,8 15,7 13,8 3,94 _

Средно-
годишно

24,26 22,09 30,74 27,14 30,46 39,64 25,50 22,61 31,60 26,56 4,95 _

(Източник: Данните за АИС са получени от ИАОС чрез ЗДОИ)

Данните от двата типа измервания, показват че в районите в близост до АИС няма 
превишаване на нормите.8 Тъкмо при липса на превишаване в АИС се счита, че нормите са 
постигнати.  Но дали въздухът е в нормите и на други места, зависи къде са разположени 
измервателните  станции  и  техния  брой.  За  измерване  на  замърсяване  от  транспорта 
станциите се монтират в близост до пътното платно на улици, които са обградени от сгради 
образуващи  т. нар.  каньони. Именно тези каньони обикновено са най-замърсените места. 
Отделно чрез  подходящо  моделиране може да се установят потенциални зони, където има 
или  може  да  се  очаква  наднормено  замърсяване  и  така  да  се  оцени  дали  АИС  са  на 
подходящите  места.  Основно  законово  изискване  е  пунктовете  за  мониторинг  да  бъдат 
разположени  в  зони,  в  които  са  налице  най-високите  нива  на  замърсяване,  и  в  които 
населението може да бъде изложено пряко или косвено на замърсяването за период, който е 
значим в сравнение с периода на осредняване на пределно допустимата(ите) стойност(и).9 

При наличие на данни за замърсяване над нормите извън АИС е неправомерно да се твърди, 
че се постигнат нормите, просто защото пунктовете за мониторинг не са разположени в най-
замърсените  места.  Отчитайки  това,  друг  начин  за  проверка  на  качеството  на  въздуха  и 
намирането на потенциално замърсени зони е чрез използвания метод с дифузионни тръби.

8 Изводът е валиден за средногодишната-норма. Докладът не разглежда почасови концентраци поради невъзможност те 
да бъдат измерени с дифузионни тръби.

9 Приложение III, Б,  т.1, б."а", първо тире от Директива 2008/50/ЕО; Приложение 6, II, т. 1.1. от Наредба № 12 от 
15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон 
в атмосферния въздух



Таблица 4: Средномесечна и средногодишна стойност на концентрациите на NO2 в µg/mg/m3 
измерени с дифузионни тръби и чрез АИС в София. 

От приложените в  Таблица 4 данни се вижда,  че  от  точките,  в които имаме измервания, 
покриващи период от 12 месеца, има превишаване на средногодишната норма от 40 µg/mg/m 3 в 2 
от тях. А в една нормата не е превишена само за 0,09 µg/mg/m3.  Тези точки се намират съответно 
на  ул.  „Г.  С.  Раковски“  № 193,  бул.  „Цар  Освободител“  № 31  и  ул.  „Козлодуй“  № 108. 
Характерно за тях е, че се намират на или в близост до натоварени с трафик улици в София и 
са далеч от официалните измервателни станции на ИАОС. 

Две от точките са разположени в уличен каньон – от двете страни на улицата има сгради, 
които  са  предпоставка  за  задържане  и  циркулация  на  замърсителите  между  сградите.  За 
сравнение нито една от официалните станции не е разположена в уличен каньон. 

Отделно от тези 3 точки, в 12 други с данни, покриващи от 8 до 11 месеца, стойностите са 
над  СГН.  Формално  за  тях  не  се  съдържа  пълен  набор  измервания  за  да  се  изчисли 
средногодишна концентрация,  но  данните  покриват  над  ¾ от  годината,  така  че  са  добро 
приближение. Т.е. в над 1/3 от изследваните 40 точки са отчетени високи стойности близки 
до или над средногодишната норма. В някои АИС също са отчетени периоди със стойности 

Адрес / Име на станция

1 Бизнес Парк София 42.6258 23.3773 19.90 16.10 14.90 16.97 3 Не

2 АИС - Копитото 42.6372 23.2439 4.62 3.97 5.02 6.14 7.50 5.15 4.22 4.62 4.32 5.38 4.50 3.94 4.95 12 Да

3 жк. „Дружба 2 42.6429 23.4091 19.50 14.40 13.10 15.67 3 Не

4 жк. „Младост 1 А“, 42.6473 23.3808 24.30 21.30 16.70 20.77 3 Не

5 ул. „Атанас Манчев“ 42.6483 23.3422 31.80 25.70 22.70 26.73 3 Не

6 бул. „Александър Малинов“ 37 42.6489 23.3776 56.10 55.60 40.70 48.70 46.60 54.50 33.7 36.3 46.52 8 Не

