
 

ДОКЛАД  

ЗА ВЛИЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА 

НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СМОЛЯН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

І. Общи данни 
  

Качеството на атмосферния въздух в района на Смолян се следи чрез пунктове 

за мониторинг на въздуха, които са част от Националната система за екологичен 

мониторинг. Информацията се събира от РИОСВ - Смолян, оценява се и се обобщава 

чрез непрекъснато наблюдение на показателите, характеризиращи КАВ.  

За осъществяването на контрола в града е разположена Автоматична 

измервателна станция /АИС/, определена като градски фонов/транспортен пункт, 

разположен в застроената част на града - площадката на Регионална библиотека - 

Смолян. Обхватът на АИС – Смолян, съгласно утвърдената класификация, е 100 м - 2 

км, като градски фонов и 10-15 м, като транспортен пункт.  

В АИС-Смолян се извършват измервания за определяне нивата на фини прахови 

частици ФПЧ10 (с големина на частиците под 10 µm), като не се измерва максимално 

еднократна концентрация. Паралелно се провеждат наблюдения на метеорологични 

условия в приземния слой: посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, 

температура на въздуха, слънчево греене и влажност на въздуха.  

На територията на общината се намира и Комплексна Фонова Станция /КФС/ 

“Рожен”, даваща възможност да се получава пълна, обективна и комплексна 

информация за състоянието на компонентите и обектите на околната среда, използвана 

за оценка на фоновото ниво.  

 Оценката на степента на замърсяване на атмосферния въздух се извършва по 

нормативно определения ред, предвиден в Закона за чистотата на атмосферния въздух 

и наредбите за КАВ. 

С Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици, олово, бензен, въглероден диоксид и озон в атмосферния въздух 

и Директива 1999/30/EC са приети норми за пределно допустими концентрации (ПДК) 

за фини прахови частици, както и допустимият брой на превишенията за една 

календарна година, с цел предпазване от вредния ефект върху здравето на хората и 

околната среда.  
 

Пределно допустимите концентрации на вредните вещества в атмосферния 

въздух се определят като максимално еднократна, средноденонощна и 

средногодишна концентрация: 



 

 Максималната еднократна пределно допустима концентрация за определен 

замърсител е допустимата краткосрочна концентрация в продължение на 30- 

или 60-минутна експозиция; 

 Средноденонощната пределно допустима концентрация е допустимата 

концентрация в продължение на 24-часова експозиция; 

 Средногодишната пределно допустима концентрация е допустимата 

концентрация в течение на едногодишна експозиция. 

 

ФПЧ10 
Период на 

осредняване 

Норма 

[µg/m3] 

Максимален брой превишения 

на календарна год. 

Норма за опазване на 

човешкото здраве 
24 часа 50 35  

Норма за опазване на 

човешкото здраве 
Календарна год. 40 - 

 

 

ІІ. Анализ на показателите: 

 Фини прахови частици (ФПЧ10) 

В урбанизираните територии праховите частици (аерозоли) се определят като 

основен атмосферен замърсител, главен компонент при формирането на “замъгленост” 

и/или смог. Те нарушават качеството на атмосферния въздух в много райони, което 

създава и потенциален риск за здравето на населението. 

Грубите частици, над 10 микрона в диаметър, достигат само до горните отдели 

на дихателната система и провокират оплаквания предимно от дразнене на очите, носа 

и гърлото. Частиците с размери между 10 и 2,5 микрона достигат до белите дробове. 

Най-малките, т. нар. “фини прахови частици” с размери под 2,5 микрона в диаметър, 

емитирани при всички процеси, свързани с горене, след инхалиране достигат до 

алвеолите, откъдето попадат в кръвообращението, а чрез него до всички органи и 

системи в човешкия организъм.   

 Рискът за здравето, провокиран от праховите аерозоли, варира в продължение на 

целия човешки живот – той е по-висок през детството, относително по-нисък в млада 

възраст, отново се повишава с напредване на възрастта, особено при появили се 

хронични заболявания в зряла възраст.   

Най-чувствителни към действието на праховите частици са:  

 хора със заболявания на дихателната система - астма, хронични обструктивни 

заболявания на дихателната система, при които зачестяват оплакванията от 

кашлица, задух, отделяне на храчки, дискомфорт в областта на гръдния кош; 



 

 страдащи от заболявания на сърдечно - съдовата система, при които 

зачестяват оплакванията от болки в гръдния кош, сърцебиене, затруднено 

дишане, отпадналост;  

 възрастни хора, с недиагностицирани заболявания на дихателната или сърдечно 

- съдовата системи;  

 деца, които все още имат незавършена във функционално отношение 

респираторна система и прекарват много време на открито. 

