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Въведение

Замърсяването на въздуха е местен, общоевропейски и междуконтинентален проблем. За замърсен въздух

говорим тогава, когато концентрацията на замърсяващи вещества е по-висока, отколкото в нормална среда, и това

води до влошаване качеството на атмосферния въздух.

Основни замърсители на въздуха

➢ изгарянето на изкопаеми горива 

(въглища, нефт и дърва)

➢ селското стопанство

➢ изригването на вулкани

➢ Прахови частици
➢ Серните и азотните оксиди

➢ Въглеродния диоксид

➢ Фреоните
➢ Метанът и амоняк

Районът на Община град Добрич е включен в единната система

за наблюдение и контрол на атмосферния въздух само по

показател фини прахови частици (ФПЧ10).

Целта на това изследване е да се анализират

данните за нивата на ФПЧ10 в град Добрич за

2020 година и да се направи заключение за

замърсеността на въздуха по отношение на този

показател.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

➢ показател фини прахови частици (ФПЧ10)

➢ непрекъснат режим на работа

➢ ежедневно, чрез автоматични анализатори с пробонабиране на прахови 

частици и последващо гравиметрично определяне

➢ контрол на основните 

метеорологични параметри

Фиг.1. Автоматична измервателна станция в гр. Добрич

Резултати и дискусия

Показател Резултат (μg/m3 ) Норма 

Средногодишна 

конц. 

23,83 40 μg/m3

Средноденонощна 

конц. 

20-23 50 μg/m3

Най-висока 

концентрация 

99,06

Най-ниска конц. 8,43

Брой дни с висока 

замърсеност 

16 35

Извод : Измерените концентрации не надвишават нормите, следователно не може да се очаква 
риск за здравето на гражданите на гр. Добрич  

Заключение

Въпреки че замърсеността на въздуха в гр. Добрич е ниска, за подобряване качеството на

атмосферния въздух в града са взети и някой допълнителни мерки. Доизгражда се и се

обогатява Зелената система в град Добрич. Засадени са 500 броя фиданки (фиг.3).

Фиг.3. Раздаване на 12 500 дръвчета в 

град Добрич
Фиг.4 . Въвеждане на електроавтобуси и 

“Зелена вълна”

Използвани източници:

• https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/436-

%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85

● http://www.rzi-dobrich.org/162-

%d0%b0%d1%82%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%84%d0%b5%d1

%80%d0%b5%d0%bd-

%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85

● https://www.rzipz.net/page.php?99

● https://bg.koshachek.com/articles/bukureshh-vtorata-naj-zamrsena-

stolica-v-es-170.html

● https://www.climateka.bg/osnovni-zamarsiteli-vazduha/

● https://www.youtube.com/watch?v=AEZKGVHg0wc

Проект

https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dobrich.bg%2Fbg%2Finfo_pages%2F436-%25D0%25B2%25D1%258A%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2585&h=AT37NhQG3QWL3e4fzpsW8yxsri4k3sMC40UpCfIczPChU2Gd_df8GdQGkiTaPGpVau3R_LOTzGZd50Gye32e_fVVx2FPkX6iMASUHCBzr5W1RkGeAoAKphmzQaGRmtN2Rq6PMg
https://l.messenger.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rzi-dobrich.org%2F162-%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2584%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d0%25b2%25d1%258a%25d0%25b7%25d0%25b4%25d1%2583%25d1%2585&h=AT37NhQG3QWL3e4fzpsW8yxsri4k3sMC40UpCfIczPChU2Gd_df8GdQGkiTaPGpVau3R_LOTzGZd50Gye32e_fVVx2FPkX6iMASUHCBzr5W1RkGeAoAKphmzQaGRmtN2Rq6PMg
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rzipz.net%2Fpage.php%3F99&h=AT37NhQG3QWL3e4fzpsW8yxsri4k3sMC40UpCfIczPChU2Gd_df8GdQGkiTaPGpVau3R_LOTzGZd50Gye32e_fVVx2FPkX6iMASUHCBzr5W1RkGeAoAKphmzQaGRmtN2Rq6PMg
https://bg.koshachek.com/articles/bukureshh-vtorata-naj-zamrsena-stolica-v-es-170.html
https://www.climateka.bg/osnovni-zamarsiteli-vazduha/

