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1. Анализ на качеството на атмосферния въздух в наблюдаваното 

населено място за 2020г. по данни на РИОСВ София. 

 

Настоящият Доклад за качеството на атмосферния въздух в община Бобов 

дол, обл. Кюстендил, село Големо село,  се изготвя в изпълнение на Указание за 

дейността на Регионалните здравни инспекции през 2020 година и в съответствие 

с изискванията на Наредба №12/2010 на Министерство на здравеопазването и 

Министерство на околната среда и водите за норми на серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух. По смисъла на тази наредба: 

“Качество на атмосферния въздух” е състояние на въздуха на открито, в 

тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от 

състава и съотношението на естествените съставки и добавените вещества от 

естествен или антропогенен произход. 

„Норма за качество на атмосферния въздух” е всяко ниво, установено с 

цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху 

здравето на населението и/или околната среда, което следва да бъде постигнато 

в определен за целта срок, след което да не бъде превишавано. 

“Допустимо отклонение” е определен процент от норма за качество на 

атмосферния въздух, с който последната може да бъде превишавана при 

условията, определени в тази наредба. 

“Алармен праг” е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за 

здравето на населението, включително при кратковременна експозиция и при 

превишаването, на което се предприемат незабавни мерки. 

Със Закона за чистотата на атмосферния въздух се уреждат условията, реда 

и начина за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (КАВ), като 

по този начин се  осигурява провеждането на държавната политика по оценка и 

управление на КАВ, в това число подобряване на КАВ в районите, в които е 

налице превишаване на установените норми.  

Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от 

Пункта за мониторинг (ПМ) на атмосферния въздух – с. Големо село,  общ. Бобов 

дол,  обл. Кюстендил – пред сградата на кметство с. Големо село. 

 
1.1. Кратка информация относно пункта за мониторинг (ПМ): 

  

Село Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил, е включено  в 

годишния график за 2020 г., утвърден от Министъра на околната среда и водите 

за изследване качеството на атмосферния въздух (КАВ), чрез мобилната 

автоматична станция (МАС)  на  ИАОС.  

Поводът за включване   на с. Големо село в плана на РОСВ София са 

постъпилите множество сигнали за замърсяване на  атмосферния въздух в близко 

разположените населени места до ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/ТЕЦ_
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В землището на селото се намира ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. 

Големо село е разположена на 15,124 km²  в Западна България. То се 

намира в община Бобов дол, област Кюстендил,  на 504 метра надморска 

височина в долината на река Разметаница в подножието на Конявска планина, на 

7 километра северозападно от гр. Дупница и на 9 километра южно от гр. Бобов 

дол.  

През Големо село преминава третокласен път, а непосредствено южно от 

него – второкласен път. В селото има гара на железопътна линия.  

Населението на с. Големо село към 15.06.2020 г. е 393 души. 

Общите демографски тенденции в селото са идентични с тези за страната 

като цяло - ниска раждаемост, висока обща смъртност, отрицателен естествен 

прираст. Населението намалява, променя се възрастовата структура с намаляване 

делът на детското население и увеличаване делът на населението над 65години.  

 

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са 

автомобилният транспорт /лек и тежкотоварен/, изгарянето на твърди горива 

(дърва и въглища) в битовия сектор, неблагоустроените територии в населеното 

място,  извършващите се горивни процеси в ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, дейности 

свързани с добиване на въглища, както и близостта на нерекултивирано сметище 

в гр. Дупница. 

 

Съгласно утвърденият график е необходимо  ефективен мониторинг в един 

пункт да се проследява  в продължение на 51 денонощия в годината,  което е в 

изпълнение на изискванията на Наредба 12 от 15 юли 2010г. за норми  за серен 

диоксид, азотен оксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид, 

амоняк и озон в атмосферния  въздух и по-специално раздел 1от приложение №8 

към чл.13, т.2 и чл. 2 от нея.(ДВ. Бр. 58 от 30.07.2010г.). За целите  за качеството  

на данните, към индикативните измервания за КАВ се поставя изискването за 

минимален времеви обхват от 14% в рамките  на една календарна година – 

измерването е на случаен принцип  в продължение на 8  седмици равномерно 

разпределени  през годината. 

 

В настоящият доклад са представени данни за КАВ в с. Големо село, общ. 

Бобов дол за периода 20.02.2020г.–05.03.2020г.,  30.03.2020г.–14.04.2020г.,  

30.07.2020г.–13.08.2020г., 30.03.2020г – 03.04.2020г, 29.09.2020г – 02.10.2020г. 

отчетени от МАС по следните показатели: ФПЧ10, ФПЧ 2,5, серен диоксид,  азотни 

оксиди, азотни диоксиди, въглероден оксид, озон, сероводород, амоняк. По 

време на измерването са отчетени  и следните метеорологични параметри: 

температура, атмосферно налягане, посока на вятъра, скорост на вятъра,  

относителна влажност, слънчева радиация.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/ТЕЦ_
https://bg.wikipedia.org/wiki/България
https://bg.wikipedia.org/wiki/Община_Бобов_дол
https://bg.wikipedia.org/wiki/Област_Кюстендил
https://bg.wikipedia.org/wiki/Разметаница
https://bg.wikipedia.org/wiki/Конявска_планина
https://bg.wikipedia.org/wiki/Дупница
https://bg.wikipedia.org/wiki/Бобов_дол
https://bg.wikipedia.org/wiki/Бобов_дол
https://bg.wikipedia.org/wiki/Гара
https://bg.wikipedia.org/wiki/Железопътна_линия_51_(България)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Железопътна_линия_51_(България)
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На територията на с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил по 

планов график - пред сградата на кметство с. Големо село е разположена 1 бр. 

