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ВЪВЕДЕНИЕ

Замърсяването на въздуха с фини пра-
хови частици е един от най-сериозни-
те екологични проблеми в цяла България. 
Страната ни е длъжна да спазва специ-
фични норми за качеството на въздуха 
валидни за всички членки на Европейския 
съюз. От 2007, когато България се при-
съедини към Съюза, до днес нормите за 
фини прахови частици с диаметър до 10 
микрона (ФПЧ10) са системно превиша-
вани и неспазвани. Като резултат  през 
април 2017 г. Съдът на Европейския Съюз 
присъди, че България нарушава европей-
ското законодателство в сферата на 
опазване чистотата на атмосферния 
въздух в редица български градове [7]. 

Според Националната инвентаризация 
на емисии (НИЕ), битовото отопление 
има най-голям дял в емисиите ФПЧ10 в 
страната – 55.8% за 2016 година [12]. Фи-
гура 1 показва секторите с най-голям 
принос към емисиите ФПЧ10.

Фигура 1: Основни източници на емисии ФПЧ10. 
Източник: НИЕ 2018, ИАОС

Една от предлаганите мерки за намаля-
ване на емисиите ФПЧ10 от битовото 
отопление е поставянето на филтри на 
комините на жилищни сгради, където се 
използват твърди горива за отопление. 
В някои български общини като Горна 
Оряховица, Велико Търново и Стара За-
гора вече експериментално са монти-
рани подобни филтри [6]. Поставянето 
на филтри за ФПЧ10 на жилищни сгра-
ди е сравнително нова мярка, за чиято 
ефективност все още битуват разно-
родни мнения. Най-често използваните 
филтри са тези, работещи на принципа 
на електростатичното напрежение, и 
именно те са фокуса на това изследване.

Целта на настоящата публикация е да 
представи опита и резултатите от 
поставянето на филтри на комини на 
жилищни сгради като дългосрочна мяр-
ка за подобряване на качеството на ат-
мосферния въздух (КАВ). На тази база са 
направени изводи за очакваната ефек-
тивност от прилагането на мярката в 
населени места в България.
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МЕТОДОЛОГИЯ

Проучването е базирано на преглед на 
информация относно филтри на комини 
на жилищни сгради от различни източ-
ници, достъпни в Интернет. Използва-
ните източници включват:
•  Информация от производители на 
филтри;
•  Информация от медии за приложения 
на филтри в България;
•  Информация от общини и региони за 
приложения на филтри на международно 
ниво;
•  Международни проучвания и анализи 
за приложенията и ефективността на 
филтри, публикувани в различни издания.

Основното ограничение на проучва-
нето е липсата на конкретни данни 
за ефекта върху емисиите и концен-
трациите на ФПЧ от приложенията 
на филтри. Прегледаните материали 
показват резултати, получени в лабо-
раторна среда, а не в реална такава. 
В допълнение, липсват проучвания за 
ефективността на филтри при използ-
ването на некачествени горива и при 
не-оптимални горивни процеси, какви-
то предимно са тези в България. Това 
частично ограничава заключенията, 
които могат да се извлекат за прило-
жението на филтри у нас.

ВИДОВЕ 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ 
УСТРОЙСТВА

Основните видове пречиствателни ус-
тройства за прахови частици от горивни 
инсталации за битово отопление са [17]:
•  Електростатични филтри: работят 
на принципа на електростатично на-
прежение, което дава заряд на прахови-
те частици и те полепват по стените 