  ФПЧ10 не е единична субстанция, а е смес на замърсители с различни химични 

свойства и вариращи физични свойства като големина и повърхност, което оказва 

голямо влияние върху разпределението и отлагането в респираторния тракт. По оценки 

на различни проучвания има значителна зависимост между високите концентрации на 

ФПЧ10 с респираторните заболявания. Доказано е, че ефекти върху здравето възникват 

и при много ниски нива на концентрация на ФПЧ10, даже без видим праг. ФПЧ10 и 

особено по-малките фракции ФПЧ (2,5 и 1) водят и до заболявания на кръвоносната 

система, тъй като те проникват и в кръвта. 

Кратковременната, инцидентна експозиция, обикновено провокира обратими 

промени, които след прекратяването й, отзвучават напълно до няколко дни. 

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

присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично 

действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с 

дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната 

експозиция на 500 mg/m
3
 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при 

населението, а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на 

заболяемостта и нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция 

на серен диоксид и прах се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни 

заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и 

бронхити - при значително по-ниски концентрации от (30 - 150 mg/m
3
), което е особено 

силно проявено при деца.  

Съдържанието на прахови частици се контролира денонощно в АИС - Смолян, 

като през 2016 год. са извършени 327 измервания за ФПЧ10. Констатираните 

превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве 

(концентрации над 50g/m
3
) са 84 броя или 27% от всички анализи. 

 

 

 



 

година брой дни с превишения на средноденонощната 

норма 

2016 84 

2015 101 

2014 119 

2013 90 

 

Разпределението по месеци на измерените концентрации на ФПЧ10 е онагледено 

на следващата графика. Данните показват обратна зависимост между измерените 

стойности и температурата на околната среда.  

 

 
 

При анализ на резултати за 2016 год. е видно, че наднормените стойности за 

ФПЧ10 са през зимните месеци, като през месеците - януари, февруари, март и декември 

имаме месечна концентрация над 50 µg/m3. През януари е измерена и максимална 

стойност от 253,03 µg/m3. Високите стойности през тези месеци увеличават, както 

средногодишната концентрация на ФПЧ10, така и допустимият брой превишения за 

една календарна година.  

Средногодишната стойност за АИС „Смолян“ за 2016 г. е 40,94 µg/m3 , при норма 

40 µg/m3 .  
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месец 

Брой превишения на ФПЧ10 над ПДК от 50 g/m3 

2015 - 2016г. 

  

2015г. 

2016г. 



 

година Средногодишна стойност ФПЧ10 /g/m
3
 

2016 40,94 

2015 50,17 

2014 45.42 

2013 43,19 

 

 

В Комплексна Фонова Станция /КФС/ “Рожен” през 2016 г. са извършени 337 

измервания за ФПЧ10, като не са регистрирани превишения на праговата стойност на 

средноденонощната норма.  

Най – значим източник на емисии на ФПЧ10 в Смолян е битовото отопление  

(71%), следвано от пътното движение (22%). Обществените сгради формират малък дял 

от емисиите в Смолян. Емисиите от промишлените източници също са незначителни 

основно поради преустановяване дейността на големите предприятия и отоплителни 

съоръжения над 0,5 МВт. 

Причина за значителният брой превишения са и географското разположение на 

града, както и специфичните метеорологични условия. Това е особено актуално през 

зимния сезон, при който се намалява възможността за разсейване на атмосферните 

замърсители. Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е 

тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Смолян процентът на 

тихото време средно за годината е 93%. За града също е характерно:  

 наличие на инверсия; 

  продължителност на зимата повече от 210 календарни дни;  

 терасовидно разположение на сградите /съответно източниците на емисии/ 

стъпаловидно разположение на града, непрекъснати редове от многоетажни 

сгради по двете страни на улицата и в сравнително тясно долинно разширение. 

ІІІ. Здравно състояние на населението: 

Здравословното състояние на населението за 2016г. 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 област Смолян по данни на РЗОК са както 

следва:  

 Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06) - общ брой първични 

прегледи - 8673, като за възрастта от 0 до 17 години са 5270, а за лица над 18 г. – 

3403 бр. 



 

 Грип и пневмония  (J10-J18) - общ брой първични прегледи – 553, от тях ЗОЛ от 

0 до 17 г. са 234 и ЗОЛ над 18 г. са 319 бр. 

 Остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22) – общ 

брой първични прегледи - 1002, от тях ЗОЛ от 0 до 17г. – 428, над 18г. – 574 бр. 

 Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39) - общ брой първични 

прегледи - 611, от тях ЗОЛ от 0 до 17г. – 207, над 18г. – 404 бр. 

 Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) - общ брой първични 

прегледи - 621, от тях ЗОЛ от 0 до 17г. – 142, над 18г. – 479 бр. 

 Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70) - общ брой 

първични прегледи - 3, от тях ЗОЛ от 0 до 17г. – 0, над 18г. – 3 бр. 

Данните са представени на 100 000 население по възрастови групи от 0 до 17г. и над 

18г.  

 

Болести на дихателната система в област Смолян 2015 – 2016г.                                

по възрастови групи  

 
 

 

На територията на област Смолян не са провеждани епидемиологични 

проучвания доказващи връзката между замърсяването на атмосферния въздух и 

повишаване на заболеваемостта от дадени нозологични единици.  
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Тенденциите в болестността и заболяемостта на дихателната система сред 

населението от община Смолян, по предварителни данни на РЗИ, са следните:  

 

Болести на дихателната система J00-J99 –население над 18 години 

Година 
Регистрирани 

заболявания 

На 100 000 

души от 

населението 

Новооткрити 

заболявания 

На 100 000 

души от 

населението 

2014 7 699 7770.9 6 448 6508.2 

2015 8 972 9241.4 7 531 7757.1 

2016 10 789 11112.9 7 101 7314.2 

     

 

 

 

 

 

Болести на дихателната система J00-J99-население от 0 до 17 години   

Година 
Регистрирани 

заболявания 

На 100 000 

души от 

населението 

Новооткрити 

заболявания 

На 100 000 

души от 

населението 

2014 5 676 35417.4 5 313 33152.4 

2015 5 168 32900.4 5 030 32021.9 

2016 5 803 36943.0 5 594 35612.4 
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Видно от изложените данни, през 2016 г., болестите на дихателната система при 

населението над 18 годишна възраст бележат ръст спрямо предходната година в  

болестността, и спад в заболяемостта, докато при децата се наблюдава ръст и при двата 

показателя. 

По нозологични единици при лицата над 18 години за периода 2015 - 2016 г. 

водещи са новооткритите случаи на „Остри инфекции на горните дихателни пътища”, 

следвани от „Други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища“, и тези 

с „Грип и пневмонии”  

 

Новооткрити болести на дихателната система  

на лица над 18 години  
2015г. 

На 100000 

души  от 

населението 

  2016г. 
На 100000 

души  от 

населението 

Остри инфекции на горните дихателни пътища             

(J00-J06) 
5399 5561.1 4851 30882.4 

Грип и пневмонии (J10-J18); 824 848.7 166 352.2 

Други остри респираторни инфекции на долните 

дихателни пътища (J20-J22); 
737 759.1 370 2355.5 

Хронични болести на долните дихателни пътища          

(J40-J47); 
210 216.3 27 171.9 

Болести на белия дроб, причинени от външни 

агенти (J60-J70); 
4 4.1  0 0 

 

4500

5000

5500

6000

2014 2015 2016

Болести на дихателната система  - население                         

от 0 до 17 години 
 

Регистрирани 
заболявания 

Новооткрити 
заболявания 



 

 
 

При децата за същия период на първо място отново са новооткритите случаи с 

„Остри инфекции на горните дихателни пътища”, следвани от „Остър бронхит и 

бронхиолит” и „Бактериални пневмонии”. 

 

Новооткрити болести на дихателната система  

на лица от 0 до 17 години  
2015 

На 100000 

души  от 

населението 
  2016г. 

На 100000 

души  от 

населението 

Остри инфекции на горните дихателни пътища             

(J00-J06) 
4258 27107.2 4390 4521.8 

Грип и пневмонии (J10-J18); 190 1209.6 370 2355.5 

Други остри респираторни инфекции на долните 

дихателни пътища (J20-J22); 
389 2476.4 27 171.9 

Хронични болести на долните дихателни пътища          

(J40-J47); 
25 159.2 0 0 
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От данните за заболяемостта на населението в гр. Смолян не може да се докаже 

връзката между определени нозологични единици и даден атмосферен замърсител. 

 

ІV. Предприети мерки от Община Смолян за подобряване качеството на 

атмосферния въздух: 

С Решение № 860 от заседание на Общински съвет - Смолян, състояло се на 

18.12.2014 год. е приета Програма за намаляване замърсяването с ФПЧ10 на 

територията на община Смолян и план за действие 2015 - 2020 г.  През 2016 г. е приета 

актуализацията на Програма за намаляване замърсяването с финни прахови частици 

(ФПЧ10) и План за действие 2015-2016г. (с Решение № 183 / 12.05.2016 г. от заседание 

на Общинския съвет – Смолян) поради непостигане на целите от предходния програмен 

период.  