мобилна автоматична  станция (МАС) за изследване показателите за качеството 

на атмосферния въздух. 

На територията на община Бобов дол през 2020г. са извършени и 

извънпланови изследвания на състоянието на атмосферния въздух по следните 

показатели: 6 показатели - ФПЧ10, серен диоксид,  азотни оксиди, азотни 

диоксиди, въглероден оксид, озон и 4 допълнителни показатели - бензен, толуен, 

о-ксилол, м-п-ксилол. По време на измерването са отчетени  и следните 

метеорологични параметри: температура, атмосферно налягане, посока на 

вятъра, скорост на вятъра,  относителна влажност, слънчева радиация. В 

периодите:  

• 16.01.2020г. – 20.01.2020г., като МАС е разположена в местността 

„Бинека“, до бензиностанция „Бинека“. 

• 30.03.2020г – 03.04.2020г., като МАС е разположена пред кметството на 

с. Големо село, общ. Бобов дол. 

• 29.09.2020г – 02.10.2020г., като МАС е разположена пред кметството на 

с. Големо село, общ. Бобов дол. 

• 05.03.2020г. – 06.03.2020г., като МАС е разположена в с. Мало село, 

общ. Бобов дол. 

• 08.03.2020г. – 09.03.2020г., като МАС е разположена в с. Мламолово, 

общ. Бобов дол. 

• 11.03.2020г. – 12.03.2020г., като МАС е разположена в гр. Бобов дол. 

 
• Наименование – МАС, адреси: общ. Бобов дол, обл. Кюстендил с. Големо село 

и  с. Мало село - пред сградата на кметствата, с. Мламолово – на площада и 

гр. Бобов дол – пред летния театър и в двора на бензино-газ станция „Бинека“.  

• Наименование на ведомството отговорно за обслужване на МАС – НСМОС; 

п.№386/14.02.2020г. МОСВ/РИОСВ-Перник, писмо №.12-00-41/30.03.2020г., 

писмо №12-00-8/16.01.2020г.  и писмо №05-00-15(3)/27.02.2020г. 

• Обект на изпитване – проби от атмосферен въздух в МАС- общ. Бобов дол, 

обл. Кюстендил с. Големо село и  с. Мало село - пред сградата на кметствата, 

с. Мламолово – на площада и гр. Бобов дол – пред летния театър и в двора на 

бензино-газ станция „Бинека“. 

• Вид на пробите – въздушни проби , въздушен филтър NN. 

• Вид на изпитването – БДС EN 14625:2012;  БДС EN 14 626:2012; БДС EN 

14 211:2012, БДС EN 14 212:2012. 

• Параметри на изпитването през докладвания период – ФПЧ10, ФПЧ 2,5, серен 

диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, въглероден оксид, сероводород, 

амоняк, бензен, толуен, о-ксилол и м-п-ксилол. 

• Количество на пробите за изпитване – 24 часа за денонощие. 

• Общ брой контролирани показатели за КАВ - 8 бр. и допълнителни 4 броя. 
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• Измервани метеорологични параметри – стандартен набор от метеорологични 

параметри(СНМП) – скорост и посока на вятъра, температура и влажност на 

въздуха, атмосферно налягане. 

 

1.1.1.Допустими норми на основните показатели, характеризиращи 

качеството на атмосферния въздух за 2020г. съгласно действащата 

нормативна уредба : 

 

Фини прахови частици под 10 микрона: 

• СДН – 50 µg/m³(да не бъде превишавана повече от 35 пъти за една 

календарна година) 

• СГН – 40 µg/m³ 

 

Азотен диоксид : 

• СЧН – 200 µg/m³(да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една 

календарна година) 

• СГН – 40 µg/m³ 

• Алармен праг - 400 µg/m³ 

 

Серен диоксид : 

• СЧН – 350 µg/m³(да не бъде превишавана повече от 24 пъти за една 

календарна година) 

• СДН  – 125 µg/m³(да не бъде превишавана повече от 3 пъти за една календарна 

година) 

•  Алармен праг – 500 µg/m³ (измерен през три последователни часа) 

 

    Озон : 

• Праг за информиране на населението (средно часова стойност) - 180 µg/m³ 

• Праг за предупреждение на населението (средно часова стойност) - 240 µg/m³ 

• Краткосрочна целева норма - максимална осемчасова стойност в рамките на 

денонощието  - 120 µg/m³ (да не се превишава повече от 25 пъти в една 

календарна година, усреднено за тригодишен период) 

 

 
      1.2.Наблюдавани замърсители на атмосферния въздух 

ФПЧ10, ФПЧ2,5, серен диоксид, азотни диоксиди, въглероден оксид, озон, 

сероводород, амоняк и метеорологични параметри. 