7 бул. „Цариградско шосе“ №66 АИС - Младост 42.655 23.3817 39.60 31.90 29.30 41.60 50.70 36.10 47.40 53.00 46.60 31.0 28.8 39.64 11 Не

7 АИС - Младост (НИМХ) 42.6555 23.3833 9.65 9.11 9.88 37.41 39.74 41.93 54.80 42.85 34.28 29.1 19.6 19.7 29.00 12 Да

8 бул. „Черни Връх" №51 42.6602 23.3166 48.50 43.20 41.40 50.20 61.80 47.40 48.91 42.12 50.30 28.5 30.8 44.83 11 Не

9 ул. „Костенски водопад“ 59 42.6647 23.2982 43.90 41.40 53.00 46.90 59.40 42.30 44.09 40.49 39.20 30.8 44.14 10 Не

10 бул. "България" 42.6654 23.2883 50.70 48.90 63.20 56.10 55.80 45.1 33.2 38.8 48.97 8 Не

11 бул. „Кръстю Пастухов“ №18 АИС – Дружба 42.6665 23.4002 18.10 16.20 18.80 18.30 22.80 30.14 33.73 29.40 18.5 14.9 22.09 10 Не

11 АИС - Дружба 42.6665 23.4002 17.66 15.70 15.30 21.42 34.32 25.19 35.81 37.91 33.06 21.8 15.9 13.0 23.92 12 Да

12 Винарово Колело. 4-ти Километър 1. 42.6681 23.3675 66.70 54.10 36.80 44.20 46.30 42.60 32.1 27.0 38.86 9 Не

13 42.6694 23.3528 37.60 30.30 48.90 28.50 37.60 40.40 34.20 27.0 20.5 33.89 9 Не

14 бул. „Цар Борис III“ №136А АИС - ИАОС 42.6697 23.2685 28.50 21.40 22.20 25.30 43.60 30.30 44.00 31.20 33.90 21.1 9.2 15.0 27.14 12 Да

14 АИС - ИАОС (Павлово) 42.6698 23.2684 23.41 18.80 22.78 28.32 34.42 36.90 49.94 46.30 39.59 26.6 21.1 15.5 30.31 12 Да

15 ул. „Трепетлика“ 42.6712 23.3237 30.40 25.60 21.30 25.77 3 Не

16 ул. „Хан Паган" 42.672 23.2883 23.10 19.20 19.50 20.60 3 Не

17 ул. „св. Теодосий Търновски“ №11 42.6781 23.325 31.80 39.40 30.30 34.80 55.70 42.70 44.10 48.50 44.80 29.3 24.6 26.4 37.70 12 Да

18 жк. „Хиподрума" №15А АИС - Хиподрума 42.6808 23.2959 25.20 17.70 21.80 25.40 46.40 28.90 39.80 33.00 32.10 17.5 17.0 13.8 26.56 12 Да

18 АИС - Хиподрума 42.6806 23.2968 25.61 21.51 24.29 29.45 52.50 34.82 44.42 41.74 36.83 25.3 19.6 15.7 30.97 12 Да

19 Спирка на бул. "Цариградско шосе" 42.6827 23.3483 70.80 70.60 58.70 51.60 55.10 53.30 43.7 44.2 55.99 8 Не

20 ул. „Цар Асен" №120 42.6846 23.3136 32.70 33.40 29.00 35.50 57.40 36.90 47.20 43.10 41.70 27.3 22.8 23.4 35.86 12 Да

21 ул. „Виктор Григорович“ №42 42.686 23.3067 32.00 29.70 32.60 35.10 53.00 37.80 41.70 37.50 37.20 26.8 22.8 23.7 34.15 12 Да

22 ул. „Раковски“ №193 42.6861 23.3228 60.40 50.00 69.90 61.90 67.70 52.10 50.40 57.50 52.70 40.8 42.5 42.0 54.00 12 Да Да

23 ул. ,,Ангел Кънчев" №43 42.6888 23.3216 45.20 49.40 55.80 70.10 50.20 48.80 34.40 47.10 36.3 36.8 32.6 46.06 11 Не

24 Бул. "Евлоги и Христо Георгиев"-Борисова градина 42.6901 23.3373 77.90 82.40 58.00 58.80 64.80 56.80 43.7 47.8 53.5 60.40 9 Не

