
ПРИЛОЖЕНИЕ I.5.2-3 

Анализ на здравния статус в страната за да дефинира набор сценарии за числени 

експерименти с цел изясняване влиянието на въздушната среда и градската въздушна 

среда върху качеството на живот и човешкото здраве 

 Направената дескриптивна статистика (Таблици 1-3) показва най-високи средни 

стойности за концентрацията на NO2 и ФПЧ10 в АИС „Орлов мост“, а за O3 в АИС 

„Копитото“. Като цяло, за сезонните изменения в замърсяването  може да се обобщи, че в 

рамките на град София отчетливо най-високи концентрации с ФПЧ10 и NO2 са регистрирани 

през студения сезон с максимум през януари и декември, когато метеорологичните условия 

са благоприятни за задържане на замърсителите в атмосферния граничен слой (АГС). Те са 

свързани най-често със антициклонални обстановки и тихо време, при което вентилацията 

на улиците в града е силно затруднена. За O3 най-високи средномесечни стойности са 

регистрирани през летните месеци юли и август. За всички разгледани станции в гр. София 

най-значително замърсяване е регистрирано през 2011 г., следвана от 2009 г. и 2010 г. За 

тези три години се наблюдават високи стойности на концентрациите и през месец ноември. 

Във всички станции се наблюдава тенденция за намаляване на средногодишната 

концентрация на ФПЧ10 и по-слабо изразена тенденция в намаляване на средногодишната 

концентрация на NO2 за периода 2009 – 2013 г., след което стойностите се колебаят в 

известни граници. Не се наблюдава тенденция в намаляване на средногодишната 

концентрация на O3. Редуват се периоди на намаляване и увеличаване като се очертава 

максимум през 2012 г. във всички станции и втори през 2015 г. само в АИС „Дружба“ и 

АИС „Хиподрума“. Оценката на седмичния профил в полето на замърсяване на въздуха (за 

NO2 и ФПЧ10) показват по-високи стойности през нощните часове и втори максимум през 

сутрешните часове (между 9 и 11), като стойностите са завишени през делничните дни в 

сравнение с уикендите, когато втория максимум в сутрешните часове липсва или е слабо 

изразен. 

Таблица 1. Дескриптивна статистика за NO2 за целия разглеждан период (12 години) за 

всички станции в град София и извънградската фонова АИС „Копитото“ 

Замърсител 

NO2 [μg/m3] 
Дружба Надежда Хиподрума Павлово Младост 

Орлов 

мост 
Копитото 

Средна 

стойност 
24.59 25.15 33.59 32.77 29.09 44.52 4.22 

Медиана 19.30 19.43 26.51 25.59 22.71 39.33 3.25 

Мода 17.31 14.44 16.86 15.45 15.18 26.65 5.23 

Стандартно 

отклонение 
18.00 20.42 25.77 25.64 23.38 27.64 3.73 

Асиметрия 1.78 1.95 1.97 1.61 1.81 1.20 2.37 

Минимум 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.01 

Максимум 157.03 204.09 288.57 230.83 196.49 247.75 38.43 

Доверителна 

вероятност 
0.11 0.13 0.16 0.16 0.23 0.23 0.02 



Таблица 2. Дескриптивна статистика за O3 за целия разглеждан период (12 години) за всички 

станции в град София и извънградската фонова АИС „Копитото“ 

Замърсител 

O3 [μg/m3] 
Дружба Надежда Хиподрума Павлово Копитото 

Средна 

стойност 
40.37 47.92 38.27 47.66 89.77 

Медиана 37.77 45.55 34.44 44.24 89.05 

Мода 8.61 7.97 7.08 7.58 87.54 

Стандартно 

отклонение 
27.48 31.35 29.32 34.36 24.50 

Асиметрия 0.53 0.40 0.60 0.56 0.11 

Минимум 0.01 0.01 0.01 0.02 4.35 

Максимум 175.32 184.92 170.71 199.77 194.80 

Доверителна 

вероятност 
0.18 0.21 0.20 0.23 0.17 

Таблица 3. Дескриптивна статистика за ФПЧ10 за целия разглеждан период (12 години) за 

всички станции в град София и извънградската фонова АИС „Копитото“ 

Замърсител 

ФПЧ10 [μg/m3] 
Дружба Надежда Хиподрума Павлово Младост 

Орлов 

мост 
Копитото 

Гара 

Яна 

Средна 

стойност 
40.87 42.97 41.35 41.11 31.73 53.24 16.39 42.69 

Медиана 29.62 30.36 27.84 28.57 24.84 36.11 14.07 33.60 

Мода 20.36 21.68 20.27 20.50 19.81 25.29 10.39 26.88 

Стандартно 

отклонение 
42.45 48.35 50.67 46.33 26.11 61.46 12.03 31.54 

Асиметрия 4.15 4.13 5.10 4.28 3.54 3.93 1.82 2.95 

Минимум 0.61 0.01 0.43 0.01 0.36 0.30 0.01 0.21 

Максимум 620.24 755.21 808.62 682.18 301.36 689.52 247.04 435.40 

Доверителна 

вероятност 
0.27 0.30 0.31 0.29 0.25 0.51 0.08 0.88 

 На следващите фигури (1 – 10) са визуализирани тенденциите в средногодишните и 

максималните средночасови концентрации за трите разгледани замърсителя в град София. 

На отделна графика са показани тенденциите за извънградската станция АИС „Копитото“, 

като средногодишните и максималните стойности са представени на двете оси, а графиките 

в различен цвят за по-добра визуализация, тъй като стойностите са от различен порядък, 

сравнявано с градските станции. 



 

Фиг. 1. Средногодишни концентрации на NO2 за разглеждания 12 годишен период в 

различните станции в град София. 

 

Фиг. 2. Максимални средночасови концентрации на NO2 за разглеждания 12 годишен 

период в различните станции в град София. 



 

Фиг. 3. Средногодишни и максимални средночасови концентрации на NO2 за разглеждания 

12 годишен период в АИС „Копитото“. 

 

Фиг. 4. Средногодишни концентрации на O3 за разглеждания 10 годишен период (липсват 

данни за последните 2 години) в различните станции в град София. 



