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 ДО 
 СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 
 гр. дело № 6614 / 2017г. 

 

СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА 
 

изготвена от: 
 

доц. д-р Нели Громкова Илиева 
 
 

Уважаема г-жо съдия, 

С протоколно определение от 11.11.2019 г. по гр. д. № 6614/2017 г. на СГС, ГО I-20 състав съм 
назначена за вещо лице за изготвянето на експертно заключение по допусната с протоколно 
определение от 20.05.2019 г. комплексна експертиза със задачи, посочени в т. 1, 2, 3 (вкл. всички 
подточки), 4, 5, 6 и 7 от молбата на ищците от 10.04.2019 г. и т 2.2 от отговора на исковата молба на 
ответника, имащи отношение към изясняване на фактическата страна за качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) в Столична община по показател фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5).  

Настоящата експертиза е изготвено в качеството ми на експерт по замърсяване в приземния 
атмосферен слой, определяне на емисиите от различни източници и математическо моделиране на 
разпространението на замърсители – удостоверение № 1503/2008 от МОСВ. 

I. УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 

Предварително е необходимо да се въведат някои важни основни понятия.  

Качество на атмосферния въздух (КАВ) е състоянието на приземния слой (където човек диша) и се 
определя от състава и съотношението на естествените съставки и добавените примеси (вредни 
вещества) с естествен или антропогенен произход. 

Физическият процес на разпространение на вредните вещества в атмосферата се нарича 
АТМОСФЕРНА ДИФУЗИЯ, която изучава условията на смесване на облак с вредни вещества с 
околния атмосферен въздух от източниците на емисии. Тези условия могат да са благоприятни или не 
по отношение на попадналите в приземния слой количества замърсители.  

Софийското поле, поради това че е негативна релефна форма (котловина) с малки размери спрямо 
основните барични системи, се характеризира с голяма честота на дълготрайни термични инверсии и 
радиационни мъгли през студеното полугодие и нощни инверсии (които се разрушават след изгрева на 
слънцето) през пролетните и есенни нощи. Инверсиите са най-неблагоприятните условия за 
разпространението на замърсители в приземния слой. Липсата или много слабата атмосферна 
турбулентност (която определя потенциала на атмосферата за самоочистване) възпрепятства 
размесването на примеса в по-голям обем въздух, при което цялото емитирано количество замърсител 
се натрупва в приземния атмосферен слой. 

Степента на замърсяване се определя от концентрацията на вредното вещество в приземния слой на 
атмосферата. Световната Здравна Организация определя стойностите на концентрация за всяко 
вредно вещество, които са безопасни за човешкото здраве, и които дават оценка за качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) за даден район.  

Физическите величини емисия и концентрация имат различно измерение: 

1. емисия - количество вредно вещество за определено време (масов поток) с размерност kg/год., 
g/s, kg/h. 

2. концентрация - количество вредно вещество в определен обем с размерност милиграм (или 

микрограм) за кубичен метър - mg/m3 или g/m3. 

В нашето законодателство тези величини имат пределно допустими стойности, постановени в 
различни нормативни актове. 
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I.1. Гранични стойности на изпускане на замърсители във въздуха (емисии) 
 

I.1-1. Неподвижни (организирани точкови) източници на емисии 

Операторите на всяко промишлено съоръжение с организирани изпускащи устройства (комини) на 
територията на община София с дейност, попадаща в Приложение № 4 ЗООС, имат издадени 
Комплексни разрешителни (КР), като съгласно чл. 125, ал. 1, т. 6 от ЗООС са длъжни да изготвят и 
предоставят на контролиращия орган (МОСВ/РИОСВ) Годишен доклад по околна среда (ГДОС) по 
утвърдената със заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на ОСВ Методика за реда и начина за 
контрол на комплексното разрешително. В съответствие с тази методика количествата на емисиите 
на всички вредни вещества в атмосферния въздух (включително и емисиите на прах) се попълват 
съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на 
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). Граничната стойност на 
изпускане (емисия) на прахообразни вещества (ФПЧ10) от дейността на всеки един оператор е 50 тона 
за година. Данните на изпусканите във въздуха емисии се определят на базата на измерване - 
собствени периодични измервания (СПИ) или собствени непрекъснати измервания (СНИ), или 
изчисление по балансови методи, съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за 
измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници. 

Регламент № 166/2006 регулира информацията за потенциално замърсяване, а не самото 
замърсяване. Въпреки това, регистърът оказва значителен натиск в посока предотвратяване и 
намаляване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, тъй като нито един 
оператор на индустриално предприятие не иска да бъде определен като един от най-големите 
замърсители в даден район. Не на последно място данните от регистъра предоставят надеждна 
информация на компетентните органи при вземане на решения във връзка с опазване на околната 
среда и в частност за опазване чистотата на атмосферния въздух. 

I.1-2. Неорганизирани (площни) източници на емисии 

За неорганизираните източници на емисии: открити кариери, незалесени пространства, терени с 
насипни материали, непочистени улици, строителни площадки и др. няма гранични стойности на 
прахови емисии. Единствено за автомобилния транспорт има въведени EURO стандарти за 
контролиране на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. 

I.2. Норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) с цел опазване на човешкото здраве 

Директива 2008/50/ЕО за по-чист въздух за Европа (CAFE) създава рамка за оценка на качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) с цел опазване на човешкото здраве, посредством въвеждане на пределни 
стойности на концентрация на различните замърсителите в приземния слой на атмосферата. 

В българското законодателство тази директива е транспонирана в Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за 
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 
озон в атмосферния въздух. В Таблица 1 са извадени пределните стойности (ПС) на нормите за КАВ 
по показател фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5). 

Таблица 1 

Замърсител 
Концентрация 
(СДН(1) / СГН(2)) 

Размерност 
Период 

на осреднение 
Разрешени 

превишения 

ФПЧ2.5 
25 Етап 1-2015г. 
20 Етап 2-2020г. 

µg/m3 1 година - 

ФПЧ10 
50 µg/m3 24 часа 35 

40 µg/m3 1 година - 
(1) средноденонощна норма (СДН), която е средноаритметична стойност от еднократните 

концентрации, регистрирани в продължение на 24-часа. 
(2) средногодишна норма (СГН), която е средноаритметичната стойност от 

средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година. 
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Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за пределните стойности на концентрациите на замърсителите в 
атмосферния въздух пряко регулира замърсяването с цел опазване на човешкото здраве и определя 
КАВ, като сравнява измерените концентрации в автоматични измервателни станции (АИС) с 
пределните стойности за СДН и СГН. 

II. ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ИЩЦИТЕ ВЪПРОСИ 
 

II.1. Превишавани ли са установените средногодишни норми за КАВ по отношение на 
съдържанието на ФПЧ2.5 и ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията на СО през периода 

01.01.2015г.  до днешна дата? Превишавани ли са допустимите норми на 
средноденонощната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух над територията на СО 
през процесния период? На кои места и колко пъти за всяка календарна година? 

 

II.1-1. Данни от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) 

Анализи и оценки за КАВ в даден въздушен басейн се правят на база данните за измерените 
концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от автоматичните измервателни станции (АИС) на НСМОС. Не може 
да се прави достоверна оценка на КАВ до определена дата (например до 29.05.2017г.), освен към 
последната дата на съответната календарна година, доколкото данните от измерванията на станциите 
следва да бъдат съпоставени с пределните стойности за опазване на човешкото здраве по Наредба № 
12/2010, които са за 1 година (СГН) или за 24 часа (СДН). 

