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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Под качество на атмосферния въздух се разбира състоянието на приземния слой на 

атмосферата (на височина до 100 m), определено от състава и съотношението на 

естествените съставки и добавените вещества от естествен и антропогенен произход. 

Kачеството на атмосферния въздух (КАВ) се оценява чрез измерване на пределно 

допустимите концентрации на вредни вещества за определен период от време. Те не 

трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху околната среда и 

организма на човека, тъй като са потенциални причинители на различен тип заболявания. 

Замърсяването на въздуха се отразява отрицателно върху качеството на водата и почвата 

и уврежда екосистемите, като предизвиква еутрофикация и киселинен дъжд. Сред 

основните замърсители са въглероден диоксид, въглероден оксид, въглеводороди, 

алдехиди, радиоактивни вещества и тежки метали, серен диоксид, азотни оксиди, прах и 

др. Замърсяването на въздуха има многобройни източници, но се дължи предимно на 

промишлеността, транспорта, производството на енергия и селското стопанство. Не 

трябва да се подценяват като замърсител и изходните газове от домакинствата, особено 

в малките градове и селата или в големите градове през зимата. Мониторингът на нивата 

на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация 

на гражданите и да се предприемат превантивни действия (Директива 2008/50/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на 

атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа).  

Атмосферното замърсяване представлява главен риск за човешкото здраве в много 

големи модерни градове. Всеки град се бори с различен тип замърсяване, тъй като 

замърсителите се влияят от голям брой фактори – естествени и антропогенни. Поради 

интензивното замърсяване в големите градове се говори за т. нар. градски климат. Най 

общо той се характеризира с по – висока температура и по – ниска влажност, също и с 

по – особено разпространение на замърсителите – градовете са като топлинни острови и 

така водят до понижаване разсейването на замърсителите с ветровете. Световната 

здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за 

здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз. Много 

от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните 

стойности посочени от СЗО за качеството на въздуха по най-малко един показател. 

Замърсяването на въздуха е значим рисков фактор за здравето в Европа и целия свят. 

Почти един от всеки пет европейци твърди, че страда от респираторни проблеми, не 

всички от които са непременно свързани с лошото качество на въздуха. Четирима от 
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всеки пет мислят, че ЕС трябва да предложи допълнителни мерки за решаване на 

проблемите с качеството на въздуха в Европа. В същото време трима от всеки пет не се 

чувстват информирани по въпросите на качеството на въздуха в своята страна. Всъщност 

въпреки значителните подобрения през последните десетилетия, едва под 20% от 

европейците мислят, че качеството на въздуха в Европа се е подобрило. Повече от 

половината европейци всъщност са на мнение, че качеството на въздуха се е влошило 

през последните 10 години 

(https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WorldEnergyOutlookSpecialR

eport2016EnergyandAirPollution.pdf ). Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие прогнозира, че през 2050 г. замърсяването на атмосферния въздух ще стане 

основна причина за смъртните случаи, свързани с околната среда, в световен мащаб . 

Освен това замърсяването на въздуха е класифицирано и като главен, свързан с околната 

среда причинител на ракови заболявания. 

Качеството на въздуха в България поражда сериозни тревоги: измерванията 

показват, че гражданите в цялата страна дишат въздух, който се оценява като вреден за 

здравето. Например, концентрацията на ФПЧ2,5 и ФПЧ10 е много по-висока от 

стойностите, предписани от Европейския съюз и Световната здравна организация (СЗО) 

за защита на здравето. Концентрациите на ФПЧ2,5 в градските зони на България са били 

най-високи от всички 28 страни-членки на ЕС като средни стойности за тригодишен 

период. При ФПЧ10 България също води сред страните с най-силно замърсяване със 

среднодневна концентрация от 77 µg/m3 (граничната стойност на ЕС е 50 µg/m3). Според 

Световната здравна организация 60% от градското население на България е изложено на 

опасни (нездравословни) нива на прахови частици (ФПЧ10).  

Община Пловдив е класифицирана като район, в който нивата на замърсителите 

прах, фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид и кадмий 

превишават установените норми или нормите плюс определените допустими отклонения 

от тях. Град Пловдив бе обявен за европейски град с най-влошени показатели за качество 

на атмосферния въздух през 2008 г. от Италианския статистически институт (ISTA, 

2011). През следващата 2009 г. година град Пловдив отново бе сред първите четири 

европейски града с висока степен на замърсеност на въздуха. Данните от пунктовете за 

мониторинг на качеството на атмосферния въздух в Пловдив ясно показват, че 

значителни части от жилищната зона на града са под въздействие на наднормени 

замърсители на атмосферния въздух, в това число серен диоксид, прах (общ, 

суспендиран, ФПЧ), азотни оксиди, кадмий.  
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Този факт поражда редица въпроси относно степента на информираност на 

гражданите за състоянието на въздуха в Пловдив, степента на информираност относно 

негативните последици за здравето и степента им на тревожност, както и в посока какво 

е отношението и моделите на поведение за намаляване замърсяването на градската среда 

и подобряване качеството на живот. 
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2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

2.1. Качество на въздуха = качество на живот 

Атмосферното замърсяване е проблем на модерното общество, който е особено 

актуален за гъсто населените градски райони. Газообразни, течни или твърди 

субстанции, замърсителите оказват негативен ефект върху компонентите на околната 

среда и представляват риск за човешкото здраве в много големи градове, в това число и 

гр. Пловдив. Децата са най-ранимата популационна група, за която е доказано, че рискът 

от възникване на свързана с атмосферното замърсяване дихателна патология в детството 

е от два до четири пъти по-голям от този при възрастните, поради анатомична и 

функционална незрялост на дихателната система. Характерно за кърмаческата и детска 

възраст е все още несъвършената обща и местна защита и повишената чувствителност 

към токсиканти. Освен това, малките деца са особено уязвими от влиянието на 

атмосферните замърсители поради по-учестеното дишане и повишената белодробна 

вентилация, в следствие на което те вдишват по-високи концентрации при еднаква 

експозиция с възрастните (WHO, 1997). 

С внимание следим каква храна ядем и каква вода поемаме, но рядко се замисляме 

за въздуха, който дишаме. Какво дишаме, защо е попаднало във въздуха, как е попаднало 

там, какво означава това за моето здраве? Това са важни въпроси, защото ако въздухът 

стане вреден за дишане, това би имало значителни ефекти върху живота на планетата ни. 

Природните явления и катастрофи (пожари, вулканична дейност и др.) винаги са 

оказвали влияние върху съдържанието на прах и други вредни вещества в атмосферния 

въздух. Но с навлизане на индустриализацията и развитието на икономиката, транспорта, 

земеделието през последните два века, човешката дейност е сред водещите източници на 

замърсяване на атмосферния въздух. Сред най-замърсяващите човешки дейности се 

нареждат транспорта, преобразуването и горенето на изкопаеми горива (въглища, нефт, 

газ), производството, жилищният сектор, земеделието 

(https://www.greenpeace.org/bulgaria/).  

Замърсяването на въздуха е невидим проблем. Въпреки това последиците за нашия 

всекидневен комфорт и здраве са сериозни. Доброто качество на въздуха е предпоставка 

за благоденствието и доброто ни здраве. Замърсеният въздух предизвиква дискомфорт, 

задух, кашлица, парене на очите. Дълготрайното влошаване на качеството на 

атмосферния въздух може да доведе и до по-сериозни последици за нашето здраве като 

астма, сърдечно-съдови заболявания, рак на белите дробове, заболявания свързани с 

нервната и репродуктивната системи. Според изследване на Световната здравна 
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организация (СЗО) над 7 милиона души годишно умират преждевременно от 

заболявания, свързани със замърсяването на въздуха. Отново по статистика на СЗО в 

България над 18000 души умират преждевременно заради замърсения въздух. 

Излагането на замърсяванията в атмосферния въздух е свързано с широк спектър 

от остри и хронични здравни последици, вариращи от дразнещи ефекти до смърт. Макар 

че последствията при респираторните и сърдечно-съдовите заболявания са добре 

документирани, нови научни изследвания показват замърсяването на въздуха и като ново 

възникнал рисков фактор за здравето на децата и дори за диабет. Особено силно са 

засегнати чувствителни и уязвими групи като бременните жени, децата, възрастните и 

вече страдащите от респираторни и други сериозни заболявания, както и групите с ниски 

доходи. Съществува солидна документация за здравните последици от замърсяването на 

въздуха, въпреки че във въздуха може да има сложни смеси от замърсители. 

Замърсяването на въздуха съществува като смес от течни и твърди състояния, смес от 

газообразни, летливи, полулетливи и прахови частици, като точният му състав варира в 

широки граници. Основните замърсители, за чието въздействие върху здравето има 

многобройни изследвания, са праховите частици, озонът, азотният диоксид, серният 

диоксид, метанът, живакът и саждите (WHO, 1997). 