 

Фиг. 5. Максимални средночасови концентрации на O3 за разглеждания 10 годишен период 

(липсват данни за последните 2 години) в различните станции в град София. 

 

Фиг. 6. Средногодишни и максимални средночасови концентрации на O3 за разглеждания 

12 годишен период в АИС „Копитото“. 



 

Фиг. 7. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 за разглеждания 12 годишен период в 

различните станции в град София. 

 

Фиг. 8. Максимални средночасови концентрации на ФПЧ10 за разглеждания 12 годишен 

период в различните станции в град София. 



 

Фиг. 9. Средногодишни и максимални средночасови концентрации на ФПЧ10 за 

разглеждания 15 годишен период в станция „Гара Яна“. 

 

Фиг. 10. Средногодишни и максимални средночасови концентрации на ФПЧ10 за 

разглеждания 12 годишен период в АИС „Копитото“. 

 На базата на измерените средночасови концентрации на NO2 бяха изчислени средни 

за всеки отделен час на базата на целия наличен период с измервания. По този начин 

получените профили  биха могли да се разглеждат като типични за конкретната станция и 

в същото време да се оцени разликата между делничен (работен ден), където повторно 

осреднени са стойностите за дните от понеделник до петък, съботен и неделен ден. Разлика 

би трябвало да се очаква поради промяната в интензивността на трафика, който намалява 

през почивните дни, затова са разгледани само станциите, намиращи се в близост до 



натоварени пътни артерии. Показан е пример за АИС „Павлово“ (фиг. 11), която е 

класифицирана като транспортна станция. Очертават се два максимума през делничните 

дни - в сутрешните часове между 9 и 11 концентрацията е в интервала между 43 μg/m3 и 45 

μg/m3 и във вечерните часове между 20 и полунощ тя е в интервала 42 μg/m3 и 43 μg/m3. 

Аналогична е динамиката и през съботните дни, но най-високите стойности на 

концентрацията са малко по-ниски, като в пиковите часове са около 33 μg/m3 в периода 8-

11 часа, а във вечерните часове между 21 и 2 часа след полунощ, в интервала 33 μg/m3 до 

36 μg/m3. За разлика от предишните профили за неделен ден максимумът в сутрешните 

часове около 8 - 9 часа е по-нисък (около 28 μg/m3), но стойностите остават високи във 

вечерните часове.  

  

 

Фиг. 11. Среден профил на концентрацията на NO2 за делничен ден, събота и неделя за АИС 

„Павлово“. 

 Директно сравнение с нормите за опазване на човешкото здраве и оценка може да се 

направи на базата на средногодишните концентрации за ФПЧ10 и NO2 и за среднодневните 

(СДК) концентрации на ФПЧ10, определени като брой превишения над 35 в рамките на 1 

година (90.4 персентил). Фиг. 12 показва броя превишения над 90.4 персентил, който 

отговаря на 36-тата най-висока стойност над СДК от 50 μg/m3 представени за различните 

станции. За всички станции и години броят е равен или малко по-малък от този в 

официалните бюлетини (сравнявани са последните 3 години). Тази разлика идва от 

направеното филтриране на данните (стойностите различаващи се с три пъти стандартното 

отклонение от средната стойност) при което са отстранени екстремално високи стойности 

на концентрацията. 



 

 



 

 



 

 



 

Фиг. 12. Брои превишения над 90.4 персентил, който отговаря на 36-тата най-висока 

стойност над СДК от 50 μg/m3 представени за различните станции. 

 Средногодишната концентрация на ФПЧ10 (фиг. 7, 9) е над нормата от 40 µg/m3 до 

2014 г. за повечето станции (за Гара Яна и АИС „Надежда“ до 2012 г..) след което започва 

намаляване, като превишение на нормата се регистрира само за АИС „Надежда“ през 2017 

г. и 2018 г., АИС „Хиподрума“ през 2017 г. и Гара Яна през 2016 г. Установява се също 

намаляване на броя на превишенията през последните години във всички станции, най-

съществено в АИС „Дружба“ (няма превишения през 2018 г. и 2019 г.). Най-значителен 

проблем за човешкото здраве, свързан с концентрацията на ФПЧ10 е имало през 2009 г. и 

2011 г. За NO2 средногодишните концентрации (фиг. 1) са по-ниска от СГН  (40 µg/m3) в 

повечето станции и години. Превишения над СГН има в АИС „Орлов мост“ от 2009 до 2012 

г. и 2015 г., както и в АИС „Павлово“ и АИС „Хиподрума“ през 2009 г.  

 Максималните измерени стойности на средночасовите концентрациите на O3 (фиг. 

5, 6) показват стойности над краткосрочната целева норма от 120 μg/m3 за всички станции 

за целия период с изключение на АИС „Хиподрума“ през 2017 г. и 2018 г. Трябва да се има 

предвид, че това не са осреднени 8 часови стойности и не могат да бъдат разглеждани като 

индикатор свързан директно с човешкото здраве. Прагът за информиране на населението от 

180 μg/m3 е достигнат единствено в АИС „Павлово“ за 2009 до 2012 г. и в АИС „Надежда“ 

през 2012 г. Прагът за предупреждение на населението от 240 μg/m3 не е достиган в нито 

една от станциите за измерване. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ I.5.3-1 

Оценка, проверка и настройка и на моделите  

 Значителните експозиции атмосферни замърсители, на които е изложено 

населението, особено в гъстонаселената градска среда оказват неблагоприятно въздействие 

върху здравето и живота на хората. По тази причина изследванията на приземните 

концентрации на замърсители имат не само чисто научен, но и социален ефект. 

Проучвателния анализ показа, че като цяло качеството на въздуха в София се подобрява. 

Като тенденцията е свързана предимно с намаляване на броя случаи с екстремно високи 

концентрации, докато при локациите на разпределенията тренда е по-трудно забележим. 

 

Фиг. 1. Междугоишна изменчивост в концентрацията на CO. 

 Озонът обаче прави изключение, като при него не се откроява устойчива 

междугодишна тенденция, нито по отношение на локацията на разпределението, нито по 

отношение на високите стойности. 