Във всяка зона или агломерация броят на пунктовете за вземане на проби за ФПЧ10 и ФПЧ2.5 не трябва 
да бъде по-малък от минималния брой точки за вземане на проби, посочени в Приложение № 7, чл. 12 
(1) на Наредба № 12/2010 г. (Директива 2008/50/ЕО) - Фигура 1. 

 

Фигура 1 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Софийска община се контролира в 6 
автоматични измервателни станции (АИС) и в 1 ръчен пункт, включени в Националната система за 
мониторинг на околната среда на МОСВ, чийто данни се изпращат и до Европейската агенция по 
околна среда: 

1. Гара Яна (ръчно пробонабиране) – европейски код BG0024A – крайградски фонов; 
2. АИС Надежда – европейски код BG0040A – градски фонов; 
3. АИС Дружба – европейски код BG0052A – градски фонов; 
4. АИС Орлов мост – европейски код BG0054A – градски транспортен заменен с АИС Младост 

(BG0079A); 
5. АИС Хиподрума – европейски код BG0050A – градски фонов; 
6. АИС РИОСВ/Павлово – европейски код BG0073A – градски транспортен; 
7. АИС Копито – европейски код BG0070A – извънградски фонов. 
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Съгласно информация от ИАОС (писмо № 3106 от 04.12.2019г.), в Таблица 2 са обобщени данните за 
ФПЧ10 от пунктовете за мониторинг на територията на Столична община за 2015г., 2016г. и 2017г. и за 
пълнота – тези за 2018 г. 

Таблица 2 

Пункт 

Г
о

д
и

н
а 

Гара 
Яна 

АИС 
Дружба 

АИС 
Павлово 

АИС 
Копитото 

АИС 
Младост 

АИС 
Надежда 

АИС 
Орлов мост 

АИС 
Хиподрума 

Брой регистрирани 
данни 

2015 346 357 351 279 63 357 263 346 

2016 362 353 355 324 343 247(*) - 354 

2017 358 357 340 319 362 361 - 365 

2018(**) 326 358 333 348 351 362 0 365 

Брой превишения на 
ПС за СДН 

2015 74 74 70 3 29 52 45 58 

2016 98 74 60 
 

42 40 - 59 

2017 55 46 65 4 39 96 - 71 

2018 34 21 62 4 41 82 0 55 

Средногодишна 
концентрация 

2015 37.39 41.78 40.22 15.96 - 34.60 40.97(***) 38.09 

2016 41.13 40.11 39.25 15.37 33.04 33.90(***) - 39.35 

2017 34.04 32.72 42.46 16.05 32.99 49.57 - 43.64 

2018 34.22 25.05 40.82 16.91 35.57 42.45 - 38.94 

(*) Поради технически причини няма данни от АИС Надежда за периодите 01.07÷18.08, 23.09÷27.10 и 8÷28.11 през 2016г. 
(**) Данни от сайта Европейската агенция по околна среда - http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm 
(***) Данни от сайта на ИАОС - http://eea.government.bg/bg/dokladi/Godishen-bul-KAV-18/view 

 

Нагледно данните са представени на Фигура 2 по долу. Вертикалните правоъгълници показват броя на 
превишенията през определена година, които съответстват на лявата вертикална скала (тази в черно), 
а числата в малките правоъгълници – стойностите на средногодишните концентрации, които 
съответстват на дясната скала (в червено). 

Данните разкриват тенденцията към намаление на средногодишните концентрации, с изключение на 
2017г., което, както беше посочено по-горе, може да е резултат от реализирането на определени 
антропогенни дейности, а също и от проявлението на различни обективни фактори – например 
синоптичните условия (брой инверсии, брой на дни с антициклонална обстановка) през януари-март на 
2017г. и горивната база в битовото отопление - изгарянето на лошокачествени въглища, влажна 
дървесина и отпадъчни материали, които отделят голямо количество сажди и ФПЧ на височина под 
инверсионния слой в приземната атмосфера. 

 

Фигура 2 

(Поради технически причини няма данни от АИС Надежда за периодите 01.07÷18.08, 23.09÷27.10 и 8÷28.11 през 2016г.) 

http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm
http://eea.government.bg/bg/dokladi/Godishen-bul-KAV-18/view
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В Таблица 3 са обобщени данните за ФПЧ2.5 от пунктовете за мониторинг на територията на Столична 
община за 2015г., 2016г. и 2017г., като са добавени и данните за 2018г. 

Таблица 3 

Пункт 

Г
о

д
и

н
а 

АИС 
Хиподрума 

АИС 
Копитото 

Брой регистрирани 
данни 

2015 224 362 

2016 220 361 

2017 268 363 

2018 247 263 

Средногодишна 
концентрация 

2015 24.57 8.93 

2016 22.14 7.38 

2017 26.58 6.66 

2018 - 9.64 

 
Тенденцията на замърсяването с ФПЧ2.5 за същия период (2015÷2018г.) е представена на Фигура 3. 

 

Фигура 3 

II.1-1. Данни от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) 

В периода 2015÷2018г. Столична регионална здравна инспекция също е извършила измервания на 
показателите за качеството на атмосферния въздух на територията на Столицата, чийто данни се 
публикуват в годишни доклади „Анализ на качеството на атмосферния въздух и здравния статус на 
населението в град София“. Измерванията се извършват по утвърден часови график от 8:30 до 16:00 
часа (светлата част на денонощието) всеки работен ден по показатели: 

 общ суспендиран прах и оловни аерозоли в продължение на 6 часа, 

 азотен диоксид и серен диоксид − 4 часа, като пробите се сменят през 30 минути (8 проби за деня) 

 сероводород и фенол − 4 часа, като пробите се сменят през 60 минути (4 проби за деня). 

Измерванията се правят в следните пунктове, посочени на Фигура 4, които са различни от 
автоматичните измервателни станции, включени в националната система за мониторинг на 
атмосферния въздух, а именно: 

1. ул. „Цар Симеон” № 169А ‒ пункт, ориентиран към замърсяване от транспорт, търговска 
дейност и строителство, 

2. ул. „Враня” № 20 ‒ транспортно ориентиран пункт, 
3. ул. „Д. Греков” № 2 (в парк „Вл. Заимов”) ‒ условно може да се приеме за фонов пункт. 
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Фините прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) се пробонабират за период от 24 часа, веднъж седмично, в 
пункт 1 (ул. „Цар Симеон” № 169А). 

 

Фигура 4 

За периода 2015÷2018г. на Фигура 5 са показани техните измервания. Средногодишните концентрации 
по показател ФПЧ10 не превишават СГН от 40 μg/m3. Тенденцията показва плавно намаляване с 
изключение на резкия спад през 2016г. 

 

Фигура 5 

По показател ФПЧ2.5 не са установени превишаване на средногодишната норма (СГН) за опазване на 
човешкото здраве от 25 μg/m3, като се наблюдава плавно намаляване. 

В дните на превишаване на средноденонощните норми на ФПЧ10 успоредно се отчитат и по-високи 
стойности и на ФПЧ2.5. 