 

МАС – с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил - пред сградата на 

кметство с. Големо село контролира  основните показатели за КАВ по чл. 4 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух (Директива 96/62/ЕС), оборудвана е 

още със стандартен набор метеорологични параметри (СНМП). 
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Табл. 1. Контролирани показатели за КАВ.  

Контролирани показатели: 
Означен

ие 

Пункт за мониторинг 

МАС – с. Големо село, 

общ. Бобов дол, обл. 

Кюстендил 

Фини прахови частици до 10 µm РМ10 • 

Фини прахови частици до 2,5 µm РМ 2,5 • 

Серен диоксид SO2 • 

Въглероден окис CO • 

Азотен диоксид  NO2 • 

Азотен оксид  NO • 

Озон O3 • 

Стандартен набор метеорологични 

показатели 

СНМП • 

 

Нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) за 2020г., съгласно 

действащата нормативна уредба са:  

 

Табл. 2. Норми за КАВ. 

Пределно допустими норми Период на осредняване Концентрация 

РМ10 (ФПЧ10) 

СДН 24 часа 50 µg/m³ 

СГН 1 календарна година 40 µg/m³  

Серен диоксид 

СЧН 1 час (60 минути) 350 µg/m³ 

СДН 24 часа 125 µg/m³ 

Азотен диоксид 

СЧН 1 час (60 минути) 200 µg/m³ 

СГН 1 календарна година 40 µg/m³  

Озон 

КЦН 8 часа* 120 µg/m³ 

 

Забележки: 

- СЧН – средночасова норма за опазване на човешкото здраве;  

- СДН – средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве; 

- СГН – средногодишна норма за опазване на човешкото здраве; 

- КЦН – краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве; 

“*” Максималната осемчасова средна стойност на концентрацията в рамките 

на едно денонощие се избира след проверка на текущите осемчасови средни 

стойности, определени въз основа на съответните средночасови стойности и 

измерени на всеки час. Първият изчислителен период за дадено денонощие 

започва в 17.00 ч. предходния ден и свършва в 1 ч. същия ден; последният 
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изчислителен период за дадено денонощие започва в 16.00ч. и завършва в 

полунощ, т.е. 00.00 ч. 

 “**” Нормите за Полиароматни въглеводороди /ПАВ/ се отнасят за общо 

съдържание на замърсителя във фракцията на ФПЧ10, осреднено за една 

календарна година. 
 

Табл. 3. Алармени прагове и прагове за информиране на 

населението. 

Алармени прагове Период на осредняване Концентрация 

Серен диоксид 

АП 1 час (60 минути) 500 µg/m³ 

Азотен диоксид 

АП 1 час (60 минути) 400 µg/m³ 

Озон 

ПИН 1 час (60 минути) 180 µg/m³ 

ППН 1 час (60 минути) 240 µg/m³ (І 

етап) 

 

Забележки: 

- АП – алармен праг;  

- ПИН – праг за информиране на населението;  

- ППН – праг за предупреждаване на населението; 

 
Нормите за ФПЧ10, SO2, NO2, бензен и озон  и алармените прагове (за SO2 

и NO2) са съгласно Наредба № 12 от 05.07.2010 г. за норми за серен диоксид, 

азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен и озон в атмосферния 

въздух (обн. ДВ бр. 58/2010 г.)  

СНМП включва определянето на следните метеорологични параметри: 

посока и скорост на вятъра, температура, налягане, влажност и сила на 

слънчевото греене. 

 
1.3. Мониторинг на атмосферния въздух – с. Големо село, общ. Бобов 

дол, обл. Кюстендил- пред сградата на кметство с. Големо село. 

 
1.3.1.Фини прахови частици (ФПЧ10)  

Фините прахови частици са фракция на общия суспендиран прах. Фини 

прахови частици 10 (ФПЧ10)  са всички частици, преминаващи през размерено – 

селективен сепаратор с критичен размер 10 микрона /аеродинамичен диаметър 

на частиците – 10 микрона/при 50 % на ефективност на задържане.  

Вредният здравен ефект се определя от възможността за задържане на 

повърхността им на физични, химични и биологични фактори, които могат да 

предизвикат генетични изменения в засегнатите клетки на организма. Повечето 
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от тези фактори (мутагенни) предизвикват злокачествени образувания. Основни 

източници на прах са: промишлеността, транспортът, енергетиката и битовото 

отопление. За с. Големо село основен източник на фини прахови частици са 

инсталациите на твърдо гориво за отопление и ТЕЦ „Бобов дол“. 

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при 

което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините 

частици (под 10 m –) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, 

като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с 

хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към 

високи стойности на ФПЧ10.  

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при 

едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено 

е тяхното съвместно действие по отношение на дихателните органи и откритите 

лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността 

на експозицията. Високите нива на концентрация на двата показателя могат да 

доведат до увеличаване броя на неспецифичните белодробни заболявания, 

предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити, 

при значително по-ниски концентрации от (30 до 150 µg/m³), което е особено 

силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха 

и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-

съдови заболявания.  
 