на комина. Това са най-разпространени-
те филтри за прахови частици от бито-
вото отопление, затова са разгледани 
по-подробно в този документ.
•  Кондензатор за димни газове: съдър-
жат кондензиращ топлообменник, с по-
мощта на който след охлаждането на 
димните газове, праховите частици се 
отделят чрез премахването на отпад-
ната вода от топлообменника или чрез 
филтрирането �. Кондензаторите за 
димни газове могат да имат ниска ефек-
тивност при премахването на прахови 
частици, особено с некачествени горива. 
Те работят най-добре с преработени 
горива от биомаса като пелети и дър-
весен чипс. Често подобни кондензатори 
се използват за повишаване на ефектив-
ността на горивната система (напри-
мер, котел), отколкото за пречистване 
на праховите частици.
•  Керамични филтри: поставят се в са-
мите печки между горивната камера и 
въздуховода. Частиците се улавят ди-
ректно върху филтъра. Обикновено се 
интегрират на етап проектиране, тъй 
като някои параметри (като налягане) 
трябва да се прецизират, за да гаранти-
рат нормалната работа на печката и на 
пречистващото устройство. Следова-
телно, керамичните филтри обикновено 
не могат просто да се монтират в съ-
ществуващи печки. Друг недостатък е, 
че повечето такива филтри трябва да 
се почистват по няколко пъти на отоп-
лителен сезон.
• Каталитичен конвертор: катализа-
торът превръща въглеродния оксид, 
саждите и неизгорелите въглеводороди 
във въглероден диоксид и пара. Поставя 
се във въздуховода след горивната ка-
мера или в горната � част. Различните 
каталитични конвертори имат различ-
на ефективност, която зависи от тем-
пературата на димните газове (някои 
модели изискват висока температура 
над 350°C). Праховите частици по вре-
ме на запалване, когато се наблюдават 
най-високите нива на емисии, не се пре-
чистват от каталитичните конверто-
ри. Изискват ежедневно почистване.  
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ЕЛЕКТРОСТАТИЧ-
НИ ФИЛТРИ

Какво представляват елек-
тростатичните филтри?

Фигура 2: Филтър-схема.   
Източник: Вестник „Труд”

Фигура 2 [16] показва схематично какво 
представлява филтър, който се монтира 
на комин на жилищна сграда. Филтърът 
работи на принципа на електростатично 
напрежение. Електродът с високо напре-
жение, който се намира вътре в комина, 
освобождава електрони, които преда-
ват заряд на частиците прах. Под въз-
действието на електростатични сили 
частиците се придвижват към вътреш-

ната стена на комина, където се акуму-
лират. Така с течение на времето се фор-
мират по-големи образувания от прахови 
частици по стените на комина и по фил-
търа. Тези депозити трябва периодично 
да се премахват, за да се осигури опти-
мална работа и безопасност на комина.

Фигура 3 (Източник: Ecoproject Group) по-
казва как изглеждат реално монтирани 
филтри на комини.



Модели и цени на филтри

На пазара има немалко модели на елек-
тростатични филтри. Те обикновено 
са разработени в Германия, Швейца-
рия, Норвегия, Финландия, Австрия или 
Франция. Някои от филтрите се монти-
рат директно на комина, както е пока-
зано на Фигура 3, други се монтират до 
отоплителното устройство (Фигура 4 -  
ляво), а трети на самото устройство 
(Фигура 4 – дясно).

Някои филтри имат автоматични сис-
теми за почистване посредством четки 
или впръскване на вода, но при повечето 
модели това не е налично. Нуждата от 
почистване варира от веднъж на годи-
на до няколко пъти в месеца по време на 
отоплителния сезон [17]. Ако почиства-
нето на филтъра е механично, следва да 
се извърши или по време на почиства-
нето на комина, или от обучен персонал 
от фирмата представител на дадената 
марка. Не е известно на пазара да има 
филтри, които автоматично да индики-
рат нуждата от почистване, следова-

телно почистването им е по-вероятно 
да става по преценка на ползвателя. 

Цените на електростатичните фил-
три за жилищни сгради са в диапазона € 
1 000 – € 2 300 [17,18]. В допълнение е не-
обходимо да се отчетат и разходите за 
инсталация, поддръжка, почистване и 
електроенергията употребена за рабо-
тата им. 