Повече от 95% от населението на света диша нездравословен въздух и най-тежко 

засегнати са бедните нации,а продължителното излагане на замърсен въздух причинява 

приблизително 6,1 милиона смъртни случая по света през 2016 г. Замърсяването на 

въздуха е четвъртата най-честа причина за смъртност сред всички рискове за здравето в 

световен мащаб. През 2016 г. общо 2,5 милиарда души - един на всеки трима граждани в 

света, са изложени на замърсяване на въздуха от твърди горива като дървесина или 

въглища. Броят на хората, които ползват твърди горива е намалял от 3.6 милиарда души 

по света през 1990 г. до около 2,4 милиарда през 2016 г., въпреки нарастващото 

население.През 2015 г. всеки един на шест смъртни случая по света, е свързан със 

замърсяване под някаква форма - въздух, вода, почви, химическо замърсяване или 

замърсяване на работното място. Това прави общо 9 милиона смъртни случая 

(https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=7425). 

Навсякъде по света 9 от всеки 10 души живее в райони със силно замърсен въздух, 

като всяка година умират около 7 млн. души в резултат на това. Институтът по здравни 

ефекти подготви доклад, от който се вижда, че Китай и Индия са страните с най-много 

смъртни случаи в следствие на мръсния въздух. Когато става въпрос за съотношение 

население/смърт поради излагане на замърсяване, Пакистан и Афганистан водят в тази 

https://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=7425
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негативна класация. (https://www.dnes.bg/stranata/2018/11/10/prouchvane-bylgarite-dishat-

nai-mrysniia-vyzduh-v-evropa.393171). 

Излагането на замърсяване от околната среда убива 1,7 милиона деца под 

петгодишна възраст всяка година. В световен мащаб повече от един на всеки четири 

смъртни случая сред децата под 5-годишна възраст се дължи на опасностите от околната 

среда, сред които замърсяване на въздуха в помещения, замърсена вода и лоши хигиенни 

условия, съобщава СЗО. Според тях 570 000 деца под петгодишна възраст умират всяка 

година от респираторни инфекции, свързани със замърсяването на въздуха в помещения 

и вторичния тютюнев дим. Изменението на климата и повишените рискови фактори, 

сред които покачващите се температури и нива на CO2, е довело до по-високи нива на 

полени, което е свързано с разпространението на астма сред малките деца. Между 11 и 

14 процента от децата под петгодишна възраст в момента страдат от симптоми, свързани 

с астма, като 44% от тези случаи се дължат на фактори на околната среда, казва СЗО 

(https://hicomm.bg/novini/szo-zamrsyavaneto-na-okolnata-sreda-ubiva-17-miliona-deca-

vsyaka-godina.html). 

Въздухът е на всички нас. Ние всички сме отговорни за неговото замърсяване. Но 

и всички ние заедно можем да спомогнем за намаляване на вредните емисии и 

подобряване качеството на това, което белите ни дробове поемат. 

 

2.2. Основни замърсители на атмосферния въздух 

Една от първите стъпки за подобряване качеството на въздуха, който дишаме, е да 

разберем всъщност както точно го замърсява, кои са източниците и какво точно могат да 

причинят на здравето ни. Сред основните източници на замърсяване в страната са 

битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва), горенето на въглища за 

производството на електро- и топлоенергия от ТЕЦ, автомобилния транспорт, 

промишлеността, строителните и ремонтни дейности. Разпределението на дела на 

различните източници на замърсяване варира в различните населени места. Например, в 

по-големите градове, автомобилният транспорт може да има по-голям дял на емисиите 

на азотни оксиди, отколкото в по-малките населени места. Транспортът е най-бързо 

растящият източник на емисии на въглероден двуокис (CO2), които са се увеличили с 

32% от 1990 г. насам. Всеки изгорен литър гориво изхвърля в атмосферата до 2,3 kg CO2. 

По този начин, всеки човек, който използва колата си дневно (със средно изминато 

разстояние от около 30 km) генерира около 2 тона CO2 годишно. Градовете в близост до 

https://www.dnes.bg/stranata/2018/11/10/prouchvane-bylgarite-dishat-nai-mrysniia-vyzduh-v-evropa.393171
https://www.dnes.bg/stranata/2018/11/10/prouchvane-bylgarite-dishat-nai-mrysniia-vyzduh-v-evropa.393171
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въглищни ТЕЦ-ове имат по-високи нива на серен диоксид (SO2) от местата, които са по-

отдалечени от индустриалните центрове.  

Вредните вещества във въздуха могат да се разделят на две категории – първични 

замърсители и вторични замърсители. Първичните замърсители са резултат от 

човешката дейност. Вторичните се образуват при взаимодействието на първичните 

замърсители с околната среда.   

Според критериите на СЗО основните замърсители, характеризиращи качеството 

на атмосферния въздух за продължителен период от време са прах, серен диоксид и 

азотен диоксид (WHO, 1997). Едновременно с това, всеки район се отличава и със 

специфични замърсители в зависимост от вида и характера на стопанската дейност, 

интензивността на автотранспорта, вида на отопление, климато-географски особености 

и др. 

Прахови частици: Смес от твърди и течни частици с различен произход, големина, 

форма, повърхност, химически състав и разтворимост. В зависимост от състава си може 

да бъде органичен, неорганичен и смесен. Органичните прахове имат растителен, 

животински или синтетичен произход – полени, емисии от изгарянето на биогорива, 

битова смес, производство на пластмаси и др. (Herr et al., 2004; Perez, 2006). 

Неорганичният прах, чиито основни източници са строителната промишленост 

(производство на цимент, циментови изделия, тухли и други строителни материали), 

топлоелектрически централи с въглища, предприятия за изкуствени торове, 

автотранспорт и др., се характеризира с високо съдържание на силициев диоксид, 

калциеви и магнезиеви съединения, някои тежки метали и др.  

Влиянието на замърсяването с прах върху здравето е пряко и косвено. Прякото 

влияние се характеризира с дразнене (предимно от грубо дисперсната фракция), което 

може да бъде само механично, ако прахът не съдържа химически активни съединения. В 

този случай едрите частици се изхвърлят със секретите чрез мукоцилиарния механизъм. 

Ако прахът съдържа химически дразнители, биологическият ефект е по-специфичен. Във 

всички случаи, дразненето повишава честота на защитните реакции и позитивира 

свързаните с тях симптоми – увеличена секреция, хрипове, кашлица и пр. В зависимост 

от произхода и състава прахът има редица специфични характеристики и ефекти. 

Циментовият прах, например, има алкално рН, дразни и уврежда очите, кожата, 

дихателните лигавици, ограничава дихателните функции (Maciejewski & Bielichowska-

Cybala, 1991; Mwaiselage et al., 2004). При продължителна експозиция съдържащите се в 

него олово и други токсични елементи водят до хематологични, чернодробни и други 
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отклонения (Mojiminiyi et al., 2007). Съобщава се и за по-висок процент преждевременни 

раждания при бременни, живеещи на разстояние от 2 до 4 km (Yang et al., 2003). Особено 

опасен за здравето е азбестовият прах (Ohlson et al., 2007).  

Ако експозицията е продължителна, но нискостепенна (30-150 μg/m3), 

респирабилният прах предизвиква увеличаване на смъртността от дихателни и сърдечно-

съдови заболявания, а дневните колебания в нивата му (ФПЧ10) пряко корелират с 

хоспитализацията на деца и с отсъствието им от училище и детска градина (Dickey, 2002). 

Съществено значение за влиянието на праха върху здравето има и големината на 

частиците. Според Международната организация по стандартизация и Европейския 

комитет по стандартизация за целите на мониторинга грубата фракция се определя като 

частици с големина 10 μm, тъй като те преминават през ларинкса (торакална фракция). 

Частиците с аеродинамичен диаметър 2,5 μm или по-малко проникват във 

въздухоносните пътища, при които вече няма цилиарна система. Те са особено опасни за 

най-рисковите групи от населението – деца и възрастни с белодробни заболявания (ISO 

7708, 1995; EN 481, 1991). Затова в последно време им се отдава все по-голямо значение 

– те се задържат в белия дроб, влияят иритативно, резорбират се в кръвта и достигат до 

всички тъкани (Антова и кол., 2001; Koutrakis et al., 2005; Connell et al., 2005; Pope & 

Dockery, 2006). Според клиничните изследвания на някои автори праховите емисии с 

размер на частиците под 10 μm провокират появата на прединфарктна симптоматика и 

инфаркт на миокарда, като подобни случаи се отличават с тежко и продължително 

клинично протичане и затруднено възстановяване (Zanobetti & Schvartz, 2005). Освен 

това се счита, че праховите частици с размер ФПЧ2,5 –ФПЧ10 са с най-големи 

възможности за улавяне и транспортиране на органични токсини до алвеоларната 

белодробна тъкан. Като механични носители на вещества и суспендирани частици, 

праховите емисии на атмосферата предизвикват мутагенни и тератогенни промени в 

организма (Антова и кол., 2001). Фините частици се отделят от горивни процеси, като 

тези от изгарянето на петролни продукти в дизелови двигатели, изгарянето на дърва и 

въглища, изхвърляните от металургично, циментово, хартиено и други производства. 