Дейности за постигане на целите през 2016г. : 

 За елиминиране на условията за вторичен унос при зимното поддържане на 

уличната мрежа през 2016г. освен промит речен пясък са използвани и 600 тона 

сол. 

 За намаление нивата на ресуспендирания прах, вследствие на унасяне на вече 

отложените върху пътната и тротоарна настилка прахови частици е извършено 

следното: 

- Поради  продължителния зимен сезон в гр.Смолян и голямото количество 

пясък, машинното метене не е приложимо. На пролет, ръчно се почиства 

натрупаното количество отработен пясък и тогава се мият тротоарите и 

уличното платно. През 2016г. за пролетно почистване са отработени 30 

машиносмени ( 8 пълнения на цистерната са 1 машиносмяна) 

- Положени са 26 машиносмени за редовно миене с маркуч на регулата на 

улиците за движение на градския и транзитен трафик.  

 За намаляване на имисиите от битово отопление, както и от общински, 

държавни, туристически, търговски и други обекти, през 2016 г. са: 

- Подменени отоплителните инсталации на 1 училище и 1 детска градина 

от твърдо гориво и дизел на пелети и инсталация за БГВ със слънчеви 

колектори; 

- Санирани са 28 жилищни блока;  

- За намаляване имисиите от транспорта през 2016г: 

- е изградена 4 км. магистрала за извеждане на транспорта извън 

урбанизираната територия; 

- е извършен ремонт на 3,8 км пътна мрежа; 



 

- са облагородени 4 дка зелени площи; 

- е закупен 1бр. електроавтомобил с цел обновяване автомобилния парк на 

общината. 

 Кампании сред населението: 

- за ограничаване използването на примитивни печки за отопление на 

твърди горива с ниска топлинна ефективност и използването на сурова 

дървесина за отопление. Разпространени са 2 вида информационни 

материали.  

- проведена е анкета сред  1018 домакинства от гр. Смолян за използваните 

количества горива и енергии, чрез училищата в града.; 

- РЗИ – Смолян подготви, а община Смолян разпространи материал за 

поведението на гражданите при трансграничен пренос на ФПЧ10. 

V. Изводи:  

 В община Смолян, все още не се достигат и поддържат установените със 

законодателството по опазване чистота на въздуха норми на фини прахови 

частици. 

 Характера на релефа, продължителното безветрие, сравнително високата 

влажност на въздуха обуславят ниската самопречистваща способност на 

атмосферата в района и създават предпоставки за трайно замърсяване на 

въздуха, довело до 1,4 пъти превишаване на допустимия брой дни с отклонения 

от среднодневната норма през 2016г. 

 Битовото отопление (поради използването на твърди горива) и зимното 

опесъчаване са определящия фактор за замърсяването на атмосферния въздух в 

община Смолян. По-високите стойности на ФПЧ10 са през месеците на 

отоплителния сезон. Останалите превишения на ФПЧ10 имат инцидентен 

характер и са в резултат на кумулативното влияние на сухо и ветровито време, 

неорганизирани емисии от градския транспорт, закъсняло пролетно почистване 

на улиците, ремонтни дейности и пренос от вън.  

 През 2016 г. болестите на дихателната система при населението над 18 годишна 

възраст бележат ръст спрямо предходната година в болестността, и спад в 

заболяемостта, докато при децата се наблюдава ръст и при двата показателя. 

 И за двете възрастови групи за периода 2015г.- 2016г. най-много са ново 

регистрираните случаи на „Остри инфекции на горните дихателни пътища”, 

следвани от тези с „Остър бронхит и бронхиолит” и с „Грип и пневмонии”. 

 



 

 

VІ. Препоръки 

1. За зимно поддържане на пътищата разположени в регулацията на гр.Смолян да 

се прилага обработка само с химически вещества за стопяване на снега и леда. 

2. Повишаване на качеството и честотата на почистванията, увеличаване на 

почистваните територии и редовно измиване на уличната мрежа. 

3. Стимулиране под различни форми повишаването на енергийната ефективност на 

жилищните и обществените сгради, както и ползването на по-екологично чисти 

горива за отопление. 

4. Предприемане на мерки за изграждане на зелен пояс, абсорбиращ праховите 

емисии около най-натоварените артерии и кръстовища. 

5. Прилагане на екологична оценка на устройствените планове и програми за 

развитието на промишлените сектори с цел опазване на околната среда. 

6. Обновяване на автомобилния парк на градския транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Л. Карагегова - началник отдел „ПБПЗ” 

 

 


