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1.ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА
УСТОЙЧИВИТЕ
ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ (УОЗ) В ЕМИСИИ
Полихлорираните дибензо-р-диоксини и дибензофурани, полихлорираните бифенили
и хексахлорбензенът са устойчиви органични замърсители (УОЗ), които:





притежават токсични свойства;
се запазват продължително време;
биокумулират (натрупват се в биосферата);
имат способност за трансграничен атмосферен пренос на далечни разстояния и
отлагане; и
 с голяма вероятност могат да предизвикват неблагоприятни последствия за
човешкото здраве или околната среда близо и далече от техните източници.

Според Стокхолмската конвенция, в сила от 17 май 2004 г. и ратифицирана със закон
от 39-тото Народно събрание на Р България на 30.09.2004 г., страната ни е задължена да
предприеме мерки за намаляване на общите изпускания, произтичащи от антропогенни
източници за
Полихлорирани дибензо-р-диоксини и дибензофурани (ПХДД/ПХДФ)
Полихлорирани бифенили (ПХБ)
Хексахлорбензен (ХХБ)
с цел тяхното трайно намаляване и отстраняване от непреднамерено производство.

ПОЛИХЛОРИРАНИ ДИБЕНЗОДИОКСИНИ (ДИОКСИНИ, ПХДД)
ПОЛИХЛОРИРАНИ ДИБЕНЗОФУРАНИ (ФУРАНИ, ПХДФ)
1.1.

И

1.1.1. Въведение
Според Стокхолмската Конвенция, полихлорираните дибензо - р - диоксини (ПХДД)
и полихлорираните дибензофурани (ПХДФ) са непреднамерено образувани устойчиви
органични замърсители. Диоксините и фураните са вещества, които се освобождават от
термични процеси, включващи хлор и органична материя, в резултат на процеси на непълно
горене и химични реакции.

1.1.2. Обща характеристика на Диоксини (ПХДД) и Фурани
(ПХДФ)*
Химично наименование: Полихлорирани дибензо-р-диоксини (ПХДД) и Полихлорирани
дибензофурани (ПХДФ). Диоксините и фураните имат съответно 75 и 135 изомера.
CAS №: различни за отделните изомери:
2,3,7,8-тетраХДД - 1746-01-6
2,3,7,8-тетраХДФ - 51207- 31-9
Емпирична формула: ПХДД -C12H(8-n)ClnO2 ; ПХДФ - C12H(8-n)ClnO, n = от 1 до .8

Структурна формула: Диоксините и Фураните имат сходна структура и на практика
представляват 210 различни съединения, състоящи се от 75 ПХДД конгенера и 135 ПХДФ
конгенера (фиг. 18).

Фигура 1Структурни формули на 75 ПХДД конгенера и 135 ПХДФ конгенера

Полихлорираните дибензо-р-диоксини (ПХДД) и полихлорираните дибензфурани
(ПХДФ) представляват трициклени ароматни съединения, образувани от два бензенови
пръстена, съединени с два кислородни атома (ПХДД) (фиг. 1) или един кислороден атом
(ПХДФ) (фиг.2), като водородните им атоми могат да бъдат заместени с 1 - 8 хлорни атома.

Фигура 2Структурна формула на диоксини и фурани

Всичките 210 конгенера представляват различни съединения и проявяват различни
химични, физични и токсикологични свойства. Всички ПХДД/ПХДФ са устойчиви, но само
2,3,7,8 хлор – заместените конгенери са токсични и се натрупват/ биокумулират в
организмите (фиг.3).

Фигура 3Химична структурна формула на 2,3,7,8 – тетрахлордибензодиоксин и
1,2,3,7,8 – пентахлордибензофуран

Пространствена структурна формула:

Фигура 4Пространствена структурна формула на диоксини и фурани

Фигура 5Пространствена структурна формула на диоксини и фурани

Физични и химични свойства: Диоксините са безцветни, а фураните – бели игловидни
кристали, без мирис. Имат сходни физични и химични свойства. Молекулната маса на
ПХДД варира между 188 и 499. Диоксините са с висока температура на топене и кипене, и
много ниска относителна скорост на изпарение, която с повишаване на температурата леко
са увеличава. Незапалими са. Например, 2.3.7.8-ТХДД е безцветен, температура на топене:
305-306оС; термично разграждане 700оС; парно налягане 64.10-11mm Hg при 20оС и
14.10-10mm Hg при 25оС.
Другите представители имат различни свойства, зависещи от броя и позициите на
хлорните атоми в молекулата. Например за тетра- до окта-субституирани конгенери:
разтворимост във вода - 0,43 – 0,0002 ng.l-1 при 25°C; парно налягане: 2 – 0,007 x 10-6 mm Hg
при 20°C; log KOW: в диапазона 6,60 – 8,20 (таблица 1).
Таблица 1Физични и химични свойства на диоксини
Група конгенери

Молекулна маса

Парно налягане
(Pa X 10-3)

Разтворимост във вода
(mg/m3)

Log KOW

M1CDD
D2CDD
T3CDD
T4CDD
P5CDD
H6CDD
H7CDD
O8CDD

218.5
253.0
287.5
322.0
356.4
391.0
425.2
460.0

73-75
2.47-9.24
1.07
0.00284-0.275
0.00423
0.00145
0.000177
0.000953

295-417
3.75-16.7
8.41
0.0193-0.55
0.118
0.00442
0.0024
0.000074

4.75-5.00
5.60-5.75
6.35
6.60-7.10
7.40
7.80
8.00
8.20

Устойчивост и разграждане: ПХДД и ПХДФ се характеризират с липофилност,
полулетливост, устойчивост (време на полуразграждане на тетраХДД в почвата е 10 – 12
години; а на 3,3,7,8-тетраХДД и ПХД - 2÷6 години) и възможност за пренос на големи
разстояния. Известна е също така и способността им да се биоконцентрират и биокумулират
при обикновени условия на околната среда.
*

Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, Global Report 2003, Annex I. Basic
chemical definitions. Stokholm POP Pesticieds, pp 192 – 195, UNEP Chemicals, Switzerland.

Токсичност: Изследваното токсично въздействие се отнася предимно за
субституирани изомери (Таблица 2).

2,3,7,8-

Таблица 2Фактори на токсична еквивалентност на 17 изомера, отнесени към 2,3,7,8- TCDD
(Наредба № 11, ДВ бр. 151/22.12.1998 г.; Наредба № 31, ДВ бр. 88/08.10.2004 г.)
Конгенер

Конгенер

Стойност на
TEF
за храни

Стойност
на TEF
за отпадъчни
води
2, 3, 7, 8-TCDD
1
1
Дибензо-р-диоксини (PCDDs):
1, 2, 3, 7, 8-РеСDD
1
0.5
1, 2, 3, 4, 7, 8-НхCDD
0.1
0.1
1, 2, 3, 6, 7, 8-НхCDD
0.1
0.1
1, 2, 3, 7, 8, 9-НхCDD
0.1
0.1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-НрCDD
0.01
0.01
OCDD
0.0001
0.001
2, 3, 7, 8-TCDF
0.1
0.1
Дибензофурани (PCDFs):
1, 2, 3, 7, 8-PеСDF
0.05
0.05
2, 3, 4, 7, 8-РеСDF
0.5
0.5
1, 2, 3, 4, 7, 8-НхCDF
0.1
0.1
1, 2, 3, 6, 7, 8-НхCDF
0.1
0.1
1, 2, 3, 7, 8, 9-НхCDF
0.1
0.1
2, 3, 4, 6, 7, 8-НxCDF
0.1
0.1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-НрCDF
0.01
0.01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-HpCDF
0.01
0.01
OCDF
0.0001
0.001
Èçïîëçâàíè ñúêðàùåíèÿ9 Ò < òåòðà: Ðå < ïåíòà: Íõ < õåêñà: Íð < õåïòà: Î < îêòà:
BCC < õëîðîäèáåíçîäèîêñèí: BCE < õëîðîäèáåíçîôóðàí:

Всички 2,3,7,8 - субституирани ПХДД и ПХДФ и копланарните ПХБ (без орто
заместване с хлор) показват един и същ вид биологичен и токсичен отговор. Възможните
негативни ефекти включват: дермална токсичност, имунотоксичност, репродуктивна
токсичност и тератогенност, увреждане на ендокринната система и канцерогенност. 2,3,7,8ТХДД по класификацията на IARC е включен в 1ва група – доказан канцероген за човека, а
останалите представители не се класифицират като канцерогени за човека (група 3).
Понастоящем единственият ефект, свързан с експозицията на диоксини при хора, е
хлоракне. Най-чувствителни групи към въздействието на диоксини и фурани са плодът в
майчиния организъм и новородените.
Влияние върху имунната система на мишки е установено при доза 10 ng. kg-1 bw.day-1
докато репродуктивна токсичност се установява при маймуни при 1-2 ng.kg-1 bw.day-1. При
плъхове са наблюдавани биохимични ефекти при доза 0,1 ng. kg-1 bw.day-1. СЗО препоръчва
като дневно допустима доза за диоксини и фурани (и планарни ПХБ) 1-4 TEQ pg.kg-1 т.м.,
въпреки приетата напоследък месечна допустима доза е 1-70 TEQ pg.kg-1 т.м.

1.2. ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (ПХБ)
1.2.1. Въведение
Според Стокхолмската Конвенция, полихлорираните бифенили (ПХБ) се образуват
непреднамерено и се освобождават от
термичните процеси, включващи органични
вещества и хлор, в резултат на непълно изгаряне или химични реакции.

1.2.2. Обща характеристика на ПХБ
Химично наименование: Полихлорирани бифенили
Емпирична формула: C12H(10-n)Cln, n = от 1 до 10.
Структурна формула: ПХБ са ароматни съединения, водородните атоми на които могат да
бъдат заместени с до десет хлорни атома. Теоретично са възможни 209 конгенери на ПХБ.Те
могат да се разделят на десет групи според броя на хлорните им атоми.
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Фигура 7Пример на химична структура на “диоксино-подобни” ПХБ

Пространствена структурна формула:

Фигура 8Пространствена структурна формула на ПХБ

Физични и химични свойства: ПХБ са течности или смоли в зависимост от степента на
заместване, безцветни или жълто оцветени с характерна миризма. Молекулната им маса
варира между 188 и 499.Те са неразтворими във вода, но лесно се разтварят в мазнини,
въглеводороди и други органични съединения. Разтворимост във вода - 0,01 - 0,0001 µg.l-1
при 25°C (намалява с увеличаване на броя на хлорните атоми). ПХБ са слабо летливи, но с
течение на времето изпаряемостта им се увеличава, парно налягане: 1,6-0,003 x 10-6 mm Hg
при 20°C;
log KOW: 4,3-8,26.
Устойчивост и разграждане: Значителна част от изомерите ( конгенерите) на ПХБ, особено
тези с незаместени съседни позиции на бифинилните пръстени ( например, 2,4,5-, 2,3,5- или
2,3,6-субституирани на двата пръстена), се характеризират с много голяма стабилност в
околната среда. Времето на полуразграждане за тези представители във въздуха е от три
седмици до две години с изключение на моно- и дихлорбифенилите, и повече от 6 години в
аеробни почви и утайки. Освен това, ПХБ в организма на възрастни риби се разграждат
много бавно, например, при осемгодишно изследване е установено, че времето на
полуживот на хлорбифенил 153 в змиорки е повече от десет години.
*

Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, Global Report 2003, Annex I. Basic
chemical definitions. Stokholm POP Pesticieds, pp 192 – 195, UNEP Chemicals, Switzerland.

Токсичност: Експериментални и епидемиологични проучвания показват висок токсичен
потенциал на ПХБ. Острата LC50 за ларвите на дъгова пъстърва е 0,32 µg.l-1, а
недействащата концентрация - 0,01 µg.l-1. ПХБ са силно токсични за бозайници – острата
орална LD50 за плъхове е 1 g.kg-1 т.м. Негативните здравни ефекти за човека и/или
животните включват: увреждане на черния дроб и щитовидната жлеза, кожни и очни
промени, имунотоксичност, невроповеденчески отклонения, намаляване телесната маса на
новородени, репродуктивна токсичност и канцерогенност. ПХБ могат да увредят жлезите с
вътрешна секреция.IARC класифицира ПХБ като канцероген за лабораторни животни и
вероятен канцероген за човека (група 2В).
Таблица 3Фактори за токсична еквивалентност (TEFs)
(Наредба № 31, ДВ бр. 88/08.10.2004 г. )

Конгенер

Конгенер

Диоксиноподобни PCBs

Моно-орто PCBs

PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 189

Стойност на TEF
за храни
0.0001
0.0001
0.1
0.01
0.0001
0.0005
0.0001
0.0001
0.0005
0.0005
0.00001
0.0001

1.3. ХЕКСАХЛОРБЕНЗЕН (НСВ)
1.3.1. Въведение
Хексахлорбензенът попада в групата на промишлените устойчиви органични
замърсители като пестицид и в групата на непреднамерено образуващите се замърсители,
освобождавани от термични процеси, в резултат на непълно изгаряне и химични реакции.
Хексахлорбензенът се отделя в атмосферата с димните газове, генерирани от горивни
инсталации за отпадъци и металургични предприятия.

1.3.2. Характеристика на Хексахлорбензен (НСВ, ХХБ)
Химично наименование: хексахлорбензен
CAS №: 118-74-1
Емпирична формула: C6Cl6
Структурна формула:
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Физични и химични свойства: Молекулна маса: 284.78; Агрегатно състояние: кристали;
Цвят: бял; Температура на топене: 231o C; Температура на кипене: 325°C; Относителна
плътност при 23o C: 2.044; Разтворимост във вода: 50 µg/l при 20°C, практически
неразтворим; в органични разтворители – слабо разтворим в етанол, разтворим в етилов етер
и силно разтворим в бенезен; Парно налягане: 1.09 x 10-5 mm Hg при 20°C; log KOW: 3.935.73.
Устойчивост и разграждане: Времето на полуразграждане на хексахлорбензена в почва е в
диапазона 2,7- 5,7 години, а във въздуха - 0,5 – 4,2 години. Притежава сравнително висок
биокумулиращ потенциал и дълъг полуживот в биота.
Токсичност: Острата LC50 на хексахлорбензена за различни видове риби е между 50 и 200
µg/l. Острата орална LD50 за плъхове е 3,5 мг/кг т.м. Незначително негативно въздействие
върху черния дроб на плъхове е установено при дневна доза 0,25 mg/g т.м. Известно е, че
хексахлорбензенът предизвиква чернодробно заболяване при хората (porphyria cutanea
tarda). IARC класифицира хексахлорбензена в група 2В като вероятен канцероген за човека.
*

Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances, Global Report 2003, Annex I. Basic
chemical definitions. Stokholm POP Pesticieds, pp 192 – 195, UNEP Chemicals, Switzerland.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ НА УОЗ В АТМОСФЕРАТА
Полихлорираните дибензодиоксини (ПХДД) и Полихлорираните дибензофурани
(ПХДФ), Хексахлорбензенът (ХХБ) и Полихлорираните бифенили (ПХБ) и се отнасят към
устойчиви органични замърсители, образувани и отделяни непреднамерено от антропогенни
източници.
Те се образуват и освобождават от термични процеси, включващи органични
вещества и хлор, в резултат на непълно изгаряне или химични реакции. Категориите
промишлени източници с потенциал за образуване в сравнително големи количества и за
изпускане на УОЗ в околната среда са:
(а)
инсталации за изгаряне на отпадъци, включително инсталации за съвместно
изгаряне на битови, опасни или медицински отпадъци или на канализационни
утайки;
(б)
циментови пещи, в които се изгарят опасни отпадъци;
(в)
производство на целулоза, при което се използва свободен хлор или химични
вещества, образуващи свободен хлор, за избелване;
(г)
термични процеси в металургията;
Полихлорираните дибензодиоксини (ПХДД) и Полихлорираните дибензофурани
(ПХДФ), Хексахлорбензенът (ХХБ) и полихлорираните бифенили (ПХБ) могат
непреднамерено да се образуват и изпускат от следните категории източници, включващи:
(а)
открито изгаряне на отпадъци, в т.ч. изгаряне на сметища;
(б)
термични процеси в металургията;
(в)
източници на изгаряне в жилищни сгради;
(г)
инсталации за горене на изкопаеми горива и промишлени котли;
(д)
инсталации за горене на дърва и други горива от биомаса;
(е)
специфични производствени химични процеси, отделящи непреднамерено
образувани устойчиви органични замърсители, особено при производството на
хлорфеноли и хлоранил;
(ж)
крематориуми;
(з)
моторни превозни средства, особено тези, използуващи оловен бензин;
(и)
изгаряне на животински трупове;
(й)
багрене на текстилни и кожени изделия (с хлоранил) и апретиране (с алкално
екстрахиране);