Консумацията на електроенергия за раз-
личните филтри варира 
от 15 W до 180 W. Повечето 
електростатични, които 
се инсталират на комини, 
консумират около 20 W – 30 
W [17]. Крайният разход за 
електроенергия зависи от 
времето на работа на фил-
търа и цената на електро-
енергията.

Ефективност 

Производителите на фил-
три декларират висока 
ефективност на техните 
продукти – до 95% [19]. Сле-
дователно, филтрите мо-
гат да премахнат голямо 
количество от прахови-
те частици при източни-
ка. Съществуват твърде 
малко практически про-
учвания по темата, кои-
то да потвърдят такива 

нива на ефективност в реални условия 
при употреба. Обикновено производи-
телите тестват филтрите в лабора-
торна среда, където са налице контро-
лирано горене, оптимални параметри на 
околната среда и вероятно качествени 
горива и отоплителни уреди. Липсват 
изследвания на ефективността на фил-
три при използване на некачествени или 
нискокачествени горива и отоплителни 
уреди. Такива горива могат да предизви-
кат по-голямо полепване на частици по 
електрода на филтъра, което да намали 
ефективността му. 

Фигура 4: Carola филтър, който се свързва към отопли-
телното устройство (ляво) и Airbox  филтър, който се 

инсталира на самото отоплително устройство (дясно)
Източник: Доклад на IEA Bioenergy TASK 32
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Един от продуктите на горенето на 
твърди горива за битово отопление 
в печки и котли са аерозолни частици, 
които се образуват от кондензиране-
то на органични съединения (КОС). Тези 
частици се образуват при охлаждането 
на димните газове при преминаването 
им от горивната камера до комина. Ако 
филтърът е монтиран на комина, то по 
време на тест за ефективността му 
нивото на частици преди филтъра може 
да е значително по-високо от това след 
него, заради формираните частици от 
КОС. Това допълнително може да зави-
ши резултатите за ефективността на 
филтъра [17]. 

Един от най-обширните доклади за ана-
лиз на ефективността на филтрите за 
инсталации за битово отопление е из-
готвен от Технически Университет Грац 
(Австрия) за работната група по Био-
нергия на Международната Енергийна 
Агенция (IEA) [17]. Тествани са 12 различни 
електростатични филтъра. Отчетена-
та ефективност на филтрите за пре-
махване на прахови частици от димните 
газове варира от 11% до 98% в зависимост 
от вида на използваното гориво, отоп-
лителен уред, натоварване, фракция на 
прахови частици (общ прах или по-малки 
фракции). Например, един от тества-

ните уреди показва средна ефективност 
на премахване на общ прах едва 11%, до-
като друг уред постига ефективност 
от 97.5% за премахване на ФПЧ10. 

Изследване, проведено от Техническия 
Институт за Проучвания на Швеция 
(SP Technical Research Institute of Sweden), 
тества ефективността на електрос-
татичен филтър по време на ефектив-
но горене и на неефективно горене [1]. И 
в двата случая уредът, с който са прове-
дени тестовете, е бил котел на пелети. 
Симулирани са два вида горене в един и 
същи котел, но с различни характерис-
тики на горивния процес като: концен-
трации на въглероден оксид, съдържание 
на кислород и газообразен органичен въ-
глерод. Лабораторните тестове показ-
ват намаляване на концентрациите на 
общ прах с между 82% и 89% и на ФПЧ10 с 
между 74% и 96% съответно при ефек-
тивно и неефективно горене. Според 
авторите на проучването, по-добрата 
ефективност при неефективно горене се 
обяснява с по-ниската температура на 
димните газове, което води до по-дълго 
престояване на частиците около филтъ-
ра, както и до образуването на КОС. Ре-
зултатите от тестовете са сравнени 
с немския стандарт за концентрации на 
общ прах от битово горене на биомаса – 

Примерно изчисление на разходи за електроенергия от работата на 
електростатичен филтър за един отоплителен сезон
Продължителност на отоплителния сезон: 01.11 – 31.03 според дефини-

