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Abstract 

 In recent decades, the planet's climate has changed significantly. According to the European 

Commission's Joint Research Center (JRC), heatwaves in Europe are expected to be more frequent 

and intense. In this study, data from the Level-2 product LST from Sentinel-3 was used for analysis 

of the heatwave that occurred in Bulgaria in the summer of 2021. The four largest cities in Bulgaria 

- Sofia, Plovdiv, Varna and Burgas were analyzed with night LST data, captured around 22-23 h 

local time. Differences in surface temperature due to different types of land cover can be clearly 

seen. The maximum values of the pixels exceed 30°C at three of the investigated dates -  01.08., 

02.08. and 10.08.2021. 

Keywords: LST, urban heat island, remote sensing, climate change. 

Въведение 

Климатичните промени са една от най-дискутираните в обществото теми в днешно 

време. В последните десетилетия климата на планетата се променя осезаемо, доказателства 

за което се намират в промяната на множество показатели. Според изследване на 
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Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) горещите вълни в 

Европа се очаква да бъдат по-чести и интензивни (Feyen, 2020). Ако не бъдат взети мерки, 

до края на XXI в. се очаква случаите на смърт на континента, причинени от горещи вълни, 

да бъдат увеличени 30 пъти. При сценарий с увеличение на температурите с 3°C до 2100 г. 

това възлиза на 90 000 смъртни случая на година. При увеличение на средната температура 

на планетата с 1.5°C прогнозата е за 30 000 смъртни случая на година. Застрашени в това 

отношение са в по-голяма степен хората, живеещи в южната част на континента. Според 

доклада на JRC съществуват два допълнителни фактора - здравословното състояние на 

хората и животът в големи градове, в които се наблюдава градски топлинен остров. 

Горещите вълни, тяхното проявление и ефекти върху здравето на хората в България 

все още не са достатъчно добре проучени.  Иванов и Евтимов (2014) правят оценка на 

топлинния стрес в страната за периода 2003 – 2012 г. Димитров и Спасова (2020) разглеждат 

горещите вълни в София и влиянието им върху случаите на инфаркт и инсулт през лятото, 

като установяват, че за топлото полугодие между 2007 и 2011 г. в София са регистрирани 24 

случая на горещи вълни, което сумарно прави 148 дни или 19.3% от цялото време през 

топлото полугодие. Димитров, Попов и Илиев (2020) използват безпилотна летателна 

система (БЛС), чрез която демонстрират ясно разликите в температурата на повърхността в 

градската територия на столичния град. В същото време земното покритие в градските 

територии и изследването на неговата динамика чрез актуални данни от Urban Atlas и други 

източници са добре познати у нас (Тодоров, 2018), (Цветков, 2019), (Sarafova, 2021) и др. 

Sentinel-3 е мисия на Европейската космическа агенция и Европейската организация 

за експлоатация на метеорологични спътници (EUMETSAT), част от космическия сегмент 

на програма „Коперник“, чиято цел е да предоставя данни за състоянието на моретата и 

океаните, както и за ежедневно наблюдение на сушата. Мисията се състои от два спътника 

– Sentinel-3A и Sentinel-3B, а първите данни са получени през 2016 г. Сензорът SLSTR (Sea 

and Land Surface Temperature Radiometer) регистрира температурата на повърхността с 

прецизност 0.3 °C (Европейска космическа агенция, 2021). Продуктът LST (Land Surface 

Temperature) е от ниво 2 и предоставя данни за стойностите на температурата на 

повърхността (LST) за всеки отделен пиксел с размер 1 km. 
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В настоящото проучване ще бъдат използвани данните от продукта Level-2 LST от 

Sentinel-3, за да бъде направена визуализация и анализ на данните от периода на горещата 

вълна, която обхвана България през лятото на 2021 г. в четирите най-големи града в 

България – София, Пловдив, Варна и Бургас.  