25 бул. "Цар Освободител" №31 42.6911 23.3369 76.30 68.30 67.20 71.50 66.10 51.40 54.80 58.30 56.40 42.2 42.1 48.7 58.60 12 Да Да

26 ул. ,,Аксаков“ №31 42.6923 23.3338 52.90 38.10 35.40 44.10 65.60 40.30 47.20 40.40 43.60 29.3 24.9 41.98 11 Не

27 ул. "Солунска" 5 42.6924 23.3223 37.00 55.90 34.10 38.70 38.10 39.80 26.0 18.6 23.2 34.60 9 Не

28 бул. Евл.Георгиев 141 42.6927 23.3444 44.50 58.20 35.00 44.80 45.80 43.30 30.0 27.6 26.4 39.51 9 Не

29 ул. „Марагидик“ №18 42.6938 23.3555 44.20 46.40 39.10 40.90 63.20 35.10 44.40 61.60 33.6 30.6 31.9 42.82 11 Не

30 бул. „Македония" №7 42.6938 23.314 34.60 30.20 30.90 35.60 65.60 37.10 45.70 37.40 39.90 27.0 23.7 19.9 35.63 12 Да

31 ул . "Шипка" №12 42.694 23.3368 34.10 29.40 31.00 34.60 57.20 36.10 45.00 40.00 41.50 29.3 24.6 25.4 35.68 12 Да

32 жк. „Красна поляна 2“ бл. 38А 42.696 23.2842 43.00 30.20 42.10 40.90 60.80 42.10 44.80 44.20 43.40 31.0 21.6 21.5 38.80 12 Да

33 бул. "Тодор Александров" 9 42.6978 23.3219 48.90 65.40 44.40 47.20 43.10 44.70 37.6 31.8 33.8 44.10 9 Не

34 ул. ,,Дунав“ № 8 42.6986 23.3331 33.70 32.60 31.90 41.30 60.10 40.50 42.70 39.90 22.5 23.2 36.84 10 Не

35 ул. „Витиня" 42.703 23.3731 22.10 20.50 18.90 20.50 3 Не

36 бул. „Сливница“ 303 42.7052 23.3321 50.50 43.40 46.00 46.10 44.10 35.3 43.0 35.4 42.97 8 Не

37 пл. "Лъвов мост" №6 42.7054 23.3238 51.90 59.60 42.10 47.90 51.10 68.10 39.4 32.4 32.8 47.26 9 Не

38 ул. "Козлодуй" №108 42.7075 23.3126 39.90 39.40 40.40 41.50 59.90 39.20 46.10 40.40 41.60 30.5 29.2 30.7 39.91 12 Да

39 ул. "605-та", ж.к. Люлин 6 42.7128 23.2516 24.30 18.90 18.00 20.40 3 Не

40 бул."Княгиня Мариа Луиза" 193 42.7142 23.3116 39.90 56.10 34.60 44.70 43.40 39.70 29.9 26.8 27.6 38.08 9 Не

41 ул. "Христо Станишев" 42.7173 23.3429 26.50 24.20 24.80 25.17 3 Не

42 ул. „Република“ №70 АИС - Надежда 42.732 23.3111 15.80 15.00 16.50 19.80 38.20 23.70 32.70 29.00 25.80 19.7 14.3 20.8 22.61 12 Да

42 АИС Надежда 42.7323 23.311 20.45 23.02 23.56 22.80 41.65 22.09 37.69 35.32 27.09 20.5 16.0 12.2 25.20 12 Да

Превишаване на СГН в точки с данни за 12 месеца

Работе
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иденти
фикато
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Геогра
фска 
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фска 
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2019-06-30 – 
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2019-09-26
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2020-01-03

2020-01-03 - 
2020-02-03
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2020-02-27

2020-02-27 - 
2020-04-04

2020-04-04 - 
2020-05-02

2020-05-02 - 
2020-05-31

Средна 
стойност за 
наблюдава
ния период

Брой 
месеци

Пълна 
година на 
наблюдени
е

Превишава
не на СГН

бул „Драган Цанков" до автогара Юг локално 
платно

Превишаване на СГН в точки с данни за 8-11 
месеца



над  СГН.  С  оглед  местоположението  им  в  жилищни  квартали  и  далеч  от  трафик,  то 
стойностите в близост до улиците са вероятно още по-високи.

В допълнение през  месеците март и  април  има видимо спадане  на  месечните стойности 
вследствие  на  ограниченията  заради  COVID-19,  което  е  отчетено  и  от  международни 
изследователи (виж следващата графика фиг. 1). 