цията в Наредба No РД-07-5/16.05.2008 г. за условията и реда за отпус-

кане на целева помощ за отопление

Общ брой дни в отоплителния сезон: 151

Работа на отоплително устройство на ден, в часове: 16 часа

Общо работни часове: 2416 (151 x 16)

Средна цена на КВтч електроенергия в България: 0.18 лв/КВтч  
Общ разход за отоплителен сезон: 
•  8.70 лв. при средна консумация 20 W: ((2416 x 20)/1000)) x 0.18

•  13.05 лв. при средна консумация 30 W: ((2416 x 30)/1000)) x 0.18
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20 µg/m3. Проучването заключва, че при 
концентрации до 300 µg/m3, филтърът 
би допринесъл за постигането на стан-
дарта, но над 300 µg/m3, не е сигурно дали 
след поставянето му ще се постигнат 
гореспоменатите норми.

Скорошно изследване на ефективност-
та на филтри в Полша тества електрос-
татични такива, монтирани на четири 
различни горивни инсталации за бито-
во отопление – три на въглища и една 
на пелети [10]. Намалението на емисии-
те общ прах варира между 42.5% и 66.5%, 
като при котлите на въглища е около 
66%, а при пелетния – между 49% и 60%.

Разгледаните по-горе изследвания от 
Швеция и от Полша показват различни 
резултати за ефективността на фил-
трите при използването на пелетни 
котли. Тези различия могат да се дължат 
на редица фактори като на: самите кот-
ли, качеството на пелетите, горивния 
процес и т.н. По същия начин и битово-
то горене в домакинствата, дори при 
употребата на сходни уреди и техноло-
гии, не е с универсални характеристи-
ки. Използват се различни печки и котли, 
различни по качество горива, както и 
се полага различна степен на поддръж-
ка на горивните инсталации. Всички 
тези фактори влияят на ефективност-
та както на горивния процес, така и на 
работата на филтрите. Поради това, 
различията в горните проучвания още 
веднъж потвърждават, че е изключи-
телно трудно да се определи катего-
рично ефективността на филтрите, 
дори като се използват сходни горивни 
процеси и системи.

1  https://www.citypopulation.de/php/switzerland-valais.php?cityid=6290 

2 Спрямо средния курс за септември 2018 на швейцарския франк към еврото, 1 000 000 швейцарски 
франка се равняват на 884 110 евро (https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1000000&Fro
m=CHF&To=EUR)

ПРИМЕРИ ЗА  
ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА ФИЛТРИ

Информацията за масови пилотни при-
ложения на електростатични филтри 
за намаляване емисиите от битовото 
отопление на твърди горива в домакин-
ствата е оскъдна. Не е известно да са 
извършвани конкретни проучвания за 
ефекта върху качеството на въздуха след 
инсталирането на голям брой филтри. Тук 
са разгледани два международни примера.

Заас-Фее, Швейцария

Малкото курортно градче Заас-Фее в 
Швейцария с население от 1 597 човека 
към 31.12.2017 г1. е поставило електрос-
татични филтри на всички къщи в гра-
да. През есента на 2010 г. пилотно са ин-
сталирани филтри на 40 къщи в града. На 
следващата годин на всички къщи в гра-
да са инсталирани филтри [20].  

Инвестицията по поставянето на фил-
трите възлиза на 1 000 000 швейцарски 
франка2. Цената на един филтър е около  
3 000 швейцарски франка (€ 2 600), като
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властите и Съветът по Туризъм в Заас-
Фее са подпомогнали една трета от су-
мата [21]. 
Няма информация за това на какви го-
ривни системи са поставени филтрите, 
какъв е бил ефектът от поставянето им 
и дали е постигнато осезаемо подобре-
ние на въздуха в Заас-Фее. Поради това, 
този пилотен проект не може катего-
рично да оцени поставянето на филтри 
(с цел намаляване емисиите от битово-
то отопление на твърди горива в дома-
кинствата) като устойчива мярка за по-
добряване качеството на въздуха.