 

Фиг. 2. Междугоишна изменчивост в концентрацията на O3. 

 За установяване на взаимовръзки между набора от изследвани параметри 

(атмосферни замърсители и метеорологични елементи) и за намаляване размерността на 

извадката се приложи анализ на главни компоненти, който показа, че около половината от 

дисперсията в многомерното разпределение се описва от първия компонент. 



 

Фиг. 3. Описана от главни компоненти вариация в данните за станция Павлово. 

 Установено бе, че най-силно корелираните параметри с първи компонент са CO, 

PM10, NO, NO2 (положителна корелация) и SolRad, TАir и O3 (отрицателно корелирани). 

Скоростта на вятъра е много слабо корелирана с първи компонент, докато връзката с втори 

е по-съществена. 



 

Фиг. 4 Представяне на разглежданите параметри за първите 2 компонента при PCA за 

станция Хиподрума. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ I.5.6.1-3 

Измерване на амбиентната еквивалентна доза на вр. Мусала (БЕО „Мусала“) и гр. София 

(лаборатория БЕО „Мусала“) за период от 01.10.2020 до 31.10.2021 

 

1. Статистически данни по месеци и графично представяне на измерванията в гр. София 

(лаборатория БЕО „Мусала“) за период от 01.10.2020 г. до 31.10.2021 г. 

 

 
 

2. Статистически данни по месеци и графично представяне на измерванията на вр. Мусала 

(БЕО „Мусала“) за период от 01.10.2020 г. до 31.10.2021 г. 

 

 
 

 

2020 2021

окт. нов. дек. ян. феб. март апр. май юни юли авг. сеп. окт.

мин. 0.101 0.103 0.104 0.104 0.101 0.098 0.101 0.099 0.101 0.100 0.100 0.099 0.098

25% 0.115 0.115 0.115 0.113 0.112 0.111 0.111 0.111 0.111 0.110 0.110 0.111 0.112

медиана 0.118 0.118 0.118 0.116 0.115 0.114 0.114 0.114 0.114 0.113 0.113 0.114 0.115

средно 0.118 0.118 0.118 0.116 0.115 0.114 0.114 0.114 0.114 0.113 0.114 0.114 0.115

75% 0.121 0.121 0.122 0.119 0.118 0.117 0.117 0.117 0.117 0.116 0.116 0.117 0.118

макс. 0.136 0.136 0.135 0.133 0.136 0.135 0.131 0.132 0.131 0.135 0.134 0.130 0.133

2020 2021

окт. нов. дек. ян. феб. март апр. май юни юли авг. сеп. окт.

мин. 0.144 0.134 0.126 0.124 0.120 0.120 0.117 0.125 0.133 0.142 0.143 0.144 0.134

25% 0.155 0.150 0.137 0.134 0.135 0.131 0.133 0.141 0.150 0.154 0.154 0.155 0.154

медиана 0.159 0.156 0.142 0.137 0.139 0.134 0.138 0.148 0.155 0.157 0.157 0.158 0.158

средно 0.159 0.157 0.143 0.138 0.140 0.136 0.138 0.148 0.155 0.157 0.157 0.159 0.158

75% 0.162 0.163 0.148 0.142 0.143 0.139 0.143 0.155 0.159 0.160 0.160 0.162 0.162

макс. 0.175 0.179 0.174 0.164 0.175 0.181 0.166 0.181 0.185 0.182 0.182 0.189 0.180



Контролът на гама-фона на територията на ИЯИЯЕ-БАН в Ядрената научно-

експериментална и учебна база (ЯНЕУБ) се извършва чрез непрекъснато (денонощно) 

наблюдение в шест контролни точки (Фиг. 1) с помощта на монитори за гама-лъчение GIM-

204 (част от Автоматизирана система за радиационен контрол) с енергиен обхват от 60 keV 

до 3 MeV, диапазон на измерване от 10-6 до 1 Sv/h и неопределеност 12 %. Получените 

резултати за нивото на гама-фона на територията на ЯНЕУБ за периода от м. ноември 2020 

до м. октомври 2021 година варират в граници от 0.09 μSv/h до 0.15 μSv/h. 

 

Фиг. 1. Контролни точки на системата за външен мониторинг на ЯНЕУБ, ИЯИЯЕ-БАН 

В Табл. 1-6 са представени измерените месечни стойности на гама-фона за 

съответната контролна точка от Фиг. 1. На Фиг. 2 са представени графично 

средномесечните стойности на гама-фона (осреднен от всички контролни точки на 

територията на ЯНЕУБ) за периода ноември 2020 г. - октомври 2021 г. 

Таблица 1 Измерени стойности на гама-фона в т. КПП, μSv/h 

 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21 10.21 
мин. 0.095 0.090 0.095 0.090 0.095 0.094 0.095 0.095 0.091 0.091 0.095 0.091 
ср.ст. 0.105 0.103 0.105 0.108 0.103 0.110 0.103 0.113 0.105 0.112 0.11 0.108 
макс. 0.139 0.131 0.127 0.134 0.128 0.125 0.128 0.139 0.137 0.143 0.137 0.134 

Таблица 2 Измерени стойности на гама-фона в т. КТП, μSv/h 

 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21 10.21 
мин. 0.093 0.092 0.091 0.091 0.095 0.095 0.093 0.09 0.092 0.094 0.091 0.094 
ср.ст. 0.107 0.108 0.102 0.101 0.110 0.113 0.108 0.108 0.108 0.11 0.102 0.109 
макс. 0.134 0.125 0.131 0.130 0.137 0.139 0.135 0.134 0.134 0.141 0.149 0.135 

Таблица 3 Измерени стойности на гама-фона в т. Младост, μSv/h 

 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21 10.21 
мин. 0.094 0.093 0.094 0.095 0.090 0.095 0.090 0.095 0.095 0.095 0.095 0.091 
ср.ст. 0.108 0.107 0.107 0.112 0.105 0.103 0.109 0.112 0.112 0.105 0.109 0.105 
макс. 0.135 0.132 0.129 0.136 0.134 0.128 0.136 0.136 0.139 0.145 0.139 0.137 