Фиг. 1 Завръщане на замърсяването на въздуха в големи европейски градове.  Коригирани 
спрямо атмосферните условия концентрации на азотен диоксид по време на ограниченията 
на трафика и данните към 20 юни, след премахване на част от ограниченията.  30 дневна 
пълзяща стойност. (Източник;  https://twitter.com/HubertTръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наhieriot/status/1276112983265964032 и 
доклад10 https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/202006-Europe-Rebound-
4.pdf)

Можем да заключим, че при „нормални“ условия е много вероятно да имаме повече точки с 
превишаване на средногодишните норми. Тъй като точките не съвпадат с АИС, то София 
потенциално има проблем с концентрациите на азотен диоксид  по протежение на част от 

10 В доклада не е включена София заради техническа грешка, но методиката е същата и данните са показани на 
коригираната графика.

https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/202006-Europe-Rebound-4.pdf
https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2020/06/202006-Europe-Rebound-4.pdf
https://twitter.com/HubertThieriot/status/1276112983265964032


уличната  мрежа.  Необходими  са  повече  измервания  и  то  в  близост  до  уличния  трафик, 
включително и в градски каньони, подходящо моделиране базирано на трафика и уличната 
структура и отчитане на резултатите при определяне на мерките на територията на София.

Освен  таблиците  са  изготвени  и  карти  за  визуализиране  на  резултатите.  Те  представят 
измерени стойности на NO2 в двата типа точки - официалните автоматични измервателни 
станции (АИС), част от националната мониторингова система за качеството на атмосферния 
въздух (предоставени от  ИАОС),  както и местата  на  вземане на  проби и измерването на 
концентрацията  на  NO2  чрез  дифузионните  туби  (предоставени  от  гражданската  мрежа 
AirBG.info).

При визуализацията е възприето контрастно отделяне с червен цвят на установената като 
прагова  стойност  средногодишна  концентрация  от  40  µg/mg/m³  NO2 като  при  по-високите 
стойности се преминава в лилаво към края на избрания линеен цветови градиент. Картите 
представят информацията от двата типа измервания чрез интерполация с обратно претеглено 
разстояние (Inverse Distance Weighted (IDW)) за всеки отделен период, както и усреднено за 
цялата  година.  При  този  начин  на  картографиране  чрез  интерполация  е  важно  да  се 
подчертае, че гъстотата на точките и съответно разстоянието помежду им е определящо за 
точността  на  получените  фонове  със  стойности  на  концентрация  на  NO2  в  степените 
(скалата) на линеарния цветови градиент. На по-голямо разстояние от точките на измерване, 
при липса на други в близост, има голяма вероятност за разминаване на интерполираните от 
реалните стойности.  Въпреки това  интерполацията  показва  любопитни резултати особено 
там, където има по-значителна концентрация на измервания.

Картите не показват по-цялостното качество на атмосферния въздух и нито една от картите 
не показва точни стойности извън точките на измерване и минимална област около тях. По-
точен, но свързан със значително по-големи ресурси (човешки, времеви, финансови) метод за 
установяване  на  повсеместната  концентрация  на  NO2  във  всяка  една  точка  от  града 
представлява дисперсионното моделиране. То би могло да бъде достатъчно надеждно при 
задълбочена инвентаризация на емисиите от точковите, линейни и площни източници, както 
и при използването на подходящ изчислителен модел, отчитащ метеорологичните и теренни 
(форми на релефа и застрояване) особености. Също така за точността на дисперсионното 
моделиране са необходими повече реални измервания в продължителен период от време и 
неколкократни физико-химични анализи, които да позволят прецизирането (калибрирането) 
на модела. В приложение са всички картови материали в цифров вид като тук са показани 
най-основните,

Във фигура 2 е илюстриран резултатът от интерполацията на средногодишните стойности в 
точките на измерване, за които има пълен запис от 12 месеца. Там където има данни от АИС 
са илюстрирани преимуществено пред данните от гражданската мрежа.



Фиг. 2
 
Резултатите обобщени и анализирани за За Земята показват,11 че в 2 точки има превишаване 
на годишната норма за азотен диоксид.

Привързване на данните от точките на измерване с 
характеристики на уличната мрежа

За нагледност на анализа на данните, в следващите фигури (3-6) са илюстрирани междинните 
стъпки на привързване на данните от точките на измерване с характеристики на уличната 
мрежа  и  с  предварителни  резултати  от  гео-статистическо  разпределение  на  трафика 
осъществявано паралелно на тази разработка. Във фигура 7 е посочена представителността 
на  измерванията  спрямо територията  на  районите  в  град  София  при  възприет  радиус  на 
анализ от 500 m.