(к)
(л)
(м)

инсталации за нарязване и преработване на излезли от употреба моторни
превозни средства;
обгаряне на медни кабели;
рафинерии за отработени масла.
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Категориите източници с потенциал за образуване в сравнително големи количества и за
изпускане на УОЗ в околната среда според методиката на ЕС - CORINAIR-94, SNAP-94 са:
За полихлорирани дибензодиоксини и полихлорирани дибензофурани:
9 Топлоелектрически централи над 300МW, от 50 до 300 MW и под 50 MW
9 Топлофикационни централи над 300 MW, от 50 до 300 MW и под 50 MW
9 Централи в нефтената промишленост 300 MW, от 50 до 300 MW и под 50 MW
9 Пещни процеси без контакт
9 Топлоцентрали под 50 MW
9 Топлоцентрали в търговския и административния сектори
9 Топлоцентрали в жилищия сектор
9 Топлоцентрали в селското, горското и водното стопанство
9 Домашно отопление с битови горивни уредби
9 Промишлени топлоелектроцентрали над 300MW
9 Промишлени централи от 50 до 300 MW
9 Промишлени топлоцентрали под 50 MW
9 Агломерация на желязна руда. Агломерат
9 Разливане на чугун от доменните пещи
9 Кислородни конвертори за стомана
9 Eлектропещи за стомана
9 Прокат (валцоване)
9 Железопътен транспорт:
9 Вътрешен воден транспорт

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Морско корабоплаване
Въздушен транспорт
Селскостопанска техника
Горскостопанска техника
Пътно-строителна и монтажна техника
Техника за дворове, градини и паркове
Изгаряне на битови отпадъци
Изгаряне на промишлени и опасни отпадъци
Изгаряне на утайки от пречиствателни станции за битови отпадни води
Открито изгаряне на селскостопански отпадъци

За полихлорирани бифенили:
9 Топлоелектрически централи над 300МW, от 50 до 300 MW и под 50 MW
9 Топлофикационни централи над 300 MW, от 50 до 300 MW и под 50 MW
9 Централи в нефтената промишленост 300 MW, от 50 до 300 MW и под 50 MW
9 Пещни процеси без контакт
9 Топлоцентрали под 50 MW
9 Топлоцентрали в търговския и административния сектори
9 Топлоцентрали в жилищия сектор
9 Топлоцентрали в селското, горското и водното стопанство
9 Домашно отопление с битови горивни уредби
9 Промишлени топлоелектроцентрали над 300MW
9 Промишлени централи от 50 до 300 MW
9 Промишлени топлоцентрали под 50 MW
9 Агломерация на желязна руда. Агломерат
9 Леярни за чугунени отливки
9 Вар и доломит - шахтови пещи-твърдо гориво
9 Железопътен транспорт:
9 Вътрешен воден транспорт
9 Морско корабоплаване
9 Селскостопанска техника
9 Горскостопанска техника
9 Пътно-строителна и монтажна техника
9 Техника за дворове, градини и паркове
9 Изгаряне на битови отпадъци
9 Изгаряне на промишлени и опасни отпадъци
За хексахлорбензен:
9 Електропещи за стомана
9 Изгаряне на битови отпадъци
9 Изгаряне на промишлени и опасни отпадъци

Емисиите на ПХДД/Ф, ПХБ и ХХБ в околната среда се генерират чрез директно
емитиране и/или пренос чрез въздух, вода, почва и отпадъци (Фигура 11).

Фигура 11 Непреднамерено генериране и пътища на постъпване на ПХДД/Ф, ПХБ и

ХХБ в околната среда

Разпределение на източниците на УОЗ в България
Таблица 4 Инсталации по категории източници за непреднамерено производство на УОЗ

Категории източници
Инсинератори
- за битови отпадъци
- за опасни отпадъци
- за болнични отпадъци
Циментови пещи
Металургия
- термични процеси в металургията
- вторично производство на мед
- агломерационно
производство
в
чугуно
и
стоманопреработващите промишлености
Горивни процеси в промишлеността
Производство и трансформация на енергия
Горивни процеси в търговския, административния и жилищния
сектори
Котли за изгаряне на дървесина
Предприятия за преработка на отработени масла

Брой
инсталации
25
52
3
16
5
427
34
644
1
2

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ЗАКОНОВА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

УОЗ В БЪЛГАРИЯ
3.1. ОТГОВОРНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ
Министерството на околната среда и водите провежда държавната политика по
опазване чистотата на атмосферния въздух. Общинските органи и районните инспекции по
околната среда осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване
чистотата на въздуха на тяхната територия.
Качеството на атмосферния въздух се следи чрез Националната система за
наблюдение, контрол и информация.
Контролът и наблюдението за трансграничния пренос на замърсяващи вещества, за
фоновото качество на атмосферния въздух, както и за влиянието на замърсяването на
атмосферния въздух върху глобалните процеси в атмосферата се осъществяват от
Министерството на околната среда и водите и от Националния институт по метеорология и
хидрология при Българската академия на науките.
Оценката на здравния и екологичния риск, свързана с качеството на атмосферния
въздух, се извършва от Министерството на здравеопазването и от Министерството на
околната среда и водите.
Непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с
източници на емисии в атмосферния въздух и върху емисиите от отделните източници се
осъществява от:
Министъра на околната среда и водите, районните инспекции по околната среда и
общинските органи;
Органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на
транспорта - за моторните превозни средства.
Министерствата, ведомствата и общинските органи провеждат мероприятия за
опазване на водите и почвата от замърсяване:
Министърът на околната среда и водите упражнява контрол за опазване на водите и
почвата от замърсяване.
Министърът на здравеопазването упражнява санитарен контрол за състоянието на
водите и почвите и съгласувано с Министъра на околната среда и водите издава
задължителни санитарни норми и правила.
Министърът на земеделието и горите със съдействието на Селскостопанската
академия издава задължителни норми и правила за опазване на животните и
земеделските култури, и упражнява надзор по прилагането им.

3.2. СЪЩЕСТВУВАЩА ПОЛИТИКА
Непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с
източници на емисии в атмосферния въздух и върху емисиите от отделните източници се
извършва от:
Министерството на околната среда и водите, регионалните инспекции по
околната среда и общинските органи;
Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта - за
моторните превозни средства.

Система за инвентаризация на емисиите на вредни вещества
в атмосферния въздух
Отговорните институции на национално и регионално ниво за инвентаризацията на
емисии на вредни вещества във въздуха са Министерството на околната среда и водите,
(респективно Изпълнителната агенция по околна среда и РИОСВ) и Националният
статистически институт (НСИ).
В България се провеждат две паралелни инвентаризационни програми. Първата
обхваща 150 големи стационални източника и се извършва от РИОСВ. Втората обхваща
2000 точкови източника и се извършва от НСИ. И двете прогами се ръководят от МОСВ.
Събраните данни се отнасят до контрол на замърсяването на въздуха от промишлени
инсталации и тяхната ефективност, технологични и производствени данни, както и данни за
използваните горива и наложените санкции.
Националният статистически институт (НСИ) отговаря за оценяването на
следните източници на емисии:
Горивни процеси при производство и трансформация на енергия;
Горивни процеси в търговията, административния и жилищния сектори, в селското,
горското и водното стопанства;
Горивни процеси в промишлеността;
Производствени процеси;
Добив и разпределение на изкопаеми горива;
Селско и горско стопанства и промени в земеползването ;
Природа.
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) отговаря за оценяването на
следните източници на емисии:
Пътен транспорт;
Други моторни подвижни средства и машини;
Третиране и депониране на отпадъци.
Данни за емисиите се съхраняват на национално и регионално ниво. На национално
ниво ИАОС е отговорната институция за окончателно изготвяне на националната
инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха и докладване на данните на
UNECE/CLRTAP (Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни
разстояния ).
3.3. Нормативна база за управление на УОЗ в България
В областта на опазването на околната среда Р България е страна на редица
международни конвенции и протоколите към тях, на базата, на които са издадени
съответните нормативни актове за управление и контрол на определени опасни химични
вещества и отпадъци, включващи в известна степен и устойчивите полихлорирани бифенили
и хексахролбензен (Таблица 5).
Таблица 5Нормативна база за управление на УОЗ

No
1
2
3
4
5
6

МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ
Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
обезвреждане, ДВ 8/26.01.1996 г., в сила 16.05.1996 г.
Женевска конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния,
ретифиирана 1981 г., в сила 16.03.1983 г.
Протокол за устойчивите органични замърсители към Женевска конвенция за трансгранично
замърсяване на въздуха на далечни разстояния ДВ 102/21.11.2003 г., в сила 23.10.2003 г.
Конвенция за опазване Черно море от замърсяване, ДВ 99/21.04.1992 г., в сила 15.01.1994 г.
Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, ДВ
30/02.04.1999 г., в сила 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ 53/28.05.2002 г.
Стокхолмска конвенция за Устойчивите органични замърсители, подписана от Р България на
23.01.2001 г. в Стокхолм, Швеция. Ратифицирана от Народното събрание със закон на 30.09.2004 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЗАКОНИ
Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ 91/25.09.2002 г., изм. ДВ 86/30.09.2003г., доп.
ДВ 70/10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.
Закон за чистотата на атмосферния въздух, ДВ 45/28.05.1996 г., посл. изм. ДВ 112/23.12.2003
г., в сила 01.01.2004 г.
Закон за водите, ДВ 67/1999 г., изм. ДВ 91/25.09.2002 г., изм.ДВ 84/23.09.2003 г. г., доп.ДВ
107/09.12.2003 г., изм.и доп. ДВ 6/23.01.2004 г., изм. ДВ 70/10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.
Закон за опазване на почвата от замърсяване, ДВ 67/27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г.,
изм. ДВ 113/28.12.1999 г.
Закон за опазване на земеделските земи , ДВ 35/24.04.1996 г.,изм. и доп. ДВ 28/23.03.2001
г.,изм. и доп.ДВ 112/23.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г..
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, ДВ 10/2000
г.;изм. ДВ 91/2002 г., изм.и доп. ДВ 114/30.12.2003 г, в сила 31.01.2004 г.
Закон за управление на отпадъците, ДВ 86/24.09.2003 г., изм. ДВ 70/10.08.2004 г., в сила от
01.01.2005 г.
Закон за защита на растенията, ДВ 91/1997 г., изм. и доп.. ДВ 96/09.11.2001 г., доп. ДВ
18/05.03.2004 г., в сила 05.03.200 г..
НАРЕДБИ
Наредба за реда и начина внос и износ на опасни вещества, препарати и продукти на територията
на Р България, ДВ 66/ 09.07.2002 г. в сила от 01.01.2004 г., ПМС № 161/12.07.2004 г., изм. ДВ
63/20.07.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.
Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при
търговия и употреба, ПМС № 130/01.07.2002 г. , ДВ 69/17.07.2002 г., в сила от 01.01.2003 г.,
ПМС № 156/07.07.2004 г., изм. ДВ 62/16.07.2004 г., в сила от 17.10.2004 г.
Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на
съоръжения за третиране на отпадъци, ДВ 81/17.09.2004 г.
Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, ДВ 83/24.09.2004 г.
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти , ДВ 59/21.07.2000 г., в сила 01.01.2001г.
Наредба за условията и реда на изпълнение на Протокола за опазване на околната среда към
Договор за Антарктика, ДВ 17/23.02.2001г.
Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни
отпадъци, ДВ 29/30.03.1999 г.
Наредба за реда и начина на внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в
които се изисква банкова гаранция или застраховка, ДВ 102/26.10.2004 г.
Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни
средства, ДВ 104/26.11.2004г.
Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на
вредни вещества в атмосферния въздух от недвижими източници, , ДВ 51/06.05.1998 г., посл.изм.
ДВ 93/21.10.2003 г.
Наредба № 6 / 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти,
ДВ 97/28.11.2000 г., изм.и доп. ДВ 24/23.03.2004 г.
Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ
30/21.05.2001г.
Наредба № 12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване, ДВ 63/28.06.2002 г.
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздухот обекти с неподвижни източници, ДВ 31/06.04.1999 г., изм. ДВ
№ 93/21.10.2003 г.
Наредба № 3 / 1979 г. за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата,
ДВ 36/08.05.1979 г., изм. ДВ 54/1997 г., посл.изм. ДВ 39/16.04.2002 г.
Наредба № 27 за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението, ДВ 75/1995 г.,
изм.ДВ 78/02.09.2003 г., доп. ДВ 4/16.01.2004 г. и. ДВ 25/24.02.2004 г., в сила 16.01.2004 г.
Наредба № 14 за норми на пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферен
въздух на населените места, ДВ 14/20.02.2004 г.
Наредба № 73 за одобряване типа на нови моторни средства по отношение замърсяването на

19
20
21
22
23
24

въздуха от двигателите, ДВ 22/18.03.2004 г.
Наредба № 11 от 6.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци, ДВ 152/ 22.12.1998 г.
Наредба № 3 за класификация на отпадъците, ДВ 44/25.04.2004 г.
Наредба № 1. за проучването, ползването и опазването на подземните води, обн. ДВ
57/14.07.2000 г., в сила от 14.07.2000 г., попр. ДВ 64/04.08.2000 г.
Наредба № 24 за максимално допустими концентрации на нежелани вещества и продукти във
фуражите, обн. ДВ 56/20.06.2003 г.
Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез
употребата им в земеделието, ДВ 112/23.12.2004 г.
Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за
изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, ДВ 78/07.09.2004 г.

3.4. НОРМИ НА ПХДД/Ф, ПХБ И ХХБ В Р БЪЛГАРИЯ
Спазването на съществуващото национално законодателство по отношение на
управлението на УОЗ в емисии от непреднамерено производство гарантира намаляването на
тяхното негативно въздействие върху околната среда и здравето на човека.
В таблици 6 ÷ 20 са представени утвърдените в България норми за ПХДД/Ф, ПХБ и
ХХБ във въздух, почви, води и храни.

