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Обобщената и анализирана информация в настоящия материал 
е по официалнии данни, предоставени от РИОСВ, РИОКОЗ, 

Община Стара Згара и Полигон «Змейово»

Под общата редакция на проф. дсн Георги Петков

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ  НА  ЕМИСИИ  В 
СТАРА ЗАГОРА И РЕГИОНА

Значими  източници  на  емисии  в  гр.  Стара  Загора  и  региона  са 
горивни инсталации в предприятия, ТЕЦ, автомобилния транспорт, битови 
горивни устройства, други производствени инсталации дейности.

1.1. Емисии от горивни инсталации, водени на отчет от РИОСВ
Обследваните горивни инсталации в гр. Стара Загора и отделените от 

тях емисии на NOх през м. ноември и м. декември 2009 г. са представени в 
таблица 1.

Таблица 1. Емисии на азотни оксиди от обследваните горивни инсталации 
в гр. Стара Загора, за месеци ноември и декември, 2009 г.

Оператор Вид на горивото
Емисии на NOх - t

м. Ноември
2009 г.

м. Декември
2009 г.

1. „Бисер олива” АД природен газ;
слънчогледова люспа

не работят
2,3088 т

не работят
не работят

2. «Загорка» АД природен газ 0,520 т 0,449 т
3. „Ембул инвестмънт” АД природен газ 0,306 т 0,221 т
4. «Наталия» АД природен газ 0,1409 т 0,1127 т
5. На площадка на МБАЛ «Ст. 
Киркович» -оператор на парова 
централа «Екзакт Комфорт» 
ЕООД

 
природен газ 0,10214 т 0,251 т

6. «Хлебопроизводство»ООД природен газ 0,104 т 0,107 т
7. «Слънце» АД природен газ 0,083 т 0,14 т
8. «Градус 1» ООД природен газ 0,07463 т 0,0825 т
9. «Панхим» ООД природен газ 0,046 т 0,069 т
10. «Булметал» АД природен газ 0,0535 т 0,0395
11. ПГЕТ «Г.С.Раковски» природен газ 0,0272 т 0,0428 т
12. На площадка на АГ болница-
оператор на парова централа 
«Екзакт Комфорт» ЕООД

природен газ 0,0205 т 0,0292 т

13. МБАЛ «Иван Рилски» природен газ 0,0167 т 0,0190 т
14. «Средна гора»АД дървени стърготини 0,0112 т 0,00728 т
15. «Метро кеш и кери» ЕООД природен газ /нафта 0,0147 т 0,024 т
16. ПГ по механотехника и 
транспорт «Н.Й.Вапцаров» природен газ 0,035 т -

2



17. «Домейн менада» природен газ 0,0076 т 0,0205 т
18. «Екарисаж Загоре» ООД природен газ 0,0063 т 0,0192 т
19. IX ОУ “Веселин Ханчев” природен газ 0,0075 т 0,013 т
20. Регионална дирекция по 
горите

 дърва 0,007644 т 0,007644 т

21. СД «Амарант – Колев, 
Иванов»

въглища 0,00357 т 0,01071 т

22. «Рокар 1» ООД природен газ 0,005 т 0,0041 т
23. Магазин «Бриколаж» природен газ 0,0027 т 0,0064 т
24. РИОСВ - Стара Загора природен газ 0,0025 т 0,0034 т
25. Магазин «Технополис» природен газ 0,00201 т 0,00325 т
26. „Стройпроект” ЕООД евродизел 0,001341 т 0,002012 т
27. «Баумакс» Стара Загора природен газ 0,00002 т 0,0067 т
28. «Аико» Стара Загора природен газ 0,00003 т 0,0005 т
29. ЕТ „Бойчо Стоев – Разцвет природен газ 0,0000425 т 0,0000595 т
30. «Нафтекс петрол» ЕООД мазут - -
31. «Тих труд» ЕООД природен газ - -
Всичко: 3,91 т 1,69 т
Всичко за м. 11 и м. 12: 5.60 т

Общото количество на отделените емисии на NOх през м. Ноември и 
м.  Декември  2009  г.  от  обследваните  горивни  инсталации  в  гр.  Стара 
Загора  са  5.60  т.,  от  които  3,91  т  през  м.  Ноември  и 1,69  т през  м. 
Декември. 

Най-голям източник на емисии е предприятието „Бисер олива” АД, с 
41.1% от общото количество на емисиите на  NOх, следвано от  «Загорка» 
АД  (17.3%),  „Ембул  инвестмънт”  АД  (9.4%), парова  централа  «Екзакт 
Комфорт»  ЕООД (6.3%),  «Хлебопроизводство»ООД (5.6%)  и  «Наталия» 
АД (4.5%). Делът на всички останали мощности е 15.8%.

Прави впечатление, че през м. Декември количеството на емисиите 
на NOх от контролираните по-горе обекти е намаляло значително - с 43.6%, 
в сравнение с м. Ноември.

1.3. Емисии от енергийния комплекс „Марица-Изток”
Данните за емисиите на NOх през м. ноември и м. декември 2009 г. от 

енергийния комплекс „Марица-Изток” са представени в таблица 2.
Емисиите на азотни оксиди от енергийния комплекс „Марица-Изток” 

- Брикел” ЕАД,  ТЕЦ «Марица изток 2» и ЕАД   „Енел Марица изток 3” АД 
са били 2519.05 т през м. ноември и  2210.85 т през м. декември на 2009 г., 
общо за двата месеца  4729.90 т. Най-голям е делът на емисиите от ТЕЦ 
«Марица изток 2» - 67.9%, следвано от Енел Марица изток 3”- 26.6% АД  и 
най-малък от Брикел” ЕАД – 5.5%.

През м. декември емисиите на NOх от трите обекта намаляват средно 
с 12.2% в сравнение с тези през м. ноември. Най-голямо е намалението на 
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емисиите от Брикел” ЕАД – с  20.8%, следват ТЕЦ «Марица изток 2» - с 
14.7% и «Енел Марица изток 3» АД - с 3.9%.

Таблица 2. Емисии на  азотни оксиди от горивни инсталации в комплекса 
„Марица изток” обл. Стара Загора, 

за месеците ноември и декември, 2009 г.
 Показател Оператор

„Брикел” 
ЕАД

ТЕЦ «Марица 
изток 2» ЕАД

Енел Марица 
изток 3” АД

Инсталирана мощност
(Енергийни котли)

6 броя по 170 
MW

8 броя по 236 MW;
 4  броя  по  606 
MW

4  броя  по  605 
MW

Вид на горивото източномари
шки въглища

източномаришки 
въглища

източномаришки 
въглища, мазут

Количество гориво, т
- м. Ноември
- м. Декември

147 844,20
116 509,90

1370464.0
1183129.8

735751.0
770890.0

Емисии на NOх, т
- м. Ноември
- м. Декември

144,652 т
114,496 т

1733,0 т
1479, 7 т

641,4 т
616,65 т

Общо емисии на NOх, т 259.148 т 3212.7 т 1258.05 т

Емисии на NOх от трите ТЕЦ, т
- м. Ноември
- м. Декември
Общо:

2519.05 т
2210.85 т
4729.90 т

1.4.  Емисии  от  транспорта  и  имисии  в  пунктове  с  различен 
трафик  в гр. Стара Загора

Оценката  за  въздействието  на  автотранспорта  върху  качеството  на 
атмосферния  въздух  на  гр.  Стара  Загора  е  направена  въз  основа  на 
емисиите,  които МПС отделят  и  на  имисиите,  в  пунктове  с  различен 
трафик в гр. Стара Загора.