Докато влиянието на по-едри частици се свързва със симптоми от страна на горните 

дихателни пътища, то по-фините засягат малките бронхи и алвеолите (WHO, 1997). 

Според експерти на СЗО праховите частици (ФПЧ) и озонът (О3), като основни 

замърсители на околната среда, са положително свързани не само със заболявания от 

страна на дихателната и сърдечно-съдовата системи, но и с нарушения в развитието на 

белия дроб при деца, по-ниска телесна маса при новородените, с намаляване на 
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очакваната продължителност на живота и др. (WHO, 2005a). Проучвания в САЩ 

показват, че очакваната продължителност на живота през последните 20 години е 

нарастнала в районите с най-голямо понижение в нивата на ФПЧ2,5 (Russell & 

Brunekreef, 2009).  

Оценката на въздействие от експозиция на ФПЧ2,5 върху здравето в страните от 

Европейската агенция по околна среда през 2005 г. показва, че почти 5,0 загубени години 

живот може да се дължат на този замърсител. Според указанията на СЗО допустимото 

средногодишно ниво за ФПЧ10 е също 50 μg/m3, а средногодишната граница - 20 μg/m3; 

допустимото средно ниво за ФПЧ2,5 е 10 μg/m3, а средноденонощната горна граница - 25 

μg/m3 (WHO, 2005b). 

Докладите на Европейската агенция по околна среда показват, че през 2016 г. 6% 

от градското население в ЕС-28 е било изложено на ФПЧ2,5 в сравнение със 7% през 

предходната година. Въпреки това приблизително 74% от градското население в ЕС са 

били изложени на концентрации, които превишават по-строгите насоки на СЗО. През 

2015 г. експозицията на ФПЧ2,5 е била причина за преждевременната смърт на около 422 

000 души в 41 държави (https://www.eea.europa.eu/bg/highlights/zamarsyavaneto-na-

vazduha-vse-oshte). 

Азотен диоксид: Азотните оксиди представляват непостоянна газова смес, която 

включва азотен оксид, азотен диоксид, диазотен триоксид, диазотен четириоксид, 

триазотен пентаоксид. При специални условия може да се образува и диазотен оксид; 

към тях се включват и пáрите на азотистата, хипоазотистата и азотната киселина, които 

се редуцират от органичните вещества и преминават в азотни оксиди. В зависимост от 

конкретния технологичен процес съотношението между тях в атмосферата е различно, 

но азотният диоксид е стабилна форма, поради което влиянието им върху здравето и 

околната среда обикновено се отчитат по неговото ниво. В контакт с водата азотните 

оксиди образуват азотиста и азотна киселини.  

Източници на азотен диоксид (азотни оксиди) в селищната среда са всички горивни 

процеси, производството на азотна киселина, азотни торове, взривни вещества, 

автомобилният транспорт и др. Броят на автомобилите в нашата страна през последните 

20 години се е увеличил значително, като по-голямата част от тях са „втора ръка“, с дълъг 

експлоатационен период и лоши екологични характеристики. През 2017 г. 

относителният дял на азотните оксиди от автотранспорта е бил приблизително 37%, от 

промишлеността – около 20% и от енергетиката – 32%. Останалото количество (до 100%) 

се разпределя между емисиите на азотните оксиди (изчислени като азотен диоксид) от 
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битово горене, други видове транспорт, третиране и депониране на отпадъци, селско 

стопанство и природни източници (Доклад за състоянието на околната среда през 2017 

г., ИАОС, МОСВ). 

Здравните ефекти на замърсяването с азотни оксиди се изразяват в дразнене на 

лигавиците на дихателната система и очите, което се съпровожда с възпалителни 

процеси. Освен локалното действие азотните оксиди имат резорбтивен ефект, който 

засяга предимно нервната система и кръвта. Те имат метхемоглобинообразуващо и 

вазодилататорно действие (нитритен ефект). Иритативното им действие провокира 

освобождаването на голямо количество хистамин, който благоприятства развитието на 

белодробен оток (при високи концентрации – производствена авария или друг инцидент) 

(Михайлова, 2005). Хроничната експозиция в селищната среда обикновено е 

комбинирана с други характерни замърсители – серен диоксид, прах, озон, въглеродни 

оксиди, летливи въглеводороди и пр., което силно затруднява оценката на здравния риск 

само на азотните оксиди. Освен комбинирането с изброените по-горе замърсители, 

голямо значение за здравното влияние на азотните оксиди имат и метеорологичните 

условия (Szyszkowicz, 2008). Установено е, че нивото на замърсяване с азотни оксиди се 

свързва с повишена заболеваемост и хоспитализация от дихателни заболявания, дори при 

краткотрайна експозиция и нива под националните стандарти (Deliradeva et al., 1997; 

Nidhi, 2007; Lagorio et al., 2006; Roosbroeck et al., 2008). Ciencewicki & Jaspers (2007) 

обръщат внимание на повишения риск от вирусни инфекции при комбинирана 

експозиция на азотен диоксид, озон, прах и тютюнев дим, без на този етап да е намерено 

обяснение за това.  

В изследване за заболеваемостта на населението на Старозагорска област от не-

онкологични болести, свързана с емисиите във въздуха на азотен диоксид от големите 

източници в региона, Такучев (2011) установява, че въздушните замърсявания с азотен 

диоксид оказват пряко или косвено неблагоприятно въздействие върху здравето на 

населението в Старозагорския регион, предизвиквайки или благоприятствайки появата 

и развитието на заболявания от три класа от МКБ-10: болести на кожата и подкожната 

тъкан (клас ХII), на костно-мускулната система и съединителната тъкан (клас ХIII) и на 

храносмилателната система (клас ХII). 

Много чувствителни към влиянието на азотните оксиди са хората с обструктивни 

дихателни заболявания, особено астматиците и в частност – децата. Затова те се приемат 

като най-рисковия контингент от населението.  

СЗО препоръчва следните допустими нива на азотни оксиди (като азотен диоксид): 
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• Средногодишна стойност - 40 μg/m3; 

• Средночасова стойност – 200 μg/m3. 

Годишната допустима норма за NO2 масово продължава да се превишава из цяла 

Европа. През 2016 г. 7% от градското население в ЕС-28 е живеело в райони с 

концентрации, които превишават годишната допустима норма на ЕС и насоките на СЗО. 

Тази стойност представлява понижение в сравнение с 9% през 2015 г. През 2015 г. 

експозицията на NO2 е била причина за преждевременната смърт на около 79 000 души 

в 41 европейски държави. 

Серен диоксид: Тежък, безцветен, лесно запалим газ; във водна среда образува 

серниста киселина, а във влажна среда преминава в сярна киселина. Освен във водна 

среда, SO2 се разтваря в алкохол, хлороформ, етер, оцетна киселина. 

Основен източник на емисиите от серен диоксид са процесите, свързани с изгаряне 

на твърди и течни горива, съдържащи сяра, и в значително по-малка степен – 

промишлените предприятия (черна и цветна металургия, производство на горива, нефто- 

и въгледобив и др.), автотранспортът, битовия сектор. В доклада на МС за състояние на 

околната среда през 2017 г. се посочва, че 85% от общото количество серен диоксид се 

емитира от ТЕЦ. 

Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система, като над 90% 

се задържат в горните дихателни пътища и по-малко в по-ниските отдели на дихателната 

система. Здравните му ефекти се характеризират с голямо разнообразие, като се отчита 

и различна индивидуална чувствителност. Високи концентрации на серен диоксид 

понастоящем са установени главно при аварийни случаи, когато предизвикват дразнене 

на очите, носа и гърлото, кашлица и задушаване. Други ефекти върху здравето са 

главоболие, общ дискомфорт и тревожност. Многократното или продължително 

излагане на умерени концентрации може да предизвика възпаление на дихателните 

пътища, хрипове и увреждане на белите дробове. Хронифицирането на патологичните 

промени е свързано с кръвотворната, сърдечно-съдовата и отделителната системи, рязко 

намаляване на фагоцитарната активност, респективно неспецифична резистентност на 

организма, което води до по-чести възпалителни заболявания на дихателната система. 

Чувствителни групи от населението към експозиция на серен диоксид са децата, 

възрастните, хората, страдащи от бронхиална астма, сърдечно-съдови или хронични 

белодробни заболявания. Астматиците са 10 пъти по-чувствителни към серен диоксид в 

сравнение със здравите хора, като децата с астма са особено рисков контингент. При тях 

експозицията на серен диоксид може да доведе до възпалителни белодробни заболявания 
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(Herbarth et al., 2001; Chen et al., 2007; Brown et al., 2003; Szyszkowicz, 2008; Joshi & 

Dudani, 2008; Min et al., 2008; Kampa &Castanas, 2008). Наблюдават се неблагоприятни 

промени и в репродуктивната функция – нарушения в гестацията, ембрионалното 

развитие, следродови смущения (Алексеев и Киьянов, 2003). 