II.2. С оглед материалите по делото и познанието за източниците на замърсяване, могат ли да 
бъдат ограничени емисиите на ФПЧ 2.5 и 10 в атмосферния въздух чрез прилагане мерките 
в чл.28а от ЗЧАВ (в редакцията от преди ДВ бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.)? 

Редакцията на чл. 28а от ЗЧАВ преди изменението на разпоредбата с ДВ бр. 1 от 2019 г., в сила от 
03.01.2019 г., гласи: 

В случаите, когато видът и степента на замърсяване на атмосферния въздух увеличават 
значително риска за човешкото здраве и/или за околната среда или при непостигане на нормите по 
чл. 6, ал. 1, общинските съвети могат да приемат следните мерки: 

1. да създават зони с ниски емисии на вредни вещества; 
2. да ограничават употребата на определени видове горива за битово отопление от 

населението; 
3. да ограничават движението на моторни превозни средства. 

Еднозначен положителен или отрицателен отговор на поставения въпрос за ограничение на емисиите 
на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в атмосферния въздух чрез прилагане цитираните мерки не може да бъде даден 
доколкото, от една страна, процесите на емитиране на съответния замърсител (особено емисиите от 
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неорганизирани източници) са трудно предвидими, както по отношение на момента на настъпването 
им, така и по отношение на количеството емитирани замърсители, а от друга страна намаляването на 
техните концентрации в атмосферния въздух зависи от много и разнообразни метеорологични 
фактори, които не подлежат на човешко въздействие.  

В чл. 28а от ЗЧАВ е предвидено мерките да бъдат инициирани при вече констатиран „риск за 
човешкото здраве и/или за околната среда или при непостигане на нормите по чл. 6, ал. 1“ 
вследствие замърсяване на атмосферния въздух, т.е. мерките следва да се предприемат в условията 
на повишени концентрации на замърсители. Самите мерки обаче не могат да бъдат определени като 
кризисни, а по-скоро са инерционни, т.е. ефектът от прилагането им би постигнал евентуално 
очаквания резултат на много по-късен етап, като този ефект няма как да е намаление на наднормените 
концентрации, а евентуално ограничаване на допълнителните емисии. 

Така например, при прилагането на тези мерки при неблагоприятната синоптична обстановка 
(например инверсия с голяма височина и слаб вятър) образувалото се вече замърсяване няма да 
намалее. Очистване на замърсяването може да има единствено при промяна в динамиката на 
атмосферните процеси - преминаване на атмосферен фронт, валеж или др. или разрушаване на 
радиационната инверсия, което да включи потенциалът на атмосферата за самоочистване. 
Следователно в момента на неблагоприятните метеорологични условия (характерни за зимните 
месеци в Софийското поле) няма как тези мерки да предпазят хората от наднормените концентрации 
на ФПЧ10 в приземния атмосферен слой. 

Що се отнася до емисионно-ограничителния потенциал на тези мерки, вероятно прилагането на 
определени мерки, насочени към намаляването на емисиите от даден източник, може да доведе до 
желания резултат, но конкретна оценка на това как и колко е допринесла за намаляването на емисиите 
съответната приложена мярка и дори дали точно тя е причината за намаляване на емисиите, трудно 
може да бъде направена. В основата на този извод стои обстоятелството, че най-адекватната оценка 
на ефекта от прилагането на мерки за намаляване на емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 бива извършвана 
чрез съпоставка на стойностите на концентрациите на тези замърсители, установени от измерванията 
чрез АИС от НСМОС преди и след прилагането на съответната мярка. Поради това е и обективно 
невъзможно да бъде установено с колко са намалели емисиите от даден източник в резултат на 
прилагането на дадена мярка, доколкото измерените преди и след прилагането й концентрации на 
ФПЧ10 и ФПЧ2.5 може да са резултат както от появата/изчезването на друг емисионен източник 
(неорганизираните източници на емисии се характеризират с изключителна динамика), така и от 
проявлението на благоприятни/неблагоприятни атмосферни фактори. 

Например ограничаването на движението на МПС е една от посочените в т. 3 на чл. 28а от ЗЧАВ 
възможни мерки. Ако през зимните месеци на годината бъдат констатирани наднормени концентрации 
на ФПЧ10 и ФПЧ2.5, приеме се, че източник на същите е сектор „транспорт“ и бъде предприета мярка за 
ограничаване на движението на МПС, като през следващите 6-8 месеца бъдат измерени намалени 
концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2.5, би могло да се приеме, че мярката е постигнала положителен ефект. 
В действителност обаче това изобщо може да не е така. Обикновено през летния сезон автомобилният 
трафик в София е много по интензивен (добавя се транзитното преминаващия през градските 
магистрали туристически трафик, насочен към Черноморието, Турция и Гърция), отколкото през 
студения период, но превишения на среднодневната концентрация на ФПЧ10 през лятото няма, 
доколкото от една страна, атмосферните условия през лятото (липсата на дълготрайни термични 
инверсии, характерни за зимните месеци) благоприятстват самоочистването на атмосферата, а от 
друга страна през лятото емисиите на ФПЧ в резултат на битово отопление практически липсват - т.е. 
за разлика от зимните месеци, през лятото практически изчезва друг източник на емисии, спрямо който 
предприетата мярка по ограничаване на движението на МПС обаче няма никакво отношение. 

С оглед горното на поставения въпрос следва да бъде даден отговор, че съществува потенциалната 
възможност за намаляване на емисиите на ФПЧ чрез прилагане на посочените в чл. 28а от ЗЧАВ 
мерки, но доколкото този благоприятен резултат изисква продължителното им прилагане в определен 
период от време, в който обаче проявление намират множество фактори, влияещи както на 
емисионния процес, така и на измерваните концентрации на ФПЧ, конкретна оценка на приноса на 
съответната мярка към евентуалното намаляване на емисиите не може да бъде направена. Мерките в 
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чл.28а от ЗЧАВ не могат да се определят като единствения универсален инструмент за ограничение на 
емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в атмосферния въздух, който да се прилага. 

II.3. Липсата на програма за КАВ в периода 01.01.2015-29.05.2017 г. до каква степен намалява 
ефективността на действията на Столична община за управление на КАВ и превенцията на 
замърсяването? По-подходящи ли биха били за процесния период мерките при една 
актуална ПКАВ за периода 2015-2020, в сравнение с мерките по старата програма 2011-2014? 

Още при разработването на Програма 2011-2014 г. причините, довели до включването на 
предвидените в нея мерки е, че към 2010 г. основни източници на замърсяване с ФПЧ10 са: горивната 
база в сектор битово отопление през зимния сезон и автомобилния транспорт. Проблемите при 
битовото отопление са изгарянето на въглища и дървесина, които отделят значително количество 
сажди и ФПЧ10 на малка височина, т.е. в приземния слой на атмосферата. По отношение на сектор 
транспорт, факторите, които генерират емисии на ФПЧ10, са: интензивният трафик; задръстванията по 
главни пътни артерии и кръстовища в града, когато двигателите работят на празен ход; непочистени от 
нанос пътни настилки, при което автомобилното движение предизвиква интензивно ресуспендиране на 
ФПЧ във въздуха и др. С оглед на така установените причини на замърсяване с ФПЧ10 в тези сектори в 
Програмата 2011-2014 г. са определени и съответните категории мерки за подобряване на КАВ. 