1.4.1. Емисии от МПС.  Информацията по този показател е ориенти-
ровъчна,  тъй  като  върху  количеството  на  емисиите  от  МПС  оказват 
влияние  много  и  различни  фактори  –  брой  на  МПС,  вид  на  двигателя 
(бензинов, дизелов), вид на МПС (леки, товарни), среден пробег на ден на 
едно МПС, режим на експлоатация, състояние на пътното платно, трафик и 
др.

Емисиите  на  азотни  оксиди  от  МПС  са  определени  въз  основа  на 
регистрираните  МПС в Община  Стара  Загора,  среден  дневен  пробег  на 
МПС - 6  km, коефициенти за количество на емисиите  NOх от различните 
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МПС  - тон за километър и трафика на МПС в отделни часови пояси от 
денонощието, в семем пункта на града  (таблици 3 и 4).

Таблица 3. Емисии на азотен диоксид от МПС в гр. Стара Загора
(изчислени по броя на декларираните МПС)

Вид МПС Вид гориво Брой МПС Емисии на NOх, 
тона за километър

Леки бензин 27 302 0,031
Леки дизелово гориво 27 301 0,025
Товарни дизелово гориво 6 713 0,052
Други (лекотоварни) бензин 3 921 0,010
Други (лекотоварни) дизелово гориво 3 921 0,008
Емисии на NOх – т/км                Общо:             69158 0,126
Емисии на NOх от всички МПС за 1 ден – тона 0.759
Емисии на NOх от всички МПС за м. Ноември 
(30 дни) – тона 22.77
Емисии на NOх от всички МПС за м. Декември 
(31 дни) – тона 23.53
Емисии на NOх от всички МПС за м. Ноември 
и м. Декември (61 дни) – тона 46.31

* В изчисленията не са включени емисиите от градски автобуси, междуградски 
и транзитно преминаващи, както и от мотори и МПС регистрирани в други общини.

Изчисленията  в таблица 3 показват,  че при регистрирани 69158 бр. 
МПС в  Община  Стара  Загора,  общото  количество  на  емисиите  през  м. 
ноември и м. декември е било приблизително 46.31 тона. През м. декември 
емисиите  са  нарастнали  с  3.3  %  спрямо  м.  ноември,  поради  това,  че 
изчисленията за м. декември са направени за 31 дни, колкто са дните в този 
месец, а за  м.  ноември – за 30 дни.

С  прилагането  на  Методика  за  определяне  на  разсейването  на 
емисиите  на  вредни  вещества  от  превозни  средства  и  тяхната  концент-
рация в приземния атмосферен слой, утвърдена от МОСВ, и разработения 
към  нея  програмен  продукт  ТРАФИК  ОРАКУЛ  е  изчислено,  че  МПС 
емитират азотни оксиди от порядъка на 6220  μg/m3/h.

За целите на прилагане на Методиката през месец декември, 2009 г., с 
протокол  е  извършено  преброяване  на  МПС  на  две  кръстовища,  в  две 
часови  зони  –  натоварени  и  ненатоварени.  Параметрите  от  това 
преброяване са заложени като данни в програмния продукт – изчисленията 
са за един час.

В таблица 4 е представена допълнитеилна информация за трафика на 
МПС  и  за  изчислените  емииии  на  азотни  оксиди  от  тях,  в  различни 
пунктове  на  гр.  Стара  Загора.  Най-натоварен  е  трафика  на  бул. 
„Славянски” – до автогарата (пункт 1),  където в контролираните часови 
пояси (общо 3 часа) са преминали 5572 различни МПС, а най-малък на бул. 
„Св. П. Евтимий”  - между ул. „Ген. Гурко” и ул. „Хр. Ботев” (пункт 3), 
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където преминалите МПС са съответно – 2614. При тази съпоставка трябва 
да се има предвид, че дните и часовите пояси, през които са извършени 
преброяванията  на  МПС в  тези  два  пункта  не  съвпадат.  Данните  дават 
представа  за  натовареността  на  трафика  за  тези  две  места  от  града  по 
принцип. 

Таблица 4. Емисии на азотни оксиди от МПС, в пунктове с различен 
трафик на гр- Стара Загора  

(седем пункта – представителна извадка за съответните часове, през 
месеци септември и октомври, 2009 г., по данни от РИОКОЗ)

Пункт Дата Час Леки 
коли

Мо-
тори

Товарни, 
автобуси

Емисии 
на NOх,

t/km 
пробег

Бен-
зин

Ди-
зел

1. Бул. 
„Славянски” 
– до автогара

10.09.2009 11.45 - 12.45* 1502 6 140 84 0,0042

10.09.2009 13.30 – 14.30 1310 4 108 82 0,0035

10.09.2009 16.30 – 17.30* 2116 4 110 106 0,0046
Общо: Общ бр. МПС 

5572
3 часа 4928 14 358 272 0,0123

2. Бул. 
„Славянски” 
 № 19

29.09.2009 15.00 – 16.00 1020 6 108 135 0,0036

29.09.2009 16.30 – 17.30* 1004 4 226 162 0,0040

29.09.2009 17.00 – 18.00* 1396 6 202 172 0,0056
Общо: Общ бр. МПС 

4439
3 часа 3420 14 536 469 0.0132

3. Бул. „Св. П. 
Евтимий”  - 
между ул. 
„Ген. Гурко” 
и ул. „Хр. 
Ботев”

21.09.2009 10.30 – 11.30 471 10 71 123 0,0024

21.09.2009 11.30 – 12.30* 726 12 83 110 0,0036

21.09.2009 12.30 – 13.30* 670 10 102 226 0,0038
Общо: Общ бр. МПС 

2614
3 часа 1867 32 256 459 0.0098

4.  Бул.  „Св. 
Патриарх 
Евтимий”   - 
кв.”К.Ганчев” 
срещу 
военния блок

23.10.2009 8.30 – 9.30* 1326 8 14 414 0,0035

23.10.2009 10.30 – 11.30 634 3 11 235 0,0041

23.10.2009 17.30 – 18.30* 1084 4 2 282 0,0032
Общо: Общ бр. МПС 

4017
3044 15 27 931 0.0108

5. Ул.”Августа 
Траяна”- 29.09.2009 8.10 – 9.10* 1564 2 4 146 0,0015
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между ул. 
„Цар Иван 
Асен ІІ” и ул. 
„Сава Силов”

29.09.2009 10.20 – 11.20 701 3 2 63 0,0012

29.09.2009 17.30 – 18.00 2156 8 6 196 0,0022
Общо: Общ бр. МПС 

4851
3 часа 4421 13 12 405 0,0049

6. Ул. „Димчо 
Стаев”- 
между ул. 
„Ген.Гурко” и 
ул. „Христо 
Ботев”

23.10.2009 7.30 – 8.30* 1356 2 14 334 0,0031

23.10.2009 9.45 – 10.45 552 2 2 181 0,0029

23.10.2009 16.45 - 17.45* 1388 8 10 466 0,0043
Общо: Общ бр. МПС 

4295
3 часа 3296 12 26 961 0,0103

7. Ул. „Димчо 
Стаев”-между 
ул.  „Христо 
Ботев”  и  ул. 
„Братя 
Жекови”

9.10.2009 7.30 – 8.30* 1648 6 4 264 0,0026

9.10.2009 9.40 – 10.40 570 1 4 168 0,0024

9.10.2009 16.45 – 17.45* 1232 8 2 242 0,0021
Общо: Общ бр. МПС 

4149
3 часа 3450 15 10 674 0,0071

* В маркираните часови диапазони броя  на преминалите през  пункта МПС е  
преизчислен  от  30  минути  на  1  час  за  да  има  сравнимост  на  резултатите 
(установените резултати за 30 мин. са удвоени) .