Норми за емисии на диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ във въздуха
Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии,
обн., ДВ, бр. 64/05.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.
Таблица 6Норми за допустими емисии (НДЕ) на ПХДД/Ф, изпускани от неподвижни източници

№

Диоксини и фурани (ПХДД/ПХДФ)

1

Общи емисии на диоксини и фурани , изпускани в атмосферата от
действащи и нови неподвижни източници на емисии, в рамките на даден
обект или дейност, при отчитане на техните коефициенти за токсична
еквивалентност
Емисии на диоксини и фурани от агломерационни фабрики за желязна
руда
Общите емисии на диоксини и фурани в отпадъчните газове от инсталации
за производство на нерафинирани цветни метали, с изключение на
алуминий и феросплави
Емисиите на диоксини и фурани в отпадъчните газове
- при процесите на топене, сплавяне и рафиниране на цветни метали, без
алуминий
- при топене на мед в шахтови пещи

2
3

4

НДЕ
ng TE/м3
0,1 ng TE/м3
0,25 µg/h
0,4 ng TE/м3
0,4 ng TE/м3

0,1 ng TE/м3
0,4 ng TE/м3

Приложение № 6 към чл. 20, ал. 1

За определяне на общата приведена стойност (по метода на токсичния еквивалент)
масовите концентрации на диоксините и фураните следва да бъдат умножени със следните
коефициенти на токсична еквивалентност, след което да бъдат сумирани:

Таблица 7Коефициенти на токсична еквивалентност на диоксини и фурани

№

Химично съединение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2,3,7,8
- Тетрахлордибензодиоксин (TCDD)
1,2,3,7,8
- Пентахлордибензодиоксин (PeCDD)
1,2,3,4,7,8 - Хексахлордибензодиоксин (HxCDD)
1,2,3,6,7,8 - Хексахлордибензодиоксин (HxCDD)
1,2,3,7,8,9 - Хексахлордибензодиоксин (HxCDD)
1,2,3,4,6,7,8 - Хептахлордибензодиоксин (HpCDD)
- Октахлордибензодиоксин (OCDD)
2,3,7,8
- Тетрахлордибензофуран (TCDF)
2,3,4,7,8
- Пентахлордибензофуран (РеCDF)
1,2,3,7,8
- Пентахлордибензофуран (РеCDF)
1,2,3,4,7,8
- Хексахлордибензофуран (НхCDF)
1,2,3,6,7,8
- Хексахлордибензофуран (НхCDF)
1,2,3,7,8,9
- Хексахлордибензофуран (НхCDF)
2,3,4,6,7,8
- Хексахлордибензофуран (НхCDF)
1,2,3,4,6,7,8 - Хептахлордибензофуран (НрCDF)
1,2,3,4,7,8,9 - Хептахлордибензофуран (НрCDF)
- Октахлордибензофуран (ОCDF)

Коефициенти на
Токсична
Еквивалентност
TEQ
1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,01
0,001
0,1
0,5
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,001

Наредба № 2 за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на
вредни вещества в атмосферния въздух от стационарни източници, обн. ДВ бр.
51/06.05.1998 г., посл.изм. ДВ бр. 93/21.10.2003 г.
Таблица 8Норми за допустими емисии (НДЕ) на ПХДД/Ф за големи стационарни
източници

НДЕ

№

Пещи за изгаряне на отпадъци

(относими към 11%
концентрация на О 2 в
димните газове)

ng TE/м 3

1
2
3

Твърди комунално-битови отпадъци (при
количество на изгаряните отпадъци над 3 тона
на час)
Твърди медицински отпадъци (при количество
на изгаряните отпадъци над 1 тон на час)
Опасни отпадъци (при количество на
изгаряните отпадъци над 1 тон на час)

0,1 ng TE/м 3
0,5 ng TE/м 3
0,2 ng TE/м 3

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, обн. ДВ бр.
78/07.09.2004 г.
Приложение № 1 към чл.2, ал.4
Таблица 9Средноденонощни норми за допустими емисии на диоксини и фурани в атмосферния
въздух от инсталациите за изгаряне на отпадъци

Вредни вещества
Диоксини и Фурани

НДЕ, ng /м 3
0,1

Нормата за допустими емисии се отнася за общата, концентрация на диоксини и
фурани, изчислена въз основа на токсичната им еквивалентност, съгласно Приложение № 6.
(Виж таблица 7 по-горе).
Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
химични агенти при работа, обн., ДВ, бр. 8/2004 г., в сила 31.01.2005 г.
Таблица 10Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

№
по
ред
361.
362.

Гранични стойности
8 часа
15 мин.
mg/m3
mg/m3

Химичен агент

CAS №

Полихлорирани бифенили
(54 % хлор)*
Полихлорирани бифенили
(42 % хлор)*

00/86,58,0

0,5

1,0

Р

42358,10,8

1,0

2,0

Р

Специфични
ефекти

Р - токсичен за репродукцията

* - резорбция чрез кожата
Таблица 11Гранични стойности за вредни вещества във въздуха на работната зона за

работещи подрастващи (15 - 18-годишна възраст)
Химично вещество
Полихлорирани бифенили

Гранична стойност мг/м3
Не се допуска

Норми за диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в почви
Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, обн. ДВ бр. 112/23.12.2004 г.
Приложение № 2 към чл.6, ал.1
Таблица 12Пределно допустими концентрации на устойчиви органични замърсители в
утайки, предназначени за употреба в земеделието

Параметър

Стойност,
мг/кг сухо вещество
0

Полихлорирани бифенили

Наредба за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата,
обн. ДВ бр. 36/08.05.1979 г., изм. ДВ бр. 54/1997 г., посл.изм. ДВ бр. 39/16.04.2002 г.
Таблица 13Íîðìè çà äîïóñòèìî ñúäúðæàíèå íà óñòîé÷èâè îðãàíè÷íè çàìúðñèòåëè â

ïî÷âè â ìã/êã âúçäóøíî ñóõà ïî÷âà

Наименование
Полихлорирани
бифенили

PCB6 (сума)
2,4,4' - trichlorobiphenyl PCB-28
2,2,5,5' - tetrachlorobiphenyl PCB-52
2,2,4,5,5' - pentachlorobiphenyl PCB-101
2,2',3,4,4',5' - hexachlorobiphenyl PCB-138
2,2',3,4,4',5,5' - hexachlorobiphenyl PCB-153
2,2',3,4,4',5,5' - hexachlorobiphenyl PCB-180

Хексахлорбензен
) ñïðàâî÷íè ôîíîâè ñòîéíîñòè)) ïðåäîõðàíèòåëíè ðàâíèùà íà êîíöåíòðàöèè))) ïðåäåëíî äîïóñòèìè êîíöåíòðàöèè)))) èíòåðâåíöèîííè ðàâíèùà íà êîíöåíòðàöèè-

1*
0.005

2**
0.02

3***
0.2

4****
1

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
-

0.001
0.001
0.004
0.004
0.004
0.004
0.025

0.01
0.01
0.01
0.04
0.04
0.04
0.25

10

Норми на УОЗ пестициди във води
Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води, обн. ДВ
бр. 57/14.07.2000 г., в сила от 14.07.2000 г., попр. ДВ бр. 64/04.08.2000 г.
Таблица 14 Препоръчителни показатели за опазване на подземните води от замърсяване
Приложение № 3 към чл.28, т.3
Единица,
междунар.означение

Показател

Единица,
бълг. означение

Полихлорирани бифенили (1)
µg/l
мкг/л
Полихлорирани дибензодиоксини
µg/l
мкг/л
Полихлорирани дибензофурани
µg/l
мкг/л
Хексахлорбензен
µg/l
мкг/л
'0( ñóìà îò ïîëèõëîðèðàíèòå áèôåíèëè 17+ 41+ 0/0+ 007+ 027+ 042 è 07/:

Екологичен
праг

Праг на
замърсяване

0,01
10
10
/+0

1
50
50
4

Норми за диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в отпадъци
Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, обн.
ДВ бр. 83/24.09.2004 г.
Таблица 15Граничните стойности за общо съдържание на ПХБ в отпадъци

Химично вещество

Стойност, мг/кг

Полихлорирани бифенили, 7 конгенера

1

Норми за диоксини/фурани и ХХБ във фуражи
Наредба № 24 за максимално допустими концентрации на нежелани вещества и
продукти във фуражите, обн. ДВ бр. 56/20.06.2003 г.
Приложение към чл. 2, ал. 2
Таблица 16Максимално допустима концентрация във фуражи
№
по
ред

25.

27.

Нежелано вещество
или продукт

Хексахлоробензен (ХХБ)

(1,2)

Диоксини , изразени чрез
коефициент на токсична
еквивалентност**, определен от
СЗО(WHO)

ФУРАЖИ

Всички фуражи, с
изключение на:
- мазнини
Всички суровини от
растителен произход във
фуражите, включително
растителни масла и деривати
Минерали
Животински мазнини,
включително мазнини от
мляко и яйца
Други продукти от сухоземни
животни, включително мляко
и млечни продукти, яйца и
яйчни продукти
Рибено масло

Максимално допустима
концентрация на нежелано
вещество или продукт,
изразена в mg/kg (ppm),
отнесено към фураж със
съдържание на влага 12 %
0,01
0,2
0,75 ng СЗО-ПХДД/ФКТЕ/kg(8)

1,0 ng СЗО- ПХДД/Ф- КТЕ/kg
2,0 ng СЗО- ПХДД/Ф- КТЕ/kg

0,75 ng СЗО- ПХДД/ФКТЕ/kg

6 ng СЗО- ПХДД/Ф- КТЕ/kg

Риба, други водни животни,
техни продукти и
субпродукти, с изключение
на рибено масло (3)
Комбинирани фуражи, с
изключение на фуражи за
животни с ценна кожа,
домашни любимци и фуражи
за риба
Фураж за риба. Фураж за
домашни животни

1,25 ng СЗО- ПХДД/ФКТЕ/kg

0,75 ng СЗО- ПХДД/ФКТЕ/kg

2,25 ng СЗО- ПХДД/ФКТЕ/kg

Забележка:
(1)

"Диоксини" са полихлорирани дибензо-р-диоксини (ПХДД) и сродни на тях полихлорирани - дибензо фурани
(ПХДФ), част от които са канцерогени или с друго токсично въздействие.
(2)
Максимално допустимата концентрация се определя, като се приема, че всички стойности на
съединенията от групата на диоксините, по-ниски от границата на откриване, са еднакви с тази граница.
(3)
За прясна риба, доставена директно и използвана без преработка за производство на фуражи за животни
с ценна кожа, не се въвежда максимално допустима концентрация на диоксини. Поради това се забранява
храненето на продуктивни животни с продукти и протеини, добити от животни с ценна кожа.

Норми за УОЗ пестициди в храни
Наредба № 6 за мерките за контрол на остатъци от ветеринарномедицински
препарати и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от
животински произход, обн. ДВ бр. 32/29.03.2002 г.
Приложение № 1 към чл. 2

Групи остатъци, подлежащи на контрол
Група Б - Ветеринарномедицински препарати и замърсители от околната среда
3. Други вещества и замърсители на околната среда:
а) органохлорни съединения, включително ПХБ;
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1
Таблица 17Групи вещества, които трябва да бъдат откривани по видове животни

и продукти от животински произход
Групи
вещества

Б (3) а:
органохлорни
съединения,
включ. ПХБ

Вид животни, храни от животински произход
Говеждо,
овче,козес
винско,
конско
месо

Птиче
месо

Аквакултури

Мляко

Яйца

Заешко месо, месо
от диви животни
и дивеч,отглеждан
в животновъдни
обекти

Пчелен
мед

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наредба № 31 за максимално допустими количества замърсители в храните, обн. ДВ
бр. 88/08.10.2004 г.

Таблица 18 Норми за диоксини в някои храни (pg/g)

Продукт

Норма (PCDD+ PCDF)
(pg WHO- PCDD/F-TEQ/g
мазнина или продукт)

Месо и месни продукти*1 от:
преживни животни (едър рогат добитък, овце)
домашни птици и дивеч, отглеждан във ферми
свине
Черен дроб и производни продукти от сухоземни
животни
Месо от риба и рибни продукти и продукти от тях
Мляко и млечни продукти включително масло
Кокоши яйца и яйчни продукти
Животински мазнини от:
преживни животни
домашни птици и дивеч, отглеждан във ферми
свине
смесена животинска мазнина
Растителни масла и мазнини
Рибени масла, предназначени за консумация от човека

3 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g мазнина*2
2 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g мазнина*2
1 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g мазнина*2
6 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g мазнина*2
4 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g живо тегло
3 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g живо тегло*2
3 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g живо тегло*2
3 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g живо тегло
2 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g живо тегло
1 pg WHO- PCDD/F-TEQ/ g живо тегло
2 pg WHO- PCDD/F-TEQ/ g живо тегло
0.75 pg WHO- PCDD/F-TEQ/ g живо тегло
2 pg WHO- PCDD/F-TEQ/g живо тегло

*1 Месо предназначено за клане и производството, предлагане на пазара на прясно месо.
*2 Нормите за съдържание на диоксини не се прилагат за храни, които съдържат < 1 % мазнина.
Таблица 19Фактори на токсична еквивалентност (TEFs) íà ÏÕÁ
Конгенер
Диоксиноподобни PCBs

Моно-орто PCBs

Конгенер
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 189

Стойност на TEF
за храни
0.0001
0.0001
0.1
0.01
0.0001
0.0005
0.0001
0.0001
0.0005
0.0005
0.00001
0.0001

Таблица 20 Фактори на токсична еквивалентност на 17 изомера (конгенери) на диоксини и
фурани, отнесени към 2,3,7,8- TCDD
Конгенер
Дибензо-р-диоксини
(PCDDs):

Дибензофурани (PCDFs):

Конгенер
2, 3, 7, 8-TCDD
1, 2, 3, 7, 8-РеСDD
1, 2, 3, 4, 7, 8-НхCDD
1, 2, 3, 6, 7, 8-НхCDD
1, 2, 3, 7, 8, 9-НхCDD
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-НрCDD
OCDD
2, 3, 7, 8-TCDF
1, 2, 3, 7, 8-PеСDF
2, 3, 4, 7, 8-РеСDF
1, 2, 3, 4, 7, 8-НхCDF
1, 2, 3, 6, 7, 8-НхCDF
1, 2, 3, 7, 8, 9-НхCDF
2, 3, 4, 6, 7, 8-НxCDF
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-НрCDF
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-HpCDF
OCDF

Стойност на TEF
за храни
1
1
0.1
0.1
0.1
0.01
0.0001
0.1
0.05
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.01
0.01
0.0001

Èçïîëçâàíè ñúêðàùåíèÿ9 Ò < òåòðà: Ðå < ïåíòà: Íõ < õåêñà: Íð < õåïòà: Î < îêòà:
BCC < õëîðîäèáåíçîäèîêñèí: BCE < õëîðîäèáåíçîôóðàí:
CDD = chlorodibenzodioxin; CDF = chlorodibenzofuran.

3.5. ЛАБОРАТОРНА ИНФРАСТРУКТУРА
В България съществуват редица лаборатории, които биха могли да се включат в
управлението на химичните вещества, в това число и на устойчивите хлорорганични
замърсители, в различни етапи от “жизнения им цикъл”. Част от лабораториите са
акредитирани по действащото у нас законодателство.
С постановление на МС № 270/ 30.12.1999 год. е създадена Изпълнителна агенция
“Българска служба по акредитация” (ИА”БСА”) - национален орган по акредитация към
Министерство на икономиката .
Изпълнителната агенция “БСА” акредитира по БДС ЕN ISO/IEC 17025:2001, БДС ЕN
45000 и ISO/IEC 17000 редица аналитични лаборатории, профилирани в областта на
полихлорираните бифенили и хексахлорбензен.
В Р България няма изградена лабораторна инфраструктура за анализ на ПХДД/Ф. В
таблица 21 са посочените акредитираните лаборатории за анализ на ПХБ и ХХБ.
Таблица 21Акредитирани лаборатории за анализ на ПХБ и ХХБ

№ Наименование / Местонахождение

Персонал

1 Лаборатория
за
анализи
на
органични
замърсители,
ИА
“Опазване на околната среда”,
Министерство на околната среда и
водите, София

3

2 Регионална
лаборатория,
ИА
“Опазване на околната среда”,
Министерство на околната среда и
водите, Бургас
3 Регионална
лаборатория,
ИА
“Опазване на околната среда”,
Министерство на околната среда и
водите, Пловдив

5

4 Химия на храните, Национален
център по хигиена, медицинска
екология и хранене, София
5 Химия
наоколната
среда,
Национален център по хигиена,
медицинска екология и хранене,
София
6 Централна лаборатория за контрол
на пестициди, нитрати, тежки
метали, Национална служба за
растителна защита, София

5

24
35

10

Налично лабораторно
обзавеждане
2 GC systems “Perkin
Elmer”, 1 GC/MS system
“Hewlett
Packard
5890/5972”,
1
GC/MS
system “Termofinigan DSQ”
2 HPLC systems with DAD,
FLD, UV
3 GC systems “Hewlett
Packard”, 1 GC/MS system
“Hewlett
Packard”,
LC
system “Hewlett Packard”
1
GC/MS
system
“Termofinigan DSQ”, 1
GC/MS system “Hewlett
Packard”,
2 GC systems
“Perkin Elmer”
2 GC systems, 1 HPLC, 1
UV-VIS Specter Photometer
2 GC systems, 1 GC/MS
system 1 HPLC system, IR
Specter Photometer, UV-VIS
Specter Photometer
3 GC systems 2 GC/MS
system 1 LC system, 2
HPLC, 1 UV-VIS Specter
Photometer

Предназначение

Води,
седимент,
почва

Води,
седимент,
почва
Води,
седимент,
почва
Храни
Почва,
води,
въздух
Растителни
продукти,
почва,
седимент

4.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА УОЗ - ДИОКСИНИ И ФУРАНИ,
ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ И ХЕКСАХЛОРБЕНЗЕН В
ЕМИСИИ
4.1. ВЪВЕДЕНИЕ

Замърсяването на атмосферния въздух от стационарни и подвижни източници оказва
директно негативно влияние върху здравето на хората и компонентите на околната среда.
За оценка на емисиите на УОЗ в атмосферния въздух са използвани наличните данни
от Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух, Националния
статистически институт и други ведомства.
Емисиите от всички източници на УОЗ от антропогенна дейност са обобщени в 11
основни групи:
Горивни процеси при производство и трансформация на енергия;
Горивни процеси в търговията, административния и жилищните сектори, в
селското, горското и водното стопанства;
Горивни процеси в промишлеността;
Производствени процеси;
Добив и разпределение на изкопаеми горива;
Използване на разтворители;
Пътен транспорт;
Други моторни подвижни средства и машини;
Третиране и депониране на отпадъци;
Селско и горско стопанства и промени в земеползването;
Природа.
Изчислени са емисиите на следните УОЗ: Диоксини и фурани, полихлорирани
бифенили и хексахлорбензен.