Много често серният диоксид и прахът имат еднопосочно, адитивно действие, 

поради което обикновено се затруднява диференцирането на индивидуалните им ефекти. 

Здравните последствия най-често се дължат на комбинираното им влияние, в което 

според Fung et al. (2005) серният диоксид има водещо значение. 

СЗО препоръчва средноденонощна концентация 25 μg/m3 и 10- минутно допустимо 

ниво – 500 μg/m3. Счита се, че не е нужно определянето на средногодишна концентрация, 

тъй като спазването на 24-часовата осигурява ниски средногодишни нива (WHO, 2005b). 

Тропосферен озон: Той е съществен компонент от фотохимичния смог, оказващ 

вредно въздействие върху респираторната система на хората (WHO, 1997). Образуването 

и разрушаването на тропосферния озон са резултат от фотохимични реакции с участието 

на въглеводороди – следствие от емисиите на горива, но също и от естествената 

растителност, в присъствие на азотни оксиди от изгаряне на горива и биомаса. 

През 2016 г. около 12% от градското население в ЕС-28 е било изложено на нива 

на O3 над допустимата норма на ЕС, като понижението спрямо стойностите за 2015 г. 

(30%) е значително. Този процент обаче продължава да е по-висок от стойността за 2014 

г., когато са измерени 7%. Около 98% са били изложени на нива, които превишават по-

строгите насоки на СЗО. През 2015 г. експозицията на озон е била причина за 

преждевременната смърт на около 17 700 души в 41 европейски държави. 

 

2.3. Европейските доклади за смъртността поради влошеното качество на 

атмосферния въздух 

Намаляването на емисиите в една област или от определени източници не води 

автоматично до по-малки концентрации. Някои замърсители могат да останат в 

атмосферата достатъчно дълго, за да бъдат пренесени от една държава в друга, от един 

континент в друг, или в някои случаи да обиколят планетата. Междуконтиненталният 

пренос на прахови частици и техни прекурсори може да обясни донякъде, защо въздухът 

на Европа не се е подобрил толкова, колкото са намалели емисиите на ПЧ и на 

прекурсорите на ПЧ. Друга причина за продължаващите високи концентрации на ПЧ 

може да бъде намерена в нашите модели на потребление. Например, през последните 

години изгарянето на въглища и дърва в печки за домашен огрев е било голям източник 
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на замърсяване с ФПЧ10 в някои градски райони, по-специално в Полша, Словакия и 

България. Това се дължи отчасти на високите цени на енергията, които са накарали по-

специално домакинствата с ниски доходи да изберат по-евтини алтернативи 

(https://www.eea.europa.eu/bg/signals/signali-2013-g/statii/vazduhat-na-evropa-dnes)). 

По данни на СЗО, атмосферното замърсяване в урбанизираната среда е причина за 

865 000 случаи на преждевременна смърт всяка година, като 60% от тях са в Азия. Според 

проучване на Европейската комисия, замърсяването на въздуха в Европа причинява 

смърт на около 310 000 души, като намалява продължителността на живот средно с девет 

месеца на територията на Европейския съюз. Данните показват, че всеки европеец ползва 

средно половин ден отпуск по болест годишно поради заболявания, свързани със 

замърсяването на въздуха.Това струва на икономиката повече от 80 млрд. евро. Според 

доклада на Европейската агенция по околна среда (EEA, 2009) емисиите на въглероден 

диоксид причиняват най-големи загуби – приблизително 63 млрд. евро. Щетите, 

причинени от SO2, NOXQ, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) и амоняк NH3, се 

оценяват на 38 – 105 млрд. евро годишно (Чутуркова, 2015). 

Съгласно Световната здравна организация замърсяването на въздуха представлява 

най-големият риск за здравето в ЕС, свързан с околната среда, а ЕАОС изчислява, че то 

причинява около 400 000 случая на преждевременна смърт всяка година, като жителите 

на градските райони са изложени на особено голям риск. Праховите частици, азотният 

диоксид, серният диоксид и тропосферният озон причиняват най-голяма вреда от всички 

замърсители на въздуха. Директивата за качеството на атмосферния въздух (Директива 

за КАВ) от 2008 г. е основният елемент от политиката на ЕС за чистота на въздуха, като 

в нея се определят пределно допустимите концентрации на замърсителите във въздуха, 

който дишаме (ЕЕА. Специален доклад, номер 23 от 2018 г., Замърсяване на въздуха — 

здравето ни все още не е достатъчно защитено – член 82). 

Много европейци са изложени на вредни равнища на замърсяване на въздуха. До 

30 % от европейците в градовете са изложени на концентрации на замърсители, 

надхвърлящи стандартите на ЕС за качество на въздуха. А според по-строгите насоки на 

Световната здравна организация, около 98 % от жителите на европейските градове са 

изложени на вредни за здравето концентрации на замърсители на въздуха 

(https://www.eea.europa.eu/bg/pressroom/info-dizayni/izlagane-na-zamarsyavane-na-

vazduha/view). 

Замърсяването на въздуха е главна причина за преждевременна смърт в 41 

европейски държави. Около 422 000 случая на преждевременна смърт през 2015 г. са 

https://www.eea.europa.eu/bg/pressroom/info-dizayni/izlagane-na-zamarsyavane-na-vazduha/view
https://www.eea.europa.eu/bg/pressroom/info-dizayni/izlagane-na-zamarsyavane-na-vazduha/view
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свързани със замърсяването с твърди частици на въздуха в тези 41 държави, включени в 

проучването. Въпреки бавните подобрения, замърсяването на въздуха продължава да 

превишава допустимите норми и насоките на Европейския съюз и Световната здравна 

организация. през 2015 г. концентрациите на ФПЧ2,5 са довели до около 422 000 случая 

на преждевременна смърт в 41 европейски държави, от които около 391 000 са били в 28-

те държави членки на ЕС. Годишната допустима норма за азотен диоксид (NO2) масово 

продължава да се превишава из цяла Европа. През 2016 г. 7% от градското население в 

ЕС-28 е живеело в райони с концентрации, които превишават годишната допустима 

норма на ЕС и насоките на СЗО. Тази стойност представлява понижение в сравнение с 

9% през 2015 г. През 2015 г. експозицията на NO2 е била причина за преждевременната 

смърт на около 79 000 души в 41 европейски държави. През 2016 г. около 12% от 

градското население в ЕС-28 е било изложено на нива на тропосферен озон (O3) над 

допустимата норма на ЕС, като понижението спрямо стойностите за 2015 г. (30%) е 

значително. Този процент обаче продължава да е по-висок от стойността за 2014 г., 

когато са измерени 7%. Около 98% са били изложени на нива, които превишават по-

строгите насоки на СЗО. През 2015 г. експозицията на озон е била причина за 

преждевременната смърт на около 17 700 души в 41 европейски държави 

(https://news.bg/world/nay-golyamata-zaplaha-za-zdraveto-v-evropa-zamarsyavaneto-na-

vazduha.html). 

България, Румъния и Унгария са страните с най-мръсен въздух в Европейския съюз 

(ЕС), показва проучване, направено от Европейската агенция за околната среда и 

цитирано от World Economic Forum. Замърсяването на въздуха не е проблем, който 

съществува само в развиващите се страни, а новите данни от Европейската агенция за 

околната среда показват, че това е сериозен проблем и за редица държави в Европа. През 

2015 г. почти половин милион души са починали в резултат на силно излагане на фини 

прахови частици, озон и азотен диоксид. Фините прахови частици са най-смъртоносни – 

около 400 хил. души от ЕС са загинали заради вредното им влияние, показват 

статистическите данни. Само в Германия за 2015 г. смъртните случаи от замърсяването 

на въздуха са били 62 хил,. като по този показател страната е на първо сред останалите 

европейски държави. При съотношение смъртни случаи/население обаче класацията се 

променя значително, като на първите страни застават държави от Източна Европа – 

България, Румъния, Гърция и Унгария.  

България е сред петте държави в света с най-смъртоносно замърсяване на въздуха, 

като всяка година замърсяването на въздуха убива глобално 6,5 млн. души. То се свързва 



18 

 

с появата и развитието на множество сериозни заболявания като рак на белите дробове, 

сърдечни болести, инфаркт. Това включва смърт, свързана с наличието на серен диоксид 

(SO2), азотни оксиди (NOx), прахови частици (ФПЧ) вътрешно - в домовете, и външно - 

замърсяване на въздуха от горене на твърди горива (Доклад на Международната агенция 

по енергетика от 2016 г., https://www.manager.bg/). През 2010 г. в България вредното 

въздействие на фините прахови частици (ФПЧ2,5) и озона е довело до преждевременната 

смърт на 11 787 души. През 2016 г. 87% от градското население на България е било 

изложено на концентрации на ПЧ10 над стандартите на ЕС. Тази стойност е с 9% по-

висока от стойността за 2015 г. — 78%, и с 10% по-ниска от стойността за 2014 г. — 97%. 