Кентърбъри, Нова Зеландия

Кентърбъри е един от 16-те региона на 
Нова Зеландия и се намира в централ-
но-източната част на Южния Остров. 
От 1-ви януари 2019 г. в големите гра-
дове в региона ще бъде наложено огра-
ничение на използването на уреди на 
твърдо гориво за битово отопление. 
Разрешени за употреба ще бъдат само 
ниско-емисионни или ултра ниско-еми-
сионни уреди [3]. Според определение-
то в регионалния план за въздуха на 
Кентърбъри ултра ниско емисионен 
отоплителен уред е такъв, който има 
топлинна ефективност поне 65% и мак-
симални допустими емисии на прахови 
частици от 38 мг/МДж [3].

Програмата за качество на въздуха на 
региона Кентърбъри съдържа мярка за 
поставянето на електростатични фил-
три на комини на жилищни сгради за на-
маляване емисиите на ФПЧ. Наредбите 
на региона третират филтрите като 

вторични емитиращи уреди и като та-
кива поставянето им подлежи на изда-
ването на специално разрешение от съ-
ответните власти.

Условието, при което може да се по-
стави филтър, е да се докаже, че след 
поставянето му, уредът, свързан с да-
дения комин, може да постигне емисии 
на ултра ниско-емисионен уред. Всяко 
друго преобразуване на отоплителна-
та система, включително поставянето 
на филтър, неотговарящ на горното из-
искване, не е позволено [4].

Пилотни проекти в България

В началото на 2018 г. няколко български 
общини експериментираха с поставяне-
то на филтри на комини на домакинства 
[22]. Препоръчително е внимателно да 
се анализира тяхното действие. Мон-
тираните устройства са твърде мал-
ко на брой, за да може да се отчете ясен 
ефект върху качеството на атмосфер-
ния въздух. Затова анализът трябва да 
се съсредоточи върху обратната връзка 
от домакинствата за цялостната рабо-
та на филтрите, като включва оценка на 
следните елементи:
•  Честота на използване (непрекъснато 
или само в определени случаи);
•  Всякакви възникнали оперативни про-
блеми и необходимост от поддръжка;
•  Почистване на филтри и комини;
•  Шум;
•  Допълнителни разходи за електрое-
нергия;
•  Степен на удовлетвореност на дома-
кинствата от използването на филтри.
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Тъй като пилотните проекти в България 
са финансирани от общини, последните 
следва да направят анализи за степента 
на екологична и разходна ефективност 
на филтрите като мярка за подобряване 
на КАВ. Тези анализи следва да включват:
•  Реални измервания на ефективността 
на монтираните филтри;
•  Анализ на разходите за намалени еми-
сии ФПЧ (например лева/тон или лева/
килограм) след провеждането на измер-
вания за ефективността на монтира-
ните филтри;
•  Сравнение на разходите за намаление 
на емисии на ФПЧ (лева/тон или лева/
килограм) между монтираните филтри 
и други мерки като подмяна на горивни 
инсталации и използване на възобновя-
еми енергийни източници.

ДИСКУСИЯ

Филтрите най-често се рекламират 
като бърза мярка за намаляване на еми-
сиите (предимно на ФПЧ) от отопление-
то на твърди горива. Изтъкваните пре-
димства са бързият монтаж (в рамките 
на 1-2 часа според дистрибутори) и въз-
можността за бърз ефект. Монтиране-
то на печка и/или котел обаче не отнема 
чувствително повече време от монти-
рането на филтър. От друга страна, 
ефективни печки (на пелети, например) 
отделят значително по-малко ФПЧ3 и 
следователно, подмяната на отопли-
телни уреди също дава моментален ре-
зултат в намаляване на емисиите [5].