2. Материали и методи 

2.1. Изследвана територия 

Основната пространствена единица, на която се извършва проучването, е базирана 

на общоприетата методология за дефиниране на териториални единици – функционални 

урбанизирани зони (Dijkstra, 2019). Градовете са дефинирани като локални 

административни единици (Local administrative unit - LAU), в които по-голямата част от 

населението живее в градски център, който е населен с най-малко 50 000 души. Около тях 

се намира зона, в която се осъществява активна комуникация за работа или обучение на 

населението. Двете зони заедно формират функционалната урбанизирана зона (Tosheva, 

2019). 

За това изследване ще бъдат използвани полигоните, формиращи ядрата (urban core) 

на функционалните урбанизирани зони на София, Пловдив, Варна и Бургас, налични от 

услуга „Земя“ на програма „Коперник“. 

Територията на София обхваща самия град, както и малки части от Витоша и Стара 

планина. Зоната на гр. Пловдив включва в себе си и част от промишлените зони. Бургас и 

Варна включват градската зона и част от околните територии. 

Според краткия анализ на Национален институт по метеорология и хидрология 

(НИМХ) за месец юли той се характеризира със следното: 

• Средните месечни температури са между 20 и 27 °С и имат отклонение от нормата 

между +1 и +4 °С. Месецът ще се окаже най-горещият юли след 2012 г.; 

• Подобно горещ е бил също месец юли на 2007 г.; 

• През почти всички дни температурите са над нормата; 

• Само към 02-03.07 и 22-25.07. е с температури близки до нормата; 
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• Най-високите температури са измерени на 27-28.07. и са предимно между 33 и 40 

°С; 

• В Сандански на 28.07. е измерена максимална температура 40.9 °С, в Русе – 40.1 °С, 

а в София – 36.3 °С; 

• По Черноморието най-високите температури са между 30 и 35 °С 

След анализ на тези данни за начална дата на настоящето изследване бяха 

селектирани данни от първите дни след 20 юли, за да се изследва температурата на 

повърхността преди началото на горещата вълна.  

Анализът на НИМХ за месец август показва следното: 

• Август на 2021 г. е най-горещият месец август от 2011 г. насам. По данни до 

30.VIII, средните месечни температури в оперативните станции на НИМХ са 

между 19 и 28 °С и имат отклонение от климатичната норма между +2 и +4.5 °С. 

За последните 30 години по-горещи са само месеците август на 2001 и 2010 г.; 

• През почти всички дни температурите са над нормата. Само към 19-20.08., на 

26.08. и на 29.08. е с температури близки до нормата, а на 30.08. е относително 

студено; 

• Най-високите температури са измерени на 01-02.08. или на 05.08. и са предимно 

между 35 и 42.5 °С; 

• В Сандански на 02.08. е измерена максимална температура 42.5 °С, а в Садово – 

42.6 °С. В София най-високата измерена температура е 38.0 °С на 05.08. По 

Черноморието най-високите температури са между 30 и 36 °С; 

• Месецът започва със слънчево и горещо време. Има пренос на тропичен въздух 

от югозапад и над страната. На 07.08. отново се установява предимно слънчево 

време. През периода 08-10.08. антициклон определя слънчевото и горещо време 

с максимални температури между 35 и 40 °С. През периода 11-13.08. от север-

североизток прониква хладен въздух. В източните и планинските райони има 

краткотрайни валежи с гръмотевици. По-интензивни са явленията в Югоизточна 

България и обл. Смолян, където има и градушки. През периода 14-16.08. времето 

отново е слънчево и горещо с преобладаващи максимални температури на 16.08. 
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между 33 и 38 °С, по Черноморието и в Североизточна България - между 27 и 32 

°С. се пренася пустинен прах от Сахара. 

С оглед на тази справка от НИМХ е дефиниран периодът на изследването да бъде до 

16.08., когато завършва горещият период. 