 

  

https://www.manager.bg/
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3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящото изследване е да се анализират нагласите и моделите на 

поведение сред гражданите по отношение на качеството на атмосферния въздух в град 

Пловдив и устойчивите форми на градска мобилност и битово отопление. 

 

Във връзка с изпълнението на посочената цел са поставени следните задачи: 

1. Преглед на литературните източници по проблема с качеството на въздуха в 

гр. Пловдив  

2. Разработване на анкетна карта 

3. Провеждане на анкетно проучване сред жителите на гр. Пловдив 

4. Анализ и обработка на резултатите чрез подбрани статистически методи. 

5. Извеждане на модели за поведение и фактори, които ги детерминират 

6. Обобщение, изводи и препоръки 
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4. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

За извършване на настоящото проучване бе избран анкетният метод за пряко 

събиране на информация по дадената проблематика непосредствено от представители на 

населението в град Пловдив. Анкетирането бе проведено в периода май-август 2019 

година, като бяха спазвани принципите за анонимност и доброволно участие. 

Използвана бе оригинална анкетна карта (виж Приложение), разработена от нашия 

екип за целите на проучването. Тя е частично стандартизирана - въпросите и тяхната 

последователност са дадени предварително, но от анкетирания се изисква при някои 

въпроси сам да конструира отговорите си (8 от общо 26). Проучването и подготвената 

анкетна карта бяха дискутирани и одобрени от Дирекция „Екология и управление на 

отпадъците“ към Община Пловдив. След това анкетната карта бе валидирана чрез пробно 

изследване, в което бяха подбрани 15 респонденти от най-важните подгрупи, които се 

очакваше да присъстват в същинското допитване. Целта бе да се провери как 

въпросникът “работи” – разбираеми ли са въпросите, подходяща ли е подредбата им, 

коректно ли са зададени от гледна точка на респондента, има ли мнения, които не могат 

да намерят своето “място” в предвидените отговори и др. 

Въпросите в анкетната карта са групирани по следния начин: 

1) Факти (индивидуални характеристики на респондента) – Въпроси № 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 18, 21; 

2) Знания (съждения на респондента за обкръжаващия свят, т.е. това, което той 

знае или си мисли, че знае) - Въпроси № 11, 14, 15, 20, 

3) Мнения (съждения на респондента относно неговите предпочитания или 

възгледи за определени предмети и събития) – Въпроси № 9, 10, 16, 19; 

4) Отношение (сравнително устойчиви настроения на респондентите и техни 

оценки за определени събития, явления и идеи) – Въпроси № 12, 17, 26; 

5) Поведение (твърдения на респондентите за това, как постъпват в един или 

друг случай) – Въпроси № 7, 8, 13, 22, 23, 24, 25. 

 

Всички резултати са обработени със статистическия софтуерен пакет SPSS 19 ver. 

За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, бе избрано p<0,05. 

Различията между отделните независими извадки са сравнявани чрез Т-тест на Стюдънт. 

За проверка на хипотези за различие между няколко независими извадки е приложен 

еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA.   
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5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

В хода на настоящото проучване бяха анкетирани общо 90 души, като 

индивидуалните характеристики на респондентите са представени на Фиг. 1-5. 

Разпределението по пол е съответно 39 мъже и 51 жени (Фиг. 1). По възраст ги 

разделихме на няколко групи: под 30 год. – 24 броя, между 30 и 40 год. – 18 броя, между 

40 и 50 год. – 16 броя, между 50 и 60 год. – 22 броя, над 60 год. – 10 броя (Фиг. 2). В 

зависимост от последната завършена степен на образование, респондентите бяха 

отнесени само към две от посочените групи, а именно „средно/средно специално 

образование“ – 26 броя и „висше образование“ – 64 броя (Фиг. 3). Разпределението на 

база трудовата заетост на анкетираните показа, че към „ученик/студент“ се отнасят 12 

броя, към „работещ“ – 68 броя, към „пенсионер“ – 7 броя и „в момента без работа“ – 3 

броя (Фиг. 4). По отношение на средния доход на член от домакинството установихме, 

че преобладаващата част от респондентите са посочили доходи в интервала „600-1000 

лв.“ – 47 броя, следвани от „300-600 лв.“ – 21 броя, „над 1000 лв.“ – 17 броя и най-малко 

са „150-300 лв.“ – 5 броя (Фиг. 5).  

 

 
Фиг. 1. Разпределение на 

респондентите по пол 

 

 
Фиг. 2. Разпределение на 

респондентите по възраст 

 
Фиг. 3. Разпределение на 

респондентите по образование 

 

 
Фиг 4. Разпределение на респондентите 

по трудова заетост 
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Фиг. 5. Разпределение на респондентите по среден месечен доход на член от 

домакинството 

 

Първите въпроси от основната част на анкетната карта бяха свързани със степента 

на информираност на респондентите относно състоянието на въздуха в град Пловдив и 

техните източници на информация. На въпроса „Следите ли данните за състоянието на 

въздуха в град Пловдив?“ 37% от анкетираните отговарят положително, като процентът 

на ежедневно информиращите се е 7%. Над 40% от респондендите споделят, че рядко се 

интересуват от предоставените данни за качеството на въздуха, а 21% са посочили, че 

съвсем или почти не следят подобна информация (Фиг. 6). Статистическата обработка 

на резултатите не показа достоверни зависимости между пола на респондентите, 

образованието, възрастта и тяхната степен на информираност (р<0,05). 

 

 
Фиг. 6. Разпределение на респондентите според честотата на информиране за 

състоянието на въздуха в град Пловдив 

 

Относно предпочитанията им към източниците на информация за състоянието на 

въздуха се оказа, че най-голям процент от респондентите се доверяват на интернет (51%) 

и медиите (44%), а останалата малка част се разпределят между „приятели“, „сайт на 
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Община Пловдив“ и „други“ (Фиг. 7). Прави впечатление, че въпреки наличието на 

специализирана страница в сайта на Община Пловдив, в която в реално време се 

предоставя обществено достъпна информация за качеството на атмосферния въздух в 

града на база ежечасните измервания в двете автоматизирани мониторингови станции, 

едва 6% от анкетираните се информират от нея. Този факт ни дава основание да отправим 

препоръка към компетентните органи за популяризиране сред жителите на посочената 

страница като надежден и удобен източник на информация за КАВ. С това ще се 

допринесе за повишаване на общата степен на информираност на населението и за 

предприемане на адекватни мерки от страна на чувствителните групи (деца, възрастни, 

със заболявания) в дните с очаквано влошаване на състоянието на въздуха. 

 

 
Фиг. 7. Разпределение на респондентите според източниците на информация за 

състоянието на въздуха в град Пловдив 

 

Следващата поредица от въпроси имаше за цел да се проучи какво е мнението на 

жителите на град Пловдив за качеството на въздуха в него, какви са тенденциите през 

последните 5 години и кои са основните фактори за замърсяване на въздуха. На 

отворения въпрос „Как Вие самите бихте определили качеството на въздуха в гр. 

Пловдив?“ близо 74% от респондендите посочват, че то е влошено, като според 31% е 

много влошено и въздухът е силно замърсен (Фиг. 8). Едва 12% от анкетираните смятат, 

че качеството на въздуха е добро или задоволително, а 14% го определят като 

незадоволително (средно замърсен въздух).  

На въпроса „Как се променя качеството на въздуха през последните 5 години? “, 

68% от анкетираните са на мнение, че тенденциозно качеството на въздуха се влошава, 

докато според 27% от анкетираните то не се променя. Едва 4% отговарят, че промяната 

е в положителна посока и КАВ се подобрява (Фиг. 9).  
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Фиг. 8. Мнение на респондентите за качеството на въздуха в град Пловдив 

 

 
Фиг. 9. Мнение на респондентите за тенденцията относно качеството на въздуха в 

Пловдив през последните 5 години 

 

Предвид установеното мнение на преобладаващата част от жителите, че въздухът 

в гр. Пловдив е замърсен и тенденцията е към влошаване на състоянието му, за нас бе 

важно да уточним какво точно анкетираните имат предвид под термина „замърсен 

въздух“. Отговорите на този въпрос бяха доста разнообразни, като едва 2% бяха 

посочили близки определения до дефиницията съгласно Закона за чистотата на 

атмосферния въздух - "Замърсяване на атмосферния въздух е всяко постъпване на вредни 

вещества (замърсители) в него“ (Фиг. 10). Най-голям дял от респондентите свързват 

замърсяването на въздуха с присъствието в него на ФПЧ (30%), газове от автомобилите 

(16%) или ФПЧ+газове от автомобилите (18%). Сравнително голяма група респонденти 

определят „замърсения въздух“ като “труден за дишане“ (14%) и „лош за здравето“ (9%). 