4.2. МЕТОД
За изчисление на емисиите от УОЗ е използвана утвърдената със заповед на
Министъра на околната среда и водите “Методика за определяне на емисиите на вредни
вещества във въздуха”. Тя адабтира ЕС методика CORINAIR-94, SNAP-94 за условията на
РБългария, като се отчитат националните специфики по отношение на дейности,
технологии, оборудване и действащата нормативна уредба за атмосферния въздух.
Методиката се използва за провеждане на инвентаризация и определяне по балансов
път на емисиите на вредни вещества във възддуха.
Ръководството CORINAIR-94, SNAP-94 и Методиката използват матричния подход.
Редовете на матрицата обхващат източниците на емисии. Това са дейностите (антропогенни
и природни), които генерират емисии на съответните замърсители. Колоните на матрицата
обхващат замърсителите на въздуха, т.е. емитираните вредни вещества. В Ръководство
CORINAIR-94, SNAP-94 замърсителите са групирани в три групи.
УОЗ са включени в третата група – устойчиви органични замърсители.
Емисиите на УОЗ се изчисляват по формулата:
Е = EF. Q
където,
Е – емисия, получена в съответно количество
ЕF - емисионен фактор — коефициент, относителна мярка - емисия, отнесена към
единица количествена характеристика, определяща адекватно конкретната дейност.
Q – Количествена характеристика.

В зависимост от вида на разглежданата дейност количествената характеристика може
да бъде: използвани суровини, горива, енергии или произведена продукция. Дименсиите са в
системата SI: g – грам, Nm3 – нормален кубически метър, J – джаули, Wh – ватчаса, cal –
калории за Q.
Дименсиите за емисии на ПХДД/ПХДФ са: g – грам, µg – микрограм (10-6g), ng –
нанограм (10-9g). Eмисиите на отделните конгенери може да са и в pg – пикограма (10-12g )
или във fg – фемтограми (10-15g).





Емисионният фактор отразява корелацията на количеството емисии на УОЗ от:
използваните суровини;
вида на технологичния процес;
нивото на използваните технологии;
наличието и вида на пречиствателните съоръжения;

При промяна в един или повече от четирите фактора, определящи ЕF, се налага
количеството емисии да бъде преизчислено .Стойността на емисионния фактор не се влияе
от географското разположение на дейността.
Емисията се определя в зависимост от вида на дадената дейност както следва:
При горивните процеси количеството отделена топлинна енергия или количеството
изгорено гориво се умножава по ЕF. При производствените процеси емисиите са
произведение от количеството произведена продукция и ЕF. При използване на
разтворители количеството им се умножава по ЕF. В транспорта емисиите от УОЗ са
резултат от произведението на консумираното гориво и ЕF.
Количествата емисии на УОЗ за 2002 г. в РБългария са изчислени на база на
емисионни фактори, отговарящи на нивото на технологиите за тази година.

4.3. ЕМИСИИ НА УОЗ ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕНО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ
4.3.1. Годишни емисии на УОЗ – Диоксини/Фурани, ПХБ и ХХБ
Емисиите на непреднамерено генерираните устойчиви органични замърсители –
диоксини и фурани, полихлорирани бифенили и хексахлорбензен в атмосферния въздух за
периода 1990 г. - 2003 г. са представени в таблица 22 и Фигури 12 и 13.

Таблица 22 Годишни емисии на УОЗ за периода 1990 - 2003г.
Година

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

ПХДД/Ф г/год

554,2

456

340,9

309,7

288,3

245,2

232,5

200,9

218,5

255

ПХБ кг/год

258,5

382,3

261,7

226,9

252,8

234,3

228,5

211,9

250,1

260,7

ХХБ кг/год

544

79

87

47

76

46

54

42,5

38

45

Емисии на Диоксини и Фурани по години
g I-T EQ/year
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Фигура 13 Годишни емисии на ПХБ и ХХБ в атмосферния въздух по години

През 2003 г. се наблюдава незначително увеличение на емисиите на ПХДД/Ф с
16,7% спрямо 2002 г. В сравнение с базовата 1990 г. се наблюдава спад с 53,9 % или 2,2
пъти, следвайки Европейската тенденция. Съгласно официалните данни емисиите на
диоксини и фурани в Европа от 1990 г до 2003 г намаляват 2,7 пъти (63%)1. За периода 1990
г.-2003 г. годишно емитираните количества ПХБ са почти еднакви, а емисиите от ХХБ в
атмосферния въздух показват значителна тенденция към намаляване. Спрямо базовата 1990
г. емисиите на ХХБ през 2003 г. рязко намаляват с 91,7% – 12,1 пъти, което се дължи на
спада на промишленото производство.

4.3.2. Годишни емисии на УОЗ по категории източници
Годишните емисии на непреднамерено генерираните устойчиви органични
замърсители – диоксини и фурани, полихлорирани бифенили и хексахлорбензен по
категории източници в атмосферния въздух за периода 2000 г. - 2003 г. са представени в
таблица 23.

1

Shatalov V.at al., Modelling of POP contamination in European region: Evaluation of the model performance.
EMEP/MSC-E Technical Report 7/2005, August 2005, pp 103-117.

Таблица 23Годишни емисии на устойчиви органични замърсители в атмосферния въздух по категории източници за периода 2000 - 2003 г. в България
Категории емисии
1.

Горивни процеси при производство и
трансформация на енергия
2. Горивни
процеси
в
търговията,
административния и жилищния сектори, в
селското, горското и водното стопанства
3. Горивни процеси в промишлеността
4. Негоривни производствени процеси
5. Добив и разпределение на изкопаеми горива
6. Използване на разтворители
7. Пътен транспорт
8. Други моторни подвижни средства и машини
9. Третиране и депониране на отпадъци
10. Селско и горско стопанства и промени в
земеползването
11. Природа
Общо Емисии годишно

ПХДД/ПХДФ,

ПХБ , kg/y

g I-TEQ/y

ХХБ, kg/y

2000 г.

2001г.

2002 г.

2003 г.

2000 г.

2001г.

2002 г.

2003 г.

109,1974

102.049

105.4

122,6

40,6394

37,799

39,341

46,142

58,3389

44.920

59.4

70,9

141,373

124,719

156,7

164,61

16,3823
21,5054

8.325
20.464

7,5
19,1

9,7
23,5

5,151

1,9849

1,755

2,261

7,226
9,685
10,193

6.241
11.494
7.362

9,2
10,9
6.978

10,5
10,5
7,283

41,236
0,076

232,528

200.855

218.592

254,983

228,475

2000 г.

2001г.

2002 г.

2003 г.

19

18,5

16

21

35,85
11,47
0,059

41,27
10,95
0,056

37,055
10,514
0,137

35

24

22

24

211,882

250,127

260,71

54

42,5

38

45

Енергетиката е основен източник на емисии на диоксини и фурани и ПХБ в
атмосферния въздух. Нарастването на емисиите на диоксини със 17.2 g (16%) през 2003 г
спрямо 2002 г.се дължи на повишеното потребление на лигнитни въглища. Например,
емисионният фактор за диоксини и фурани за черни (атрацитни) въглища е 1.6 µg/t, а на
лигнитните - 4.37 µg /t. Емисиите на ПХБ от “горивни процеси при производство и
трансформация на енергия” също са се увеличили с 6,8 кг (17,4%) спрямо предходната
година.
През 2003 г. най-големите източници на емисии на диоксини /фурани са ТЕЦовете –с 48,1% дял от общото количество, емитирано в страната от антропогенна дейност,
следвани от изгарянето на горива в битовия сектор – 27,8%.
При ПХБ най-висок процентен дял заемат емисиите от горивни процеси в търговията,
административния и жилищния сектори - 63,1%, следвани от горивни процеси при
производство и трансформация на енергия - 17,7%.
Увеличеното потребление на въглища и дърва в битовия сектор води до повишаване
на емисиите на ПХДД/Ф и ПХБ. През 2003 г. битовият сектор е емитирал във въздуха 11,2 г
повече ПХДД/ПХДФ и 7,9 кг повече ПХБ в сравнение с предходната година. Прави
впечатление, че нарастването на емисиите на ПХДД/Ф и ПХБ спада в сравнение с това през
2002 г спрямо 2001 г. – съответно 14,5 г ПХДД/Ф и 32 кг ПХБ. Вероятно това се дължи на
лек спад на потреблението на въглища и дърва в битовия сектор и поетапното газифициране
на големите градове в България.
През 2003 г. основен източник на емисии на хексахлорбензен (ХХБ) в атмосферния
въздух са категориите “третиране и депониране на отпадъци” и “производствени процеси”
с тенденцията към непрекъснато намаляване, като спадът в сравнение с 2000 г. е с 16,6%.
Eмисиите на ХХБ за периода 2000 г - 2003 г. се движат в граници от 38 кг ÷ 54 кг на година
като през 2003 г. са 45 кг.
На фигури 14 и 15 е представено дяловото участие в % на основните процеси, при
които се емитират ПХДД/ПХДФ и ПХБ през 2003 г.
Процентен дял на емисии на
Диоксини/Фурани във въздуха по категории източници за 2003 г.

4,1%

4,1%

2,9%

48,1%

9,2%
3,8%

27,8%

Горивни процеси при производст во и

т рансформация на енергия

Горивни процеси в т ърговият а, админист рат ивния и жилищния сект ори, в селскот о, горскот о и воднот о ст опанст ва
Горивни процеси в промишленост т а
Производст вени процеси
Път ен т ранспорт
Други мот орни подвижни средст ва и машини
Трет иране и депониране на от падъци

Фигура 14Дялове на емисии на Диоксини/Фурани във атмосферния въздух по категории

източници за 2003 г.
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Основни източници на емисии на ПХДД/Ф са промишлените центрове, където са
разположени повечето от големите топлоелектрически централи и промишлени предприятия, и
големите градове, където минават основните пътни и ж.п. артерии на страната ( фигура 33).
Анализът на данните показва, че 75,9 % от емисиите на ПХДД/Ф се генерират от
категориите “горивни процеси при производство и трансформация на енергия” (48,1%) и
“горивни процеси в търговията, административния и жилищния сектори” (27,8%), следвани
от “горивни процеси в промишлеността “ (9,2%) и “пътен транспорт” (8,2%).
Емисиите на диоксини и фурани през 2003 г. от “производствени процеси” са се
увеличили с 18% спрямо 2002 г., вероятно поради бавното преструктуриране на
промишления сектор и липсата на достатъчен финансов ресурс. Емисиите на ПХДД/Ф от
“пътен транспорт” бележат ръст от 4,3% спрямо 2002 г., което се дължи основно на
увеличения внос на коли втора употреба, остарелия автомобилен парк на страната и бавните
темпове на неговото обновяване.
Процентен дял на емисии на ПХБ във въздуха по
категории източници за 2003 г.
4,0%

0,1%

14,2%

17,7%

0,9%

63,1%

Горивни процеси при производство и

трансформация на енергия

Горивни процеси в търговията, административния и жилищния сектори, в селското,
горското и водното стопанства
Горивни процеси в промишлеността
Пътен транспорт
Други моторни подвижни средства и машини
Третиране и депониране на отпадъци

Фигура 15 Дял на емисии на ПХБ във въздуха по категории източници за 2003 г.

Най-голям източник на емисии на ПХБ през 2003 г са горивни процеси в търговията,
административния и жилищния сектори, в селското, горското и водното стопанства с 63,1%
от общите емиси на ПХБ, следвани от пътен транспорт и други моторни средства и машини –
18,2% и горивни процеси при производството и трансформацията на енергия – 17,7%.
ИЗВОДИ:
Генерираните УОЗ емисии в България за последните 5 години се движат в граници
както следва:
ПХДД/ПХДФ - 200 ÷ 255 g I-TEQ/y, като за 2003 г. са 254,9 g I-TEQ/y.
ПХБ - 212 ÷ 261 кg/y, като за 2003 г. те са 260,7 kg.
ХХБ - 38 ÷ 54 kg/y, като за 2003 г. те са 45 kg.
За периода 1990 г.-2003 г. емисиите от УОЗ в атмосферния въздух показват трайна
тенденция към намаляване. В сравнение с базовата година 1990 г. емисиите на
ПХДД/ПХДФ и ХХБ през 2003 г. рязко намаляват, съответно с 53,9 % или 2,2 пъти и с
91,7% или 12,1 пъти. Годишните емисии на ПХБ за същия период са почти еднакви.
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Отчетеното намаление на емисиите на Диоксини и Фурани в атмосферата през 2003 г.
спрямо базовата 1990 г. се дължи основно на категориите източници “третиране и
депониране на отпадъци” – 95%; “горивни процеси в промишлеността” – 88%;
“производствени процеси”- 46%; “пътен транспорт и други моторни превозни средства” –
43%. Най-нисък спад се отчита за категориите “горивни процеси в търговията,
административния и жилищния сектори” – 25% и “горивни процеси при производство и
трансформация на енергия “ – 23%.
Намалението на емисиите на ПХБ в атмосферата през 2003 г. спрямо базовата 1990 г. се
дължи основно на категориите източници “пътен транспорт и други моторни превозни
средства” – 54% и “горивни процеси при производство и трансформация на енергия “ –
18%. Емисиите на ПХБ от категория “горивни процеси в търговията, административния и
жилищния сектори” нарастват значително с 88,8% , което се дължи основно на
нарасналото потребление на дърва и въглища в битовия сектор през последните 5-6
години.
Основен източник на емисиите на ХХБ в атмосферния въздух са категориите
“производствени процеси” и “третиране и депониране на отпадъци”, като тенденцията е
към непрекъснато намаляване. Спрямо базовата 1990 г. рязък спад на емисиите през 2003
г. се отчита при категорията “третиране и депониране на отпадъци” с 91% или 11 пъти.
Процесите на горене представляват основен източник на емисии на диоксини/фурани и
ПХБ през 2003 г.
Топлоелектрическите централи изпускат около 48,1% от общото количество
ПХДД/Ф, следвани от процесите на битово горене – 27,8% , от горивни процеси в
промишлеността и производствени процеси -13 % и пътен транспорт и други
превозни средства – 8,2%.
Най-голям източник на емисии на ПХБ през 2003 г са горивни процеси в
търговията, административния и жилищния сектори, в селското, горското и
водното стопанства с 63,1% от общите емиси на ПХБ, следвани от пътен
транспорт и други моторни средства и машини – 18,2% и горивни процеси при
производството и трансформацията на енергия – 17,7%.
Основен източник ХХБ емисии в атмосферата са категориите “третиране и депониране на
отпадъци” – 53,4% и “производствени процеси” – 46,7%, като за 2003 г. възлизат на 45
кг.
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4.3.3. Емисии на ПХДД/ПХДФ, ПХБ и ХХБ
категории източници

през 2002 г. по

В Таблици 24 - 27 са представени данни за емисиите на на ПХДД/ПХДФ през 2002 г.
по категории източници.
Таблица 24Данни за емисиите на диоксини и фурани за 2002 г. от категория “горивни процеси
при производство и трансформация на енергия”
ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

ПХДД/Ф
г/год
Топлоелектроцентрали
Топлоелектроцентрали = 300 MW
Топлоелектроцентрали = 100 < 300 MW
Топлоелектроцентрали = 50 < 300 MW
Топлоелектроцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Топлофикационни централи
Топлофикационни централи = 300 MW
Топлофикационни централи = 100 < 300 MW
Топлофикационни централи = 50 < 300 MW
Топлофикационни централи < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Нефтена промишленост
Топлоцентрали = 300 MW
Топлоцентрали = 100 < 300 MW
Топлоцентрали = 50 < 300 MW
Топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Нагряване суров петрол
Коксови пещи (батерии)
ОБЩО

22+6664
44+5665
0,0063

3,0548
4,7813
0,8267

6,2991
0,0815
0,9232
105,428

Таблица 25Данни за емисиите на диоксини и фурани за 2002 г. от категория “горивни
процеси в търговията, административния и жилищния сектори, в селското, горското и водното
стопанства”
ГОРИВНИ ПР. В ТЪРГ., АДМИН. И ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОРИ; В СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОП.