 Съгласно Наредба №12/2010 г. ПС на СДН не може да бъде превишавана 

повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.  

 

Табл. 4. Качество  на атмосферния въздух – фини  прахови  частици 10 

(ФПЧ10). 
 

 

 Брой превишения 

на СДН 

Норма за 

ФПЧ10 

м. февруари/март 

20.02.-05.03.2020г. 

03.03.2020г - 86 

µg/m3
 

 

50 µg/m3
 

м. март/април 

30.03.-14.04.2020г. 

няма превишавания 

за периода 

50 µg/m3
 

м. март/април 

30.03.-03.04.2020г. 

Извънпланово 

замерване 

няма превишавания 

за периода 

50 µg/m3
 

м. юли/август 

30.07.-13.08.2020г. 

няма превишавания 

за периода  

50 µg/m3
 

м. 

септември/октомври 

няма превишавания 

за периода  

50 µg/m3
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29.09.-02.10.2020г. 

Извънпланово 

замерване 

  

От данните в Табл. 4 се вижда, че високите стойности на ФПЧ10 са 

регистрирани през месец февруари/март, когато освен от автомобилния поток 

замърсяване на въздуха има и от пушека на комините при отопление с твърдо 

гориво.  

В МАС - с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил- пред сградата 

на кметство с. Големо село са регистрирани 1185 бр. средноденонощни данни по 

показател ФПЧ10 за периода 20.02.2020г. до 02.10.2020г. От  направените 

измервания 1 превишава средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m³ 

съгласно Наредба №12/2010 г.  На 03.03.2020г. е измерена най-високата  

концентрация на СДН за ФПЧ10 -86 µg/m³, което е 1,7 пъти повече от посочената 

норма. Най-ниската измерена стойност за СДН е 8 µg/m³ на 05.04.2020г. 

Максимална измерена  стойност е 277 µg/m3   на 03.03.20120г в 12,00ч. при 

температура от 17,90С, западен вятър и атмосферно налягане  94,9кРа. Най -ниска 

измерена  стойност е 3 µg/m3   на 28.02.2020г в 11,00ч. при температура от 8,30С, 

югозападен вятър и атмосферно налягане  94,8кРа.  

При извънплановите измервания в с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. 

Кюстендил- пред сградата на кметство с. Големо село няма измерени 

превишавания. 
 

1.3.2. Серен диоксид (SO2) 

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди, които се формират 

при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Източници, свързани с 

неговото образуване са: топлоелектрическите централи, които използват сяра 

съдържащи горива – въглища, нефт, природен газ; черна и цветна металургия; 

химическа промишленост; добиване и дестилация на нефт; производство на 

сярна киселина и минерални торове и др. За с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. 

Кюстендил основен източник на SO2 е ТЕЦ „Бобов дол“. 

Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. При 

високи концентрации абсорбцията му достига до 90 % в горните дихателни 

пътища и по-малко в по-ниските отдели на дихателната система. 

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко 

дихателната система. Чувствителни групи от населението към експозиция на 

серен диоксид са деца, възрастни, хора с астма, със сърдечно-съдови заболявания 

или хронични белодробни заболявания. Здравните ефекти на серния диоксид се 

проявяват с нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушение на 

имунната защита на белия дроб, засилване на симптомите на съществуващи 

белодробни и сърдечносъдови заболявания.  

 
Табл. 5. Резултати от показателите за КАВ. 
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     норми 

Серен 

диоксид 

(SO2)в 

µg/m3
 

 

350 µg/m3
 

Въглероде

н оксид 

 (СО) в 

mg/m3
 

 

10 mg/m3
 

Азотен  

окис 

(NO) в 

µg/m3
 

      - 

Азотен 

двуокис 

(NO2) в 

µg/m3
 

 

200 µg/m3
 

Озон 

(О3) в 

µg/m3
 

 

 

180 µg/m3
 

ФПЧ2,5 

µg/m3
 

 

 

 

50 µg/m3
 

м. 

февруари/м

арт 

20.02.-

05.03.2020г. 

Бр.пр-344 

Най-

в.ст.797 

µg/m3 
 

СДН 

84µg/m3
 

344 

3,1 mg/m3
 

 

СДН 

1,2mg/m3
 

344 

47 µg/m3
 

 

СДН 

19µg/m3
 

344 

53 µg/m3
 

 

СДН 

20µg/m3
 

344 

23 µg/m3
 

 

СДН 

16µg/m3
 

276 

272 µg/m3
 

 

СДН 

73µg/m3
 

м. 

март/април 

30.03.-

14.04.2020г. 

Бр. пр. 363 

Най-в.ст. 

395µg/m3 
 

СДН 

49µg/m3
 

363 

2,3 mg/m3
 

 

СДН 

1,2 mg/m3
 

363 

40 µg/m3
 

 

СДН 

19µg/m3
 

363 

48 µg/m3
 

 

СДН 

30µg/m3
 

363 

68 µg/m3
 

 

СДН 

50µg/m3
 

 

363 

63 µg/m3
 

 

СДН 

26µg/m3
 

м. 