Около 8% от анкетираните посочват, че въздухът е замърсен тогава, когато съдържа 

различни алергени и аерозоли, а 5% считат въздуха за замърсен при наличие в него на 

нетипични вещества. Установява се, че основната маса от извадката е фокусирана върху 

ФПЧ и изгорелите газове на автомобилите като основни замърсители във въздуха, което 
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намира отражение и в отговорите на следващия въпрос „Според Вас коя е основната 

причина за влошаване на КАВ в град Пловдив?“ (Фиг. 11). 

 

 
Фиг. 10. Дефиниция на термина „замърсен въздух“ според респондентите  

 

Според жителите на град Пловдив, участвали в анкетата, качеството на въздуха се 

влошава най-вече от транспортните средства в града (82%), следвани с почти равни 

проценти от битовото отопление на твърдо гориво (29%) и вредните емисии от 

индустрията (24%). Малко над 10% твърдят, че други фактори са причина за влошеното 

качество на въздуха. Оттук можем да направим извода, че трябва да се обърне повече 

внимание на количеството вредни емисии отделяни от транспортните средства и да се 

предотврати или намали тяхното количество и да се премине към по – екологичен (зелен) 

транспорт. (Фиг. 11.) 

 
Фиг. 11. Мнение на респондентите относно основния източник на вредни емисии във 

въздуха в град Пловдив (повече от 1 отговор) 
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Чрез отворения въпрос „Според Вас кои са основните замърсители на въздуха в 

град Пловдив?“ отново бе предоставена възможност на респондентите да изразят своите 

съждения, като освен масовите отговори транспорт (82%), битово отопление (33%) и 

индустрия (23%), получихме и някои нови такива. Според 5% от анкетираните причината 

следва да се търси в презастрояването на града, по 4% са посочили, че такива са хората, 

изгарянето на отпадъци или географските условия (Фиг. 12). Единични отговори се 

установяват в посока политически фактори, лоша хигиена на улиците или недостатъчно 

озеленяване като причини за замърсяване на въздуха, а 6% от респондентите не са 

посочили никакъв отговор. 

 

 
Фиг. 12. Мнение на респондентите относно основните замърсители на въздуха в град 

Пловдив 

 

След това се опитахме да проверим дали жителите на отделните административни 

райони в града установяват различия в качеството на въздуха. Оказа се, че 1/3 от 

респондентите обитават район Южен (31%), 22% - район Централен, 16% район Тракия, 

13% район Западен, 11% район Северен и едва 7% са от район Източен (Фиг. 13). На 

въпроса „Смятате ли, че въздухът във вашия район е замърсен?“ 35% от анкетираните 

посочват „да, ежедневно“ и 39% посочват „да, често“ (Фиг. 14). Около 14% смятат, че 

като цяло качеството на въздуха в района им е добро и задоволително, а 5% посочват 

друг отговор.  
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Фиг. 13. Разпределение на респондентите според административния район, в който 

живеят 

 

 

 
Фиг. 14. Разпределение на респондентите според мнението им дали въздухът в района 

на местоживеене е замърсен 

 

Анализът на мнението и съжденията на анкетираните по райони е както следва: 

 Район Северен 

Над половината от анкетираните жители на района (55%) посочват, че според тях е 

налице ежедневно замърсяване на въздуха, 27% посочват често замърсяване, 9% рядко и 

9% друго (Фиг. 14). Като основна причина за влошеното качество на въздуха в района 
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преобладаващата част (81%) посочват, че това е следствие от интензивен трафик, а 36% 

смятат, че е следствие от битовото отопление с твърди горива (Фиг. 15). Запитани как 

самите те се отопляват, 73% отговарят, че използват електричество, а 27% ТЕЦ (Фиг. 19). 

 Район Източен 

Около 1/3 от анкетираните жители на района посочват, че има ежедневно 

замърсяване на въздуха, а според 50% замърсяването е често, но не ежедневно (Фиг. 14). 

Само според 17% от респондентите рядко се случва въздухът да е с влошени показатели. 

По отношение на това каква е основната причина за замърсяване на въздуха, почти 

единодушен е отговорът „транспорт“ (Фиг. 15). Отново почти единодушен отговор са 

дали и във връзка с начина на отопление – „електричество“ (Фиг. 19). 

 Район Южен 

Около 71% от респондентите, които живеят в района, са категорични, че е налице 

замърсяване на въздуха, като според половината от тях то е ежедневно, а според другата 

половина – често (Фиг. 14). От останалите 29% само 4% смятат, че няма замърсяване на 

въздуха, а 25% - че има, но рядко. Категорично е и мнението на анкетираните относно 

основната причина за замърсяване на въздуха в района, а именно транспорта (75%), 

следван от битовото отопление (50%) (Фиг. 15). По отношение на начина на отопление 

установихме, е преобладава електричеството (86%), а много малък дял се отопляват на 

твърдо гориво (14%), природен газ (4%) и ТЕЦ/парно (4%) (Фиг. 19). 

 Район Западен 

Най-голям дял от жителите на района смятат, че е налице често замърсяване на 

въздуха (42%), следвани от тези, които посочват, че рядко се установява такова (33%) 

(Фиг. 14). Едва според 17% от респондентите може да се говори за ежедневно 

замърсяване, а 8% дават друг отговор. Отново имаме много висок процент при отговора 

„транспорт“ като основна причина за замърсяване на въздуха в района – 75%, следван от 

„битово отопление“ с 30% и „индустрия“ с 8% (Фиг. 15). Като начин на отопление 83% 

са избрали електричество, а по 8% използват твърдо гориво, природен газ и ТЕЦ/парно 

(Фиг. 19). 

 Район Централен 

Според преобладащата част от жителите на района въздухът в него ежедневно 

(60%) или често (55%) е замърсен, а едва 5% считат, че рядко може да се говори за 

влошаване качеството на въздуха (Фиг. 14). Единодушно е мнението относно основната 

причина за замърсяване на въздуха, а именно транспортът (100%), като някои от 
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респондентите са посочили допълнително битовото отопление (35%) и индустрията 

(10%) (Фиг. 15). Като разпределение на анкетираните по отношение на вида на 

използваното отопление в дома се оказа, че 85% използват електричество, 20% 

ТЕЦ/парно и 15% са на твърдо гориво (Фиг. 19).  

 Район Тракия 

Най-голям дял от анкетираните жители на района смятат, че въздухът в него често 

е замърсен (43%), следвани от тези, според които рядко се стига до замърсяване (36%) 

(Фиг. 14). За ежедневно замърсяване може да се говори според 14% от анкетираните, а 

за липса на замърсяване – според 7%. Преобладащата част от извадката посочват като 

основна причина за замърсяване на въздуха в района транспорта (64%), следван от 

битовото отопление и индустрията с по 29%, а едва 7% намесват други фактори (Фиг. 

15). По отношение начина на отопление установихме, че 79% използват електричество, 

14% - ТЕЦ/парно и само 7% са на твърдо гориво (Фиг. 19). 

При сравнение между отделните шест административни района на град Пловдив 

установихме, че въз основа на дяловете с отговор „да, ежедневно има замърсяване на 

въздуха“, те образуват следния низходящ ред: Централен (60%) > Северен (55%) > Южен 

(36%) > Източен (34%) > Западен (17%) > Тракия (14%) (Фиг. 14). Статистическата 

обработка доказа, че в районите Централен и Северен въздухът е с достоверно по-

влошено качество (по мнение на анкетираните жители от тези райони) в сравнение с 

останалите райони (р<0,05). Според жителите на районите Западен и Тракия не може да 

се говори за „ежедневно замърсяване“ (около 17%), а рядко се установява замърсяване 

на въздуха (33% и 36%), което мнение има статистически значими различия с мнението 

на жителите от останалите райони (р<0,05). 

 

 
Фиг. 15. Мнение на респондентите относно източника на замърсяване във техния район 
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Със следващите няколко въпроса целяхме да установим доколко респондентите са 

запознати със вредното въздействие на замърсения въздух върху тяхното здраве. При 

анализа на степента на тревожност относно отрицателното въздействие на замърсения 

въздух върху здравето на хората и качеството на живота, установихме, че 94% от 

анкетираните са силно загрижени (Фиг. 16). От тях 52% са категорични в отговора си, а 

други 42% клонят към „Да“. Останалите 6% отговарят отрицателно, като половината 

(3%) мислят, че проблемът се преекспонира.  