2.2. Данни 

 Процесът на селекция на необходимите данни се извършва чрез портала за отворени 

данни от програма „Коперник“. Използвани са само вечерни заснемания, които се 

извършват около 22-23 ч. От всички дати, за които има налични сцени, са премахнати тези, 

на които има облачност върху някои от изследваните градове. Така са получени данни за 

следните дати (Табл. 1): 

Дата Час Статус Бележка 

24.07.2021 22:34 Преди горещата вълна Използван за София, 

Варна и Бургас, 

поради наличие на 

облак над Пловдив 

26.07.2021 23:20 Преди горещата вълна Използван само за гр. 

Пловдив 

01.08.2021 23:03 По време на горещата 

вълна 

Всички градове 

02.08.2021 22:40 По време на горещата 

вълна 

Всички градове 

07.08.2021 23:08 По време на горещата 

вълна 

Всички градове 

10.08.2021 23:32 По време на горещата 

вълна 

Всички градове 

15.08.2021 23:01 По време на горещата 

вълна 

Всички градове 

16.08.2021 23:14 Край на горещата вълна Всички градове 

Табл. 1. Данни, използвани в изследването. 
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За дефиниране на точните изследвани територии около четирите града са използвани 

полигоните от програма „Коперник“, услуга „Земя“ за функционалните урбанизирани зони 

актуални към август 2021 г. (версия 13). Те съдържат общо 788 броя зони, които включват 

страните от ЕС, Западните Балкани, Турция и др. Ядрото на функционалните урбанизирани 

зони е изведено като отделен полигон за всеки град, за да бъде използвано като основа за 

анализ в следващите стъпки. 

Данните от продукта LST на Sentinel-3 са обработени в софтуера на Европейската 

космическа агенция SNAP, а последващата им обработка и визуализация се извършва в 

QGIS 3.20. Обработката на първичните данни включва и превръщане на стойностите за 

температура на повърхността от K (Келвин) в градуси по Целзий (°C) (Фиг. 1). 

 

 

Фиг.1. Процес на обработка на данните. 

Като резултат от този процес са генерирани растери за всяко ядро на функционална 

урбанизирана зона. 

Резултати и дискусия 

Получените след обработката растери показват различната степен на нагряване на 

обектите, разположени в изследваните площи. Ясно могат да бъдат забелязани разликите в 

температурата на повърхността, обусловени от различните видове земно покритие. 

Максималните стойности на пикселите за изследваните растери показват стойности над 

30°C за датите 01.08.,02.08. и 10.08. (Фиг. 2.). 
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Фиг. 2. Стойности на максимална температурата на повърхността за изследвания период (температура 

на най-горещия пиксел). 

Най-горещите пиксели за всяка от изследваните дати са показани в Табл. 2. 

Дата Максимална 

темп. °C 

Местоположение 

24.07.2021 26.86 Варна, до нос Св. Георги (резиденция Евксиноград) 

 

01.08.2021 30.22 Пловдив, централна градска част – кв. Младежки хълм – 

Капана – два съседни пиксела 
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02.08.2021 31.06 Пловдив – Военна болница – кв. Чайка, два съседни пиксела 

 

07.08.2021 26.82 Пловдив – на юг от гребен канал 

 

10.08.2021 32.97 Бургас, промишлена зона – север, жп гара 

„Разпределителна“ – два съседни пиксела 
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15.08.2021 26.74 Бургас, централна градска част и част от Морска градина 

 

16.08.2021 25.65 Бургас, до пистата на летище „Сарафово“ 

 

Табл. 2. Максимални стойности на температурата на повърхността за всяка от разгледаните дати.  