При сравняване  на  резултатите  между пунктове  4,  5,  6  и 7,  където 
датите  на  извършените  преброявания  на  МПС  също  не  съвпадат  (с 
идключение  на  пункт  4  и  6),  но  часовите  пояси,  през  които  те  са 
извършени са еднакви или се зъстъпват в голяма степен, се вижда, че  най 
натоварена е  ул.”Августа Траяна”-  между ул.  „Цар Иван Асен ІІ”  и ул. 
„Сава Силов” (пункт 5)  с 4851 преминали МПС, следвана от ул. „Димчо 
Стаев”- между ул. „Ген.Гурко” и ул. „Христо Ботев” (пункт 6) – с 4295 
МПС, ул. „Димчо Стаев”- между ул. „Христо Ботев” и ул. „Братя Жекови” 
(пункт 7) – с 4149 МПС и бул. „Св. Патриарх Евтимий”  - кв.”К.Ганчев” 
срещу военния блок (пункт 4) – с 4017 МПС.

Изчислените емисии на азотни оксиди за отделните пунктове варират 
от 4.9 kg/km пробег МПС в пункт 5 (ул.”Августа Траяна”- между ул. „Цар 
Иван Асен ІІ” и ул. „Сава Силов”) до 12.3  kg/km пробег МПС в пункт 1 
(бул. „Славянски” – до автогарата). Колкото и да са приблизителни, тези 
данни  показват  че  МПС  са  сериозен  и  значим  източник  на  емисии  от 
азотни оксиди за града, които влошават качеството на приземния въздух. 

1.4.2.  Имисии  в  пунктове  с  различен  трафик.   За  изясняване  на 
влиянието на  емисиите от МПС върху  имисиите  на вредни вещества в 
приземния въздух на гр. Стара Загора, допринасят и данните за имисиите, 
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измерени  в  три  точки  от  Мобилната  автоматична  станция  (МАС) през 
различни часове на денонощието, на улици с различен трафик (Таблица 5). 

Оценката за степента на замърсяване на приземния въздух в контро-
лираните пунктове (1 - пред Общината, класифициран като градски фонов 
пункт, 2 - кв. Кольо Ганчев”, класифициран като градски фонов пункт и  3 
- МБАЛ „Ив. Рилски”, класифициран като транспортно ориентиран пункт) 
показва, че съдържанието на: 

Таблица 5. Имисии на вредни вещества в приземния въздух, измерени 
по часове през денонощието в пунктове с различен трафик на МПС 

в град Стара Загора през м. Февруари 2010 година

Показател
Пунктове

1. Пред 
Общината*

8-9.02.2010 г.

2. Кв. „Кольо 
Ганчев” *

10.02.2010 г.

3. МБАЛ „Ив. 
Рилски” **
11.02.2010 г.

1. Азотен диоксид, μg/m3 3.9 - 25.3 2.3 – 10.8 2.3 – 113.3
2. Серен диоксид, μg/m3 13.2 - 33.0 13.4 – 25.6 13.3 – 26.3
3. Въглероден оксид, mg/m3 1.10 – 5.20 1.90 – 4.50 1.70 – 13.10
4. Озон, μg/m3 23.0 - 115.3 31.8 – 80.0 15.8 – 75.3
5. Сероводород, mg/m3 0.0015 - 0.0049 0.0021 - 0.0036 0.0027 - 0.0031
6. Фини прахови частици, μg/m3 21.7*** 27.2*** 24.9***
7. Температура на въздуха, оС (- 6.9) – (- 0.3) - 6.9 - + 1.0 0.1 – 4.0
8. Движение на въздуха, m/s 0 – 2.10 0 – 3.2 0 – 3.05
9. Атмосферно налягане, mmHg 735.3 – 745.3 742.6 – 745.5 731.7 – 739.1

* класифициран като градски фонов пункт
** класифициран като транспортно ориентиран пункт
***стойностите на покадзателя са измерени еднократно през денонощието

-  азотен  диоксид варира  от  2.3  до  113.3  μg/m3.  Превишение  на 
праговите  стойности  на  регламентираните  норми  няма  (ПДК  ср.часова 
норма за опазване на човешкото здраве - 200 μg/m3);

-  серен диоксид е в границите от 13.2 до 33.0  μg/m3.  Превишение на 
праговите стойности на регламентираните норми няма (ПДК ср.денонощна 
за опазване на човешкото здраве - 125 μg/m3);

-  въглероден  оксид варира  от  1.10  до  13.10  mg/m3.  Превишение  на 
максималната  осем  часова  стойност  в  рамките  на  денонощието,  от  10 
mg/m3 има само в пункт 3 (МБАЛ „Ив. Рилски”),  в 8.00,  10.00,  11.00 и 
12.00  часа.  В  останалите  два  пункта  (1  и  2)  превишение  на  праговите 
стойности на регламентираните норми няма;

- озон е от 15.8 до 115.3 μg/m3. Превишение на праговите стойности на 
регламентираните норми няма;

- сероводород е в диапазона от 0.0015 до 0.0049 mg/m3. Превишение на 
праговите стойности на регламентираните норми няма;

-  фини  прахови  частици е  от  21.7  до  27.2  μg/m3.  Превишение  на 
праговите стойности на регламентираните норми няма (ПДКср.денонощна 
за опазване на човешкото здраве - 50  μg/m3).
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Анализът и оценката на горните данни са показателни за влиянието на 
транспортния  трафик  върху  качеството  на  атмосферния  въздух.  На  11 
февруари 2011 г., измерванията с МАС, показват завишени стойности на 
азотен  диоксид  и  превишение  на  осем  часовата  стойност  в  рамките  на 
денонощието за въглероден оксид. За същото денонощие са регистрирани 
и  завишени  стойности  на  въглеводородите  (метанови  и  неметанови). 
Ситуацията, по отношение концентрациите на контролираните показатели, 
в ниска степен, е аналогична с тази от месеците ноември и декември, 2009 
г.,  но  разликата  тук  е  в  метеорологичните  условия  (за  разглеждания 
случай, същите позволяват разсейване на замърсителите).

Установените резултати за емисиите от МПС и за имисии в пунктове 
с  различна  интензивност  на  трафика  в  гр.  Стара  Загора,  много  добре 
подчертават влиянието на фактора МПС върху качеството на приземния 
въздух. Въпросът заслужава специално внимание и още по-задълбочено и 
комплексно проучване, тъй като значението на този фактор все повече ще 
нараства.