При разработването на Програма 2015-2020 г. е продължена логиката на мерките за предотвратяване, 
където е възможно, и намаляване на въздействието върху атмосферния въздух от емисиите в тези два 
сектора – битово отопление и транспорт. Формалното забавяне на приемане на Програма 2015-2020 г. 
не спира процесът на управление на КАВ в Столична община (СО), т.е. не е от естество да доведе до 
намаляване на ефективността на действията на Столична община по управление на КАВ. Мерките, 
насочени към битово отопление и транспорт в агломерация като Столична община (чието население и 
автомобилен парк расте всяка година) са дългосрочни, постоянни (не спират в края на един програмен 
период) и ще присъстват в не само една ПКАВ. 

В конкретния случай, в периода 01.01.2015 г. - 29.05.2017 г., СО е продължила да изпълнява мерките, 
заложени в Програма 2011÷2014г., като част от тях са актуализирани спрямо степента на изпълнението 
им с предишната Програма КАВ. В резултат на извършените в този период действия, в годините след 
2015г. се наблюдава тенденция към достигане на нормите за фини прахови частици. 

И тук следва да се подчертае, както бе изтъкнато по-горе, че всички мерки, насочени към постигането 
на допустимите норми на замърсяване с ФПЧ10 и ФПЧ2.5, не са реактивни, а имат инерционен ефект, 
т.е необходимо е време за постигане на положителни тенденции и оценката на планираното 
подобрение на качеството на атмосферния въздух вследствие тези мерки се отчита през следващите 
няколко години. 

С оглед на неблагоприятните климатични условия в Софийското поле (котловина, оградена от планини 
с чести зимни дълбоки инверсии), които ограничават добрата аерация на въздушния басейн, мерките, 
предвидени както в Програмата 2011-2014 г., така и в Програма 2015-2020 г., насочени в секторите 
„битовото отопление“ и „транспорт“ (основните емитери на ФПЧ) са сходни по съдържание и 
насоченост и са дълготрайни инструменти, които вероятно ще присъстват в следващи ПКАВ. 

От анализа на данните от мониторинга за качеството на атмосферния въздух на територията на 
столицата в периода 2015-2018г., направен в настоящата съдебно-техническа експертиза не може да 
се заключи, че липсата на програма за КАВ, в периода 01.01.2015-29.05.2017 г. е довело до 
неефективност на действията на Столична община по управление на КАВ. 

II.3.1. Като прегледа: а) предприетите от Ответника мерки и отделно от това:, б) предвидените 
мерки от Ответника - Столична община, за намаляване на замърсяването на атмосферния 
въздух с ФПЧ2.5 и ФПЧ10 в периода: а) от 01.01.2015 до 09.05.2017 и б) след 09.05.2017 да даде 
отговор на следните въпроси: 

 За планираните и предприетите мерки за намаляване на емисиите от ФПЧ2.5 и ФПЧ10 
посочен ли е прогнозният и постигнатият ефект (намаляване на емисиите) от тези 
мерки? 



ЕКСПЕРТИЗА ПО Г. ДЕЛО № 6614 / 2017 Г., СГС, ГО, СЪСТАВ I-20 
 

 

СТРАНИЦА 9 / 18 

 Извършена ли е оценка на съотношението между общото количество на емисиите и 
намалението на емисиите („спестените емисии") от прилагането на всяка една мярка? 

Молим отговорът на тези въпроси да бъде даден спрямо двата периода - до 09.05.2017 и след 
09.05.2017. Молим отговорът на тези въпроси да бъде даден, като бъде посочено дали 
мерките са приложени или са предвидени, но все още неприложени. За мерките, за които 
Столична община е посочила количествения ефект от прилагането на мярката, да се уточни 
какво е количеството на намалените емисии от прилагането на всяка една мярка поотделно 
и какво е общото количество намалени емисии в сектор „битово горене" и „транспорт". 

Преди да бъде отговорено на този въпрос следа да бъдат направени следните уточнения:  

На първо място трябва да се отбележи, че както беше посочено по-горе при отговора на въпрос II.2., 
прогнозиране на количеството на намалени емисии от даден източник чрез прилагането на една 
конкретна мярка, получено в резултат на прилагането на тази мярка е практически невъзможно. Това 
се дължи на обстоятелството, че оценката за ефективността на мерките следва да бъде направена на 
база съпоставка на измерените от АИС на НСМОС концентрации във въздуха на съответния 
замърсител в периодите преди и след прилагането на мерките, а самите стойности на концентрациите 
са резултат както от съвкупното прилагане на множество мерки, така и от въздействието на множество 
фактори, част от който неподлежащи на човешки контрол или прогнозиране (интензивност и динамика 
на емисионните източници, тяхното пространствено и времево разположение, метеорологични 
условия).  

Второ, доколкото пределната стойност на концентрациите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 за опазване на човешкото 
здраве е средногодишна, извършването на анализ за прогнозното и реализираното намаление на 
емисиите на тези замърсители от прилагането на мерките по управление на КАВ в период, различен от 
пълна календарна година, както изисква поставеният въпрос (годината 2017 г. да бъде разгледана в 
две части – преди и след 09.05.2017 г.) не би било коректно. 

Трето, емисиите в атмосферата (количество вредно вещество за определено време) от площни 
неорганизирани източници не могат да се измерят както концентрациите - количество вредно 
вещество в определен обем. Те се определят чрез емисионни фактори (балансови методи) на база 
идентифицираните източници в тези площи – употребено по вид и количество гориво през зимния 
сезон за източниците в сектор битово отопление; вид, брой и годишен пробег на МПС в сектор 
транспорт. Балансовите методи са с няколко нива на нарастваща сложност и точност, като всяко ниво 
на повишена сложност изисква по-голям експертен опит. На практика това означава, че е предвидено 
уравнение за всеки процес, като са посочени различни специфични начални данни, които включват и 
метеорологични параметри. При най-ниско ниво на сложност емисиите се определят, като емисионният 
фактор просто се умножи по активността на процеса. 

Точна количествена оценка на емисии може да се направи само по отношение на неподвижните 
организирани (точкови) източници, тъй като за тях се знае дебита на вредните газове и диаметъра на 
устието на комините им. Отделно за тях има собствени периодични или непрекъснати измервания на 
концентрациите на замърсителите в изхвърляните димни газове. 

Не на последно място следва да се отчете и обстоятелството, че трудности при достигане на ефекта от 
една мярка са налице и вследствие на чисто социалния й аспект – например включване в газопреносна 
мрежа с цел намаляване на емисиите от изгарянето на дървесина, въглища и отпадъци, зависи в 
голяма степен от нагласата на населението за въвеждането й, което поради едни и или други социални 
причини не се възползва от тази мярка. 

С оглед горните уточнения, на поставения въпрос може да бъде отговорено както следва: 

Прогнозираните ефекти от някои значими по своя характер мерки, целящи намаляване на емисиите на 
замърсители, никога не могат да бъдат точни, тъй като върху разсейването на емитираните 
замърсители в приземния слой на атмосферния въздух влияят редица други непостоянни (бързо 
изменящи се) фактори с твърде сложна схема на тяхното съвместно въздействие върху КАВ, като 
синоптични и географски условия в Софийското поле, гъстота и височина на застрояване, транспортна 
схема, възраст и състояние на МПС, състояние на инфраструктурата, употребено по вид и количество 
гориво за отопление през зимния сезон и др. Това важи главно за неорганизираните източници (битово 
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отопление и автомобилен транспорт), които се оценяват по косвени данни (емисионни фактори), което 
е източник на неопределеност при дефиниране на количествените стойности на емисиите. Например, 
намаляването на интензивността на автомобилния трафик в резултат от пускане в експлоатация на нов 
участък или даже диаметър на подземния транспорт не може да бъде оценено адекватно 
количествено. 