ПХДД/Ф г/год
Топлоцентрали в търговския и административния сектор
Топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Топлоцентрали в жилищния сектор
Топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Топлоцентрали в селското, горското и водното стопанства
Топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Отоплителни уредби за бита - ИАОС
ОБЩО

1,8426
0,001

0,1545
0,0024
57,29
59,2905

Данните от таблици 24 и 25 показват, че в категория “горивни процеси при
производство и трансформация на енергия” 84% от емисиите са от топлоелектроцентрали
(ТЕЦ) > 100 MW, а в категория “горивни процеси в търговията, административния и
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жилищния сектори, в селското, горското и водното стопанства” 97% от емисиите са от
отоплителни уредби за бита. На увеличението на емисиите от тези подкатегории съответно
се дължи и общото нарастване на емисиите на ПХДД/Ф за 2002г. в сравнение с 2001 г.
Таблица 26Данни за емисиите на диоксини и фурани за 2002 г от категория “горивни

процеси в промишлеността”
ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА
ПХДД/Ф
г/год
Горивни процеси в парни котли, газови турбини и стационарни машини
Промишлени топлоцентрали = 300 MW
Промишлени топлоцентрали = 100 < 300 MW
Промишлени топлоцентрали = 50 < 300 MW
Промишлени топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Нагревателни пещи
Пещи за подгряване на стомана и чугун
Пещни процеси без контакт
Подгреватели на доменни пещи. Производство на чугун
Процеси с контакт
Aгломерация на желязна руда
Леярни за чугунени отливки
Вар и долмит- шахтови пещи-твърдо гориво
ОБЩО

0,0021
0,7771
0,15
5,4919
0,0075
0,0037

1,0764

7,5087

Данните от таблица 26 показват, че основните източници на емисии на диоксини и
фурани в тази категория са промишлените топлоцентрали, като с най-голям дял са ТЕЦ с
мощност < 50 MW, следвани от процесите с контакт при агломерация на желязна руда .
Таблица 27Данни за емисиите на диоксини и фурани за 2002 г от категория

“производствени процеси”
ПХДД/Ф
г/год
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ
Преработка на нефт
Каталитичен крекинг на нефтопродукти
Разливане на чугун от доменни пещи
Кислородни конвертори за стомана
Електропещи за стомана
Прокат (валцуване)
Производство на феросплави
Производство на спирт и ракии
Производство на битумни покривни материали
Асфалтиране
ОБЩО

5,3613
7,2833
3,8833
2,5281

19,056

Металургичната промишленост е единствения източник на емисии на диоксини и
фурани в тази категория ( Таблица 27) .
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В таблици 28÷30 са представени детайлни данни за емисиите на ПХБ от съответните
категории за 2002 година.
Таблица 28Данни за емисиите на ПХБ за 2002 г. от категория “горивни процеси при

производство и трансформация на енергия”

ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Топлоелектроцентрали
Топлоелектроцентрали = 300 MW
Топлоелектроцентрали = 100 < 300 MW
Топлоелектроцентрали = 50 < 300 MW
Топлоелектроцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Топлофикационни централи
Топлофикационни централи = 300 MW
Топлофикационни централи = 100 < 300 MW
Топлофикационни централи = 50 < 300 MW
Топлофикационни централи < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Нефтена промишленост
Топлоцентрали = 300 MW
Топлоцентрали = 100 < 300 MW
Топлоцентрали = 50 < 300 MW
Топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Нагряване суров петрол
Коксови пещи (батерии)
ОБЩО

ПХБ
кг/год
02+4624
11+7537

0,732
1,8922
0,0382

0,1994
0,0025
0,0291
39,3317

Таблица 29Данни за емисиите на ПХБ за 2002 г. от категория “горивни процеси в
търговията, административния и жилищния сектори, в селското, горското и водното
стопанства”

ГОРИВНИ ПР. В ТЪРГ., АДМИН. И ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОРИ; В СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО
СТОП.

Топлоцентрали в търговския и административния сектор
Топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Топлоцентрали в жилищния сектор
Топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Топлоцентрали в селското, горското и водното стопанства
Топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Отоплителни уредби за бита - ИАОС
ОБЩО

ПХБ
кг/год
0,0542

0,0051
156,69
156,7493

Данните от таблици 28 и 29 показват, че в категория “горивни процеси при
производство и трансформация на енергия” 92% от емисиите са от топлоелектроцентрали >
100 MW.
За категория “горивни процеси в търговията, административния и жилищните
сектори, в селското, горското и водното стопанства” почти 100% от емисиите са от
отоплителни уредби за бита. През 2002 г бита е емитирал във въздуха 32 кг повече ПХБ 20% - то увеличение в тази категория в сравнение с предходната година се дължи основно на
увеличеното потребление на въглища и дърва в битовия сектор.
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Таблица 30Данни за емисиите на ПХБ за 2002 г. от категория “горивни процеси в

промишлеността”

ГОРИВНИ ПРОЦЕСИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА
Горивни процеси в парни котли, газови турбини и стационарни машини
Промишлени топлоцентрали = 300 MW
Промишлени топлоцентрали = 100 < 300 MW
Промишлени топлоцентрали = 50 < 300 MW
Промишлени топлоцентрали < 50 MW
Стационарни машини (мотор-агрегати за производство на електроенергия)
Нагревателни пещи
Пещи за подгряване на стомана и чугун
Пещни процеси без контакт
Подгреватели на доменни пещи. Производство на чугун
Процеси с контакт
Aгломерация на желязна руда
Леярни за чугунени отливки
Вар и долмит- шахтови пещи-твърдо гориво
ОБЩО

ПХБ
кг/год
0,0002
0,0721
0,0132
0,2229
0,0002
0,0001

1,1362
0,1999
0,0994
1,7442

Основните емисии на ПХБ в категория “процеси в промишлеността” се дължат на
агломерация на желязна руда – 66% от общото емитирано количество за 2002 г.(Таблица 30).
На таблица 31 са представени данни за емисиите на ХХБ за 2002 г. от категория
“производствени процеси”.
Таблица 31Данни за емисиите на ХХБ за 2002г от категория “производствени процеси”
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ
Преработка на нефт
Каталитичен крекинг на нефтопродукти
Разливане на чугун от доменни пещи
Кислородни конвертори за стомана
Електропещи за стомана
Прокат (валцуване)
Производство на феросплави
Производство на спирт и ракии
Производство на битумни покривни материали
Асфалтиране
ОБЩО

ХХБ кг/год

16

16

Основни източници на ХХБ емисии са категориите “производствени процеси и
третиране и депониране на отпадъци”. При производствените процеси емисиите на ХХБ са
само от електропещи за стомана.

4.3.4. Емисии на ПХДД/ПХДФ, ПХБ и ХХБ през 2002 г. по области.
Източниците на ПХДД/ПХДФ и ПХБ емисии в атмосферния въздух са разпределени
в цялата страна. 2935 източника от индустрията генерират количества от 0,0001 до 8,29
г/год.ПХДД/Ф. Източниците, емитиращи под 0,0001 г/год. са изключени от изчисленията,
затова процентът не е 100%.
973 източника от индустрията генерират количества от 0,0001 до 3,41 кг/год. ПХБ.
Източниците емитиращи под 0,0001 кг/год. са изключени от изчисленията, затова процентът
не е 100%.
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Общите емисии на ПХДД/Ф, ПХБ и ХХБ от категориите “горивни процеси при
производство и трансформация на енергия” и “производствени процеси” за 2002 г. са както
следва : Диоксини/фурани - 132,67 г, представляващи 60,1% от годишните емисии от
всички категории източници (218,48 г); ПХБ – 40,56 кг или 16,2% от годишните емисии
(250,06 кг); ХХБ – 16 кг, 42,1% от общото емитирано количество (38 кг).
В таблица 32 и фигура 16 са представени данните за емисии на ПХДД/Ф, ПХБ и
ХХБ от категориите “горивни процеси при производство и трансформация на енергия” и
“производствени процеси” по области.
Таблица 32Данни за емисиите на диоксини и фурани по области за 2002 г.
№

Област

ПХДД/ПХДФ,
гр/год.

ПХБ,
кг/год.

1

Благоевград

0,4641

0,1019

2

Бургас

7,8258

0,9351

3

Варна

2,2349

0,7329

4

Велико Търново

1,0279

0,8058

5

Видин

0,0688

0,1499

6

Враца

0,0674

0,8018

7

Габрово

0,1965

0,0078

8

Добрич

0,0681

0,0002

9

Кърджали

0,1980

0,0065

10

Кюстендил

10,5287

0,2432

11

Ловеч

0,3032

0,0188

12

Монтана

0,0468

0,0311

13

Пазарджик

0,0940

0,0050

14

Перник

10,0993

0,0101

15

Плевен

0,1676

0,0028

16

Пловдив

2,0649

0,0301

17

Разград

0,0255

0,0247

18

Русе

1,1562

0,0628

19

Силистра

0,2481

0,1806

20

Сливен

0,6523

0,0474

21

Смолян

0,0790

0,5557

22

София-град

16,1232

12,7108

23

София-област

0,4461

1,9281

24

Стара Загора

77,1736

6,5007

25

Търговище

0,0516

1,3828

26

Хасково

1,0355

12,6443

27

Шумен

0,1946

0,5486

28

Ямбол

0,0277

0,0962

132,6694

40,5655

Общо за страната

ХХБ,
кг/год.

11,70

4,30

16,00
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ПХДД/ПХДФ

ПХБ

ХХБ

Фигура 16 Източници на емисиите на диоксини /фурани, ПХБ и ХХБ по области за 2002 г.

Основни източници на емисии на ПХДД/Ф през 2002 г. са големите ТЕЦ и
промишлени предприятия. Енергетиката и индустрията в област Стара Загора генерират 58,2
% от емисиите, следвани от София-град – 12,2%, Перник – 7,9% и Бургас – 6%. Високият
процентен дял от 7,9% , отчетен в Кюстендил, най-вероятно е в резултат на войната в
Югославия.
Най-големи количества ПХБ са емитирани в област София-град - 30 % (предимно от
ТЕЦ), област Хасково – 30% (предимно от текстилна индустрия) и област Стара Загора – 15%
(основно от ТЕЦ и хранително-вкусова промишленост).
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Източниците на ХХБ емисии от производствени процеси са металургичните
предприятия, съсредоточени в областите Перник и София град. Те съставляват 42,1% от
общото емитирано количество ХХБ (38 кг) за 2002 г.
Отнесени на глава от населението и единица площ, стойностите за ПХДД/ПХДФ,
ПХБ и ХХБ за базова 1990 г, 2002 г. и 2003 г. са посочени в таблица 33.
Таблица 33УОЗ емисии на единица площ и на глава от населението по години в

България

УОЗ емисии
ПХДД/ПХДФ
554,2 г
218,5 г
254,9 г
ПХБ
258,5 кг
250,1 кг
260,7 кг
ХХБ
544 кг
38 кг
45 кг

Година

На единица
площ,
площ (110 993 км2)

Население, брой

На глава от
населението

Базова 1990
2002
2003

0,00499 г/км2
0,00197 г/км2
0,00230 г/км2

8487317
7845841
7801273

0,0000653 г
0,0000278 г
0,0000327 г

Базова 1990
2002
2003

0,00233 кг/км2
0,00225 кг/км2
0,00234 кг/км2

8487317
7845841
7801273

0,0000305 кг
0,0000319 кг
0,0000334 кг

Базова 1990
2002
2003

0,00490 кг/км2
0,000342 кг/км2
0,000405 кг/км2

8487317
7845841
7801273

0,0000641 кг
0,0000048 кг
0,0000056 кг

Отнесени на глава от населението и единица площ, стойностите за ПХДД/ПХДФ и
ХХБ спрямо базовата 1990 г бележат трайна тенденция към намаляване, като намалението
при диоксини/фурани е повече от 2 пъти, а за ХХБ – 11 пъти, дължащо се основно на спада
на индустриалното производство в България след 1990 г. При ПХБ прави впечатление, че
отнесени на единица площ емисиите са в едни и същи граници, докато отнесени на глава от
населението нарастват. Това се дължи вероятно на увеличеното потребление на дърва и
въглища в битовия сектор след 1990 г.

Изводи:
Източниците на ПХДД/ПХДФ и ПХБ емисии в атмосферния въздух са разпределени в
цялата страна. 2935 източника от индустрията генерират количества от 0,0001 до 8,29
г/год.ПХДД/Ф, а 973 източника - от 0,0001 до 3,41 кг/год. ПХБ.
Основни източници на ПХДД/Ф и ПХБ емисии от категориите “горивни процеси при
производство и трансформация на енергия” и “производствени процеси” за 2002 г. са
ТЕЦ и промишлените предприятия.
Общите емисии на ПХДД/Ф, ПХБ и ХХБ от категориите “горивни процеси при
производство и трансформация на енергия” и “производствени процеси” за 2002 г. са
както следва : Диоксини/фурани - 132,67 г, представляващи 60,1% от годишните емисии
от всички категории източници (218,48 г); ПХБ – 40,56 кг или 16,2% от годишните
емисии (250,06 кг); ХХБ – 16 кг, 42,1% от общото емитирано количество (38 кг).
Най-висок дял на ПХДД/Ф емисии за 2002 г. е регистриран в област Стара Загора –
58,2%, следван от София-град – 12,2%, Перник – 7,9% и Бургас – 6%. Най-големи
количества ПХБ са емитирани в област София-град - 30 %, Хасково – 30% и Стара Загора –
15% .
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Източниците на ХХБ емисии
от производствени процеси са металургичните
предприятия, съсредоточени в областите Перник и София град, като 73,1% са
регистрирани в Перник.
Стойностите за ПХДД/ПХДФ и ХХБ, отнесени на глава от населението и единица площ
спрямо базовата 1990 година, бележат трайна тенденция към намаляване в пъти,
дължащо се основно на спада на индустриалното производство в България след 1990 г.
Стойностите на емисиите на ПХБ, отнесени на единица площ, почти не се променят,
докато отнесени на глава от населението нарастват. Това се дължи вероятно на
увеличеното потребление на дърва и въглища в битовия сектор след 1990 г.