 

 
Фиг. 16. Разпределение на респондентите според мнението им за връзката „качество 

живот = въздействие върху здравето на хората“ 

 

На базата на отговорите, които получихме от респондентите на въпроса „Как бихте 

се предпазили ако въздухът е замърсен?“, установихме, че 30% предпочитат да стоят в 

затворени помещения и да не излизат на открито, което според тях е ефективна мярка 

срещу замърсяването. Почти същият дял (29%) не биха взели никакви предпазни мерки, 

като това показва, че не са загрижени достатъчно за здравето си. За 21% най-добрият 

начин за предпазване от замърсения въздух е да напуснат града и да отидат на място, 

което според тях няма замърсители или поне няма такива, от които те се притесняват. 

Почти същия процент от анкетираните (17%) ще реагират като използват предпазни 

средства (маска). Може да се направи извода, че респондентите биха реагирали различно 

при замърсяване на въздуха, което е следствие както от индивидуалната степен на 

загриженост за здравето, така и от степента им на информираност за връзката „качество 

на въздуха=здраве“. За да се направи най-подходящият избор на защита трябва да се 

познава конкретната ситуация, свързана със замърсяване на въздуха. Те трябва да се 

информират от властите кой е най-доброто средство на защита, на колко килиметра е 

разпространен вредния ефект, какви действия са предприети от компетентните органи и 

какво трябва да бъде поведението на жителите. 
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Фиг. 17. Разпределение на респондентите според начина на предпазване при 

замърсяване на въздуха 

 

Според 93% от анкетираните жители на гр. Пловдив въздухът от околната среда 

оказва пряко влияние на този в дома им, като 57% са категорични в отговора си, а 

останалите 36% посочват „по-скоро да“ (Фиг. 18). Само 7% отговарят с отрицание, т.е не 

осъзнават,че въздухът в дома е част от този в околната среда. Не става ясно дали са 

предприели мерки за пречистване и подобряване на въздуха в дома или просто го знаят 

като факт и се примиряват с това. 

 

 
Фиг. 18. Мнение на респондентите относно влиянието на качеството на въздуха в града 

върху качеството на въздуха в техния дом 

 

Публикациите относно тясната връзка между качеството на въздуха във въшната 

среда и вътре в дома са многобройни, но въпреки това на европейско ниво се установява, 

че тревожността на населението от този факт остава ниска. По данни на СЗО през 2012 

год. няколко балкански страни, сред които и България, са с най-висока смъртност в 

Европа, причинена от замърсяване на въздуха в селищната среда и в дома – Босна и 

Херцеговина (230,6/100000), България (217,3/100000), Албания (166,1/100000), Сърбия 

(137,3/100000) и Румъния (129,5/100000). Сред най-чувствителните групи са посочени 
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възрастните хора и децата в ранна възраст (WHO, 2017). Най-често влиянието на 

замърсения въздух се свързва с увеличена честота на симптомите от страна на 

дихателната система – алергични ринити, сенна хрема, астма, редуциране на 

белодробните функции и др. (WHO, 2005). Не са за пренебрегване и късните здравни 

последствия, каквито са хроничните дихателни симптоми/заболявания при децата (Lui et 

al., 2013).  

След това бе включена група от въпроси, свързани с поведението на анкетираните 

относно начина на отопление в дома и начина на придвижване в града, както и какво би 

ги стимулирало да променят ежедневните си навици в посока редуциране на собствените 

им емисии. 

На въпроса „Как отоплявате дома си през есенно-зимния период“, около 83% 

твърдят, че се отопляват на електричество, от което като цяло може да заключим, че 

липсва замърсяване от битово отопление за сметка на емисиите при производството на 

консумираната електрическа енергия. Добре би било да се работи в посока преминаване 

към елуреди с по-висок клас на енергийна ефективност, за да се намали потреблението, 

както и в посока саниране на жилището. На твърдо гориво са 11%, като почти равен е 

броят на тези използващи ТЕЦ/парно (13%). Около 2% от респондентите се отопляват на 

природен газ (Фиг. 19). 

 

 
Фиг. 19. Разпределение на респондентите според начина, по който се отопляват в дома 

 

Един от въпросите в анкетата бе свързан с изясняване на движещите фактори, които 

биха повлияли върху избора на по-екологична технология за отопление в дома – „Какво 

би ви стимулирало да преминете към по-екологично отопление в дома, което ще отделя 

по-малко замърсители в околната среда?“. Тук бяхме изненадани от факта, че 28% от 

анкетираните не дават никакъв отговор, което би могло да се тълкува и като пълна липса 

на интерес към проблема (Фиг. 20). От останалите респонденти половината (35% от 
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анкетираните, 50% от отговорилите на въпроса) твърдят, че биха сменили начина си на 

отопление с по-екологичен само ако е по-изгодно финансово, т.е. ще плащат по-ниски 

сметки. Около 9% посочват, че вече използват такива и са дали своя принос към 

намаляване на емисиите от бита. Близо 7% от анкетираните (10% от отговорилите на този 

въпрос) смятат, че ако им бъдат предоставени субсидии за закупуване на съответната 

инсталация ще се възползват, а 3% посочват данъчните облекчения при закупуване на 

такова оборудване за подходящ стимул. Равни дялове имат респондентите с отговори 

„повишаване на доходите“ и „подобряване на здравето“ като стимули за смяна начина 

на отопление. Само 2% от отговорилите на въпроса са категорични, че единствено 

санкциите биха ги принудили да потърсят варианти за отопление, които да са по-

екологични. 

 

 
Фиг. 20. Разпределение на респондентите според мотивиращите фактори за промяна на 

поведението относно начин на отопление в дома 

 

Придвижването на повечето от анкетираните (68%) се осъществява чрез използване 

на лични автомобили (37%) и градски транспорт (31%), като между двете групи няма 

статистически достоверна разлика (Фиг. 21). Достоверно по-нисък от тях е делът на 

хората, придвижващи се пеша (26%) или с велосипед (5%), въпреки изградената 

инфраструктура от велоалеи (р<0,05). Бихме препоръчали за по-мащабното 

популяризиране на велоалейната мрежа, по-доброто обезпечаване на тази 

инфраструктура чрез свързване на изградените отсечки, по-доброто обезопасяване от 

трафика и въвеждането на допълнителни стимули за потребителите. 

35%

3%
7%

1%
5%

2%

8%
5%

9%

28%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Какво би ви стимулирало да преминете към по-екологично 

отопление в дома, което ще отделя по-малко замърсители в 

околната среда?



34 

 

При съпоставката между начина на привижване и възрастта на респондентите се 

установява, че най-масова употреба на личен автомобил са посочили групите „20-30 

години“ (58%), „под 20 години“ (50%) и „30-40 години“ (44%). В тези групи делът на 

придвижващите се пеша се движи в рамките на 18-23%, докато в групите „40-50 години“ 

и „50-60 години“ е достоверно по-висок и се движи в интервала 43-45% (р<0,05). Прави 

впечатление, че близо половината от хората на възраст под 40 години използват 

ежедневно личните си автомобили, а при хората на възраст между 40 и 60 години почти 

половината ходят пеша, като разликите са с висока статистическа значимост (р<0,05). 

Бихме препоръчали по-задълбочено проучване върху причините и мотивите за този 

избор, за да могат да се подберат и приложат ефективни мерки към намаляване на 

трафика в града. В групата „над 60 години“ преобладава придвижването с градския 

транспорт (60%), следвано от личен автомобил (30%). Този факт вероятно се дължи 

както на възможността за закупуване на преференциални карти за пенсионерите, така и 

на затруднения при ходене пеша или с велосипед. 

При сравнението между пола на респондентите и начина на придвижване 

установихме, че велосипед използват само мъжете. Това вероятно би могло да се обясни 

със затрудненията на жените при избора на подходящо облекло за каране на велосипед 

и за работа, или с усещане за недостатъчна сигурност при този начин на придвижване. 

 

 
Фиг. 21. Разпределение на респондентите според начина на придвижване в градска 

среда 

 

Един от въпросите в анкетата бе свързан с изясняване на движещите фактори, които 

биха повлияли върху избора на по-екологичен начин за придвижване в града – „Какво би 

ви стимулирало да промените начина си на придвижване в града, за да замърсявате по-

малко въздуха?“. Тук отново бяхме изненадани, че при 30% от анкетираните няма 

посочен отговор, което дава основание да заключим, че вероятно изобщо не проявяват 
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желание да излязат от зоната си на комфорт или не се интересуват от проблема със 

замърсяването на въздуха (Фиг. 22). Близо 1/4 от отговорилите (18% от анкетираните) 

считат за достатъчна мотивация „редовния и безопасен градски транспорт“, а други 8% 

от отговорилите (6% от анкетираните) биха се мотивирали „ако работодателят им 

осигури безплатни карти за градския транспорт“. Равни са дяловете (13%) с отговори 

„подобряване на инфраструктурата“ и „подобряването на здравословното състояние“ 

като причини за преминаване към алтернативен начин на придвижване в града. Друга 

част от хората обвързват промяната в начина си на придвижване с „повишаване на 

доходите“ (7% от отговорилите) и „данъчни облекчения“ (9% от отговорилите). Може да 

се обобщи, че тук финансовите фактори са подходящ стимул за около 24% от 

отговорилите респонденти, следвани от повишаване качеството на градскиия транспорт 

(18%) и подобряване на инфраструктурата (13%), което може да послужи като ориентир 

за посоката на бъдещи управленчески мерки. 