В ПКАВ 2015-2020г. от стр. 152 до стр.157 са описани краткосрочните мерки (до края на 2016г.) и от 
стр. 195 до стр. 227 (средносрочните и дългосрочните мерки), които да бъдат предприети в новия 
програмен период. Те се основават: на анализа на наличните за 2015г. данни; на анализа на 
резултатите от моделирането на КАВ и на анализа на резултатите от изпълнението на мерките 
(Приложение 1 от стр. 242) и плана за действие към програмата за управление КАВ на територията на 
Столична община за периода 2011-2014 г. Отчет на изпълнение на приетите в Програмата за 
управление на КАВ 2011-2014 г. е направен от стр. 144 с цел да се провери и оцени ефектът от 
прилагането на ново-заложените мерки. Това представлява комплексна и трудна задача поради факта, 
че зависи от изключително голям брой променящи се във времето и пространството организирани и 
неорганизирани източници на замърсяване.  

Мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух през периода 2015÷2020г. се разделят 
на следните групи: информационни/образователни (i), технически (t), регулаторни (r) и финансови (f). 
Анализът на ефективността на изброените мерки за подобряване на КАВ е направен на база 
актуализация и усъвършенстване на Програмата за управление на КАВ на територията на Столична 
община. Това означава, че са отхвърлени мерките, които не могат да бъдат реализирани по обективни 
причини, не са достатъчно ефективни или не могат да бъдат финансово обезпечени и се предлагат 
нови подходящи мерки за постигане на добро качество на атмосферния въздух. 

От стр. 158 е направена оценка на очакваното подобрение на КАВ - намаляване на емисиите и 
достигане на установените норми за ФПЧ10 в периода 2015÷2020г., като са разгледани редица 
вариантни решения, съпроводени с компютърно симулиране на разпространението на фини прахови 
частици при различни степени на намаление на емисиите от проблемните източници на замърсяване. 
На база на предложените мерки е реализирано и едно прогнозно моделиране на очакваните стойности 
на приземните концентрации на ФПЧ10 след реализация на мерките до края на 2016 г. при допускане от 
намаление с 10% на емисии от площните източници на секторите битово отопление и транспорт. 

Количественият показател (10%) посочен в ПКАВ 2015-2020г. от прилагането на набелязаните мерки за 
намаляване на емисиите в сектор битово отопление и транспорт е относителен (отчита се в процент от 
емисиите, определени в ПКАВ 2010-2014г.), а не се измерва директно. Поради това не може 
приложената мярка да се обвърже с конкретно количество намалени емисии – ефектът от приложена 
мярката се определя единствено от измерените от автоматичните станции за мониторинг на 
атмосферния въздух на територията на Столична община концентрации на ФПЧ10. 

II.3.2. Молим на въпросите по т.3.1 от доказателствените искания по-горе да бъде отговорено, 
като предмет на оценка да бъдат единствено мерките реализирани до края на 2016 година. 

Като бъдат отчетени условностите, посочени в отговора на въпрос II.3.2 по-горе, оценка на 
ефективността от реализираните мерки по отношение на фините прахови частици до края на 2016 г. 
може да се направи единствено на база математическо моделиране с дифузионен модел AERMOD, за 
да са сравними резултатите с тези от моделирането направено за 2014г. и с това в ПКАВ 2015-2020г. 
Получените стойности на приземните концентрации на ФПЧ10 по модела се сравняват с измерените 
концентрации в автоматичните станции за мониторинг на атмосферния въздух на територията на 
Столична община за 2016г.с цел достигане на нормите за опазване на човешкото здраве по Наредба 
12/2010. Математическият модел AERMOD е регулаторен, разработен от Американската агенция за 
защита на околната среда (EPA) и изисква 3 основни вида входни данни: област на моделиране с 
данни за топографията на терена изготвен с модул AERMAP, метеорологичен почасов файл изготвен с 
модул AERMET и предварително подготвен файл с интензивността на емисиите от различните 
източници (линейни и площни в случая). 

Както беше пояснено в точка II.3.1. емисиите не се измерват директно, а се определят чрез 
емисионни фактори на база идентифицираните нови или прекратени вече източници на прахови 
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емисии в областта на моделиране. Приготвянето на входен файл с емисиите на ФПЧ10 след прилагане 
на мерките за 2016г. изисква събиране и обработване на голям обем данни (вид и количество гориво 
през зимния сезон за източниците в сектор битово отопление; вид, брой и годишен пробег на МПС в 
сектор транспорт) и прилагането на необходимите емисионни фактори, което не е във обхвата на 
настоящата експертиза. 

От друга страна, използването на модела AERMOD изисква платен лиценз и закупуване на 
метеорологичен файл с параметрите на приземния граничен слой, които влияят на дисперсията 
(разпространението) на замърсителите. Тези параметри включват приземната скорост на триене 
(мярка за вертикалните потоци на импулса); повърхностния поток топлина (вертикален пренос на 
топлинна енергия); дължина на Монин-Обухов, която е параметър на устойчивост на въздушните 
слоеве, височината на слоя на смесване през деня; височината слоя на смесване през нощта и др.  

В настоящата експертиза може да се цитира направената в ПКАВ 2015-2020г. оценка чрез модела 
AERMOD на очакваното подобрение на КАВ - намаляване на емисиите и достигане на установените 
норми за ФПЧ10, като са разгледани различни степени на намаление на емисиите от проблемните 
източници на замърсяване. В доклада е реализирано и едно прогнозно моделиране на очакваните 
стойности на приземните концентрации на ФПЧ10 след реализация на мерките до края на 2016 г. при 
допускане от намаление с 10% на емисии от площните източници на секторите битово отопление и 
транспорт (от стр. 158 до стр. 177). 

От направения анализ на моделираните прогнозни концентрации на ФПЧ10 следва, че секторите 
промишленост, депа и кариери, строителство и ремонтни дейности не създават проблеми по 
отношение на КАВ в Столична община. Трите основни фактора за замърсяване на въздуха са 
транспорт, битово отопление и преносът на замърсяване от външни източници. 

Изводите относно подобрението на КАВ за 2016 г. са следните: 

1. В сравнение с 2014 качеството на атмосферния въздух по отношение на фини прахови частици 
през 2016 година е значително по-добро, но в недостатъчна степен. 

2. Най-голям принос към подобряването на КАВ се очаква в резултат на завършването и 
пускането в експлоатация на Северната скоростна тангента. 

3. Тя има достатъчен капацитет да поеме по-голям от предвидения в настоящото изследване 
трафик, но за това трябва да се осигурят добри връзки на северните квартали с нея, които да я 
превърнат в предпочитана връзка между източните и западните квартали в северната част на 
града. 

4. Сериозен проблем за Столична община представлява преносът на фини прахови частици от 
външни за общината източници, особено по отношение на средногодишната концентрация на 
ФПЧ10, което навярно не оказва еднакво въздействие за всички части на общината, но високата 

му стойност на основното замърсяване от 13 g/m3 представлява 32.5 % от средногодишната 
норма. 