5. ПОВЕДЕНИЕ НА УОЗ В ОКОЛНАТА СРЕДА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
Замърсяването на атмосферния въздух от стационарни и подвижни източници оказва
директно негативно влияние върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

Фигура 17 Въздействие на УОЗ емисии върху здравето на човека и околната среда
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5.1.ПЪТИЩА НА ЕКСПОЗИЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА ДИОКСИНИ/ФУРАНИ, ПХБ
И ХХБ В ОКОЛНАТА СРЕДА
На таблици 34 и 35 са посочени пътищата на постъпване и поведението на
диоксини/фурани, полихлорирани бифенили и хексахлорбензен в компонентите на околната
среда – въздух, води и почва.
Таблица 34 Пътища на постъпване на Диоксини/Фурани, ПХБ и ХХБ в компонентите на
околната среда
Компоненти
на околната
среда

Диоксини/Фурани

Полихлорирани бифенили
ПХБ

Хексaхлорбензен
ХХБ

ВЪЗДУХ

Диоксините/Фураните
постъпват във въздуха при
горивни процеси в индустрията;
пожари
при
промишлени
аварии;
горски
пожари;
неконтролирано изгаряне на
твърди битови отпадъци, гуми,
и стърнища; в емисии от
инсинератори
и
моторни
превозни средства.

ПХБ постъпват във въздуха
при употреба и по време на
манипулиране
с
токсични
отпадъци, съдържащи ПХБ; при
инцидентни течове и разливи
или пожари по време на аварии
на ПХБ оборудване.

ХХБ постъпват във въздуха като
страничен
продукт
при
производство на някои химикали.
Малки количества се отделят при
изгаряне на битови отпадъци.
ХХБ се изпарява незначително
във въздуха при нормални
условия. Постъпил във въздуха
остава дълго време и се пренася
на големи разстояния.

ВОДИ

Диоксини/Фурани се отлагат
във водата от емисиите в
атмосферата,
образувани
в
резултат на горивни процеси.

ПХБ постъпват във водата от
депа за токсични отпадъци,
съдържащи
ПХБ;
при
инцидентни течове и разливи.
Незначителни количества ПХБ
остават разтворени във водата,
но голямата им част се свързва
с органичните частици и
седимента.

ХХБ постъпва във водата от
емисиите въвъ въздуха. Попаднал
във водата, ХХБ се свързва и
утаява със седимента.

ПОЧВИ

Диоксини/Фурани се отлагат
във почвата от емисиите в
атмосферата,
образувани
в
резултат
на
горивни
и
производствени процеси и от
депа за опасни отпадъци.

ПХБ постъпват в почвата от
депа за токсични отпадъци,
съдържащи
ПХБ;
при
инцидентни течове и разливи.
ПХБ се свързва здраво с
органичните
частици
на
почвата.

ХХБ постъпва в почвата от
емисиите
във
въздуха
и
замърсената вода. ХХБ се свързва
здраво с органичните частици на
почвата.

ОТПАДЪЦИ

Незначителна
част
от
диоксините и фураните в
отпадните води се разлага от
слънчевата светлина и се
изпарява във въздуха, но поголямата - се свързва с почвата
и се утаява със седимента във
водата.

ПХБ все още постъпват в
околната среда от депата за
опасни отпадъци, нелегално
или неподходящо изхвърляне
на промишлени и битови
отпадъци, течове от излязло от
употреба ПХБ оборудване.

ХХБ постъпват в околната среда
от депата за опасни отпадъци и
при изгаряне на твърди битови
отпадъци.

БИОТА

Ниски
концентрации
от
диоксини
и
фурани
се
натрупват
в
хранителната
верига и постъпват в живите
организми чрез приемане на
замърсени храни и вода и/или
чрез вдишване на замърсен
въздух.

ПХБ се натрупва във водни
организми и риби. В биотата
постъпват чрез консумация на
замърсени храни (риба, месо и
млечни продукти), вдишване
на замърсен въздух в близос до
площадки за опасни отпадъци
и приемане на замърсена
питейна вода.

Ниски концентрации от ХХБ се
натрупват в живите организми
чрез консумация на замърсени
храни (риба, месо и млечни
продукти), вдишване на замърсен
въздух в близос до площадки за
опасни отпадъци и приемане на
замърсена питейна вода и при
контакт съсъ замърсени почви.
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Таблица 35Поведение на диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в компонентите на околната среда
Компоненти
на околната
среда

Диоксини/Фурани

Полихлорирани
бифенили ПХБ

Хексaхлорбензен
ХХБ

ВЪЗДУХ

Диоксините и фураните се емитират във
въздуха под формата на газ или свързани с
диспергираните в отпадъчните газове
частици – капки, прах, сажди, пепел. Във
вид на газ те са фоторазградими. Но поради
ниското им парно налягане, обикновено се
емитират в атмосферата, адсорбирани върху
различни частици, което преустановява
разграждането
им.
Това
обяснява
въможността им да остават дълго време във
въздуха и да се пренасят на големи
разстояния. Времената на полуживот на
диоксини в атмосферния въздух в
зависимост от степента на хлориране
варират от 0,5 до 10 дни. Времената на
полуживот на фурани в тропосферата в
зависимост от степента на хлориране
варират от 1,9 до 39 дни.

ПХБ са по-тежки от
въздуха и могат да се
утаяват в приземния слой.
Молекулите на ПХБ се
свързват
с
летливи
прахови частици и фини
аерозоли с големина под
0.05
–
20
µm,
разпространяват
се
в
атмосферата и се утаяват
на далечни разстояния,
предимно на места със
студен климат. Време на
полуживот на ПХБ в
атмосферния въздух – от 3
седмици до 2 години.

Замърсяването
на
атмосферния въздух с
ХХБ, свързан с прахови
частици,
представлява
сериозна
заплаха.
Хексахлорбензенът
е
устойчив
спрямо
ултравиолетови
лъчи.
Фоторазграждането
в
атмосферата е около 2
години,
като
метаболитите могат да
предизвикат образуване
на парникови газове или
самите те са такива.
Времето на полуживот на
ХХБ във въздуха е от 0,5
до 4,2 години.

ВОДИ

Във водна среда диоксините и фураните
имат изключително слаба разтворимост, но
силна способност за адсорбиране от
седимента и биотата. Учените установяват,
че повече от 90% от наличния във водната
среда
2,3,7,8-ТХДД
съществува
в
адсорбирана
форма.
Времето
на
полуразграждане на диоксини/фурани във
водите в зависимост от степента на
хлориране варира от 2,6 до 4 дни.

ПХБ се изпаряват от
земни
и
водни
повърхности в течение на
няколко дни. Натрупват
се в седиментите на
дъното на водни басейни,
като чрез просмукване
могат
да
замърсят
подземните води. Локални
замърсявания
са
възможни и в резултат на
аварии, инциденти или
неправомерни действия.
Времето
на
полуразграждане на ПХБ
е повече от 6 години.

ХХБ не се разтваря във
вода, но се пренася от
нея, като по този начин
замърсява други водни
басейни и чрез тях
почвите.
Времето
на
полуразграждане на ХХБ
в реките варира от 0.3 до
3 дни. Времето на
полуразграждане на ХХБ
в повърхностните води
варира от 3 до 6 год.

ПОЧВИ

В почвите диоксините и фураните
постъпват чрез мокрите и сухите отлагания,
адсорбирани върху твърди частици и водни
капки. Поради слабата разтворимост във
вода фураните и диоксините от почвите
почти не се инфилтрират в подземните води
и не се отмиват от повърхностните.
Изпарението на тези съединения от
повърхността на почвата е също ограничен
процес, поради ниското им парно налягане.
Основен начин за преминаване на ПХДД/Ф
от повърхността на почвата във въздуха е
чрез изнасяне от въздушния поток на
прахови
частици,
върху
които
са
адсорбирани.
Времето на полуживот на диоксини в
повърхностния слой на почви варира от 9 до
15 години, а в приземния слой може да
достигне от 25 до 100 години.

В почвите ПХБ постъпват
чрез мокрите и сухите
отлагания, адсорбирани
върху твърди частици и
водни
капки.
С
увеличаване
броя
на
хлорните
атоми
се
увеличава адсорбирането
и устойчивостта спрямо
биоразграждане
в
почвата, и се намалява
скоростта
на
просмукване. Времето на
полуразграждане на ПХБ
в почва е повече от 6
години.

ХХБ се абсорбира силно
от почвата. Времето на
полуразграждане в почва
е 2,7- 5,7 години.

БИОТА

Диоксините и фураните притежават
сравнително
висок
биокумулиращ
потенциал и дълъг полуживот в биота
(log KOW: 6,60 – 8,20).

ПХБ във биота се
разграждат
много
бавно като времената
на
полуразграждане
при
някои
видове
достигат над 10 години
(log KOW - 4,3-8,26).

ХХБ
притежава
сравнително
висок
биокумулиращ
потенциал и дълъг
полуживот в биота (log
КOW -3.93-5.73).
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5.2.НИВА В КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5.2.1. Нива на диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ във въздуха
Емисиите на УОЗ във въздуха се определят по по балансов път чрез адабтирана по
ЕС методика CORINAIR-94, SNAP-94.
Няма международни нормативни изисквания за извършване на мониторинг за оценка
на качеството на атмосферния въздух по отношение на УОЗ в емисии

5.2.2. Нива на диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в почва
Диоксини/Фурани (ПХДД/ПХДФ)
Няма международни нормативни изисквания за мониторинг на замърсяването на
почвата, причинено от емисии на диоксини и фурани

Полихлорирани бифенили (ПХБ)
За периода 1997 г.-2002 г. в рамките на почвено химичния мониторинг в системата на
МОСВ са пробонабрани 231 почвени проби, равномерно разпределени върху земеделските
земи на страната ( Таблица 37 ) и са анализирани за съдържание на 8 конгенера на
полихлорирани бифенили (ПХБ).

В таблица 36 е представен диапазона на концентрациите на 8 конгенера ПХБ и ΣПХБ6
в почвите на България за периода 1997 г.-2002 г.
Таблица 36Диапазон на концентрациите на ПХБ в почвите на България
ПХБ конгенер

Диапазон
µg/kg

ПХБ 28

0,003 ÷ 4,37

ПХБ 52

0,007 ÷ 5,76

ПХБ 101

0,001 ÷ 3,04

ПХБ 105

0,029 ÷ 0,25

ПХБ 118

0,004 ÷ 0,71

ПХБ 138

0,004 ÷ 3,038

ПХБ 153

0,005 ÷ 2,65

ПХБ 156

0,031 ÷ 0,41

ПХБ 180

0,003 ÷ 5,75

ПХБ Сума

0,009 ÷ 12,47

Анализът на данните показва, че няма измерени стойности на ПХБ конгенери над
ПДК (0,2 mg/kg).
В единични локални пунктове са измерени стойности на някои от ПХБ конгенерите
(28,52 и 101) конгенерите над предохранителните равнища на концентрации(0,001 ÷
0,004 mg/kg).
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Таблица 37Брой проби, изследвани за съдържание на ПХБ в почвите на Р България по години
Брой проби, изследвани за съдържание на ПХБ в почвите на Р България по конгенери
Данни за 1998 г.
Данни за 1999 г.
Данни за 2000 г.
Данни за 2001 г.

Данни за 1997 г.
Брой проби

Брой проби
<MDL

Брой проби под
ПДК

Брой проби над
ПДК

Брой проби

Брой проби
<MDL

Брой проби под
ПДК

Брой проби над
ПДК

Брой проби

Брой проби
<MDL

Брой проби под
ПДК

Брой проби над
ПДК

Брой проби

Брой проби
<MDL

Брой проби под
ПДК

Брой проби над
ПДК

Брой проби

Брой проби
<MDL

Брой проби под
ПДК

Брой проби над
ПДК

Брой проби

Брой проби
<MDL

Брой проби под
ПДК

Брой проби над
ПДК

ПХБ конгенер
ПХБ 28
ПХБ 52
ПХБ 101
ПХБ 105
ПХБ 118
ПХБ 138
ПХБ 153
ПХБ 156
ПХБ 180
ПХБ Сума

Данни за 2002 г.

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

21
25
27
34
32
17
14
34
9
3

13
9
7
0
2
17
20
0
25
31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

45
55
18
106
50
18
27
107
45
6

62
52
84
1
57
89
80
0
62
101

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

48
47
42
59
61
30
27
60
30
21

14
15
20
3
1
32
35
2
32
41

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2
2
3
4
5
5
3
4
3
1

10
10
9
8
7
7
9
8
9
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
2
2
2
1
2
3
2
1

2
2
1
1
1
2
1
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Съдържанията на ПХБ сума в почвите са значително (с порядък) под предохранителните равнища на концентрации,
в резултат на което се приема, че не съществува потенциална опасност за замърсяване на почвите с ПХБ.
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Хексахлорбензен (ХХБ)
В рамките на почвено химичния мониторинг, в продължение на 4 год в системата на
МОСВ, са пробонабрани 277 броя почвени проби за изследване на остатъчни количества
ХХБ , 124 от които през 2000 г. През 1997 г. пунктовете за пробонабиране са ориентирани
към места с очаквано потенциално замърсяване. За периода 1998 г.-2000 г., методиката на
избор на пунктове е променена, като почвените проби са равномерно разпределени върху
земеделските земи на страната.
За оценка на получените резултати са използвани утвърдените за България три нива
на референтни стойности - предохранителни, максимално допустими и интервенционни.
В таблица 38 са представени броят проби, изследвани за съдържание на ХХБ в почви
за периода 1997 г. ÷ 2000 г. в България.
Таблица 38Брой проби, изследвани за съдържанието на хексахлорбензен в почвите на България
по области.
Брой проби, изследвани за съдържанието на ХХБ в почвите на Р България по области
Данни за 1997
Данни за 1998
Данни за 1999
Данни за 2000

3

4

2

3

2
4
4
8

12

9

3

0

4
1

3
8

14
1
3
2
10

6
1

8

2
3

7

52

19

33

3

0

2
1
2
3
10
1
1
2

3
8
4
7
1
2
3
1
1
1
11
10
3

3
6
1
3
1
3
1
1
1
7
9
3

2
3
3

3
3

89

67

1
3

2
3
4
2

4
1

2

22

0

Брой проби над
ПДК
Брой проби под
ПДК
Брой проби
<MDL

5

2
1
2
3
11
4
1
2

Брой проби

5

3

1

Брой проби над
ПДК
Брой проби под
ПДК
Брой проби
<MDL

2

Брой проби

3
3

Брой проби над
ПДК
Брой проби под
ПДК
Брой проби
<MDL

Брой проби

Брой проби над
ПДК
Брой проби под
ПДК
Брой проби
<MDL

Брой проби

Област
Благоевград
Бургас
Варна
В.Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
София град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Общо за
страната

3
10
6
10
2
6
2
5
1
4
4
3
3
8
9
3
5
4
5

3
10
6
10
2
6
2
5
1
4
4

3
6
6
4
6
6

3
3
6
6
1

5

124

98

26

3
3
8
2
3
5
4
1

7

4

3
4

0
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Анализът на резултатите от почвения мониторинг показва следното:
От изследваните 277 почвени проби за периода 1997 г. ÷ 2000 г. при 30,3% (84 проби )
се откриват остатъци на ХХБ под ПДК, а останалите 193 проби (69,7%) са под
откриваемия минимум;
Регистрираните нива на ХХБ в почвите са между 0.02 ÷ 4,01 µg/kg, които са
значително под ПДК ( 0,25 mg/kg съгласно българската норма).
Направените анализи показват, че в Р България няма почви, замърсени с ХХБ.

5.2.3. Нива на диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в подземни води
Диоксини/Фурани (ПХДД/ПХДФ)
Няма международни нормативни изисквания за мониторинг на замърсяването на
подземните води, причинено от емисии на диоксини и фурани.