 



Таблица 4 Измерени стойности на гама-фона в т. Омега, μSv/h 

 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21 10.21 
мин. 0.093 0.095 0.093 0.091 0.095 0.094 0.091 0.092 0.091 0.094 0.091 0.093 
ср.ст. 0.106 0.105 0.103 0.108 0.112 0.107 0.108 0.108 0.105 0.107 0.108 0.105 
макс. 0.131 0.127 0.126 0.134 0.139 0.134 0.134 0.139 0.131 0.129 0.134 0.134 

Табл. 5 Измерени стойности на гама-фона в т. Метро, μSv/h 

 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21 10.21 
мин. 0.091 0.093 0.091 0.094 0.095 0.091 0.093 0.093 0.095 0.091 0.095 0.091 
ср.ст. 0.107 0.109 0.103 0.107 0.112 0.108 0.107 0.103 0.111 0.105 0.103 0.103 
макс. 0.125 0.131 0.135 0.134 0.139 0.134 0.132 0.131 0.137 0.135 0.129 0.135 

Табл. 6 Измерени стойности на гама-фона в т. ИЕЦ, μSv/h 

 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21 10.21 
мин. 0.090 0.093 0.095 0.094 0.091 0.090 0.092 0.093 0.095 0.094 0.093 0.092 
ср.ст. 0.110 0.102 0.110 0.107 0.111 0.108 0.102 0.102 0.110 0.107 0.109 0.103 
макс. 0.139 0.130 0.137 0.129 0.133 0.139 0.132 0.138 0.135 0.148 0.136 0.133 

 

 

Фиг. 2. Средномесечни стойности на гама-фона на територията на ЯНЕУБ, ИЯИЯЕ-БАН 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ I.5.6.2-1. 

Резултати от определяне на специфичната активност на 3Н във валежи от град София 

Изпълнението на заложените в подпакета задачи са свързани с получаване на 

полезни за обществото резултати с голям обществен отзвук, а именно данни за 

радиационната обстановка в страната и наличието на техногенна радиоактивност в 

аерозолни филтри и валежи при радиацонна авария в България и света. Точното измерване 

на нивата на атмосферната радиоактивност е от първостепенна важност за изготвяне на 

надеждни оценки за качеството приземния въздух и ще подпомогне предприемането на 

своевременни и адекватни мерки за ограничаване на вредното въздействие на 

йонизиращите лъчения върху населението в случаите на повишена радиоактивност. Пример 

за важността на изпълняваните задачи е случая с възникналия на 04.04.2020 г. пожар в 

зоната с ограничен достъп около АЕЦ „Чернобил“.   

Един от компонентите, формиращи атмосферната радиоактивност е космогенния 

радионуклид 3H, който има и техногенен произход. Той е нискоенергетичен бета-емитер 

(Eβmax = 18.6 keV) с период на полуразпадане 12.43 г. (4500 дни). Категоризира като нуклид 

с ниска радиотоксичност. Неговото присъствие в природата е в резултат на непрекъснатото 

взаимодействиe на космическото лъчение с горните атмосферни слоеве. Равновесната 

активност в хидросферата, резултат от този процес, е около 0.7 Bq.L-1. Тази специфична 

активност нараства значително в следствие от изпитанията на ядрени оръжия в 

атмосферата. 3H може да бъде генериран и в резултат на човешката дейност. Сериозен 

техногенен източник на радионуклида са ядрените реактори. 3H се образува в 

топлоносителя от първи контур основно при взаимодействие на ядрата на 10В с топлинни 

неутрони. Той е изключително мобилен във водна среда. Приема се, че регистрацията на 

повишено съдържание на 3Н във водни проби е първичен сигнал за появата и на други 

радионуклиди и дава възможност за вземане на своевременни решения за предотвратяване 

или ограничаване на евентуална аварийна ситуация. Това налага необходимостта от 

неговото определяне във валежи.  

Дъждовни (снежни) проби са събрани в дните с обилни валежи. Динамиката на 

изменение на тритиевите концентрации във валежи от района на ИЯИЯЕ – БАН, 

Цариградско шосе, 7-ми километър за периода януари 2021 – октомври 2021 г. са 

представени на фиг. 3. 

Измереното съдържание на 3H за периода януари – октомври 2021 г. варира от ≤ 1.22 

Bq.L-1 до 4.48 Bq.L-1 средна стойност 1.75 Bq.L-1. Анализът на резултатите показва, че 

измерените стойности варират в тесни граници и са относително постоянни. Данните са 

сравнени с гранични стойности, посочени в Наредбата за радиационна защита от 2018 г., в 

резултат на което не са регистрирани завишения и не се наблюдават отклонения от 

нормалния радиационен статус. Анализът на данните за концентрацията на 3H свидетелства 

за наличие на посочената в литературата сезонна вариация, изразена с максимум през 

пролетта и лятото и с минимум през зимата. 

 



 

 

Фиг. 3. Специфична активност [Bq.L-1] на 3H във валежи от района на ИЯИЯЕ – БАН, гр. 

София за периода януари – октомври 2021 г. 

Проследен е годишния ход на средномесечната специфичната активност на 3H във 

валежи за периода 2018 – 2020 г., като е показан сезонния ход в концентрацията на 3H и са 

отбелязани пролетно-летни максимуми, виж Табл. 7. 

Таблица 7. Средни месечни концентрации на 3H във валежи от гр. София за периода 2018 

– 2020 г. 