11 Kартосхеми на замърсяване с азотен диоксид в София за 2019 и 2020 г. (Буров и колектив, 2020)



Фиг. 3 Буфери с размери 10 (I-IV клас), 20 (I-III клас), 50 и 100 (I-III клас), 200 (I-II клас) и 
500 (I клас) m от съответните класове на участъците от първостепенната улична и 
приравнени към тях класове на републиканската пътна мрежа, попадащи в строителните 
граници на град София.



Фиг. 4 Буфери с размери 10 m (1000-3200 ППС/h), 20 m (1200-3200 ППС/h), 50 m (1600-3200 
ППС/h), 100 m (1800-3200 ППС/h) и 200 m (2400-3200 ППС/h) от участъци от 
първостепенната улична и републиканската пътна мрежа, за които е изчислен съответния  
капацитет въз основа на актуалните норми и брой активни ленти за движение,попадащи в 
строителните граници на град София.



Фиг. 5 Буфери с размери 10 m (коефициент при радиус на интеграция (INTръбите са прозрачни, тъй като е необходима светлина за процеса наr5000m) до 546,21), 
20 m (коефициент между 546,21 - 1072,98), 50 m (коефициент между между 1072,98 - 
1660,37), 100 m (коефициент между 1660,37 - 2427,4) и 200 m (коефициент между 2427,4 - 
4014,61) от участъци от първостепенната улична и републиканската пътна мрежа, за които е 
изчислен съответния коефициент при избрания радиус на интеграция от 5000 m чрез анализ 
на пространствения синтаксис (space syntax), попадащи в строителните граници на град 
София.



Фиг. 6 Топлинна карта на гео-статистическото разпределение на трафика по кръстовища на 
цялата улична мрежа на основата на ограничен набор от преброявания, GPS проследявания, 
характеристики на уличната мрежа, населението, дейностите, моторизацията и др. 
предположения и изчисления (в т.ч. корелационен и регресионен анализ, интерполация и др.) 
с радиус от поле за капацитет на кръстовищата и притегляне чрез поле с изчислени стойности 
на трафика.



Фиг. 7 Средно покритие на измерванията за наблюдавания период спрямо територията на 
районите в град София въз основа на топлинна карта с радиус 500 m.

Гъстотата  на  измерванията,  особено  на  тези  покриващи  целия  период  от  една  година  е 
незначителна  за  повечето  райони  на  София,  с  изключение  на  район  Средец,  където  се 
наблюдава значително струпване. От друга страна това струпване демонстрира различията на 
отделни ситуации в централната градска част, които могат да бъдат допълнително изследвани 
чрез микро модели и симулации.

В  следващите  таблици  са  представени  корелационните  зависимости  между  измерените 
резултати  и  характеристиките  на  уличната  мрежа  и  предварителните  резултати  от  гео-
статистическото разпределение на трафика.

Таблица 5: Корелация между средногодишните стойности за всички точки на измерване 
(пълни и непълни) от AirBG.info и АИС Копитото с принадлежността към изчислени 
характеристики на уличната мрежа и трафика
 Измерител Простра

нствен 
синтакси
с сума

Простра
нствен 
синтакси
с ранг

Капаците
т сума

Капаците
т ранг

Клас сума Клас 
ранг

Траф
ик

Средногоди
шна 
стойност 
на NO2

0,585917 0,327901 0,469298 0,541027 0,553142 0,52 0,62



Таблица 6: Корелация между средногодишните стойности за всички точки на измерване 
(пълни и непълни) от AirBG.info, частично заместени от АИС със съвпадащо 
местоположение и АИС Копитото с принадлежността към изчислени характеристики на 
уличната мрежа и трафика
 Измерит
ел

Простран
ствен 
синтакси
с сума

Простра
нствен 
синтакс
ис ранг

Капаците
т сума

Капаците
т ранг

Клас 
сума

Клас ранг Траф
ик

Средногод
ишна 
стойност 
на NO2

0,582028 0,312269 0,468326 0,538915 0,551653 0,51 0,60

Таблица 7: Корелация между средногодишните стойности за точките на измерване с данни за 
целия период от 12 месеца от AirBG.info и АИС Копитото с принадлежността към изчислени 
характеристики на уличната мрежа и трафика
 Измери
тел