Основният недостатък на монтира-
нето на филтри на комини на жилищни 
сгради за намаляване на ФПЧ от бито-
вото отопление е, че това е второсте-

3 Според Ръководството за Инвентаризации на Европейската Агенция по Околна Среда, емисионни-
ят фактор за ФПЧ10 при битово изгаряне на дърва е 760 g/J (Таблица 3-6), а на пелети – 29 g/J (Таблица 
3-25): https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-
energy/1-a-combustion/1-a-4-small-combustion-2016/view

4  https://eurotherm.org/produkt-kategoriya/отопление/котли-на-твърдо-гориво/пиролизни-котли/ 
Цена на пиролизна печка: 2 700 лева. Цена на пелетна камина: 1 800 – 2 600 лева. Цена на пелетен котел: 
6 840 – 7 920 лева.

пенна мярка в  усилията за подобряване 
на КАВ. Поставянето на филтри не адре-
сира основния източник на емисии – из-
гарянето на твърди горива по неефек-
тивен начин. Горенето на дърва с високо 
съдържание на влага (>20%), например, 
е неефективно и отделя повече емисии 
ФПЧ, защото значително количество 
енергия от процеса на горене е загубена 
в сушене на дървата, вместо оползот-
ворена за отопление. Поставянето на 
филтър не решава проблема със загубе-
ната енергия от горенето на некачест-
вени горива. Друг аспект е, че не адреси-
ра и проблем, който слабо се коментира 
в България – замърсяването на въздуха 
вътре в помещението от горенето на 
твърди горива.

В този ред на мисли, замяната на отоп-
лителния уред и/или вида гориво би била 
по-устойчива мярка с оглед на необходи-
мата инвестиция. Средствата за заку-
пуването на филтър са сравними с тези, 
нужни за закупуването на по-ефективен 
уред за отопление (като печка на пелети 
или високоефективна печка с пиролизно 
горене), който има потенциал да се полз-
ва 15-20 години4. 
Въпреки че дистрибуторите на фил-
три дават гаранция от две до пет го-
дини за устройство, това е поне 3 пъти 
по-малко от потенциалния живот на 
един ефективен уред за отопление. Фил-
трите се нуждаят и от поддръжка за 
оптималното им функциониране, която 
включва смяна или почистване на елек-
трода. Интервалът за извършване на 
тези процедури не е напълно известен, 
поради малкия опит с използването на 
устройствата. Влияние оказва и качест-
вото на използваното гориво. Някои 
производители препоръчват филтърът 
да се почиства по време на редовното 
почистване на комина.
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Качеството на използваното гориво и на 
горивния процес директно влияят върху 
ефективността на филтъра. Повечето 
тестове за ефективност са правени в 
лабораторна среда и в оптимални усло-
вия. Следователно, ефективността на 
филтрите при използването на различ-
ни горива (включително и некачествени 
такива) и при неоптимални горивни про-
цеси е неизвестно. 

Не е известна и ефективността на фил-
трите при монтажа им на стари систе-
ми. Повечето изследвани приложения на 
филтри са в по-нови системи като ото-
пление на пелети. 

Освен поддръжката на електрода на фил-
търа е необходимо и редовно чистене на 
комина. Професията на коминочистач в 
България се е превърнала в една умираща 
професия (по материал на Българското 
Национално Радио има само един регис-
триран коминочистач в Националната 
Занаятчийска Камара [9]). Следователно, 
правилното почистване на комини с фил-
три в България е под въпрос.

Редовното чистене на комини (поне вед-
нъж годишно) е от изключително значе-
ние както за нормалното протичане на 
горивния процес, така и за пожарната 
безопасност на комина. Както е описа-
но по-горе, заредените прахови частици 
полепват по стените на комина, което 
е предпоставка за разпалване при непо-
чистен комин. 

Друга особеност при работата на фил-
трите е възможността за формиране 
на електрически-заредена арка между 
електродите при високо напрежение [1]. 
Такива арки се „изгасяват“ чрез искров 
разряд (пример са светкавиците по вре-
ме на буря). Системите за контрол на 
филтрите долавят подобни промени в 
електрическото поле и изключват са-
мостоятелно електрода. При това съз-
далите се искри могат да отлепят някои 
от частиците, вече полепнали по комина 
и по самия електрод, като по този начин 
намаляват ефективността на премах-

ване на ФПЧ. Искровите разряди могат 
да бъдат съпроводени с шум (пукане от 
искрата), което да доведе до диском-
форт за домакинството и съседите, 
особено при множество такива явления. 