 
1.5. Емисии от битово горене

Данни за емисиите на азотен диоксид от изгаряне на горива в бита на 
гр. Стара Загора за м. ноември и м. декември 2009 г. са отразени в таблица 
6.  Тези данни трябва да се приемат с извесна условност, тъй като няма 
методика,  по  която  да  се  определи  колко  горива  са  използвали 
домакинствата  в  Стара  Загора  за  съответния  месец.  Най-точна  е 
информацията за емисиите на NOх, изчислени за използвания природен газ, 
защото неговото количество е точно установено.

От таблицата се вижда, че общото количество на емисиите от NOх за 
м. ноември и м. декември е около 42.18 тона, като има нарастване през м. 
декември спрямо м. ноември със 6.4 %.

Таблица 6. Емисии на азотен диоксид от изгаряне на горива в бита 
на гр. Стара Загора за м. ноември и м. декември 2009 г.

Вид гориво Емисии NOх – тона, 2009 г. Общо
м Ноември м. Декември

Нафта 0,694 0,694 1.388
Въглища 12,16 12,16 24.32
Дърва 2,0384 2,0384 4.0768
Природен газ 5.5 6.9 12.4

Общо: 20.39 21.79 42.18

1.6.  Емисии  от  (Имисии  на)  военен  полигон  „Змейово”,  обл. 
Стара Загора.

За да се придобие представа за ролята на полигона, като източник на 
вредни емисии, сме приложили подход съобразен с неговата специфика. 
Според класификацията на източниците на емисии, полигон „Змейово”, се 
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определя  като  пространствен  периодичен  източник  на  емисии от 
дейностите,  които  се  извършват  на  него.  Тъй  като,  преки  (директни) 
емисии  от  извършваните  дейности  в  такъв  тип  източник  на  емисии  на 
практика  не  могат  да  се  измерят,  за  това  до  колко  полигона  замърсява 
атмосферния въздух може да се съди по нивото на имисиите на вредните 
вещества,  измерени  на  територията  на  полигона  или  в  непосредствена 
блозост до него. 

Данни  за  имисиите  на  азотен  диоксид  и  за  метеорологичните 
условия, от измервания на АИС в с. Остра могила, с. Ръжена и полигон 
„Змейово”,  през  различни периоди на  2009 и  2010 г.,  са  представени  в 
таблица 7.

Таблица 7. Имисии на азотни оксиди, измерени от АИС, на и около 
полигон „Змейово” през различни периоди на 2009 и 2010 г.

Период на 
измерване и 
вариране на 
стойностите

Съдържание 
на NO2,
μg/m3

Температура на 
въздуха,

T oC

Скорост на 
движение на 

въздуха,
m/s

Атмосферно 
налягане,

hPa

Данни от АИС – с. Ръжена
22 – 28.12.2009 г.
Мин.
Макс.

4.38
28.39

- 3.28 
 + 8.06

0.10
6.31

962.1
982.8

01 – 07.01.2010 г.
Мин.
Макс.

3.19
28.45

- 6.71
+ 16.37

0.10
4.97

953.2
981.1

Данни от АИС – с. Остра Могила
23 – 31.12.2009 г.
Мин.
Макс.

2.78
10.21

- 4.65
+ 13.71

0.21
4.97

953.2
981.1

01 – 07.01.2010 г.
Мин.
Макс.

0.25
16.30

- 10.75
+ 16.60

0.19
6.41

942.6
970.8

Данни от АИС – полигон „Змейово”
01.08-07.08.09
Мин.
Макс.

8.36
72.74

19.72
34.4

0.4
5.31

655.03
960.45

08.08-14.08.09
Мин.
Макс.

3.04
70.07

15.91
30.15

0.16
3.57

957.10
962.30

15.08-21.08.09
Мин.
Макс.

5.76
40.99

15.91
32.30

0.38
3.56

959.06
966.36

22.08-28.08.09
Мин.
Макс.

5.76
46.32

16.24
30.81

0.20
3.56

956.03
961.58

12 – 18.02.2010 г.
Мин. 3.89 0.85 0.10 937.78
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Макс. 37.89   11.18 4.08 953.58
19 – 24.02.2010 г.
Мин.
Макс.

5.67
18.45

1.22
18.37

0.2
7.98

937.30
957.57

От данните в таблицата се вижда, че през контролираните периоди 
нивата на азотни оксиди във въздуха, в районите на АИС - с. Ръжена, с. 
Остра могила и полигон „Змейово”, са в границите от 0.25 до 70.07 μg/m3. 
Същите са многократно по-ниски от  ПДК ср.часова норма за опазване на 
човешкото здраве - 200 μg/m3. 

Колкото и динамиката на метеорологичните условия  през анализи-
раните  периоди  от  време  в  трите  пункта  (температура  на  въздуха  -  от 
минус 10.75 до + 16.60 оС, скорост на движение на въздуха – от 0.10 до 6.41 
m/s и атмосферно налягане – от 942.6 до 982.8 mbar) да е голяма, и с това 
да  способства  за  по-бързото  разсейване  на  атмосферните  замърсители, 
няма  данни,  които  да  показват,  че  дейностите  в  полигон  „Змейово”  са 
източник на значими емисии от азотни оксиди. 

Картината  може  да  бъде  допълнена  с  информация  и  за  други 
замърсители на въздуха, регистрирани от АИС в трите пункта – например, 
съдържание на серен диоксид, въглеводороди, фин прах и пр. Установено 
е,  че  съдържанието  на  серен  диоксид  не  превишава  50.88  mg/m3,  на 
въглеводороди – 8.18 mg/m3 (през месец декември), 8.36 mg/m3 (през месец 
януари) и на фин прах – 32.4 mg/m3. Измерените концентрации са по-ниски 
от пределно допустимите нива за съответния замърсител и са в границите 
на  нормите.  Изключение  прави  съдържанието  на  фин  прах,  което  на  7 
януари в с. Ръжена е 66.2  mg/m3, при  ПДК ср.денонощна за опазване на 
човешкото здраве – 50 μg/m3. 

Въз  основа  на  данните  за  измерените  имисии от  АИС в  с.  Остра 
могила,  с.  Ръжена и  полигон „Змейово” може да  се  направи извода,  че 
полигон „Змейово” през анализираните периоди от време на 2009 и 2010 г. 
не е бил източник на емисии на азотни оксиди, серен диоксид и фин прах, 
в  количества,  които  да  влошат  качеството  на  атмосферния  въздух над 
нормативните изисквания, както над полигона, така и около него. 

1.7. Емисии от други дейности в Стара Загора и региона, които 
не се водят на отчет към РИОСВ-Стара Загора

В тази група би следвало да се включат и други обекти, извън тези, 
които задължително се контролират от РИОСВ – Стара Загора, за които се 
предполага,  че  могат,  при  определени  случаи,  да  бъдат  потенциални 
източници на вредни емисии.

На този етап, поради липса на обективна информация за замърсяване 
на въздуха в Стара Загора от такива обекти, същите не се коментират в 
настоящата информация. 
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1.8. Обекти с горивни инсталации, чийто мощности подлежат на 
редуциране при превишаване на установения алармен праг за азотен 
диоксид в гр. Стара Загора

В таблици 8 и 9 са посочени обектите,  чийто горивни инсталации 
подлежат на редуциране при превишаване на установения алармен праг за 
азотен  диоксид  в  атмосферния  въздух.  Вижда  се,  че  тук  попадат  най-
значимите източници на емисии в региона. 