Анализът на данните за гр. София показва три дни от изследваните със значително 

по-високи стойности на температурата на повърхността в основната градска част спрямо 

околната територия – на 01.08, 02.08. и на 10.08.2021 г. На тези дати особено добре се 

забелязват няколко пояса от северозапад на югоизток: 
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• По-високи стойности на температурата на повърхността в подножието на 

Стара планина, в района около рудниците на „Кремиковци“, кв. Кремиковци, 

кв. Сеславци; 

• Пояс с по-ниски температури в северната част на Софийската котловина, в 

която има земеделски земи; 

• Основната част от града също е с по-високи стойности – повърхностен 

градски топлинен остров (surface urban heat island - SUHI); 

•  От двете страни на южната дъга на околовръстния път се намират все още 

незастроени терени, които са с по-слабо нагряване и поради тази причина се 

виждат като ивица с по-ниски стойности на пикселите. Тази ивица започва от 

Самоковско шосе и стига до около резиденция Бояна; 

• На юг от тях се простира още една ивица по-топли пиксели, които се намират 

в Бояна, Драгалевци, Симеоново и представляват тази по-плътно застроена 

част от града; 

• В оставащата част от територията към планината Витоша се наблюдава 

постепенно намаляване на температурата на повърхността, обусловено от 

надморската височина. 

Тази подредба на поясите се наблюдава във всички изследвани дати, но с най-голям 

контраст и разлики по между си са в дните с по-високи температури (Фиг. 3.). 
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Фиг. 3. Температура на повърхността на ядрото на функционалната урбанизирана зона на гр. София. 
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 Данните за гр. Пловдив (Фиг. 4.) показват ясно разграничението между по-топлия 

град и околната територия. На 01.08., 02.08. и на 07.08 най-високата стойност от всички 

четири града е именно там, като най-топлият пиксел и за трите дати е различен (Табл. 2.).  

 

Фиг. 4. Температура на повърхността на ядрото на функционалната урбанизирана зона на гр. Пловдив. 
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Централната част на гр. Варна и районът около пристанището са с най-високите 

стойности на температура на повърхността, като те отново са най-високи за датите 01.08., 

02.08. и 10.08. (Фиг. 5.). 

 

Фиг. 5. Температура на повърхността на ядрото на функционалната урбанизирана зона на гр. Варна. 

 Както и при другите градове, в гр. Бургас факторът земно покритие оказва силно 

влияние, като се виждат по-високите стойности около промишлените зони на града, жп 

гарата и местата с по-плътно застрояване (Фиг. 6.). Най-горещият пиксел от всички 

изследвани градове се намира в Бургас на датите 10.08., 15.08. и 16.08. 
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Фиг. 6. Температура на повърхността на ядрото на функционалната урбанизирана зона на гр. Бургас. 

Резултатите от обработката на данните показват, че използването на данни от 

спътниково наблюдение на Земята за оценка на градските топлинни острови (SUHI) и 

влиянието на типовете земно покритие върху степента на нагряване на повърхността, има 

голям потенциал и възможности за установяване на тенденции в бъдеще. Едно от големите 

предимства на данните от Sentinel-3 е регулярното заснемане на големи територии и 

възможността да бъдат използвани дълги времеви серии, така че да се изследват 

дългосрочно тези климатични феномени. Тъй като данните са със свободен достъп, този тип 

анализи се извършват за различни населени места по света, което позволява сравняването 

на данни от различни континенти, държави или между градове със сходни климатични 

характеристики. Също така използването на тези данни може да позволи извършването на 

анализ и евентуална корелация с данни за смъртността по време и след топлинна вълна – тя 

се смята за „тих убиец“ и ефектите от нея са отложени във времето.  
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Недостатъците на тези данни са най-вече свързани с размера на пиксела, който сега 

обхваща различни типове земно покритие и повърхнини – бетон, асфалт, покриви на сгради, 

паркове. Въпреки това обаче данните позволяват нагледно да бъдат визуализирани 

разликите между по-нагретите градски части и периферията, което може да бъде използвано 

при разработването на политики за намаляване на ефектите от климатичните промени на 

национално и местно ниво. 
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