Месец на пробовземане A [Bq.L-1] 

Януари 2018 г. 2.56 ± 0.31 

Февруари 2018 г. 2.97 ± 0.30 

Март 2018 г. 2.74 ± 0.30 

Април 2018 г. 4.4 6 ± 0.44 

Май 2018 г. 7.77 ± 0.78 

Юни 2018 г. 6.73 ± 0.69 

Юли 2018 г. 5.88 ± 0.59 

Август 2018 г. 19.4 ± 1.9 

Септември 2018 г. 6.79 ± 0.69 

Октомври 2018 г. 5.48 ± 0.56 

Ноември 2018 г. 6.09 ± 0.61 

Декември 2018 г. 3.50 ± 0.36 

Януари 2019 г. 3.91 ± 0.47 

Февруари 2019 г. 3.06 ± 0.7 

Март 2019 г. 2.92 ± 0.38 

Април 2019 г. 3.49 ± 0.42 

Май 2019 г.  2.96 ± 0.36 

Юни 2019 г.  4.73 ± 0.57 



Юли 2019 г. 4.66 ± 0.47 

Август 2019 г.  14 ± 1.68 

Септември 2019 г. 4.24 ± 0.51 

Октомври 2019 г. 1.81 ± 0.22 

Ноември 2019 г. 2.4 ± 0.29 

Декември 2019 г. ≤ 1.22 

Януари 2020 г.  2.19 ± 0.24 

Февруари 2020 г. 1.99 ± 0.22 

Март 2020 г.  2.99 ± 0.33 

Април 2020 г. 2.49 ± 0.27 

Май 2020 г. 1.67 ± 0.18 

Юни 2020 г.  2.57 ± 0.28 

Юли 2020 г. 2.43 ± 0.27 

Август 2020 г. 1.40 ± 0.15 

Септември 2020 г. ≤ 1.22 

Октомври 2020 г. ≤ 1.22 

Ноември 2020 г. ≤ 1.22 

Декември 2020 г. 1.37 ± 0.15 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ I.5.6.2-3. 

Мониторинг и анализ на съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди в 

атмосферния въздух 

Движението на въздушните маси в по-високите слоеве на атмосферата се проследява 

посредством измерване на активността на някои нуклиди от естествен (космогенен) 

произход. В гама спектрите на всяка проба от „БЕО Мусала“ присъства и естествения 

радиоактивен изотоп 7Be, който е индикатор за движение на големи въздушни маси от 

стратосферата към тропосферата, виж фиг.4.  

Фиг. 4. Активност на 7Ве, измерена от научноизследователската апаратура на БЕО 

«Мусала» 

Извършена е обработка на натрупаните данни от проведения мониторинг по 

отношение на съдържанието на 7Ве във въздушно-преносимите аерозоли събирани в района 

на връх Мусала. Търсена е корелация между съдържанието на 7Ве във въздушно-

преносимите аерозоли и сезонните изменения на някои климатични параметри като 

температура, налягане и др. Данните за количеството на 7Be могат да бъдат използвани при 

анализ на климатични процеси, както и при краткосрочни прогнози, особено в случаите на 

мощни интрузии от високите атмосферни слоеве.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.5.7 

 

Наблюдения на аерозолнoто натрупване над София, България, чрез почти хоризонтално 

лидарно сондиране на приземния атмосферен слой 

Експериментално е изследвана връзката между коефициента на екстинкция и масовата 

концентрация на приземните аерозолни замърсявания в някои райони на гр. София, 

използвайки лидари и контактни сензори. Профилите на коефициента на екстинкция на 

аерозолните ансамбли по линията на сондиране (ЛС) на лидара са измервани при лидарни 

дължини на вълната λ от 510.6 nm (лазер на CuBr-пари), и 1064 nm и 532 nm (Nd:YAG 

лазер). Масовата концентрация на частиците е определяна паралелно чрез контактни 

сензори за качество на въздуха, разположени близо до ЛС. Така, строго погледнато, 

получените резултати за отношението на аерозолната масова концентрация към 

аерозолната екстинкция, което всъщност е калибровъчната константа „масова 

концентрация/екстинкция” на лидара, характеризира основно аерозолите около най-

близките сензори (екологични станции). Резултатите от наблюденията показват обаче, че 

получените стойности на калибровъчната константа за различни софийски райони са 

статистически съвместими. За по-ясна и достоверна интерпретация на резултатите са 

проследявани и метеорологичните условия по време на експериментите, които са проведени 

през пролетта и лятото, като получените резултати отразяват екологичните особености на 

наблюдаваните градски райони. Определените стойности на калибровъчната константа са 

съвместими статистически с тези, получени по-рано през същите сезони. 

Софийската лидарна станция (СЛС) е изградена в Института по електроника при БАН 

(ИЕ – БАН), който е разположен в югоизточната част на София и координатите му са 

42.65N, 23.38E и 590 m a.s.l. Двата лидара, осъществяващи екпериментите по хоризонтално 

сондиране, са показани на фигура 1, където са изобразени също така местоположенията на 

ИЕ – БАН и на контактните екологични станции (сензори), както и ЛС на лидарите. ЛС на 

първия лидар е насочена на североизток, към квартал Факултета, отстоящ на 12 km от ИЕ – 

БАН. Тя преминава над райони с по-голямо аерозолно замърсяване на въздуха. ЛС на 

втория лидар е насочена към планината Витоша и преминава над райони с относително по-

чист въздух. 

       

Фиг. 1. Снимки и ЛС на лидарите с лазери на CuBr - пари (a) и Nd:YAG (b), и позиции на 

съответните най-близки до ЛС контактни сензори върху картата на гр. София. 

Профилът на лидарния сигнал P(r) като функция на лидарните параметри и профилите 

по ЛС на атмосферните екстинкция σ(r) = σa(r)+σm(r) и обратно разсейване 



β(r) = βa(r)+βm(r) се описва от така нареченото лидарно уравнение; σa(r) и σm(r) и βa(r) и 

βm(r) са съответно профилите по ЛС на коефициентите на аерозолна и молекулна 

екстинкция и обратно разсейване, а r е координатата по ЛС. Профилите σ(r) и β(r), и 

съответно на σa(r) и βa(r), при известни σm(r) и βm(r), се получават най-общо чрез решаване 

на лидарното уравнение по метода на Klett-Fernald. При хомогенно аерозолно поле в 

приземния слой обаче, е приложим методът на наклона (на логаритмичната производна), 

съгласно който 

                                         σ(r) = -0.5dlnS(r)/dr,                                                                       (1) 

където S(r) = rP(r) е така наречената S-функция, или коригираният с разстоянието лидарен 

профил или сигнал (RCLP или RCS). По време на експериментите, приземният аерозолен 

слой се оказа хомогенен на достатъчно големи разстояния и съответно благоприятен за 

прилагане на метода на наклона. 