За разлика от инсталирането на ефек-
тивни уреди, филтрите могат да се 
изключват без това да лишава дадено-
то домакинство от отопление. Следо-
вателно, не може да се гарантира, че 
монтираните филтри ще бъдат реално 
и постоянно използвани. В случаите ко-
гато домакинството не е заплатило за 
филтъра, а го е получило безвъзмездно 
в рамките на общинска програма, неси-
гурността дали ще бъде употребяван е 
висока, тъй като липсват личният при-
нос и мотивация. Устройствата биват 
изключвани поради различни причини 
– оплаквания от шум, опит за пестене 
на електроенергия от домакинството, 
проблем в работата на филтъра и други. 

В някои случаи, ако прахът има голямo 
съпротивление, той може да се акумули-
ра на самата повърхност на електрода, 
което допълнително понижава ефек-
тивността на филтъра [17]. Изследвания 
показват, че филтрите работят най-
добре с прахови частици със средно съ-
противление. То може да се повлияе от 
съдържанието на черен въглерод в саж-
дите и от температурата. Следова-
телно, съпротивлението на праховите 
частици също зависи от вида и качест-
вото на горивото и на горивния процес 
като цяло. 

След почистването на комина неизмен-
но се появява въпросът как се третира 
отпадъкът. В него се съдържат депози-
раните частици от стените на комина 
и/или филтъра. Отпадъкът може да съ-
държа тежки метали – като цинк и оло-
во – продукти на горенето. Проучвания 
показват, че праховите депозити може 
да съдържат и висока концентрация на 
полициклични ароматни въглеводороди 
(ПАВ), които биват канцерогенни [17]. Ди-
ректива 2004/107/ЕС, транспонирана в 
българското законодателство с Наредба 
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No 11 от 14 май 2017 за норми за ПАВ в ат-
мосферния въздух, заключава, че няма праг, 
под който те са безопасни за човешкото 
здраве [2,13]. Практически изследвания на 
системи за битово отопление на твър-
ди горива с монтирани филтри показват, 
че при девет от 10 изследвани печки и 
котли, нивата на ПАВ в праховите де-
позити са над немската норма за канце-
рогенност на материали – 50 ppm. В два 
случая съдържанието на ПАВ е над прага 
за класифициране за опасен отпадък – 1 
000 ppm (виж Фигура 5). Следователно, 
отпадъкът от почистването на комини 
трябва да се третира като опасен. 

Легенда:
1 и 2 – обикновена печка с Zumikron фил-
тър (швейцарски)
3 – зидана печка с Zumikron филтър (швей-
царски)
4 – кухненска печка с Zumikron филтър 
(швейцарски)
5 и 6 – обикновена печка с R_ESP филтър 
(норвежки)
7 – зидана печка с R_ESP филтър (норвежки)
8 – котел на дърва с SF20 филтър (немски)
9 – котел на пелети с SF20 филтър (немски)
10 – котел на дървен чипс с SF20 филтър 
(немски)

Ако отпадъкът от почистването на ко-
мини и на филтри се класифицира като 
опасен, то той трябва да се третира 
по реда на съответното законодател-
ство, което за България  е Наредба за 
изискванията за третиране и транс-
портиране на производствени и опас-
ни отпадъци [14]. За третирането им 
наредбата определя специален режим, 
който включва: събиране на отпадъ-
ка по заявена схема, транспортиране 
на отпадъка и третиране в специално 
проектирани съоръжения и инсталации.