Таблица 8. Горивни инсталации в комплекса „Марица изток”,
 обл. Стара Загора, чийто мощности подлежат на редуциране при 

превишаване на установения алармен праг за азотен диоксид
оператор инсталирана 

мощност
(Енергийни котли)

количество гориво, т

обща ноември декември
1. „Брикел” ЕАД 6 броя по 170 MW; 147 844,20 116 509,90

2. ТЕЦ «Марица изток 
2» ЕАД

8 броя по 236 MW;
 4 броя по 606 MW

1 369 638,0826,00 1182095,8
1034,00

3. „Енел Марица изток 
3” АД 

4 броя по 605 MW 735 407, 00
344, 00

770 485, 00
405, 00

Таблица 9. Обекти с горивни инсталации, чийто мощности подлежат на 
редуциране при превишаване на установения алармен праг 

за азотен диоксид в гр. Стара Загора
Опера-

тор
Обща 
инста-
лирана 

мощност

Дебит на отпадъчните газове,
Nm3/h

Вид на 
горивото

Количество гориво
Ноември

2009 г.
Декември

2009 г.

1. 
„Бисер 
олива” 
АД

2 броя по 
6,48 MW;

3 броя по 
6,78  MW

от 12 000
до 21 000

(за един котел – в зависимост от 
мощността и степента 

на натоварване)

природен газ;
слънчо-
гледова 
люспа

не работят

за три 
котела

не работят

не работят

2. 
«Загор-
ка» АД

4 броя по 
11,2 MW

от 4 000
до 15 000

(за един котел – в зависимост от 
мощността и степента 

на натоварване) 

природен газ 305,920 хм3 264,010 хм3 

3. 
„Ембул 
инвест-
мънт” 
АД 

2 броя по 
4,9 MW

от 4 000
до 6 000

 (за един котел – в зависимост от 
степента на натоварване)

природен газ 180,574 хм3 130,132 хм3

4. 
«Ната-
лия» АД

3 броя по 
1,878 
MW;

~ 4 000
(за един котел – в зависимост от 

мощността и степента 
природен газ не работят не работят
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1 брой 4 
MW;

1 брой 
0,229 MW

на натоварване) 
82,899 хм3 66,302 хм3

1.9. Обобщение
Обобщени  данни за  емисиите  на  азотни  оксиди  от  анализираните 

източници в Стара Загора и региона през м. ноември и м. декември 2009 г. 
са представени в таблица 10. 

Общото  количество  на  емисиите  на  азотни  оксиди  от  всички 
източници са  4823.99 т,  от които  2566.13 т през м. ноември и  2257.86 т 
през м. декември. Най-голям дял заемат емисиите от енергиен комплекс 
„Марица-Изток”  (98.04%),  следват  емисиите  от  МПС (0.96%),  битовото 
горене (0.87%) и горивните инсталации към обекти в Стара Загора (0.12%). 

Таблица 10. Емисии на азотни оксиди от анализираните източници 
в Стара Загора и региона през м. ноември и м. декември 2009 г.

Източник на 
емисии от NOх

Емисии на NOх 

през м. Ноември 
2009 г., тона

Емисии на NOх през 
м. Декември 
2009 г., тона

Общо емисии - 
тона

1. Горивни 
инсталации към 
обекти в Стара 
Загора

3,91 1,69 5.60 

2. Горивни 
инсталации в 
енергиен комплекс
„Марица-Изток”

2519.05 т 2210.85 4729.90 т

3. МПС 22.78 23.53 46.31
4. Битово горене 20.39 21.79 42.18
Общо: 2566.13 2257.86 4823.99

За територията на гр. Стара Загора от горивни инсталации, МПС и 
битово отопление са емитирани за м. ноември и м. декември общо 94.09 т 
азотни оксиди. 

През м. декември емисиите на азотни оксиди от всички източници 
намаляват средно с 12.02% спрямо тези през м. ноември, но тенденцията за 
отделните източници не е еднопосочна. Намаление на емисиите на азотни 
оксиди през  м.  декември спрямо м.  ноемвври има в енергиен  комплекс 
„Марица-Изток” (средно с 12.2%) и в горивните инсталации към обекти в 
Стара Загора (средно с 43.6%), докато при МПС и битовото горене има 
нарастване на емисиите, съответно с  3.3% и 6.4%.
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1.10. Изводи
Въз основа на анализираната информация за източниците на  емисии 

на азотни оксиди в гр. Стара Загора и региона, за м.ноември и м. декември 
2009 г. могат да се направят следните по-важни изводи:

• Най-голям източник на емисии на азотни оксиди в региона е 
енергийния комплекс „Марица-Изток” (с относителен дял от всички емиси 
98.04%). Многократно по-малко са емисиите от източниците в гр. Стара 
Загора (МПС – 0.96%, битовото  горене – 0.87%) и горивните инсталации 
към обекти в гр. Стара Загора - 0.12%). В случая следва да се отбележи 
факта, че източниците на емисии в енергиен комплекс „Марица-Изток” са 
ситуирани на 45-60 км от гр. Стара Загора и тяхната миграция във въздуха 
и евентуалният им пренос към града се обуславя от комплекс фактори – 
скорост и посока на вятъра, температура, атмосферно налягане и др.;

• За  територията  на  гр.  Стара  Загора  от  горивни  инсталации, 
МПС и битово отопление са емитирани за м. ноември и м. декември общо 
94.09 тона азотни оксиди. Най-голям е относителния дял на емисиите от 
азотни оксиди от МПС (49.2% ), следвани от битовото горене (44.8%) и 
горивните инсталации (5.98%). Важно е да се отбележи, че емисиите от 
тези  източници  попадат  директно  във  въздуха  на  града  и  при 
метеорологични  условия,  които  затрудняват  тяхното  разсейване  (напр. 
състояния  на  инверсии)  могат  да  се  натрупат  в  приземния  въздух  до 
опасни за здравето на хората концентрации;

• Имисиите  на  азотни  оксиди,  въглеводороди  и  фин прах  във 
въздуха на,  и около полигон „Змейово”,  през м.  ноември и м. декември 
2009 г. са значително по-ниски от пределно допустимите концентрации за 
съответния замърсител и изключват полигона, като източник на значими 
емисии,  които  да  влошават  на  качеството  на  атмосферния  въздух  в  гр. 
Стара Загора през този период;

• Липсва  иформация  за  емисиите  на  азотни  оксиди  други 
производствени инсталации и обекти (напр. полигон „Люляк”) в региона, 
които не се водят на отчет в РИОСВ. Това затруднява извършването на 
комплексна обективна оценка за влиянието на всички източници на емисии 
в  региона  върху  качеството  на  атмосферния  въздух.  Необходимо  е 
осигуряването на данни за емисиите и от тези обекти;

• Установява се намаляване на емисиите на азотни оксиди през 
м. декември спрямо тези през м. ноември 2009 г. от всички контролирани 
източници на емисии в гр. Стара Загора и региона, средно с 12.02%. За 
отделните  източници  тенденцията  не  е  еднопосочна.  Намаление  на 

14



емисиите  на  азотни  оксиди през  м.  декември спрямо м.  ноември има в 
енергиен  комплекс  „Марица-Изток”  (средно  с  12.2%)  и  в  горивните 
инсталации към обекти в Стара Загора (средно с 43.6%), докато при МПС и 
битовото горене има нарастване на емисиите, съответно с  3.3% и 6.4%. 