5. Целесъобразно би било да се проведе допълнително изследване за установяване на 
източниците — причина за външно замърсяване на въздуха в общината. 

Оценените с математическия модел AERMOD мерки имат характер на краткосрочни мерки. Те 
представляват основа за значително подобряване на качеството на атмосферния въздух в СО заедно 
със заложените допълнителни мерки в по-дългосрочен период от време. 

II.3.3. Възможно ли е (осъществимо ли е) да бъдат формулирани (идентифицирани) мерки за 
намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ2.5 и ФПЧ10 и да бъде извършена 
прогнозна оценка за очакваното намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с 
ФПЧ2.5 и ФПЧ10 поотделно за всяка една мярка или за група от мерки в рамките на 
съответния сектор – „битово горене“ или „транспорт“? За мерките в отговора на 
Ответника, същият извършил ли е прогнозна оценка на очакваното намаляване на 
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ2.5 и ФПЧ10 вследствие прилагането на 
мерките /групите от мерки в рамките на секторите „битово горене и „транспорт“, които е 
планирал или приложил за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ2.5 и 
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ФПЧ10? Молим отговора да бъде даден спрямо двата периода – до 09.05.2017 и след 
09.05.2017. 

Отговорът на този въпрос се съдържа в отговорите на въпроси II.3.1 и II.3.2 – индивидуална 
количествена прогноза или оценка на приноса на конкретна мярка към намаляването на емисиите на 
ФПЧ10 и ФПЧ2.5 не могат да бъдат направени. Обща оценка/прогноза на намаляването на емисиите от 
секторите „битово отопление“ и „транспорт“ може да бъде направено чрез математическо моделиране 
с дифузионен модел AERMOD при условията, описани в отговора на въпрос II.3.2, както е сторено при 
разработването на Програмата 2011–2014 и Програмата 2015–2020 г. 

II.3.4. Възможно ли е (осъществимо ли е) да се посочи времето (краен срок за прилагане), 
необходимо за реализацията на всяка една от мерките за намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух с ФПЧ2.5 и ФПЧ10? За кои от планираните и приложените мерки са 
посочени срока на прилагане, съответно времето, необходимо за реализацията на всяка една 
от мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ2.5 и ФПЧ10? 

Краен срок за никоя мярка не може да се определи еднозначно, въпреки че в ПКАВ винаги се посочва 
срок за изпълнение на заложените мерки, но този срок е индикативен, а не е императивен. Както вече 
бе пояснено по-горе прогнозираните ефекти от мерките в заложените срокове не могат да бъдат точни, 
тъй като върху разсейването на емитираните замърсители в приземния слой на атмосферния въздух 
влияят редица други непостоянни (бързо изменящи се) фактори с твърде сложна схема на тяхното 
съвместно въздействие върху КАВ, както и специфичните климатични и географски условия в 
Софийското поле. 

Най-точна обща оценка за изпълнение на мерките в посочения срок се прави единствено на база 
сравнение на измерените концентрации на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от автоматичните измервателни станции за 
мониторинг на атмосферния въздух на територията на Столична община с пределните стойности за 
средноденонощни и средногодишни норми за опазване на човешкото здраве по Наредба № 12 от 15 
юли 2010 г.  

II.3.5. Възможно ли е (осъществимо ли е) създаването на механизъм за отчет и анализ на 
изпълнението на планираните мерки и за ефекта от приложените мерки за намаляване на 
замърсяването на атмосферния въздух, както и на сроковете, в които може да се постигне 
съответствие с установените норми? Ответникът Столична община създал ли е такъв 
механизъм за наблюдение прилагането на мерките, посочени по делото и за отчитане на 
резултатите (ефекта) от прилагането на тези мерки за намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух, както и на сроковете, в които може да се постигне съответствие с 
установените норми? Ако отговорът на предходния въпрос е положителен – кои от мерките 
са визирани в създадения механизъм и има ли мерки, оставащи извън обхвата на механизма? 

Оперативната дейност на Столичен инспекторат и общинска полиция съвместно с дирекциите „Зелена 
система“, „Околна среда“, „Управление на отпадъците“ и „Климат, енергия и въздух“ контролират 
изпълнението на всички планирани мерки в ПКАВ с последващ годишен отчет и анализ.  

Цялостният механизъм по отношение на управлението и контрола на качеството на атмосферния 
въздух на територията на Столична община се намира в Оперативен план за действие при 
превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния 
въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори на територията на 
столична община, където детайлно се разграничават отговорностите между общинските власти, 
регионалните инспекции по околната среда и водите, Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи и др.  

Отговор на въпроса относно оценка на ефекта от приложените мерки за намаляване на замърсяването 
на атмосферния въздух, както и на сроковете, в които може да се постигне съответствие с 
установените норми е даден в отговорите на въпроси II.3.1, II.3.2, II.3.3 и. II.3.4. 

II.3.6. Възможно ли е планиране на постигане на установените норми за качество на атмосферния 
въздух в най-кратки срокове и в срокове изобщо без 
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A. Планиране на мерки за намаляване на емисиите с посочване на прогнозния ефект 
(намаляване на емисиите) от тези мерки оценка на съотношението на общия обем на 
емисиите и на намалението на емисиите („спестените емисии“) от прилагането на 
всяка една мярка; 

B. Посочване на времето, необходимо за реализацията на всяка една от мерките; 
C. Създаване на механизъм за отчет и анализ на ефекта от предложените и от 

приложените мерки; 

Управлението на КАВ предполага извършването на множество дейности: анализ на емисионните 
източници, набелязването на мерки за въздействие върху режима на работа на тези източници, 
съобразени с конкретните географски и метеорологични особености на района, в който ще се прилагат, 
определяне на период, в който тези мерки ще се реализират и анализ на състоянието на атмосферния 
въздух след прилагането им. Условностите и спецификите при планирането, реализирането и анализа 
на резултатите от тези дейности бяха разгледани в отговорите на въпроси II.3.1, II.3.2, II.3.3 и. II.3.4. 

II.3.7. Ответникът Столична община извършила ли е някоя от дейностите, посочени по горе във 
въпрос 6, букви „А“, „B“ и „C“? Моля отговорът да бъде даден поотделно за секторите 
„транспорт“ и „битово горене“. 

Софийска община планира (в съответния ПКАВ) и изпълнява мерките в букви „А“, „B“ и „C“. Това 
представлява комплексна задача поради факта, че зависи от изключително голям брой променящи се 
във времето и пространството организирани и неорганизирани източници на прахови емисии. 

В ПКАВ 2015-2020г. от стр. 152 до стр.157 са описани краткосрочните мерки (до края на 2016г.) и от 
стр. 195 до стр. 227 (средносрочните и дългосрочните мерки), които да бъдат предприети в новия 
програмен период и са разделени по групи: информационни/образователни (i), технически (t), 
регулаторни (r) и финансови (f). А от стр. 142 до стр. 143 са описани поотделно в секторите битово 
отопление и транспорт. 

II.6. Системата от информационни табла на СО представя ли обективно и достатъчно 
информативно (съгласно европейските и национални стандарти) на гражданите данните за 
действителното замърсяване на територията на СО? 