март/април 

30.03.-

03.04.2020г. 

Извънплан

ово 

замерване 

Бр. пр. 96 

Най-в. ст. 

291 µg/m3
 

СДН 

48µg/m3
 

96 

2,3 mg/m3
 

 

СДН 

1,2 mg/m3
 

96 

30 µg/m3
 

 

СДН 

16µg/m3
 

96 

44 µg/m3
 

 

СДН 

23µg/m3
 

96 

58 µg/m3
 

 

СДН 

45µg/m3
 

 

96 

63µg/m3
 

 

СДН 

25µg/m3
 

м. 

юли/август 

30.07.-

13.08.2020г. 

Бр.пр-360 

Най-в.ст. 

711 µg/m3 
 

СДН 

209 µg/m3
 

Бр.пр-360 

2,0 µg/m3
 

 

СДН 

1,1 µg/m3
 

Бр.пр-360 

89 µg/m3
 

 

СДН 

16 µg/m3
 

Бр.пр-360 

63 µg/m3
 

 

СДН 

26 µg/m3
 

Бр.пр-360 

92 µg/m3
 

 

СДН 

56 µg/m3
 

Бр.пр-312  

48 µg/m3
 

 

СДН 

29 µg/m3
 

м. 

септември/о

ктомври 

29.09.-

02.10.2020г. 

Извънплан

ово 

замерване 

Бр.пр-74 

Най-в.ст. 

268 µg/m3 
 

СДН 

38 µg/m3
 

Бр.пр-74 

1,0 µg/m3
 

 

СДН 

0,5 µg/m3
 

Бр.пр-74 

32 µg/m3
 

 

СДН 

8 µg/m3
 

Бр.пр-74 

33 µg/m3
 

 

СДН 

12 µg/m3
 

Бр.пр-74 

99 µg/m3
 

 

СДН 

53 µg/m3
 

Няма 

измерване 

  

През 2020г. са направени общо 1237 измервания на серен диоксид. 

Максималната регистрирана средночасова концентрация на серен диоксид е 797 

µg/m3, измерена в 09.00ч на 27.02.2020г., а най-ниска измерена стойност - 5 µg/m3  
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е в 05.00ч. на 04.03.2020г. Измерените високи стойности са в студените месеци 

когато освен от автомобилния поток замърсяване на въздуха има и от пушека на 

комините при отопление с твърдо гориво.  

СЧН е превишавана 7 пъти в годината. Съгласно  Наредба 12, СЧН за 

SO2 не трябва да бъде превишавана повече от 24 пъти в рамките на една 

календарна година.  

Според разпоредбите на Наредба 12, са допустими 3 броя превишения на 

средноденонощната норма (СДН) от 125 µg/m³ по показател SO2 през една 

календарна година. През 2020г. в МАС е регистрирано 1 такова превишение на 

средноденонощната норма по показател серен диоксид.  

Алармен праг(АП) за SO2  - 500 µg/m3 (измерен в три последователни 

часа) е отчетен еднократно, в седем  последователни часа в периода 

30.07.2020г. – 13.08.2020г.  (04.08.2020г. в часовете между 12,00ч. и 18,00ч.) 

  
 

 

1.3.3.Въглероден оксид (СО) 

Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, 

горящ газ и е силно токсичен. Образува се при изгарянето на различни видове 

горива, при недостиг на кислород. Представлява един от най-широко 

разпространените атмосферни замърсители. Най-голям източник на СО е 

автомобилният транспорт – над 65 % от общото емитирано количество за 

страната.  

Въглеродният оксид прониква в организма при вдишване. В кръвта се 

свързва с хемоглобина и образува карбоксихемоглобин, в резултат на което 

намалява работоспособността на човека, а може да причини  и задушаване. 

Вредното му въздействие произтича от нарушаване преноса на кислород до 

тъканите. Образуваният карбоксихемоглобин води до хипоксия в тъканите и 

смущения в чувствителните на кислородния дефицит органи: сърце, мозък, 

кръвоносни съдове и формени елементи. Рискът за здравето се оценява на базата 

на образувания карбоксихемоглобин в организма, което зависи от 

концентрацията му във въздуха и продължителността на експозицията. Болни от 

сърдечно-съдови заболявания са чувствителни към високи концентрации на 

въглероден оксид и е необходимо е да се избягва продължителен престой при 

високи концентрации. 

За с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил основен източник на 

въглероден оксид е ТЕЦ „Бобов дол“. 

МАС в с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил е направила 1237 

измервания на въглероден оксид. Няма установени превишения на нормата от 

10 µg/m³ в рамките на едно денонощие съгласно изискванията на Наредба  

№12/2010 г. Най-високата измерена стойност е 3,1 µg/m³  в 01.00ч. на 

26.02.2020г.. Най-ниската  измерена стойност е 0,1 µg/m³  на 26.02.2020г. в 

08,00ч.. 
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1.3.4. Азотен диоксид (NO2) и азотни оксиди (NO) 

Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са 

моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), 

някои промишлени предприятия, тютюнопушенето. 

Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-голяма 

част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него 

може да се задържи дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на 

концентрации над пределно-допустима концентрация (ПДК) може да причини 

структурни промени в белия дроб.  

Вредното въздействие на този замърсител се отразява предимно върху 

дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично болните с 

респираторни инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на 

азотния диоксид са болните от белодробна астма. 

За с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил основен източник на 

азотен диоксид е ТЕЦ „Бобов дол“. 

През 2020 г. в с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил са извършени  

1237 измервания на азотен оксид и  1237 измервания на азотен диоксид и не са 

регистрирани превишения на средночасовата норма по показател азотен 

диоксид. Максималната отчетена концентрация на азотен диоксид в МАС е на 

03.08.2020г –  63 µg/m³. През отчетния период не са регистрирани превишения 

на алармения праг азотен диоксид. 

 

1.3.5.  Озон (O3) 

Озонът е газ, който присъства естествено в атмосферата. Озонът се намира 

основно в два слоя от атмосферата: около 10% е в тропосферата – слоя, който е 

най-близо до земята и около 90% - в стратосферата на височина над 10-16 

километра от земната повърхност.   Озон се образува навсякъде в атмосферата 

чрез многостепенен химичен процес, за който е необходима слънчева светлина.  

Към естествено присъстващия озон в приземните части на атмосферата 

/тропосфера/, допълнително се образува още озон, /т.н. “лош озон” / при 

различни химични реакции, в които участват въглеводороди и газове, 

съдържащи кислород, постъпили в атмосферата в резултат на различни човешки 

дейности или т.н. "прекурсори на озона". 

Основните дейности, при които се отделят прекурсорите на озона са 

дейностите свързани с употреба на определени бои, лакове и авторепаратурни 

продукти, обувната промишленост, нанасяне на покрития, дистрибуция на 

бензини и др.  

Табл. 6.  Озон. 

Пункт 
Брой превишения на 

ПИН /1 h/ 

Брой превишения 

на ППН /1 h/ 
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[180 µg/m3 ] [240 µg/m3 ] 

АМС  

с. Големо село 
0 0 

 

През 2020г. в с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил са 

направени 1237 измервания на озон. Най-високата измерена стойност е 99 µg/m3 

в 14.00ч. на 02.10.2020г., а най-ниската стойност е 1 µg/m3, измерена в 07,00ч. на 

02.10.2020г.. 

Не са измерени стойности, превишаващи Прага за информиране на 

населението (ПИН) от 180 µg/m³ за Озон. 

 

1.3.6.Финни прахови частици 2,5 (ФПЧ 2,5) 

През 2020г. в пункт  с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил са 

отчетени  1047 бр. средноденонощни данни по показател ФПЧ2,5. Най-висока 

стойност 272µg/m3 е регистрирана на 03.03.2020г.  в 12.00ч. при температура 

от 17,90С, западен вятър и атмосферно налягане  94,9кРа. Най-ниската измерена 

стойност на ФПЧ 2,5, е 2 µg/m3  в 02.00ч на 05.04.2020г. при температура 8,00С, 

атмосферно налягане 95,5кРа и западен вятър.  

Най висока СДН е отчетена на 03.03.2020г. - 73µg/m3 при температура от 

17,90С, атмосферно налягане  94,9кРа и западен вятър. 

         

         1.3.7.Сероводород (H2S) 

Сероводородът (H2S) е токсичен, безцветен газ, с неприятна миризма. В 

природата големи количества се образуват при процеси на биологично разлагане. 

По-голяма част от атмосферния сероводород е с естествен геотермален произход. 

Замърсяването на въздуха има и антропогенен характер. Основен източник е  

промишлеността. 

Негативните здравни последствия за хората при контакт с този газ се 

определят от концентрацията и експозицията на въздействие. При ниски 

концентрации дразни лигавиците и предизвиква конюнктивит, а при високи са 

възможни  сериозни поражения върху дихателните органи. 

Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез пределно допустими 

концентрации на вредните вещества в атмосферния въздух, регистрирани за 

определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година). Те не трябва да 

оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека 

и околната среда. Пределно допустимата  концентрация (ПДК) на сероводород  

и амоняк се регламентират от Наредба № 14/2008 г. на Министерство на околната 

среда и водите и Министерство на здравеопазването.  
      

Табл. 7.   Атмосферни замърсители. 

Атмосферни замърсители и съответните ПДК 
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Формула Атмосферен замърсител 
ПДК 

µg/m3
 

Алармен 

праг 

µg/m3
 

Период на 

осредняване 

 

NO2 Азотен диоксид 200 400 1 час  

CO Въглероден оксид 10    8 часа  

O3 Озон 180 240 1 час  

SO2 Серен диоксид 350 500 1 час  

H2S Сероводород 0,005   1 час  

 
    Табл. .8  Сероводород (H2S)  

 

  29.09-02.10. 

2020г. 

Сероводород 

(H2S) 

Бр. проби 

Най-вис. 

ст. 

дата  

 

СДН  

75 

0,002µg/m3
 

 

29.09.2020г. 

 

0,001 µg/m3
 

 

             От посочените данни в Табл. 8 се вижда, че в измерваният период не са 

регистрирани превишавания на нормата. 
  