2.  АНАЛИЗ  НА  ИНФОРМАЦИЯТА  ЗА  КАЧЕСТВОТО  НА 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕГИОНА НА СТАРА ЗАГОРА 

2.1. Сравнителен анализ на данните за съдържанието на азотен 
диоксид, въглеводороди и фин прах от АИС  „Зеления клин” – Стара 
Загора, за месец декември 2008 г. и 2009 г. 

2.1.1. По отношение съдържанието на азотен диоксид
През целия месец декември на 2009 г. концентрациите на NO2 (фиг. 

6)   във въздуха са по-високи от тези през 2008 г. Изключение правят 4 дни 
(01.12. и 10, 11 и 13.12), когато нивата на  NO2 са по-ниски през 2009 г. 
спрямо тези през 2008 г. През всички останали дни от месеца на 2009 г., 
стойностите на NO2 във въздуха надвишават до 5-6 пъти тези през 2008 г. 
Средните концентрации през 2009 г. са около 150 μg/m3  , а през 2008 г. - 
около 25 μg/m3.

Сам по себе  си  този факт показва,  че  през  м.  декември 2009 г.  в 
района на «Зеления клин» са на лице предпоставки за натрупване на по-
високи нива от азотен диоксид, в сравнение с 2008 г. Тези предпоставки 
могат да се разделят на две групи:

- увеличаване на емисиите от до сега съществуващите източници или 
поява на нови източници на емисии в района на АИС «Зеления клин»;

-  формиране  на  различни  метеорологични  условия  на  средата 
(скорост  и  посока  на  вятъра,  температура  на  въздуха  и  атмосферно 
налягане) при запазване на едни и същи източници на емисии.

Преди да се твърди, че по-високите концентрации на азотен диоксид 
през 2009 г. спрямо 2008 г., са резултат от появата  на нови източници на 
емисии  или  от  увеличаване  на  количествата  на  емисиите  от 
съществуващите  източници  в  района,  необходимо  е  да  се  анализират 
метеорологичните условия на сравняваните периоди за двете години. 

Формирането  на  различни  метеорологични  условия  (скорост  и 
посока  на  вятъра,  температура  на  въздуха  и  атмосферно  налягане),  при 
запазване на едни и същи източници на емисии (по количество и състав на 
емисиите), определя различно поведение и миграция на замърсителите във 
въздуха. Установено е, че при по-висока скорост на движение на въздуха и 
понижаване  на  температурата  във  височина,  разсейването  на 
замърсителите става по-бързо от мястото им на емитиране в атмосферата. 
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Обратно,  при  ниска  скорост  или  вятъра  или  при  безветрие,  съчетано  с 
повишаване  на  температурата  във  височина  (т.е.  при  инверсии) 
разсейването на зъмърсителите чрез движещия се въздух е затруднено, при 
което те се натрупват в приземния въздушен слой. 

За  да  се  придобие  представа  за  сложността  на  фактора  метеоро-
логични усвия,  респективно за  неговото  влияние върху разсейването  на 
замърсителите  по  долу  са  приведени  данни  за  отделни  дни  през  м. 
Декември на 2008 и 2009 г.

Пример 1: 08.12. 2008 и 2009 г. - сходни метеорологични фактори
(фиг. 6, 7, 8, 9, 10)

Показател 2008 г. 2009 г.
1. Температура на въздуха - oC
2. Скорост на вятъра – m/s
3. Атм. налягане -mbar
4. Концентрация на NO2 - μg/m3

5.0
0.6
1026
25

6.5
0.2
-
100

На 08.12. при сходни метеорологични фактори, нивото на  NO2 през 
2009 г. е 4 пъти по-високо от това през 2008 г., но и двете концентрации са 
в границите на нормата. 

Пример 2: 11.12. 2008 и 2009 г. - сходни метеорологични фактори
(фиг. 6, 7, 8, 9, 10)

Показател 2008 г. 2009 г.
1. Температура на въздуха - oC
2. Скорост на вятъра – m/s
3. Атм. налягане -mbar
4. Концентрация на NO2 - μg/m3

3.0
1.4
-
30

3.0
1.4
-
30

На 12.12. при еднакви метеорологични условия, нивото на NO2 през 
2008 и 2009 г. е едно и също и многократно под ПДК ср.часова норма за 
опазване на човешкото здраве - 200 μg/m3. 

Пример 3: 22-24.12. 2008 и 2009 г. – при различни метеорологични 
условия (фиг. 6, 7, 8, 9, 10)

Показател 2008 г. 2009 г.
1. Температура на въздуха - oC
2. Скорост на вятъра – m/s
3. Атм. Налягане -mbar
4. Концентрация на NO2 - μg/m3

2.0 - 5.0
0.9 – 1.5
1027-1031
10 - 25

0 – (-3.0)
0 – 0.2
981-985
230 - 270

Пример 4: 30.12. 2008 и 2009 г. – при различни метеорологични 
условия (фиг. 6, 7, 8, 9, 10)
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Показател 2008 г. 2009 г.
1. Температура на въздуха - oC
2. Скорост на вятъра – m/s
3. Атм. Налягане -mbar
4. Концентрация на NO2 - μg/m3

- 1.9
0.6
1038
14.84

4.0
0.15
979
266.43

Концентрациите на NO2 във въздуха на 22-24.12. и на 30.12.2009 г. са 
до  10  –  11  пъти  по-високи  в  сравнение  с  2008  г.,  но  и  факторите  за 
разсейване на замърсителите през 2008 г. са по благоприятни (по-голяма 
скорост на вятъра (с 0.7 – 1.5  m/s) и  по-висока температура (с 5 – 6  oC) 
спрямо 2009 г. Въпреки това, трудно само с различните метеорологични 
условия  може да  се  обяснят  многократно  по-високите  концентрации на 
NO2 във въздуха, на посочените дати през 2009 г. Много вероятно е тези 
високи  нива  на  NO2 да  са  резултат  от  емисии  от  местни,  локални 
източници (известни – МПС, битови горивни устройства и др., или нови, 
неидентифицирани  до  сега  обекти),  които  при  създадените  конкретни 
метеорологични  условия  (инверсия)  за  доста  продължителен  период  от 
време (10-15 дни) създават предпоставки за кумулиране и повишаване на 
концентрацията NO2 във въздуха в района на  «Зеления клин».

Изводи:   

• Безспорно  е  влиянието  на  метеорологичните  условия  върху 
скоростта  на  разсейване  на  замърсителите  във  въздуха,  но  много  по-
високите концентрации на азотен диоксид през 2009 г. спрямо тези през 
същия  период  на  2008  г.,  дават  основание  за  2009  г.  да  се  коментира 
съществуващ допълнителен източник (или източници) на вредни емисии в 
района на „Зеления клин”- Стара Загора, които се регистрират като имисии 
от АИС; 

• През  отделни  периоди  на  м.  декември  2009  г.  (22-24  и  29-
31.12.) стойностите на  NO2 превишават ПДК ср.часова норма за опазване 
на човешкото здраве – 200 μg/m3.