Полихлорирани бифенили (ПХБ)
Съгласно Наредба № 1. за проучването, ползването и опазването на подземните води,
обн., ДВ бр. 57/14.07.2000 г., попр., ДВ бр. 64/04.08.2000 г. състоянието на подземните води
се определя, както следва:
1. Подземни води в отлично състояние – води, в
които стойностите на показателите са под екологичния
праг;
2. Подземни води в добро състояние - води, в които
стойностите на показателите са между екологичния
праг и прага на замърсяване;
3. Подземни води в лошо състояние - води, в които
стойностите на показателите са над прага на
замърсяване;
4. Подземни води в много лошо състояние- води, при
които е настъпило увреждане.
В таблица 39 са показани данните от Националната мрежа за мониторинг на подземни
води за броя проби , анализирани за съдържание на ПХБ конгенери (ПХБ 28; ПХБ 52; ПХБ
101; ПХБ 138; ПХБ 153 and ПХБ 180) в подземните води през 2001 г. Анализирани са общо
164 проби от подземни води в 23 населени места от 17 общини в 4 области. Не са
провеждани анализи за ПХБ конгенерите - ПХБ 105, ПХБ 118 и ПХБ 156.
Таблица 39 Брой проби, изследвани за съдържание на ПХБ в подземни води за 2001 г.

Общини брой

Населени места брой

ПХБ 28 брой проби

ПХБ 52 брой проби

ПХБ 101брой проби

ПХБ 138 брой проби

ПХБ 153 брой проби

ПХБ 180 брой проби

Кърджали

3

3

4

4

4

4

4

4

2001

Пазарджик

3

7

8

8

8

8

8

8

2001

Пловдив

5

6

6

6

6

6

6

6

2001

Хасково

6

10

8

9

9

10

10

10

17

26

26

27

27

28

28

28

Година
2001

Област

Общо
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Проведените анализа на общо 164 проби от подземни води показват, че всички
стойности са под откриваемия минимум (< MDL ) и за шестте ПХБ конгенери. Подземни
води в отлично състояние са води, в които стойностите на показателите са под екологичния
праг (0,01 µg/l), съгласно нормативните изисквания
През 2001 г. в България няма подземни води, замърсени с ПХБ.
Всички стойности са под екологичния праг (ЕП), което класифицира подземните води
като подземни води в отлично състояние.

Хексахлорбензен (ХХБ)
През периода 1998 г.-2002 г. са проведени две групи пробовземания за изследване на
хексахлорбензен в подземни води - при пролетно високо ниво на подземните води и при
ниско ниво - края на лятото и началото на есента. Взети са 287 проби за изследване на ХХБ
в подземни води, като през 2002 г. те са 70.
В таблица 40 са представени данни от Националната мрежа за мониторинг на
подземни води за брой проби, изследвани за съдържание на ХХБ в подземни води под и над
екологичния праг на замърсяване в България за периода 1998 г. - 2002 г.
Таблица 40 Брой проби, изследвани за съдържание на ХХБ в подземни води в Р България по
области
Данни за 1998 г.

2
5

2
4

1

1

49

35

1

14

0

52

48

4

0

1
3

1
3

1
2
1

1
2
1

51

50

1

1

0

6

6

3
2
11
1
1

3
2
11
1
1

65

62

3

0

1
2

5
3
4
6
9
1
12
11

5
3
4
6
9
1
11
11

3
12

3
11

1

1

70

68

Брой проби над ЕП

1

1
1
2
4
1
4
3
1

1
2

Брой проби под ЕП

1

1
1
2
4
1
4
3
1

4
1
5
3

Брой проби <MDL

5

4
1
5
4

3

Данни за 2002 г.
Брой проби

17

4
3
4

1
9
1
2
4
8
1
4
8

Брой проби над ЕП

22

4
3
4

1
9
1
2
4
8
4
4
8

Брой проби под ЕП

1
2

Брой проби <MDL

3
4

Данни за 2001 г.
Брой проби

4
6

4

3
1
4
3
7
11

Брой проби над ЕП

6
5

3
1
4
3
7
11

Брой проби под ЕП

6
9

Брой проби <MDL

1
3

Данни за 2000 г.
Брой проби

2
2
5

Брой проби над ЕП

1

2
2
5

Брой проби под ЕП

Брой проби <MDL

1
2

Брой проби

2
5

Брой проби над ЕП

1

Брой проби под ЕП

Брой проби <MDL

Брой проби

Област
Благоевгра
д
Бургас
Варна
В. Търново
Враца
Добрич
Кърджали
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Русе
Сливен
Смолян
София
С. Загора
Хасково
Шумен
Ямбол
Общо за
страната

Данни за 1999 г.

1

1

2
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0

Анализът на резултатите от мониторинга на подземните води показва следното:
За периода 1998 г.-2002 г. в България не са регистрирани стойности на ХХБ в
подземни води над прага на замърсяване - 5 µg/l и над екологичния праг - 0,1 µg/l;
От изследваните общо 287 проби от подземни води 91,6% (263 проби) са под
откриваемия минимум (<MDL) и само 8,4% (24 проби) са под екологичния праг на
замърсяване (ЕП = 0,1 µg/l).
В България няма подземни води, замърсени с ХХБ.
За периода 1998 г. - 2002 г. всички стойности са под ЕП, което класифицира
подземните води като подземни води в отлично състояние.

5.2.4. Нива на УОЗ – диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в храни
Резултатите от анализа на остатъчни количества на ПХБ в живи животни и
животински продукти за 2003 г. са посочени в таблица 63.(Раздел УОЗ пестициди, т.2.3.1.9.).
Анализът на
данните от установените остатъчни
количества на ПХБ в живи животни и животински продукти –
прясно месо, домашни птици, риби, кокоши яйца, прясно мляко,
пчелен мед, питомен дивеч и дивеч.за 2003 г. извършен от
НВМС към МЗГ по Националната мониторингова програма за
контрол на остатъчни вещества от замърсители (НМПКЗ)
показва:
Не е установено наличие на остатъчни количества от ПХБ в
изследваните проби от живи животни, прясно месо,
домашни птици, риба, питомен дивеч и дивеч , сурово
прясно мляко, кокоши яйца и пчелен мед в Р България за 2003 г.
Не са провеждани изследвания за съдържание на диокси/фурани и ХХБ в храни.

5.2.5. Нива на УОЗ – диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в животински
свят
Извършено е изследване за съдържанието на ПХБ в подкожна
мастна тъкан от мечка, убита през април 2004 г. в Централна
Стара планина – Троянски регион.
Резултатите от изследването показват наличие на
полихлорирани бифенили 142 ng/g fat (Анализен протокол №
140 от 15.06.2004 г., издаден от Лаборатория “Химия на
храните”, НЦХМЕХ – гр. София).

5.3. ЕКСПОЗИЦИЯ НА ЧОВЕКА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
5.3.1. Експозиция на човека
ПХДД/ПХДФ, ПХБ и ХХБ постъпват в човешкия
организъм чрез вдишване на въздух и прахови частици,
поглъщане на замъсена почва, дермална абсорбция и
консумация на замърсена храна.
Чрез хранителната верига, УОЗ постъпват в човешкия
организъм и се натрупват в мастната тъкан, кръвта и
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майчиното мляко. Най-лесно достъпният метод за оценка експозицията на човека на УОЗ е
майчиното мляко.
Определени са 3 типа експозиция на човека :
a) Инцидентна експозиция на високи дози: при аварии, пожари и експлозии на ПХБ
оборудване или при поемане на силно замърсени с УОЗ храни;
б) Хронична експозиция при средни дози: преимуществено професионална или при
консумация на УОЗ замърсени храни като риби или морски деликатеси;

в) Хронична експозиция при ниски дози:характерна за населението като резултат на
глобалното замърсяване на околната среда и в зависимост от географското
разположение и нивата на индустриално замърсяване. Хората са изложени на
въздействие на УОЗ през целия си живот и във всеки човек днес могат да бъдат
открити УОЗ.

5.3.2. Нива в човешкия организъм
В световен мащаб са проведени значителен брой изследвания за съдържание на УОЗ в
майчино мляко с цел определяне експозицията на кърмачетата и свързания с това риск.
Възрастта на майките, броят на кърмачетата и хранителните навици са критични параметри
за определяне замърсяването на майчиното мляко с УОЗ и натрупването им в човешкия
организъм.

Полихлорирани бифенили (ПХБ )
В рамките на разработвания от 19 страни (Бразилия, България,
Хърватска, Чехия, Египет, Финландия, Унгария, Ирландия, Италия, Нова
зеландия, Нарвегия, Румъния, Русия, Словакия, Испания, Швеция,
Холандия, Украйна) международен проект “WHO-coordinated Exposure
Study on the Levels of PCBs, PCDDs and PCDFs in Human Milk,
Organohalogen Compounds, 2003” в Р България е извършено проучване
на съдържанието на ПХБ в майчино мляко от 30 здрави жени,
разпределени по 10 от три района на страната (Банкя -екологично чист и два - София и
Благоевград - в различна степен екологично замърсени). Резултатите показват най-високо
съдържание на ПХБ в майчиното мляко от Благоевград, следвано от това в София. Най-ниско
ниво се отбелязва в млякото на майките от екологично чистия район Банкя ( Таблица 41).
Таблица 41Ниво на ПХБ в майчино мляко (pg TEQ/g fat)

СЗО- ПХБ
Сума СЗО- ПХДД/ПХДФ + ПХБ

Банкя
3.74
8.82

София
4.21
10.35

Благоевград
4.70
11.81

Подобен ход имат и данните от изследването на трите представители на ПХБ -138,
153 и 180 (Таблица 42).
Таблица 42 Ниво на най-важните маркери за ПХБ в майчино мляко (ng/g fat)

ПХБ
ПХБ 138
ПХБ 153
ПХБ 180

Банкя
9.64
11.37
6.38

София
14.06
17.42
9.40

Благоевград
16.33
20.29
13.20
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Нива на ПХБ под 5 pg TEQ/g fat и на сумарното съдържание на трите индикатора под
40 ng/g fat са установени в майчино мляко в Бразилия, Австралия, Нова Зеландия, Унгария и
България. Най-високо съдържание на ПХБ е регистрирано в Украйна, Италия, Чехия и Русия
- над 15 pg TEQ/g fat. Най- високо е сумарното съдържание на трите представителя ПХБ 138,
153 и 180 в Испания, Словакия и Чехия (400 – 500 ng/g fat).

Диоксини и Фурани (ПХДД/ПХДФ)
СЗО провежда периодично мониторинг на нивата на ПХДД/ПХДФ и
диоксинопобни ПХБ в майчино мляко. Резултатите от третия тур
изследвания, проведени за периода 2001 г. – 2002 г. показват найниски нива на ПХДД/ПХДФ в майчино мляко за България (медиана –
6,14 pg WHO-TEQ/g fat), а за диоксиноподобни ПХБ – едно от найниските нива (медиана –4,21 pg WHO-TEQ/g fat) след Унгария
(таблица 43).

Таблица 43 Нива на ПХДД/ПХДФ и диоксин-подобни ПХБ в майчино мляко (2001 г-2002 г)
[pg WHO-TEQ/g fat]2

Страна
България
Чехия
Финландия
Унгария
Ирландия
Норвегия
Румъния
Русия
Словакия
Холандия
Украйна

ПХДД/ПХДФ
средно
6.14
7.78
9.44
6.79
6.91
7.30
8.86
8.88
9.07
18.27
10.04

диапазон
5.08-7.11
7.44-10.73
9.35-9.52
5.26-7.46
6.19-8.54
7.16-7.43
8.37-12.00
7.46-12.93
7.84-9.87
17.09-21.29
8.38-10.16

Диоксиноподобни ПХБ
средно
4.21
15.24
5.85
2.87
4.66
8.08
8.06
15.68
12.60
11.57
19.95

Брой
пулове

диапазон
3.74-4.70
14.32-28.48
5.66-6.03
2.38-4.24
2.72-5.19
6.56-9.61
8.05-8.11
13.38-22.99
10.72-19.49
10.90-13.08
14.10-22.00

3
3
2
3
3
2
3
4
4
3
3

Индустриализираните страни като Холандия показват относително високи нива на
ПХДД/ПХДФ. Повишени нива на диоксиноподобни ПХБ в майчино мляко се установявяват
в Украйна, Русия и Чехия.

2

Regiaonally based assessment of persistent toxic substances,Global Report 2003, UNEP
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5.3.3 Въздействие върху човешкото здраве
Проведени са много експериментални изследвания за установяване връзката между
експозицията на УОЗ и негативното въздействие върху опитни животни. На таблица 44 са
схематично са показани възможните ефекти на ПХДД/ПХДФ, ПХБ и ХХБ, както и
категорията на канцерогенност по ІARC*.
Таблица 44Потенциални ефекти на УОЗ

Възможен ефект върху

Диоксини

Фурани

ПХБ

ХХБ

Репродуктивност и развитие
Черен дроб - порфирия

X
X

X
X

X
X

X
X

Имунна система

X

X

X

X

Щитовидна жлеза и ретинол

X

X

X

X

Скелетна система
Ендокринен модулатор
Карциногенеза

X
X
X*

X
X

X
X

Група 1* – доказан
канцероген за човека:
Само за 2,3,7,8-

Група 3 – не се
класифицира
като канцероген
за човека

Група 2А –
възможен
канцероген за
човека

Категория на канцерогенност
*
по ІARC

*

Cl4DD

Група 2В –
вероятен
канцероген за
човека

Група 3 – не се
класифицира като
канцероген за човека:
За всички останали
ПХДД

ІARC – Класификация на химичните вещества,смеси и експозиции съгласно техния канцерогенен
риск за човека, съгласно процедури, приети като стандарти от Международната агенция за
изследване на рака:
Група 1 – доказан канцероген за човека; Група 2А – възможен канцероген за човека, Група 2В –
вероятен канцероген за човека, Група 3 – не се класифицира като канцероген за човека.

Подробно описание на възможните ефекти на УОЗ върху здравето на човека е посочено
в таблица 45.
Таблица 45 Възможни ефекти на УОЗ върху здравето на човека

УОЗ

Диоксини/Фурани

Въздействие върху човешкото здраве
Възможните негативни ефекти на ПХДД/ПХДФ включват: дермална токсичност (хлоракне
и хиперпигментация), промени в чернодробната функция и липидния метаболизъм;
намаляване на телесната маса; разстройства на имунната, ендокринната и нервната
системи.
2,3,7,8-ТХДД е потенциален тератоген и фетотоксичен агент при животни и причинява
рак при плъхове. Най-чувствителни групи към въздействието на диоксини и фурани са
плодът в майчиния организъм и новородените.

ПХБ

Негативните здравни ефекти на ПХБ за човека включват: кожни промени (хлоракне);
увреждане на черния дроб и щитовидната жлеза, имунотоксичност, невроповеденчески
отклонения, намаляване телесната маса на новородени, репродуктивна токсичност и
канцерогенност. ПХБ също така са класифицирани като ендокринни модулатори.

ХХБ

Вредните ефекти на ХХБ върху човешко здраве са свързани с: промени в чернодробните
ензими и увреждане на черния дроб и щитовидната жлеза; нервноповеденчески
отклонения; нарушения в имунната, ендокринната и нервната системи; намаляване на
телесната маса на новородени и репродуктивна токсичност. Известно е, че ХХБ
предизвиква чернодробно заболяване при хората (porphyria cutanea tarda).
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На фигура 18 са представени органите и системите в човешкия организъм, които
могат да бъдат увредени от диоксините и фураните.

Фигура 18 Потенциални ефекти върху органи и системи на човешкия огранизъм
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Инвентаризацията на източниците на замърсяване с диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в
страната и оценката на възможното замърсяване на околната среда дават основание да
се приеме, че съществуват рискови зони около промишлени и енергетични източници и
депа за производствени и битови отпадъци.



