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Какво е азотният 
диоксид?

● формула NO2 
● химично съединение от групата на 

високо реактивните газове, наречени 
азотни оксиди

● червеникаво-кафяв газ с остра и 
дразнеща миризма 

● замърсител на въздуха
● фотохимичните му реакции образуват 

вторични замърсители на въздуха като 
озон, прахови частици и др.

● в атмосферата реагира с водните 
молекули и се получават азотна и 
азотиста киселини, които са една от 
съставките на киселинните дъждове

● вдишването му е вредно за здравето
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Кои са 
източниците на 

азотен диоксид?

● превозни средства
● електроцентрали
● промишлени източници и др. 
● всички тези източници работят 

с изкопаеми горива

● В София:
           Транспорт – 78.73%
           Промишленост - 15.55%
           Битовото отопление - 5.72%
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Замърсяването с азотен 
диоксид и здравето
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Какво трябва да знаете 
за азотния диоксид и 

вашето здраве

● Хора, които живеят или работят 
близо до натоварени пътища, 
може да бъдат изложени на 
високи нива на азотен диоксид.

● Хора с белодробни заболявания, 
деца, възрастни и хора, 
извършващи активно дейности на 
открито, биха могли да бъдат 
особено чувствителни към азотен 
диоксид.
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Как азотният диоксид 
влияе на здравето?

● Kраткотрайните излагания на NO2, 
вариращи от 30 минути до 24 часа, са 
свързани с неблагоприятни респираторни 
въздействия, включително възпаление на 
дихателните пътища при здрави хора и 
повишени респираторни симптоми при 
хора с астма.

● Има връзка межу краткотрайните 
излагания и увеличения брой посещения в 
спешна помощ, и хоспитализации поради 
респираторни заболявания.

● Замърсяването с NO2 вреди на черния 
дроб, далака и кръвта.
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Има ли замърсяване с 
азотен диоксид в София?
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Преди 
измерванията през 

2021 г.

През 2017-2018 мерихме с 
дифузионни тръби NO2 и SO2 
на 35 места в България
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Преди 
измерванията през 

2021 г.
Използвахме данни, събрани 
от AirBG с дифузионни тръби 
в София, за да направим 
топлинни карти и доклад , 
който публикувахме през 
ноември 2020 г.
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https://www.zazemiata.org/resources/doklad-azoten-dioksid-sofiya/


Дифузионни 
тръби?!

● Методът се използва от години, 
стандартизиран е, евтин и 
сравнително лесен за ползване

● Предназначени за дългосрочно 
наблюдение (2-4 седмици)

● Молекулярна дифузия: съединенията 
се местят от област с висока 
концентрация към такава с ниска

● Абсорбират се в тръбата и дифузията 
продължава

● Изпращат се за анализ в 
лаборатория Passam в Швейцария, 
която определя концентрацията във 
въздуха на база концентрация в 
епруветката и скорост на поглъщане
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Как мерихме?
● Мерим в 26 (27 от юли) точки в 

София.
● 23 са с двойни туби; 3 с единични 

(някои месеци с двойни при АИС)
● Търсихме места с градски каньони, 

в които хората прекарват време, 
точки за сравнение с официалните 
данни и сравнително пълно 
обхващане на града

● 5 точки са разположени до АИС на 
ИАОС, за да можем да сравняваме 
данните

● цяла година, за да изчислим 
средногодишна концентрация

● Начало 05.01.2021, край: 05.01.2022
● Следваме протокол за 

разполагането им: височина, 
разстояния от пътно платно и 
кръстовища

12

 



13

 



14

 



Какво показаха 
измерванията?
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Основни изводи от 
измерванията и 

анализа на 
данните

● замърсяването с NO2 в София е реален 
проблем - нездравословно високи нива 
NO2, най-вече близо до улици с голям 
трафик

● подценено замърсяване с NO2 в София 
поради неправилно местоположение на 
официалните станции

● нужда от повече измервания за 
установяване на горещите точки по 
отношение на NO2 в София, преоценка на 
разположението на официалните 
станции, и ако е необходимо, поставяне 
на допълнителни такива

● трябва да се предприемат бързи и 
ефективни мерки за ограничаване на 
замърсяването на въздуха от транспорта
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