               

               1.4.Обобщен анализ 

Анализът на данните показва, че през 2020 г. нивата на контролираните 

основни показатели за качеството на атмосферният въздух с изключение на, 

серен диоксид (SO2), ФПЧ10 и ФПЧ2,5  са под установените норми за опазване на 

човешкото здраве.  

 

През 2020г. от МАС – с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил 

няма регистрирани превишения на нормите за показатели:  

• Въглероден оксид (СО) – таблица 5  

• Азотен диоксид (NO2) – таблица 5  

• Азотни оксиди (NO) – таблица 5 

• Озон (O3) – таблица 5  

• Сероводород (H2S) –   таблица 8 

 

През 2020г. от МАС –  с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил  

има регистрирани превишения на нормите за показатели: 

• Серен диоксид (SO2) – таблица 5 
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•  ФПЧ10 – таблица 4 

• ФПЧ2,5 – таблица 5 

 

1.5. Анализ на данните от извършените извънпланови изследвания на 

състоянието на атмосферния въздух 

• ФПЧ10, серен диоксид,  азотни оксиди, азотни диоксиди, въглероден 

оксид, озон – 232 проби;  

• бензен, толуен, о-ксилол и м-п-ксилол – 144 проби; 

• сероводород и амоняк – 88 проби; 

При извършеното извънпланов изследване на 16.01.2020г. – 20.01.2020г., 

като МАС е разположена в местността „Бинека“, до бензиностанция „Бинека“, 

на 05.03.2020г. – 06.03.2020г., като МАС е разположена в с. Мало село, общ. 

Бобов дол., на 08.03.2020г. – 09.03.2020г., като МАС е разположена в с. 

Мламолово, общ. Бобов дол и на 11.03.2020г. – 12.03.2020г., като МАС е 

разположена в гр. Бобов дол, не са регистрирани превишавания  по показатели 

– серен диоксид,  азотни оксиди, азотни диоксиди, въглероден оксид, озон, 

бензен, толуен, о-ксилол и м-п-ксилол. 

По показатели ФПЧ10 са измерени 3 превишавания на 

средноденонощната норма (СДН) от 50 µg/m³ съгласно Наредба №12/2010 г.  

На 08.03.2020г. в с. Мало село, общ. Бобов дол е измерена най-високата  

концентрация на СДН за ФПЧ10 -193 µg/m³, което е 3,7 пъти повече от посочената 

норма.  

Максимална измерена  стойност е 227 µg/m3  в гр. Бобов дол на 11.03.2020г. 

в 09,00ч. при температура от 1,80С, северен вятър и атмосферно налягане  

93,8кРа.   

По показатели сероводород и амоняк е извършено измерено само на 

16.01.2020г. – 20.01.2020г. като МАС е разположена в местността „Бинека“, до 

бензиностанция „Бинека“.  

От данните в измерваният период се вижда, че няма регистрирани по-

високи стойности на сероводород(SO2), няма отчетени превишавания на СДН и 

не е надвишен ПДК от 0,005 µg/m3. 

От данните в измерваният период се вижда, че  няма превишавания на 

нормата за Амоняк (NH3). 

          

1.6.Анализ на здравното състояние на населението по групи болести 

от Клас X „Болести на дихателната система” на МКБ-10, които имат 

доказана връзка със замърсителите на атмосферния въздух 

Здравословното състояние на населението за 2019г. и 2020г. по групи 

болести от Клас Х «Болести на дихателната система» на МКБ-10, за които се 

смята, че имат връзка със замърсителите на атмосферния въздух за община Бобов 

дол по данни на РЗОК – Кюстендил са както следва: 
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Болести на дихателната 

система 

Възрастова група от 0 до 17 

г. 

Възрастова група над 18 г. 

Заболеваемост за 

община Добрич 

2019г. 2020г. 2019 г. 2020 г. 

1. Остри инфекции на 

горните дихателни 

пътища (J00-J06) 

4656 4472 414 347 

2. Грип и пневмония 

(J10-J18) 

17 16 182 261 

3. Други остри 

респираторни инфекции 

на долните дихателни 

пътища (J20-J22) 

940 822 489 557 

4. Други болести на 

горните дихателни 

пътища (J30-J39) 

20 13 70 56 

5. Хронични болести на 

долните дихателни 

пътища (J40-J47) 

40 18 407 349 

6. Болести на белия 

дроб, причинени от 

външни агенти (J60-J70) 

0 0 0 0 

ОБЩО 

 

 

5673 5341 1562 1570 

 

По данни на РЗОК – Кюстендил през 2020 г. в община Бобов дол са 

извършени общо 6 904  първични прегледи от ОПЛ и лекари специалисти за 

болести на дихателната система на лица във възрастовите групи 0 - 17 години и 

над 17 години - съответно 5 341 и 1 570. 

Анализът на данните показва, че през 2020 г. и при двете възрастови групи 

най-много са заболелите лица от остри инфекции на горните дихателни пътища 

(J00-J06), следвани от други остри респираторни инфекции на долните 

дихателни пътища (J20-J22).  