Съгласно законодателството на ЕС, изискванията и правилата за информиране на обществеността 
относно качеството на атмосферния въздух са определени в Директива 2008/50/ЕО, член 26, 
приложение XVI. Изисква се чрез всяка лесно достъпна медия, включително интернет, държавите-
членки да гарантират, че актуална информация за качеството на въздуха се предоставя на 
обществеността, както и на други организации, особено по време на високи концентрации на 
замърсяване, когато праговете за предупреждение по отделните замърсители се надвишават (членове 
19, 24, приложение XVI). В директивата, обаче, няма определен праг за информация или 
предупреждение за фини прахови частици. 

На територията на Столична община има две информационни табла за информиране на населението 
за качеството на атмосферния въздух (КАВ), намиращи се на пресечката на ул. „Московска“ и ул. „Г.С. 
Раковски“ и на бул. „Евлоги Георгиев“ и „Орлов мост“.  

Информацията на тези табла е абсолютно обективна – показва данните от измерванията в 
автоматичните станции на територията на СО. Достатъчната информираност, обаче, не може да се 
осигури само с данните от моментните измервания, специално за ФПЧ10 и ФПЧ2.5. По отношение на 
фините прахови частици, се изисква осреднение на часовите стойности за 24 часа, което да се сравни 
с нормите за опазване на човешко здраве по Наредба 12/2010.  

Достатъчната информираност в периода 2015÷2017г. (както и в настоящия момент), се обезпечава от 
страницата на ИАОС1 където се публикува ежедневният бюлетин с данни за нивата и регистрираните 
превишения на нормите на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния 
въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен 

                                                           
1 http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp 

http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp
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диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикува се и информация за здравния ефект от 
присъствието в атмосферния въздух на отделните замърсители2. 

II.7. Преместването на измервателната станция от пл. „Орлов мост" в двора на НИМХ/БАН в кв. 
Младост води ли до възпрепятстване/отлагане на прилагането на Оперативния план по 
чл.З0 от ЗЧАВ? Ако сравним отношението между показанията на станцията на Орлов мост 
от 2011-та до 2015-та с тази на останалите станции на територията на СО през този период 
какво съотношение в проценти ще получим? А какво е съотношението между станцията в 
Младост и останалите станции в СО след преместването й там през 2015-та година до днес? 

Преместване или добавяне на нова автоматична измервателна станция, както и измерените от една 
станция стойности на концентрациите на определен замърсител, разгледани отделно, независимо от 
данните, получени от останалите станции, не е в причинно-следствена връзка с прилагането на 
оперативен план по чл. 30 от ЗЧАВ. Данните от АИС „Орлов мост“ до 2015г. винаги се имат предвид в 
общо концептуален план, а новите данни от АИС „Младост“ допълват характеристиките за чистотата на 
въздуха за района на голямата детелина на входа за община „Младост“. 

Оперативният план се прилага на база оценка на замърсяването в приземния слой (измерени или 
моделирани концентрации) от емитираните вредни вещества и зависи в много голяма степен от 
климатичните фактори (състоянието на атмосферата) в даден район: от температурата на въздуха 
във височината; от разликата между температурата на изхвърляните газове от източника и 
температурата на околния въздух; от профила на скоростта на вятъра и неговата посока и др., които 
определят условията на турбулентност в атмосферата (степен на устойчивост) и характеристичните 
времена на смесване на облака с вредни вещества с околния въздух до достигането му до приземния 
слой. Тези условия могат да са благоприятни или не по отношение на количеството достигнало до 
приземния слой замърсители (техните концентрации), като неблагоприятните условия могат да се 
компенсират от избора на правилните действия и мерки в Оперативния план. 

Изчисляване на отношението в проценти между показанията на АИС „Орлов мост“ от 2011-та до 2015-
та с тези на останалите станции на територията на СО не би имало отношение към прилагането на 
плана по чл. 30 от ЗЧАВ – то не може да послужи за преценка при определяне на конкретни действия в 
един Оперативен план, а би представлявало само едно математическо усилие без никакви рационални 
последици. 

Анализ на измерените концентрации от всички пунктове за мониторинг на атмосферния въздух (вкл. 
този на пл. Орлов мост за 2015 г. до премахването му) е направен в Таблица 2 и показан на Фигура 2 
и Фигура 3, където се вижда устойчивото намаляване на концентрациите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 под 
нормативно установените граници. 

III. ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ОТВЕТНИКА ВЪПРОСИ 
 

III.1. Как се отразяват климатичните и географските характеристики на СО на замърсяването на 
атмосферния въздух на територията й с ФПЧ10 и ФПЧ2.5 – способстват/допринасят ли те за 
превишаването на установените норми на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 или благоприятстват постигането 
на норми на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 под нормативните граници? 

Състоянието на атмосферния въздух в град София е в резултат както на физикогеографските 
характеристики на района (ориентирано от северозапад на югоизток затворено котловинно поле с 
лошата вентилация), така и на произтичащите от това особености на климата му – чести температурни 
инверсии и свързаните с тях мъгли, безветрие и намалени възможности за разсейване на 
замърсителите поради затопляне предимно на застроените централни части на града. От климата и 
антропогенните източници на замърсяване (вид, мощност, режима на работа и разположението им) се 
определя и чистотата на въздуха във въздушния басейн. 

Доказано е, че има две ясно изразени опасни метеорологични ситуации:  

                                                           
2 http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc 

http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc
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 застой на въздуха, съпроводен обикновено с радиационни инверсии на температурата, при което 
се наблюдава едновременно повишаване нивото на замърсяване на въздуха в целия град; 

 устойчив вятър с посока от основните източници на замърсители. 

Интересен е фактът, че през летния период най-високи еднократни концентрации на прах се 
наблюдават не при тихо време, а при слаб до умерен вятър. Вероятно това е прах от земната 
повърхност, повдиган от вятъра, чийто принос личи особено ясно при засилени (над 10÷15 m/s) южни 
ветрове през лятото. 

При валеж обикновено има локален минимум на замърсяването, т.е. осъществява се т. нар. “мокро 
очистване” на атмосферата като се наблюдават относително ниски стойности на концентрациите на 
вредни газове и прах в приземния въздух за не повече от 3 часа след спиране на валежа. 

Друг доминиращ фактор на замърсяването на общината е явлението “склонов вятър”. Блокиращият 
ефект на планината Витоша така се отразява на локалната циркулация, че определя натрупването на 
маси замърсен въздух до северните й склонове. Планините, заграждащи полето, създават тенденция 
към задържане и обръщане на потока при северен и южен вятър, а при западно и източно нахлуване - 
към заобикаляне на препятствието. 

Замърсяването при устойчива температурна стратификация допринася за разпространението на 
замърсители от ниски площни (неорганизирани) източници и достига по големи пространствени 
мащаби. 

Главният център на София и особено зоните с плътна застройка и интензивно движение на 
автомобилния транспорт, като например зоната между пл. “Възраждане”, бул. “Хр. Ботев”, бул. 
“Сливница”, Сточна гара, пл. Левски, Орлов мост, бул. “Евл. Георгиев”, бул. “П. Евтимий” и бул. “Хр. 
Ботев” имат най-високо от целия град замърсяване на въздуха, поради силното намаление на 
скоростта на вятъра. При засилени ветрове (скорост над 8÷10 m/s) концентрациите на замърсителите 
значително намаляват (с изключение на прах, поради унос на отложените по повърхността прахови 
частици), като приземното газово замърсяването намалява, но се увеличава праховото, поради 
повишената турбулентна дифузия.  