Разпределението на аерозолната масова концентрация Cm(r) по ЛС е измеримо по 

дистанционен и безконтактен път чрез лидарно определяне на σa(r) или βa(r) и познаване на 

коефициентите на пропорционалност (калибрационните константи на лидара) 

Kσ = Cm(r)/σa(r) и Kβ = Cm(r)/σβ(r). Нашата цел тук беше да оценим първо стойностите на Kσ 

за София през пролетта и лятото, въз основа на лидарни данни за σa(r) и данни за Cm(r) от 

екологичните станции. 

   

Фиг. 2. Цветни карти на времевата еволюция на коригирания с разстоянието лидарен 

сигнал, осредняван за кратък интервал от време при λ = 510.6nm, на 19 май (a), 21 юли (b) 

и 22 юли (c) 2020 г. 
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Фиг. 3. Определяне на наклона на lnS(r) и на приземната атмосферна екстинкция σ чрез 

линеен фит по най-малките квадрати (LLSF) въз основа на експериментални данни от 19 

май (a), 21 юли (b) и 22 юли (c) 2020 г. 



Експериментите с първия лидар (с лазер на CuBr-пари) бяха проведени на 19 май, и 21 

и 22 юли 2020 г., започвайки сондирането съответно в 20:06, 21:47 и 21:19 часа местно 

време. Първият експеримент беше с продължителност един час като бяха осреднени 12 

профила с петминутно натрупване, позволяващи наблюдение на динамиката на лидарния 

профил и аерозолното поле с петминутна разделителна способност (вж. фигура 2a). Вторият 

и третият експерименти бяха проведени в рамките на половин час с осредняване на тридесет 

профила с едноминутно натрупване, отразяващи динамиката на лидарния профил и 

аерозолното поле с едноминутна разделителна способност (фигура 2b,c). Средният 

коефициент на екстинкция σ бе оценен по метода на наклона, чрез линейно фитиране по 

метода на най-малките квадрати (LLSF) на lnS(r), където S(r) = rP(r), а P(r) е осредненият 

лидарен профил по времетраенето на целия експеримент. Процедурата е илюстрирана на 

фигура 3. Аерозолната екстинкция се получава от съотношението σa = σ - σm, като 

стойността на σm е известна. 

 Времепространствената средна стойност на аерозолната масова концентрация беше 

оценена като средно аритметично от показанията на екологичните станции по протежение 

на линейния участък на lnS(r), който е статистически хомогенен по отношение на тоталната 

и аерозолната екстинкции и на масовата концентрация. Данните от станциите се отчитат 

почасово, като от нас са използвани тези отчетни интервали, които обхващат най-близко 

времето на експериментите (вж. таблица 1). 

Таблица 1. Средни почасови стойности на масовата концентрация на PM10, измерени по 

време на експериментите от контактните екологични сензори, разположени най-близо до 

лидарните ЛС. 

Date, Time PM10 [µg/m3] 

 Sensor Number 

 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 

19.5.2020, 20:00-21:00 15.01 12.31 13.26 14.16 12.17 16.04 13.55 11.52 14.00 

21.7 2020, 22:00-23:00 15.47 18.46 22.58 18.27 13.88 16.76 16.76 16.56 25.55 

22.7.2020, 21:00-22:00 21.53 19.34 19.65 22.58 14.74 18.60 20.88 18.67 36.35 

 # 28864 # 12474 # 6197 # 10821 

07.8.2020, 12:00-14:00 7.64 6.91 8.78 10.3 

Метеорологичните параметри по време на всеки от експериментите са измерени и 

предоставени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), 

разположен на 300 m северозападно от СЛС. Данните показват, че през всичките 

експериментални дни атмосферата е спокойна при сходни метеорологични условия. 

Експерименталните данни от 19 май, 21 юли и 22 юли 2020 г. водят съответно до 

следните резултати за σa, Cm и Kσ: 0.0837 ± 0.0006 km-1, 13.558 ± 1.438 μg m-3 и 0.162 ± 

0.017 km mg m-3; 0.0733 ± 0.0006 km-1, 18.254 ± 3.644 μg m-3 и 0.249 ± 0.050 km mg m-3; 

0.0797 ±  0.0009 km-1, 21.371 ± 6.043 μg m-3 и 0.268 ± 0.076 km mg m-3. Получените дотук 

резултати за Kσ са статистически съвместими помежду си, както и с резултатите, получени 

в предишни години през същите сезони, но чрез друг експериментален подход. 

Експериментите с лидара с Nd:YAG-лазер са проведени на 7 август 2020 г. от 12:00 до 

14:00 ч. местно време, като средните за времето на експеримента профили са получени чрез 



осредняване на 40 профила с триминутно натрупване, описващи динамиката на аерозолното 

поле (фигура 4a,d). Получените зависимости lnS(r) (S(r) тук е средното по цялото 

времетраене на експеримента), както и LLSF процедурата на извличане от тях на 

стойностите на σ са илюстрирани на фигура 4b,e и 4c,f, съответно. Крайните резултати за 

σa, Cm и Kσ за този експеримент (вж. също таблица 2) са съответно: 0.04535 ± 0.00060 km-1, 

8.4075 ± 1.545 μg m-3 и 0.185 ± 0.042 km mg m-3 за λ = 532 nm, и 0.03524 ± 0.00035 km-1, 

8.4075 ± 1.545 μg m-3 и 0.2386 ± 0.0439 km mg m-3 за λ = 1064 nm. Тук е интересно и полезно 

да се отбележи, че резултатите за Kσ, получени в този експеримент са статистически 

съвместими с получените през май и юли, а също и с онези, получени в предишни години 

по друга експериментална методика. Интересно и очаквано е и това, че аерозолното 

натрупване над районите към Витоша е значително по-малко от това към Факултета. При 

установените благоприятни условия за прилагане на метода на наклона е целесъобразно 

продължаването на експерименталните кампании, обхващайки и есенния и зимния сезони, 

за натрупване на статистика и по-точно определяне на евентуално целогодишно валидна 

калибрационна константа за оптичния диапазон, позволяваща изцяло лидарен мониторинг 

на аерозолното натрупване над София. 
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Фиг. 4. Времева еволюция на коригирания с разстоянието лидарен сигнал с триминутно 

осредняване при λ = 532 nm (a) и λ = 1064 nm (d), и съответните експериментални криви 

lnS(r) (при 120 минутно осредняване на S(r)) - (b) и (e), по данни от 7 август 2020 г.; и 

съответните фитинг-процедури – (c) и (f) – за определяне на приземната атмосферна 

екстинкция. 