От оценката на замърсяването на околната и работната среда с ПХБ в страната може
да се предположи, че съществува здравен риск в районите на ТЕЦ на въглища и мазут,
около трансформатори, кондензатори и лошо поддържани електрически съоражения, в
близост до нерегламентирани сметища за битови отпадъци.



Няма данни за степента на замърсяване на околната среда при промишлени аварии,
горски пожари и нерегламентирано изгаряне на стърнища като източник на диоксини и
фурани.



Не са публикувани данни от здравни и епидемиологични изследвания на населението,
изложено на въздействието на диоксини и фурани.



Няма резултати от провеждан биологичен мониторинг на избрани рискови групи лица.
В страната не са провеждани проучвания за нива на ПХБ в човешкия ораганизъм на
избрани групи работници или рискови групи от населението както и за
неблагоприятните здравни ефекти върху критични органи и системи.



Няма данни за остри и хронични интоксикации с диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ сред
населението.
ИЗВОДИ:
В България са установени едни от най-ниските нива на ПХБ и ПХДД/ПХДФ в майчино
мляко в периода 2001 г. – 2002 г. в Европа.
Не са провеждани изследвания в страната за нива на ПХДД/ПХДФ, ПХБ и ХХБ в кръв и
мастна тъкан както и на ХХБ в майчино мляко.
Не са провеждани здравни и епидемиологични изследвания на населението и избрани
рискови групи, изложени на въздействието на диоксини/фурани и ПХБ.
Няма данни за остри и хронични интоксикации с диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ сред
населението.

6. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ХОРАТА
Основните източници на диоксини/фурани са производствените и отпадъчни газове
от различните клонове на индустрията и бита – производство на топло и електро енергия
(работещи на въглища ТЕЦ), метало-керамични и агломерационни процеси, металургия
(добив на чугун, стомана, кокс), високо-температурни технологии (производство на стъкло),
химични технологии (PVC, производство на хартия и др.), изгаряне на отпадъци (битови,
химически, кабели, отпадъчни масла, утайки), изгаряне на горива в бита (дърва и въглища),
отпадъчни газове от транспортните превозни средства и др.
Диоксините/фураните и полихлорираните бифенили присъстват в почти всички
високотемпературни горивни процеси, като преобладават тези при производството и
трансформирането на енергии (ТЕЦ, работещи на въглища, морално остарели инсинератори
за изгаряне на битови и опасни отпадъци) и изгаряне на битово гориво.
Очистването на промишлените отпадъчни газове може да бъде решено, макар и с
големи инвестиции, докато проблемите с битовото гориво могат да бъдат решени единствено
с промяна на горивата (природен газ, пропан-бутан).
Хексахкорбензена е продукт на окислителното хлориране на бензол и се отделя при
производства с ограничен капацитет, поради което очистването му трябва да става локално.
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Намаляване съдържанието на диоксини/фурани и ПХБ в отпадъчните газове е
изключително сложен въпрос и все още не е решен технологично и технически.
Това се дължи на:
-

многообразието на горивни и химически процеси, протичащи индивидуално, независимо
от привидно типовите технологии, които се използват;

-

техническите решения (различни видове котли за изгаряне, химически реактори,
разнообразно оборудване за улавяне на отпадъчните газове и др.) също са многообразни
и тяхното осъвременяване изисква високи инвестиции;

-

много съществен въпрос е скъпото оборудване за анализ на диоксини / фурани в
отпадъчните газове

Понастоящем се правят изследвания от различни фирми за редуциране на
съдържанието на диоксини / фурани в отпадъчните газове, като се използват различни
химико-физични процеси.
Както и при другите замърсители, намаляването на емисиите на УОЗ от различните
производства преминава през два етапа. Първия етап включва предприемането на мерки за
премахване на субстанциите, които водят до образуване на УОЗ или използването на
инхибитори, които подтискат формирането на УОЗ по време на термичния процес. Това са
т.н. първични мерки, които включват:
Замяна на използваните суровини;
Използване на добавки подтискащи образуването на УОЗ;
Оптимизация на технологичния процес;
Въвеждане на най-добри налични техники и технологии(НДНТТ).
Вторичните мерки включват въвеждане в експлоатация на оборудване за улавяне на
замърсителите от общия поток. С цел да се постигне съдържание на УОЗ в отпадъчните
потоци под 0,1 ng/Nm3 в повечето случаи се налага прилагане и на двата типа (първични и
вторични) методи.
Приложението на вторичните мерки за намаляване на емисиите на УОЗ изискват
оценка на всички технически аспекти на процеса на очистване.
Основните параметри, които трябва да бъдат взети под внимание са:
Ефективност на очистване;
Консумация на енергия и консумативи, пространствено разположение;
Надеждност;
Достъпност.
Развит е голям брой техники и технологии за намаляване на емисиите на УОЗ. Те
могат да се прилагат индивидуално или в различни комбинации и модификации. В
настоящият момент те се прилагат основно в инсталациите за преработка на отпадъци.
-

Най-използваните технологии за намаляване на емисиите на УОЗ са:
Инжектиране на активен въглен;
Адсорбция с активен въглен – фиксиран и подвижен слой;
Система „адсорбция – десорбция” – сухо и мокро впръскване на адсорбента;
Каталитичен процес;
Електронно лъчев процес.
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7. ОБОБЩЕНИЕ
7.1. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПХДД/ПХДФ, ХХБ И ПХБ В ЕМИСИИ
ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕНО ПРОИЗВОДСТВО

За изчисление на емисиите от УОЗ е използвана утвърдената със заповед на
Министъра на околната среда и водите “Методика за определяне на емисиите на вредни
вещества във въздуха”. Тя адабтира ЕС методика CORINAIR-94, SNAP-94 за условията на Р
България, като се отчитат националните специфики по отношение на дейности, технологии,
оборудване и действащата нормативна уредба за атмосферния въздух.

7.1.1. Годишни емисии на УОЗ – Диоксини/Фурани, ПХБ и ХХБ
През 2003 г. се наблюдава увеличение с 16,7% по отношение на емисиите на ПХДД/Ф
за 2002 г. По отношение на общите емисии на диоксини/фурани за 2003 г спрямо
базовата година 1990 г. се наблюдава спад с 53,9 % или 2,2 пъти, следвайки
Европейската тенденция. Съгласно официалните данни емисиите на диоксини и фурани
в Европа от 1990 г до 2003 г намаляват 2,7 пъти (63%).
За периода 1990 г.-2003 г годишно емитираните количества ПХБ са почти еднакви.
За периода 1990-2003 г. емисиите от ХХБ в атмосферния въздух показват значителна
тенденция към намаляване. В сравнение с базовата година 1990 г. емисиите на ХХБ
през 2003 г. рязко намаляват с 91,7% – 12,1 пъти, което се дължи на спада на
промишленото производство.

7.1.2. Годишни емисии на УОЗ по категории източници
Генерираните УОЗ емисии в Р. България за последните 5 години се движат в граници
както следва:
ПХДД/ПХДФ - 200 ÷ 255 g I-TEQ/y, като за 2003 г. са 254,9 g I-TEQ/y.;
ПХБ - 212 ÷ 261 кg/y, като за 2003 г. те са 260,7 kg;.
ХХБ - 38 ÷ 54 kg/y, като за 2003 г. те са 45 kg.
За периода 1990 г.-2003 г. емисиите от УОЗ в атмосферния въздух показват трайна
тенденция към намаляване. В сравнение с базовата година 1990 г. емисиите на
ПХДД/ПХДФ и ХХБ през 2003 г. рязко намаляват, съответно с 53,9 % или 2,2 пъти и с
91,7% или 12,1 пъти. Годишните емисии на ПХБ за същия период са почти еднакви.
Отчетеното намаление на емисиите на Диоксини и Фурани в атмосферата през 2003 г.
спрямо базовата 1990 г. се дължи основно на категориите източници “третиране и
депониране на отпадъци” – 95%; “горивни процеси в промишлеността” – 88%;
“производствени процеси”- 46%; “пътен транспорт и други моторни превозни средства”
– 43%. Най-нисък спад се отчита за категориите “горивни процеси в търговията,
административния и жилищния сектори” – 25% и “горивни процеси при производство
и трансформация на енергия “ – 23%.
Намалението на емисиите на ПХБ в атмосферата през 2003 г. спрямо базовата 1990 г.
се дължи основно на категориите източници “пътен транспорт и други моторни
превозни средства” – 54% и “горивни процеси при производство и трансформация на
енергия “ – 18%. Емисиите на ПХБ от категория “горивни процеси в търговията,
административния и жилищния сектори” нарастват значително с 88,8% , което се дължи
основно на нарасналото потребление на дърва и въглища в битовия сектор през
последните 5-6 години.
Основен източник на емисиите на ХХБ в атмосферния въздух са категориите
“производствени процеси” и “третиране и депониране на отпадъци”, като тенденцията е
към непрекъснато намаляване. Спрямо базовата 1990 г. рязък спад на емисиите през
2003 г. се отчита при категорията “третиране и депониране на отпадъци” с 91% или 11
пъти.
Процесите на горене представляват основен източник на емисии на
диоксини/фурани и ПХБ през 2003 г.
Топлоелектрическите централи изпускат около 48,1% от общото количество
ПХДД/Ф, следвани от процесите на битово горене – 27,8% , от горивни процеси в
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промишлеността и производствени процеси -13 % и пътен транспорт и други
превозни средства – 8,2%.
Най-голям източник на емисии на ПХБ през 2003 г са горивни процеси в
търговията, административния и жилищния сектори, в селското, горското и
водното стопанства с 63,1% от общите емиси на ПХБ, следвани от пътен
транспорт и други моторни средства и машини – 18,2% и горивни процеси при
производството и трансформацията на енергия – 17,7%.
Основен източник ХХБ емисии в атмосферата са категориите “третиране и депониране
на отпадъци” – 53,4% и “производствени процеси” – 46,7%, като за 2003 г. възлизат на
45 кг.

7.1.3.Емисии на ПХДД/ПХДФ, ПХБ и ХХБ през 2002 г. по области
Източниците на ПХДД/ПХДФ и ПХБ емисии в атмосферния въздух са разпределени в
цялата страна. 2935 източника от индустрията генерират количества от 0,0001 до 8,29
г/год.ПХДД/Ф, а 973 източника - от 0,0001 до 3,41 кг/год. ПХБ.
Основни източници на ПХДД/Ф и ПХБ емисии от категориите “горивни процеси при
производство и трансформация на енергия” и “производствени процеси” за 2002 г. са
ТЕЦ и промишлените предприятия.
Общите емисии на ПХДД/Ф, ПХБ и ХХБ от категориите “горивни процеси при
производство и трансформация на енергия” и “производствени процеси” за 2002 г. са
както следва : Диоксини/фурани - 132,67 г, представляващи 60,1% от годишните
емисии от всички категории източници (218,48 г); ПХБ – 40,56 кг или 16,2% от
годишните емисии (250,06 кг); ХХБ – 16 кг, 42,1% от общото емитирано количество (38
кг).
Най-висок дял на ПХДД/Ф емисии за 2002 г. е регистриран в област Стара Загора –
58,2%, следван от София-град – 12,2%, Перник – 7,9% и Бургас – 6%. Най-големи
количества ПХБ са емитирани в област София-град - 30 %, Хасково – 30% и Стара Загора
– 15% .
Източниците на ХХБ емисии
от производствени процеси са металургичните
предприятия, съсредоточени в областите Перник и София град, като 73,1% са
регистрирани в Перник.
Стойностите за ПХДД/ПХДФ и ХХБ, отнесени на глава от населението и единица
площ спрямо базовата 1990 година, бележат трайна тенденция към намаляване в пъти,
дължащо се основно на спада на индустриалното производство в България след 1990 г.
Стойностите на емисиите на ПХБ, отнесени на единица площ, почти не се променят,
докато отнесени на глава от населението нарастват. Това се дължи вероятно на
увеличеното потребление на дърва и въглища в битовия сектор след 1990 г.

7.1.4. Съществуваща политика
Непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с
източници на емисии в атмосферния въздух и върху емисиите от отделните източници се
извършва от:
Министерството на околната среда и водите, регионалните инспекции по околната
среда и общинските органи;
Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта - за
моторните превозни средства.

7.1.5. Система за инвентаризация на емисиите на вредни вещества в
атмосферния въздух
Отговорните институции на национално и регионално ниво за инвентаризацията на
емисии на вредни вещества във въздуха са Министерството на околната среда и водите и
Националният статистически институт (НСИ).
В България се провеждат две паралелни инвентаризационни програми. Първата
обхваща 150 големи стационарни източника и се извършва от РИОСВ. Втората обхваща 2000
точкови източника и се извършва от НСИ. И двете прогами се ръководят от МОСВ.
Събраните данни се отнасят до контрол на замърсяването на въздуха от промишлени
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инсталации и тяхната ефективност, технологични и производствени данни, както и данни за
използваните горива и наложените санкции.
Данни за емисиите се съхраняват на национално и регионално ниво. На национално
ниво ИАОС е отговорната институция за окончателно изготвяне на националната
инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха и докладване на данните на
UNECE/CLRTAP (Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни
разстояния ).

7.1.6. Съществуваща нормативна база
Спазването на съществуващото национално законодателство по отношение на
управлението на УОЗ емисии от непреднамерено производство гарантира намаляването на
тяхното негативно въздействие върху околната среда и здравето на човека.

7.2. МОНИТОРИНГ НА УОЗ ЕМИСИИ
7.2.1.Нива на диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ във въздуха
Няма международни нормативни изисквания за извършване на мониторинг за оценка на
качеството на атмосферния въздух по отношение на УОЗ в емисии .

7.2.3.Нива на диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в почва
Няма международни нормативни изисквания за мониторинг на замърсяването на почвата,
причинено от емисии на диоксини и фурани. .
Съдържанията на ПХБ сума в почвите са значително (с порядък) под предохранителните
равнища на концентрации, в резултат на което се приема, че не съществува потенциална
опасност за замърсяване на почвите с ПХБ.
Направените анализи показват, че в РБългария няма почви замърсени с ХХБ.

7.2.4. Нива на диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в подземни води
Няма международни нормативни изисквания за мониторинг на замърсяването на
подземните води, причинено от емисии на диоксини и фурани.
През 2001 г. в България няма подземни води, замърсени с ПХБ. Всички стойности са под
екологичния праг (ЕП), което класифицира подземните води като подземни води в
отлично състояние.
В България няма подземни води, замърсени с ХХБ. За периода 1998 г. - 2002 г. всички
стойности са под ЕП, което класифицира подземните води като подземни води в отлично
състояние.

7.2.5. Нива на УОЗ – диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ в храни
Не е установено наличие на остатъчни количества от хлорорганични съединения от
група B (3)(a) - устойчиви органични замърсители (УОЗ) - ПХБ в изследваните проби от
живи животни, прясно месо, домашни птици, риба, питомен дивеч и дивеч , сурово
прясно мляко, кокоши яйца и пчелен мед в Р България за 2003 г.
Не са провеждани изследвания за съдържание на диокси/фурани и ХХБ в храни.

7.2.6. Нива в човешкия организъм и Въздействие върху човешкото
здраве
В България са установени едни от най-ниските нива на ПХБ и ПХДД/ПХДФ в майчино
мляко в периода 2001 г. – 2002 г. в Европа.
Не са провеждани изследвания в страната за нива на ПХДД/ПХДФ, ПХБ и ХХБ в кръв и
мастна тъкан както и на ХХБ в майчино мляко.
Не са провеждани здравни и епидемиологични изследвания на населението и избрани
рискови групи, изложени на въздействието на диоксини/фурани и ПХБ.
Няма данни за остри и хронични интоксикации с диоксини/фурани, ПХБ и ХХБ сред
населението.
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ТОВА ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ СЕ ИЗДАВА ОТ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА

ПРОГРАМАТА НА ООН ПО ОКОЛНА СРЕДА (UNEP) И
ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ПО ОКОЛНА СРЕДА (GEF)
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