С нарастване на възрастта се увеличава броят на първичните прегледи (от 

ОПЛ и специалисти) по повод на хроничните болести на дихателната система 

(J40-J47). 
Проследявайки регистрираната заболеваемост по групите болести от Клас 

Х „Болести на дихателната система” за община Бобов дол през 2019 г. и 2020 г., 

прави впечатление че: 

• при възрастовата група 0-17г., заболеваемостта има лек спад през 

2020г в сравнение с 2019г.  

•  при възрастовата група над 17г., заболеваемостта се запазва както 

през 2019г., така и през 2020г.  

На територията на община Бобов дол не са правени проучвания доказващи 

връзката между замърсяването на атмосферния въздух и повишаване на 
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заболеваемостта от дадени нозологични единици. От данните за заболеваемостта 

на населението не може да се докаже връзка между определени нозологични 

единици и даден атмосферен замърсител. 

 

 

                1.7.Кратка обобщена оценка за качеството на атмосферния въздух 

на територията на с. Големо село, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил. 

 

От изложеното до тук, могат да се направят следните заключения за 

състоянието на атмосферният въздух:  

Качеството на атмосферният въздух е нарушено по показател ФПЧ10, 

ФПЧ2,5  и серен диоксид (SO2).  

 

Основни фактори за превишенията на Серен диоксид (SO2), ФПЧ10 и 

ФПЧ2,5 са : 

• ползването на твърди горива за отопление в село Големо село и близките 

села; 

• палене и изгаряне на отпадъци от почистването на стопански дворове и 

земеделски земи; 

• тежкотоварният транспорт, който ежедневно преминава през селото в 

посока ТЕЦ „Бобов дол“; 

• дейности свързани с добиване на въглища; 

• неподдържана пътна и прилежаща инфраструктура; 

• непочистване на основният път от натрупан прах и поддържането му в 

добро състояние; 

• при зимното снегопочистване се опесъчава с пясък (лугата), вместо със 

специализирани препарати за третиране на снежната покривка; 

• процесите на горене, които се извършват  в ТЕЦ „Бобов дол“, който е в 

землището на селото; 

• откритият рудник в близкия гр. Бобов дол, който е на 9 км. от селото; 

• нерекултивираното сметище за битови отпадъци в близкият гр. Дупница, 

което в последните 2 години многократно се самозапалва; 

 

 

1.8. Препоръки към общинските власти за намаляване емисионните 

нива на замърсителите, с цел ограничаване тяхното вредно въздействие 

върху здравето на населението  

 

Данните за КАВ за 2020г показват, че трябва да бъдат  предприети 

адекватни мерки за предотвратяването на неблагоприятни здравни ефекти, 

вследствие излагане на завишени концентрации на атмосферни замърсители, 

особено като се има в предвид, че населението на  село Големо село е предимно 



19 | С т р а н и ц а  

Регионална Здравна Инспекция Кюстендил – 2021г. 

застаряващо над 65 години, а по голямата част от респираторните заболявания са 

свързани с тази възраст.  

С цел подобряване качеството на атмосферния въздух, за намаляване на 

вредното въздействие на атмосферното замърсяване върху здравето на 

населението РЗИ Кюстендил препоръчва на община Бобов дол да бъдат взети 

мерките по: 

• Намаляване на емисиите прах от битово отопление и тежкотоварна 

техника, увеличаване на уличното озеленяване и площите с компактна 

дървесна растителност, способна да абсорбира праха и аерозолите от 

въздуха. 

• Намаляване на ресуспендирания прах от уличните платна и свободните 

площи чрез своевременно извършване на ремонтни дейности, метене и 

миене на уличната мрежа, инвентаризация и почистване на 

нерегламентирани сметища, изграждане на велосипедни алеи.  

•  Предприемане на мерки за повишаване на обществената информираност 

по проблемите на замърсяването на атмосферния въздух.  

• Изготвяне на Общинска програма за оценка и управление качеството на 

атмосферният въздух, намаляване на емисиите и достигане на 

установените норми за вредни вещества. 

 

1.9. Предприети мерки от Община Бобов дол във връзка с подобряване 

качеството на атмосферния въздух: 

Община Бобов дол е в процес на пазарно проучване за изготвяне на 

Общинска програма за оценка и управление качеството на атмосферният въздух, 

намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества. 

Предприети са и следните мерки: 

• Видеонаблюдение за подаваното гориво в ТЕЦ Бобов дол; 

• Забрана на движение на тежкотоварни автомобили, превозващи въглища 

по път III – 623 /Големо село – Бобов дол/ и определяне на нов 

алтернативен маршрут, извън населените места;  

• Извършване на ремонтни работи и поддържане на техническата 

изправност на настилките от пътната мрежа; 

• Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места; 

• Провеждане на залесителни мероприятия. През 2020 г. на територията на 

община Бобов дол са засадени 700 броя декоративни дървета и храсти; 

По проект “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ 

„Дружба“, кв. „Миньор“, гр. Бобов дол е извършено озеленяване като са засадени 

61 броя декоративни дървета и 1170 броя храсти. 

 

РЗИ Кюстендил 
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