2.1.2.  По  отношение  съдържанието  на  въглеводороди  във 
въздуха.

 
През 19 дни от м. Декември на 2009 г. (9-17 и 22-31) съдържанието 

на въглеводороди във въздуха е 4-5 пъти по високо (4-5.8  mg/m3)  спрямо 
същия период на 2008 г. (1.3-1.8 mg/m3),  (фиг. 7) През 8 дни на месеца за 
двете години (1-8 декември) концентрациите са с много близки стойности 
(около 1.5 – 1.8 mg/m3), а през 4 дни (18-21 декември) нивата са по-ниски 
през 2009 спрямо 2008 г. 
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Въпреки  разнопосочните  резултати  между  коментираните  години, 
все  пак  през  2/3  от  дните  на  месец  декември  на  2009  г.,  нивата  на 
въглеводородите  във  въздуха  значително  превишават  тези  през  2008  г. 
Освен това периодите с по-високи концентрации на въглеводороди през 
2009 г. съвпадат частично (8-11 декември) или изцяло (22-31 декември) с 
дните на по-високи концентрации и на азотен диоксид. 

Изводи: 
• Въпреки, че не надвишава ПДК съдържанието на въглевдороди 

във въздуха през м. Декември 2009 г. е с по-високи стойности, в сравнение 
с това през 2008 г.;

•  Наблюдава се еднопосочна зависимост на промяна в нивата на 
въглеводородите и това на азотния диоксид, което предполага едни и същи 
източници на емисии на тези два газа.

2.1.3. По отношение съдържанието на фин прах във въздуха. 
През 25 дни на м. декември 2009 г. количеството на фин прах във 

въздуха е превишавало това през 2008 г. и само през 6 дни стойностите са 
били по-ниски (2009 г. спрямо 2008 г.) или близки по значение за двете 
години  (фиг.  8).  Най-високите  концентрации  на  фин  прах  през  2009  г. 
съвпадат  с  най-високите  концентрации  на  азотен  диоксид  (22-24 
декември).  До  голяма  степен  това  твърдение  се  отнася  и  за  първата 
десетдневка  на  месеца,  когато  се  наблюдава  подобна  зависимост. 
Вероятно,  при  едни  и  същи  количества  на  емисиите  в  района, 
метеорологичните  фактори  през  разглежданите  периоди  от  време  по 
аналогичен  начин  способстват  за  задържане  на  финия  прах  и  азотния 
диоксид в приземния въздух.

Изводи: 
• Концентрациите на фин прах във въздуха през 2009 г. са по-

високи в сравнение с  2008 г.,  причините за  което могат  да бъдат  както 
конкретните  метеорологични  условия  (състояние  на  инверсия),  така  и 
източниците  на  прахови  емисии  –  промишлени  или  други  дейности, 
транспорт  и  др.  Логично  е,  предпоставките  за  нарастването  на 
съдържанието на фин прах да бъдат същите, както тези, които водят до 
увеличаване  и  на  съдържанието  на  азотен  диоксид  и  въглеводороди  в 
приземния въздух;

• През  21 дни от  м.  декември на  2009 г.  нивата  на  фин прах 
превишават  ПДК  ср.денонощна  за  опазване  на  човешкото  здраве  –  50 
μg/m3. В някои случаи това превишение е от 2.2 (15 декември – 130 μg/m3) 
до 4 пъти (24 декември – 200  μg/m3). Този факт е тревожен и заслужава 
специално внимание, тъй като не се коментира достатъчно и като, че ли 
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остава в «сянката» на замърсяването с азотни оксиди. През 2008 г. всички 
регистрирани стойности за фин прах са в нормата. 

2.2. Сравнителен анализ на данните за динамиката на в нивата 
на азотен диоксид през м. декември 2009 г., отчетени от автоматичните 
станции – АИС „Зеления клин”, с. Остра могила и с. Ръжена.

Графиката на фиг. 5 показва, че през м. декември 2009 г. отчетените 
нива  на  азотен  диоксид  от  АИС  „Зеления  клин”-Стара  Загора  са 
многократно по-високи (ср.месечна концентрация около 150 μg/m3) от тези 
отчетени в  с. Остра могила и с. Ръжена (ср.месечни концентрации около 
10-15 μg/m3).

Наднормени концентрации на азотен диоксид са регистрирани само 
от АИС  „Зеления клин” за периода 21-24.12.2009 г. и от 29 до 31 декември 
2009  г.  На  другите  две  станции   -  в  с.  Остра  могила  и  с.  Ръжена, 
измерените концентрации на азотен диоксид са многократно – до 10 пъти 
под ПДК.

Сравняването  на  почасовите  концентрации  за  отделни  дни  на  м. 
Декември 2009 г. (22, 23, 24 и 25 декември) между трите станции откроява 
същата  зависимост,  както  за  целия  месец  декември  –  многократно  по-
високи  нива  на азотен  диоксид  през  цялото  денонощие  в  района  на 
«Зеления  клин»  (със  стойности  между  100  и  510  μg/m3)  в  сравнение  с 
останалите  две  станции  -  с.  Остра  могила  и  с.  Ръжена  (със  стойности 
между 1-2 и 25-30 μg/m3), (фиг. 3-22.12; фиг. 3-23.12 фиг. 3-24.12 фиг. 3-
25.12)

Тези факти дават основание да се направи извода, че не може да се 
коментират съществуващи за м. декември 2009 г., интензивни емисии на 
азотен  диоксид  в  региона  около  двете  станции  -  с.  Остра  могила  и  с. 
Ръжена, респ. за региона на полигон Змейово. 

Интересно  е  да  се  проследи  и  денонощната  динамика  на 
съръжанието на  NO2   на 22, 23, 24 и 25 декември. В с. Остра могила на 
посочените  дни  промяната  в  нивата  на  NO2  през  отделните  часове  от 
денонощието е незначителна, в с. Ръжена картината е почти същата, но все 
пак  през  часовете  от  14.00  до  19.00  има  слабо  нарастване  на 
концентрациите. За «Зеления клин» се наблюдава известна повторяемост в 
динамиката на  NO2  през денонощието. На 23, 24 и 25 декември най-високи 
(и наднормени) стойности на NO2  се регистрирани през първата половина 
на деня (0-12.00 часа), най-ниски – между 14.00-17.00 часа, с последващо 
нарастване през 17.00-24.00 часа. 

На  22.12.2009  г.  в  диапазоните  0.00-6.00  часа  и  9.00-17.00  часа 
концентрациите  на  NO2  са  относително  постоянни,  с  резки  наднормени 
пикове  в  часовете  между  7.00-9.00  часа  и  между  18.00-23.00  часа. 
Конкретно за този ден, това рязко нарастване на NO2 през часовите пояси 
7.00-9.00  часа  и  18.00-23.00  часа,  може  да  се  свърже  с  нарастващия 
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автомобилен  трафик  през  тези  части  от  денонощието,  респективно  с 
увеличеното отделяне на NO2 от МПС. Това съчетано с неблагоприятните 
метеорологични  условия  за  разсейването  на  емисиите  в  приземния 
въздушен слой (скорост на вятъра 0-0.4  m/s и температура – минус 0.7– 
минус 3.2 oC) е способствало за увеличаване на концентрациите от NO2.