Фигура 5. Съдържание на ПАВ в прахови частици, събрани от въздухопроводи, 
електростатичен филтър и комин. Източник: TFZ Straubing
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поставянето на филтри на комини на 
жилищни сгради усилено се предлага 
като мярка за намаляване на емисиите 
ФПЧ в България. Според поддръжници-
те предимствата на филтрите са, че 
могат да премахнат висок процент от 
ФПЧ (около 95%) без домакинствата да 
трябва да сменят начина си на отопле-
ние. Твърди се, че инвестицията за по-
ставяне на филтър е по-малка от тази 
за смяна на горивната инсталация. 
От представените в документа изслед-
вания и примери могат да се направят 
следните генерални изводи:

•  Необходимата инвестиция за монти-
рането на филтър е сравнима с цената 
на закупуването на ефективен уред за 
отопление като пиролизна или пелетна 
горивна инсталация. Преходът към та-
кива системи намалява емисиите ФПЧ 
от източника и е устойчивият начин за 
подобряване на КАВ.

•  Липсва дългогодишен опит от масово 
приложение на филтри, който да покаже 
тяхната реална ефективност за нама-
ляване на емисиите ФПЧ. 

•  Известните приложения на филтрите 
са в държави като Швейцария, Норвегия, 
Дания5, където горивната база е по-но-

5 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. Според Енергийния Баланс, публикуван в Ев-
ростат, Дания и Норвегия не са използвали твърдо гориво в битовия сектор през 2016, докато в България 
са се използвали 6 366 ТДж твърди горива в бита. Използването на биомаса е докладвано като Възобновя-
ема енергия.

ва и ефективна, и използваните горива 
често са пелети или друг вид модерно 
оползотворяване на биомаса, при които 
нивото на емисии е по-ниско от това на 
уредите и горивата в България. 

•  Ефективността на филтрите в случай 
на неефективно горене и използването 
на некачествени горива е неизвестна 
поради липса на тестове и анализи при 
такива условия. 

•  Филтърът и коминът трябва да се по-
чистват редовно, за да се осигури опти-
малната им работа. В България има пред-
поставки нужното редовно почистване 
на комин с филтър да не се случва. 

•  Праховите отлагания и саждите от 
твърди горива съдържат тежки метали 
и високи концентрации на канцерогенни 
ПАВ, което представлява опасен отпа-
дък. В България може да се очаква, че този 
от почистването на филтри и комини 
няма да се събира и третира правилно.

Монтирането на филтри на комини в България за намаляване на емисиите ФПЧ 
от битовото отопление не адресира проблема при източниците – некачест-
вени горива и ниско-ефективни отоплителни уреди. При положение, че през 2011 
г. според националното преброяване [15] над 50% от населението в България из-
ползва дърва и въглища за отопление, както и че средната ефективност на ото-
плителен уред на твърдо гориво е около 50% според пресмятания от Министер-
ството на Енергетиката [12], то не може категорично да се определи ползата 
от поставянето на филтри за подобряване на КАВ в България. Монтирането на 
филтри би могло да е допълнителна мярка за намаляване на емисиите ФПЧ при 
вече сменена горивна база и въведени стриктни и високи стандарти за всички 
твърди горива, но не и първостепенна такава.
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Замърсяването на въздуха с фини прахови частици 
(ФПЧ10) е сред най-сериозните екологични проблеми в 
България, като битовото отопление има най-голям дял 
в емисиите за страната. Една от предлаганите мерки 
за намаляването им е чрез филтри на комините на жи-
лищни сгради, където се използват твърди горива за 
отопление. Настоящата публикация представя опита 
и резултатите от поставянето и употребата на фил-
трите с цел дългосрочно подобряване на качеството 
на атмосферния въздух. На тази база са направени изво-
ди за очакваната ефективност от прилагането на мяр-
ката в България. 

ЕС ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена органи-
зация, обединяваща усилията на хора, които работят 
за създаване на природосъобразен и равнопоставен жи-
вот на нашата планета без експлоатация на природа-
та и хората.
ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с национални и 
международни екологични организации. 