Въпросът за чистотата на въздуха в Софийска община изисква допълнителни специализирани 
проучвания - сгъстяване на мрежата за измерване на метеорологичните параметри (особено розата на 
вятъра), което е необходимо за установяване особеностите на полето на замърсяване, определяно от 
локалните метеорологични условия и недостатъчно известните източници. 

III.2. В периода 01.01.2015 г. до датата на изготвяне на експертното заключение допринасяли ли 
са външни източници (такива, намиращи се отвъд териториалните граници на СО) за 
замърсяването на атмосферния въздух на територията на СО с ФПЧ10 и ФПЧ2.5, т.е. налице 
ли е фоново замърсяване и ако да – какви са стойностите му и кои са източниците му? Биха 
ли били постигнати на територията на СО нормите за ФПЧ10 и ФПЧ2.5, установени в 
националното законодателство, при липсата на такова външно (фоново) замърсяване? 

Доказано най-големият източник на газо-прахови емисии във въздушни басейн на Софийското поле до 
май 2009г. беше металургичния комбинат „Кремиковци“. Много изследвания са доказали приносът му 
към замърсяването в източните квартали на София при североизточен пренос на въздушни маси. 

Към настоящия момент се предполага, че в зоните от града с влошена вентилацията, разположени 
върху ниските тераси на Софийското поле и в близост до интензивни източници на емисии на ФПЧ10 и 
ФПЧ2.5 (предимно от ниски неорганизирани прахови източници) епизодично е възможно да се появяват 
сравнително високи концентрации на замърсители, поради “застой” в атмосферата циркулация. Пренос 
на замърсяване от съседни общини или пренос от други съседни части на София може да се очаква 
само от високи организирани горивни източници (комини), например от източници на гр. Перник, но 
главно с газови замърсители, понеже праховите частици имат скорост на отлагане и се утаяват близо 
до източника. Така например Красно село, Павлово, Бояна, а вероятно и другите квартали в 
подножието на Витоша изпитват въздействие на замърсен въздух от гр. Перник (при основния за 
страната западен пренос) или от индустриалните зони на София (при слаб до умерен южен вятър, 
когато се образуват нестационарни въздушни вихри над София). 
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За територията на Столична община се наблюдава и няколко пъти в годината трансграничен пренос на 
прахови частици от пясъчните бури в Сахара. Явлението се предхожда от образуване на център на 
ниско атмосферно налягане над Северна Африка, който при движението си към западната част на 
Средиземно море „засмуква“ от северните райони - Либия, Алжир пепел от пустинята и постепенно 
вдига този прах високо в по-горните слоеве на атмосферата. Въздушните течения в средната част на 
тропосферата пренасят на този въздух, примесен с фини прахови частици и до района на Балканите. 
Отложеният фин жълтеникав прах в София се забелязва върху автомобилите и по всички открити 
повърхности, като на места хората усещат запрашаването и при вдишване. 

Замърсяването от територии извън границите на СО изисква детайлна инвентаризация на външните 
източници, за да се прецени коректно имат ли те принос към общото поле на замърсяване с ФПЧ10 и 
ФПЧ2.5 и при какви синоптични условия. Засега такива изследвания не са правени. 

III.3. Има ли разлика между замърсителите на въздуха на открито и в затворени пространства 
(жилища, работни помещения, офиси, административни сгради и др.) и как това се отразява 
върху концентрацията на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в тези затворени пространства ? 

Тъй като хората прекарват по-голямата част от времето си на закрито, единствената мярка за 
концентрациите ФПЧ10 и ФПЧ2.5 на открито не е достатъчна за оценка на общото излагане на 
замърсяване с прахови частици, въпреки предишни и скорошни епидемиологични проучвания, 
отнасящи се основно и само до концентрации на прахови частици на открито. Ето защо в последните 
години международната общност отделя голямо внимание за разработването на различни техники за 
изследване на параметрите на емисиите и обмена между замърсителите в околната среда (на открито) 
и извън нея (на закрито) с цел оценка на общото излагане на замърсяване с прах. 

Ръководната група, подпомагаща Световната здравна организация (СЗО) при разработването на 
насоки за качеството на въздуха в затворени помещения, заключи, че няма убедителни доказателства 
за разлика в опасния характер на праховите частици от вътрешни източници в сравнение с тези отвън 
и че нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в затворени помещения, при наличие на вътрешни източници на прах 
обикновено са по-високи от нивата им на открито3. 

Основните източници на замърсяване с ФПЧ в атмосферния въздух (на открито) са автомобилния 
транспорт (емисиите от двигателя с вътрешно горене, износване на гуми и ресуспензия 4 ), 
електроцентрали, промишленост, селско стопанство и битови отоплителни системи. 

Вътрешните източници на ФПЧ, описани в статия от списание Atmosphere 5, са свързани с дейностите в 
предвидените за специфично използване пространства. В жизнената среда значителна роля играят 
пушенето и готвенето, последвани от климатичните системи, почистване и повторно суспендиране на 
прах, поради присъствието на хора. В работна среда разпределението на размера на ФПЧ, 
концентрациите и химичните им свойства са специфични за обекта, тъй като те зависят от 
използваните материали и работните процеси. Има цитирана и обширна литература за нивата на ФПЧ 
в училищната среда и частична оценка на експозицията на децата, т.е. тенденцията за увреждане на 
здравето в зависимост от процента на часовете, прекарани в тези пространства. 

В крайна сметка няма еднозначни изследвания за определяне корелацията между нивата на ФПЧ10 и 
ФПЧ2.5 на открито и в затворени пространства. 

IV. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

В настоящата съдебно-техническа експертиза са използвани:  

1. Приложените по делото материали,  
2. Допълнително изискани материали, предоставени от ИАОС (писмо № 3106 от 04.12.2019г.), 
3. Информация, достъпна в Интернет, съотносима с материята по делото:  

 ПКАВ 2011-2014, ПКАВ 2015-2020 – сайт на Столична община - https://air.sofia.bg/bg/documents, 

 Европейска агенция по околна среда - http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm, 

                                                           
3 WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants, 2010 
4 Вторично замърсяване с прахови частици, вследствие движение по напрашени повърхности. 
5 Assessment of Indoor-Outdoor Particulate Matter Air Pollution: A Review, 2017 

https://air.sofia.bg/bg/documents
http://discomap.eea.europa.eu/map/fme/AirQualityExport.htm
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 Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) - http://eea.government.bg/bg/dokladi/Godishen-bul-

KAV-18/view, 

 Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) - Анализ на качеството на атмосферния въздух 

и здравния статус на населението в град София за 2015, 2016, 2017 и 2018г., 

 WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants, 2010, 

 Assessment of Indoor-Outdoor Particulate Matter Air Pollution: A Review, 2017 и  

 др. 
 
 
 

гр. София Изготвил съдебно-техническата експертиза:….……………………… 
30.01.2020г.  д-р Н. Громкова 
  

http://eea.government.bg/bg/dokladi/Godishen-bul-KAV-18/view
http://eea.government.bg/bg/dokladi/Godishen-bul-KAV-18/view
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