Простра
нствен 
синтакси
с сума

Простра
нствен 
синтакс
ис ранг

Капацит
ет сума

Капацит
ет ранг

Клас 
сума

Клас 
ранг

Трафик

Средног
одишна 
стойност 
на NO2

0,804469 0,758815 0,525503 0,530134 0,741351 0,722163 0,648488

Таблица 8: Корелация между средногодишните стойности за точките на измерване с данни за 
целия период от 12 месеца от AirBG.info, частично заместени от АИС със съвпадащо 
местоположение и АИС Копитото с принадлежността към изчислени характеристики на 
уличната мрежа и трафика
 Измери
тел

Простра
нствен 
синтакси
с сума

Простра
нствен 
синтакси
с ранг

Капацит
ет сума

Капацит
ет ранг

Клас 
сума

Клас ранг Трафик

Средного
дишна 
стойност 
на NO2

0,801981 0,738845 0,520598 0,521836 0,73397 0,711199 0,581226

Най-висока взаимна зависимост има между измерените средногодишни стойности на NO2 и 
сумата  от  стойностите  на  коефициентите  на  интеграция  получени  чрез  анализ  на 
пространствения  синтаксис.  По-високата  степен  на  интеграция  на  сбора  от  участъци  на 
уличната мрежа предполага повече и по-постоянен трафик при относително моноцентричния 
радиално-кръгов  модел  на  развитие  на  град  София  и  неговата  улична  мрежа  и  макро 
структура.  Тук  е  важно  да  се  подчертае  и  значението  на  по-компактното  застрояване  и 
насищане  с  функции  в  по-централните  градски  части,  включително  наслагването  на 
исторически  възникнала  градска  морфология  на  застрояване  и  продължаващо 
преуплътняване. Това е довело до формирането на множество градски улични каньони и по-
трудно проветрива градска среда. Не бива да се пропуска и значението на геоморфологията и 
факта, че градското ядро е разположено в по-ниска и равна територия. Освен компактността, 
формирането на вторични центрове около главни булеварди, които са с определящо значение 



в междинни и по-периферни части на града също повишава тяхната степен на интеграция. Те 
се явяват основни носители на трафик поради по-ниска гъстота на първостепенната улична 
мрежа,  но  освен  това  често  имат  и  по-транзитен  начин  на  организация  на  движението. 
Същевременно около вторичните центрове и главни булеварди извън сърцевината на града 
влияят  ветрови  режими  на  проветрение,  които  намаляват  значимостта  на  всички 
характеристики на уличната мрежа и обема на трафика по отношение на концентрацията на 
азотни диоксиди. В по-топлите месеци и части от дни тези открити места предполагат и по-
бързи реакции на азотния диоксид в посока озон и други вещества.

Изводи и препоръки за София

Като цяло в тази комбинация от измервания и при сравнението на резултатите, за пореден път 
може да бъде отчетен неблагоприятния ефект от транспорта върху концентрацията на NO2. 
Това не е изненадващо, а в подкрепа на наблюденията при този вид емисии по света и у нас. 
Можем да заключим, че ако не беше намалял трафикът вследствие на мерките срещу COVID-
19 е много вероятно да имаме повече точки с превишаване на средно-годишните норми. Тъй 
като точките не съвпадат с АИС, то София потенциално има проблем с концентрациите на 
азотен диоксид. 

Необходими  са  повече  измервания  и  то  в  близост  до  уличния  трафик,  включително  и  в 
градски каньони и  отчитане на резултатите при определяне на мерките на територията на 
София. 

Съществен въпрос от епидемиологична гледна точка е какъв е делът на населението на град 
София изложено в по-дълги или по-къси периоди от време на замърсяване с NO2 в близост 
до и над нормите, включително прагови концентрации и алармени стойности. Това изисква 
по-надежден  транспортен  модел  и  анализи  на  трафика,  измервания  и  дисперсионно 
моделиране на замърсяването на въздуха с азотен диоксид, както и оценка на експозицията на 
гражданите и посетителите на София на замърсители в рамките на отделни часови интервали 
и  средногодишно  спрямо  отделни  малки  единици  на  изследване  (улични  сегменти, 
квадранти) или адреси. Такава информация е нужна не само за изследователски цели, а е 
особено  значима  за  адекватното  прилагане  на  европейското  и  българско  законодателство, 
както  и  по-тясно  насочване  на  свързаните  политики,  програми,  планове  и  проекти  на 
територията на Столична община и град София.
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