Изводи:
• Установено  е  многократно  по-високо  и  наднормено 

съдържание на NO2 във въздуха през м. Декември 2009 г. от АИС «Зеления 
клин» в сравнение със с.  Остра могила и с. Ръжена, където стойностите са 
много по-ниски от пределно допустимите концентрации;

• Получените  резултати  за  съдържанието  на  NO2 във  въздуха 
през  м.  Декември  2009  г.  в  с.   Остра  могила  и  с.  Ръжена  изключват 
въздействието на емисии от NO2 от дейности на полигон „Змейово” или от 
други дейности в районите на двете станции.

• Установените високи, и в някои случаи наднормени нива на 
NO2 във  въздуха  през  м.  Декември  2009  г.  от  АИС  «Зеления  клин» 
предполагат  съчетаното  въздействие  на  две  основни  групи  фактори  – 
източници  на  емисии  (МПС,  горивнивни  инсталации,  неизвестни 
източници) и специфични метеорологични условия (инверсии) задържащи 
емисиите в приземния въздушен слой.

2.3.  Сравнителния  анализ  на  данните  за  азотен  диоксид  и 
въглеводороди  във  въздуха  от   АИС   „Зеления  клин”,   мобилната 
АИС, базирана в кв. „Железник” и кв. „Самара-3”- Стара Загора, за м. 
декември 2009 г. – м. януари 2010 г. 

2.3.1. По отношение съдържанието на азотен диоксид
Регистрираните от АИС данни за съдържанието на азотен диоксид, 

за  периода  24  –  28  декември  2009  г.  показват,  че  при  сходни 
метеорологични условия (скорост, температура и налягане на въздуха), в 
кв.  „Железник”  съдържанието  на  NO2 варира  от  4.1  до  26.2  μg/m3 през 
отделните часове на денонощието, а в района на „Зеления клин”, съответно 
– от 91.92 до 394.06   μg/m3. 

За  периода  от  29.12.2009  г.  до  5.01.2010  г.,  мобилната  АИС, 
локализирана  в  кв.  „Самара-3”  (базата  на  Гражданска  защита)  е  отчела 
нива от 5 до 20 μg/m3 (фиг. 3 и 4), т.е. също многократно по-ниски от тези в 
«Зеления клин».

От данните за денонощната динамика на  азотен диоксид, на 23, 24 и 
25 декември 2009 г. (фиг. 1, фиг. 1-24.12., фиг. 2 и фиг. 1-25.12.) се вижда 
че, в АИС  „Зеления клин” са регистрирани наднормени концентрации в 
часовете, както следва:

- на 23.12. 2009 г. - от 0.00 до 13.00 часа, 18.00 и 22.00 часа (фиг. 1);
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- на 24.12.2009 г. – от 0.00 до 8.00 часа, 10.00 часа, 14.00-17.00 часа 
и 19.00 часа (фиг. 1-24.12., фиг. 2);

- на 25.12.2009 г. – 1.00 часа (фиг. 1-25.12.).
Намирането  на  високи  и  наднормени  концентрации  през  нощните 

часове  на  анализираните  дни  е  необичайно,  тъй  като  през  тази  част  от 
денонощието битовите източници на отопление и транспортния трафик в 
града са силно ограничени и могат да се пренебрегнат като източници на 
вредни емисии.  

Тези наднормени концентрации на азотен диоксид дават основание 
да се мисли, че в тази част на града или в близост до нея, съществуват 
неизяснени източници на емисии от азотен диоксид. Всичко това налага да 
се предприемат мерки за идентифициране на тези източници и налагане на 
ограничителен  режим,  особено  при  неблагоприятни  метеорологични 
условия. 

Друго обяснение може да се търси в специфичните метеорологични 
условия  и  движението  на  въздушните  маси,  които  създават  условия  за 
кумулиране на замърсителите в приземния въздушен слой.

При  съпоставяне  на  резултатите  с  нормативните  изисквания  се 
установява, че  на високи, наднормени концентрации на азотен диоксид е 
експонирано населението около АИС „Зеления клин”. За западната част на 
града, респ. квартал „Железник” и за източната, респ. кв. „Самара 3”, не са 
измерени високи или наднормени концентрации на азотен диоксид. 

Изводи:
• За периода 24 декември 2009 г. – 5 януари 2010 г., при сходни 

метеорологични условия, концентрациите на азотен диоксид във въздуха 
са  многократно  по-високи  и  често  пъти  над  нормата  в  района  на  АИС 
„Зеления  клин”  в  сравнение  с  измерените  от  мобилната  АИС  в  кв. 
„Железник” и кв. „Самара 3”;

• За  периода  24  –  28  декември  2009  г.  на  наднормени 
концентрации на азотен диоксид е експонирано населението около АИС 
„Зеления клин”;

• Източниците  на  емисии  на  азотен  диоксид  и  причините  за 
тяхното натрупване във високи концентрации в т.ч. над нормата, в района 
на АИС „Зеления клин”, трябва да се търсят в тази част на града.

2.3.2. По отношение съдържанието на въглеводороди
По  този  показател  не  се  констатира  съществена  разлика  в 

стойностите за съдържанието на въглеводороди във въздуха между АИС 
„Зеления клин”, мобилната АИС в кв. „Железник” (фиг. 2-24.12. и фиг. 2-
25.12.) и в кв. „Самара-3” (фиг. 5). 

По  часове  през  денонощието,  данните  от  трите  пункта  показват 
сходна тенденция на промяна – най-ниски са стойностите през нощните 
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часове 21.00 – 9.00 часа, а най-високи – през деня от 11.00 до 19.00 часа. За 
този динамика може да се търси връзка с транспортния трафик в града, 
който през светлата част от денонощието е по-интензивен.

2.4. Обобщени изводи

• Съдържанието  на  азотни  оксиди,  въглеводороди  и  фин прах 
във  въздуха  през  м.  ноември  и  м.  декември  2009  г.,  в  пункта  около 
„Зеления клин” – Стара Загора, е значително по-високо от това през същия 
период на 2008 г.  Колкото и различни да  са  метеорологичните  условия 
през м. ноември и м. декември на двете години, само с тях трудно могат да 
се обяснят по-високите нива на зъмърсителите във въздуха през 2009 г.;

• При сдходни (на практика еднакви) метеорологични условия 
съдържанието на азотен оксид е многократно по-голямо в „Зеления клин” в 
сравнение  с  кв.  „Железник”  (западна  част  на  града)  и  кв.  „Самара-3” 
(източна  част  на  града).  Важно  е  да  се  отбележи,  че  в  същото  време 
съществени разлики в нивата на въглеводороди и фин прах между трите 
пункта  няма.  Това  предполага  или наличието на  някой (някои)  локални 
източници на емисии от азотни оксиди в района на „Зеления клин” или 
създаването на специфични метеорологични условия за тази зона на града, 
създаващи предпоставки за кумулилането на азотния оксид във въздуха;

• Регистрирането  на  многократно  по-високи  нива  на  азотен 
диоксид в  АИС „Зеления клин”,  в  сравнение с  останалите  станции в с. 
Остра  могира  и  с.  Ръжена  през  м.  декември  2009  г.  изключва  полигон 
„Змейово” като източник на тези емисии. 
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