По-нататък са описани накратко резултатите от експериментите по хоризонтално 

лидарно сондиране на приземния аерозолен слой над гр. София, проведени през есенния и 

зимния сезони, от средата на септември 2020 г. до януари 2021 г. Тази есенно-зимна 

експериментална кампания е всъщност продължение на предходната пролетно-лятна 

кампания. Експериментите са осъществени чрез използването на лидар с лазер на меден 

бромид, излъчващ на дължина на вълната λ = 510.6 nm. Насочвайки лидарната ЛС 

успоредно на земната повърхност, са определяни хоризонталните профили на атмосферната 



и аерозолната екстинкции. Експерименталните резултати показаха, че полето на 

екстинкцията е статистически хомогенно в хоризонтално направление (на разстояния от над 

10 km), с постоянна средна стойност на екстинкцията и масовата концентрация. 

Стойностите на масовата концентрация са оценявани въз основа на данните от локални 

контактни сензори, разположени в близост до ЛС. След определяне на средните стойности 

на аерозолните екстинкция и масова концентрация по ЛС за времето на даден експеримент, 

е определяна и величината от основен интерес – отношението на масовата концентрация 

към екстинкцията, т.е., калибровъчната константа на лидара, позволяваща изцяло лидарен 

мониторинг на аерозолния товар над града. Получените по време на настоящата кампания 

стойности на калибровъчната константа са статистически съвместими с тези, получени в 

предходната кампания, както и в предишни години по различна експериментална методика. 

Те са съвместими и със стойностите за градската зона на Париж, оценени въз основа на 

резултатите от нефелометрични измервания на коефициента на екстинкция и in situ 

измервания на аерозолната масова концентрация. 

Както вече отбелязахме по-горе, основна цел на настоящата есенно-зимна 

експериментална кампания е: определянето чрез хоризонтално лидарно сондиране на 

коефициента на екстинкция σa на приземните аерозолни ансамбли над град София, 

България, определяне на съответната аерозолна масова концентрация Cm с контактни in situ 

сензори, и съответно, на отношението Kσ = Cm/σa, което е всъщност калибровъчната 

константа на лидара по отношение на аерозолната масова концентрация. Познаването на 

тази константа позволява осъществяване на експресен, изцяло лидарен мониторинг на 

разпределението на аерозолното натрупване върху обширни градски и крайградски зони. 

В експериментите е използван лидар с лазер на меден бромид, излъчващ къси (15 ns) 

светлинни импулси с дължина на вълната λ = 510.6 nm, честота на повторение 12 kHz и 

средна мощност 2.5 – 3 W. Местоположението, ЛС на лидара (насочена към квартал 

Факултета), както и контактните екологични сензори в близост до нея са същите, както в 

предходната експериментална кампания.  

Обсъжданата тук експериментална кампания обхваща периода от септември 2020 г. до 

януари 2021 г. Някои от получените резултати са илюстрирани на фигура 5 и са представени 

в таблица 2. Чрез натрупване на сигнала през всяка отделна минута са получени серии от 

осреднени по кратък период коригирани с разстоянието лидарни профили или сигнали 

(RCLP или RCS), S(r) = r2P(r), позволяващи проследяване на динамиката на аерозолното 

поле по ЛС с разделителна способност от 1 min (фигура 5a). Осредненият по цялата 

продължителност на експеримента RCS (фигура 5b) ни позволи да оценим средните за това 

време стойности на атмосферния коефициент на екстинкция σ в границите на съответните 

участъци с хомогенно аерозолно натрупване. Оценъчната процедура е основана върху 

метода на наклона, т.е., определяне на наклона на линейния участък на lnS(r) (фигура 5c) по 

метода на най-малките квадрати (LLSF). Коефициентът на аерозолна екстинкция σa беше 

определен чрез изваждане от σ на стойността на коефициента на молекулна екстинкция σm. 

Съгласно съществуващи модели на атмосферата за континентални зони на средни 

географски ширини и височина 590 m над морската повърхност, σm = 0.0143 km-1 при 

λ = 510.6 nm. Периодът на осредняване на данните от локалните контактни сензори за 

аерозолната масова концентрация е един час. Данните в този случай се отчитат на всеки 

кръгъл час и ние сме използвали тези от тях, получени по време, което е най-близко до 

времето на експеримента. Отчитайки практически еднаквата масова концентрация в 



границите на хомогенните аерозолни участъци, нейната времепространствена средна 

стойност беше оценявана като средно аритметично на стойностите от сензорите, 

разположени в границите на съответните участъци в близост до ЛС. При известни Cm и σa, 

калибровъчната константа сме определяли като Kσ = Cm/σa. Получените през различните 

експериментални дни оценки на Cm, σa и Kσ са описани подробно в таблица 2, където са 

сравнени също така с резултатите от предходната кампания. От таблицата се вижда, че 

стойностиге на Cm и σa в посока Факултета нарастват от пролетта и лятото към есента и 

зимата. Вижда се също така, че оценките на Kσ за λ = 510.6 nm, 532 nm и даже 1064 nm, 

получени през двете кампании са съвместими в границите на статистическата грешка. Това 

подсказва, че вероятно в границите на оптичния диапазон може да се използва една обща 

за всички сезони емпирична калибровъчна константа. Оценките за Kσ, получени през 

последните две кампании са съвместими също и с тези, получени през 2018 г., използвайки 

различен експериментален подход. Обсъжданите тук експерименти са проведени в 

условията на спокойна атмосфера, при скорост на вятъра под 2 m s-1. Температурите като 

цяло са съществено над точката на оросяване, като само през мъгливите 26 и 30 ноември 

2020 г. и 18 януари 2021 г. те са под нулата и близо до точката на оросяване. Това може би 

е довело до известно обледяване на аерозолните частици, но без съществена промяна на Kσ, 

което вероятно се дължи на пропорционално нарастване на екстинкцията и масовата 

концентрация на аерозолните частици.  

 

Фиг. 5. Типична цветна диаграма, визуализираща еволюцията на коригирания с 

разстоянието лидарен профил RCS с едноминутно натрупване (a). Натурален логаритъм на 

средния за времето на експеримента (60 минути) коригиран с разстоянието лидарен профил, 

получен на 18 януари 2021 г. (b). Съответна фитинг процедура за определяне на 

атмосферната екстинкция (c). 

Таблица 2. Почасови средни стойности на аерозолната масова концентрация, измервани с 

контактни сензори, разположени в близост до лидарната ЛС и в границите на хомогенност 

на аерозолното поле, и съответната осреднена по сензорите концентрация Cm (ляво). 



Звездичките означават неизползвани резултати от сензори, които са извън фитираните 

участъци на хомогенност. Експериментални резултати за атмосферната екстинкция σ, 

аерозолната екстинкция σa и калибровъчния коефициент Kσ при λ = 510.6 nm (дясно). 

 

Пресмятането на средната стойност на всички оценки на Kσ от таблица 2 при 

λ = 510.6 nm дава Kσ = 0.1990 ± 0.0318 km mg m-3. Тази стойност практически съвпада 

статистически със стойностите Kσ = 0.217 km mg m-3 и Kσ = 0.220 km mg m-3 за градската 

зона на Париж, получени с използването на нефелометрична техника при λ = 355 nm. 

Като цяло, проведените експерименти по хоризонтално лидарно сондиране на 

приземния атмосферен слой в гр. София показаха, че неговата специфика е благоприятна за 

прилагане на метода на наклона за определяне на коефициентите на тотална и аерозолна 

екстинкция в него. Наблюдавана е и тенденцията на повишаване на аерозолните екстинкция 

и масова концентрация в по-замърсените градски райони от пролетта и лятото към есента и 

зимата. Въпреки това, получените оценки на Kσ за пролетно-летния и есенно-зимния сезони 

са статистически съвместими. Те са съвместими също така и с оценки от предишни години 

за района на София, получени чрез различен експериментален подход. Интересно е и това, 

че получените тук оценки съвпадат практически с онези, получени по-рано за градската 

зона на Париж при λ = 355 nm. По-нататъшни експерименти би трябвало да потвърдят 

очакването, че е възможно използването на обща калибровъчна константа за оптичния 

диапазон, валидна за всички годишни сезони. 

 Резултатите от представените в Приложението изследвания са отразени в две статии, 

отпечатани през 2021 г. в Journal of Physics: Conference Series (Q4) и в Comptes Rendues de 

l’Academie Bulgare des Sciences (Q2). 

 

 

 
 

 

Таблица 2. Почасови средни стойности на аерозолната масова концентрация, измервани с контактни сензори, разположени в близост до лидарната 

ЛС и в границите на хомогенност на аерозолното поле, и съответната осреднена по сензорите концентрация Cm (ляво). Звездичките означават 

неизползвани резултати от сензори, които са извън фитираните участъци на хомогенност. Експериментални резултати за атмосферната екстинкция 

σ, аерозолната екстинкция σa и калибровъчния коефициент Kσ при λ = 510.6 nm (дясно). 

Date,  

Hour 

PM10 , μg m-3 

Cm , 

μg m-3 

Lidar 

Sensing 

Period 

σ , 

km-1 

σa ,  

km-1 

Kσ ,  

km.mg.m-3 
Sensor Number 

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 

19.05.2020 

21:00 
15.01 12.31 13.26 14.16 12.17 16.04 13.55 11.52 14 

13.558 

±1.438 
20:06-21:06  

0.098 

±0.001 

0.084 

±0.001 
0.162±0.017 

21.07 2020 

23:00 
15.47 18.46 22.58 18.27 13.88 16.76 16.76* 16.56* 25.55* 

17.570 

±3.002 
21:47-22:17 

0.088 

±0.001 

0.073 

±0.001 
0.240±0.041 

22.07.2020 

22:00 
21.53 19.34 19.65 22.58 14.74 18.6 20.88 18.67 36.35* 

19.500 

±2.382 
21:19-21:49 

0.094 

±0.001 

0.080 

±0.001 
0.244±0.030 

14.09 2020 

21:00 
9.24 29.16 22.38 22.92 - 16.97* 16.82* 33.69* 11.16* 

20.925 

±8.376 
20:38-21:02 

0.131 

±0.002 

0.117 

±0.002 
0.179±0.072 

23.09.2020 

20:00 
14.86 33.76 17.66 24.6 - 18.82* 11.45* 29.40* 29.14* 

22.720 

±8.422 
19:46-20:23 

0.121 

±0.001 

0.107 

±0.001 
0.213±0.079 

26.11 2020 

20:00 
296.25 - 269.97 346.12 366 340.60* 470.3* - 190.15* 

319.59 

±44.21 
19:00-20:00 

1.440 

±0.020  

1.426 

±0.020 
0.224±0.031 

30.11 2020 

19:00 
30.64 - 34.61 36.4 34.44 37.80* 32.10* 54.90* - 

34.020 

±2.423 
18:40-19:40 

0.220 

±0.002 

0.205 

±0.002 
0.165±0.012 

18.01.2021 

19:00 
22.16 - 22.84 24.69 16.01 24.08 22.11 57.32 31.44 

27.580 

±12.74 
18:25-19:25 

0.165 

±0.001 

0.151 

±0.001 
0.183±0.084 

20.01.2021 

20:00 
43.77 - 44.91 44.21 23.47 46.16* 49.89* - - 

39.090 

±10.42 
18:52-19:52 

0.231 

±0.002 

0.217 

±0.002 
0.180±0.048 

 