 

 
Фиг. 22. Разпределение на респондентите според мотивиращите фактори за промяна на 

поведението относно начина на придвижване 

 

Запитани „С какво бихте допринесли за подобряване качеството на въздуха в 

града (като намалите собствените си вредни емисии във въздуха)?“ отново близо 1/3 от 

анкетираните не посочват отговор (Фиг. 23). При тази група липсата на желание за личен 

ангажимент и принос към подобряването на качеството на въздуха в града корелира с 

нежеланието за промяна на поведението относно начина на отопление и начина на 
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придвижване (р<0,05). С най-висок дял от отговорилите респонденти са тези, които 

възнамеряват да се придвижват пеша (20%) и да ограничат ползването на личния си 

автомобил (13%), следвани от избралите да заменят досегашния си автомобила с 

градския транспорт (11%), с велосипед (11%) или с електроавтомобил (6%). Друга част 

от хората биха ограничили емисиите си чрез подмяната на електрическите уреди (8%), 

озеленяване на града (5%) или чрез разделно събиране на отпадъците в дома (5%). 

Отново имаше респонденти, които заявяват, че не замърсяват (7%) и отдавна водят 

екологичен начин на живот. 

 

 
Фиг. 23. Поведение на респондентите относно личен принос към подобряване на КАВ 

(повече от един отговор) 

 

В анкетната карта бе включен и един отворен въпрос, с който целяхме да получим 

обратна връзка от респондентите относно адекватните мерки (според тях) за решаване 

на проблема със замърсяването на въздуха в Пловдив  – „Бихте ли посочили две мерки, 

които според вас биха допринесли най-много за подобряване качеството на въздуха в 

града?“. Отговорите бяха изключително разнообразни, като за целите на анализа ги 

обединихме в няколко групи (Фиг. 24).  

Една от препоръчаните мерки при почти всички анкетирани (89%) бе насочена към 

транспорта в града, като конкретните мерки се изразяваха в: 

 ограничаване броя на МПС в града (22%) 

 подобряване организацията на градския транспорт (19%) 
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 насърчаване употребата на електроавтомобили и автомобили с по-

екологичен стандарт на двигателя (10%) 

 ограничаване достъпа на автомобили в централната градска част (9%) 

 подобряване условията за използване на велосипеди (8%) 

 насърчаване употребата на обществен градски транспорт (6%) 

 глоби за притежателите на стари МПС (5%) 

 оптимизиране на светофарната уредба и регулиране на трафика (по 2%) 

 стимулиране на придивжването пеша (2%) 

 подобряване качеството на горивата (1%), забрана на дизелови 

автомобили (1%), забрана на автомобили с газови уредби (1%), забрана на 

автомобили без катализатор (1%) 

Сравнително голяма част от анкетираните (25%) бяха отправили препоръки към 

озеленяването в града, които се изразяваха в: 

 увеличаване дела на зелените площи и облагородяване на 

междублоковите пространства (24%) 

 ограничаване и забрана на сечите в града (1%) 

Почти същия дял получиха и мерките (23%), насочени към екологизиране на 

битовото отопление, като тук предложенията бяха относно: 

 подмяна на използваните към момента електроуреди и инсталации за 

отопление с нови съоръжения с по-висока енергийна ефективност (18%) 

 подобряване газификацията на града (4%) 

 отпускане на субсидии за закупуване на нови съоръжения с по-висока 

екологична ефективност (1%) 

Следващата група от препоръки бяха в посока към почистване на града (14%), като 

например: 

 редовно миене на улиците (13%) 

 почистване на пясъка след зимното опесъчаване (1%) 

Сравнително малко бяха препоръчителните мерки по отношение на 

индустриалното производство (8%): 

 засилен контрол над пречиствателните съоръжения (3%) 

 подмяна на наличните филтри с по-ефективни (2%) 

 засилен контрол над емисиите (2%) 

 насърчаване на работодателите към осигуряване на служебен транспорт 

за работниците (1%) 
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В единични анкетни карти бяха отправени препоръки към ограничаване на 

строителството (2%), ограничаване на изгарянето на отпадъци (2%), налагане на по-

строги санкции (2%), повишаване на информираността на населението (1%), повишаване 

стандарта на живот (1%) и промяна на политиката за управление (1%). 

 

 
Фиг. 24. Разпределение на отправените препоръки от респондентите за подобряване на 

КАВ (повече от 1 отговор) 

 

  

89%

25% 23%
14%

8%
2% 3%

8% 11%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Бихте ли посочили две мерки, които според вас биха допринесли 

най-много за подобряване качеството на въздуха в Пловдив?



39 

 

6. ИЗВОДИ 

1) Степента на информираност на анкетираните жители на град Пловдив 

относно качеството на въздуха в града може да се определи като ниска, тъй като едва 7% 

следят ежедневно състоянието на въздуха, а 30% се информират често. Останалата част 

рядко търсят информация или изобщо не се интересуват от качеството на въздуха. 

2) Като предпочитани източници на информация относно състоянието на 

въздуха са посочени интернет (51%) и медиите (44%), а едва 6% от респондентите се 

обръщат към специализараната страница в официалния сайт на Община Пловдив. Този 

факт ни дава основание да отправим препоръка към компетентните органи за 

популяризиране сред жителите на посочената страница като надежден и удобен източник 

на информация за КАВ. С това ще се допринесе за повишаване на общата степен на 

информираност на населението и за предприемане на адекватни мерки от страна на 

чувствителните групи (деца, възрастни, със заболявания) в дните с очаквано влошаване 

на състоянието на въздуха. 

3) Установява се познавателен дефицит относно дефиницията на понятието 

„замърсен въздух“. Според 64% от анкетираните замърсен е въздухът, който съдържа 

прах (ФПЧ) и/или изгорели газове от автомобилите, а според други 23% от анкетиранте 

замърсен е въздухът, който е „труден за дишане“ и „лош за здравето“. 

4) Мнението на преобладаващата част от респондентите е, че качеството на 

въздуха в града е влошено (74%), като половината дори го определят като силно 

влошено. Тенденцията за последните 5 години е към влошаване според 68% от жителите, 

а според 27% от тях въздухът е с трайно влошено качество от много отдавна. Основните 

замърсители на въздуха в Пловдив са транспортът (82%), битовото отопление (29%) и 

индустрията (24%), като не бяха доказани статистически различия между отделните 

райони. 

5) Над половината от анкетираните (54%) са силно загрижени от вредните 

последици на замърсения въздух върху тяхното здраве, а 42% посочват, че по-скоро са 

разтревожени от този факт. Според 93% от респондентите качеството на въздуха навън 

оказва пряо влияние върху качеството на въздуха в дома им. Въпреки това 29% не 

възнамеряват да предприемат каквито и да е мерки за ограничаване на това вредно 

въздействие. 

6) Анализът на мнението на жителите от отделните шест административни 

района на град Пловдив по повод на качеството на въздуха в дадения район показа, че 

ежедневно замърсяване на въздуха се констатира в: Централен (60%) > Северен (55%) > 
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Южен (36%) > Източен (34%) > Западен (17%) > Тракия (14%). Статистическата 

обработка доказа, че в районите Централен и Северен въздухът е с достоверно по-

влошено качество (по мнение на анкетираните жители от тези райони) в сравнение с 

останалите райони (р<0,05). Според жителите на районите Западен и Тракия в тях рядко 

се установява замърсяване на въздуха (33% и 36%), което мнение има статистически 

значими различия с мнението на жителите от останалите райони (р<0,05). 

7) Въпреки че близо 82% от респондентите се отопляват на електричество и не 

отделят вредни емисии от бита, едва 9% от тях посочват, че използват електроуреди с 

висок клас на енергийна ефективност. Останалите заявяват, че биха преминали към по-

екологично отопление, ако то е с по-висока икономическа рентабилност (35%), ако 

получат субсидии за закупуването му (7%) или данъчни преференции (3%). Водещите 

стимули за промяна на поведението при отопление в дома са свързани с финансови 

инструменти и механизми, които препоръчваме да бъдат заложени в разработването на 

съответните нормативни документи от страна на компетентните органи. 

8) Изборът на повечето от анкетираните за придвижване в града е основно с 

лични автомобили (37%), с градски транспорт (31%) и ходене пеша (26%), докато 

велосипед използват едва 5%. Анализът на взаимовръзките между начина на 

придвижване и възрастовата група на респондентите доказа, че над половината от 

анкетираните на възраст между 18 г. и 40 г. използват автомобилите си, докато при 

респондентите на възраст между 40 г. и 60 г. почти половината се придвижват пеша, като 

разликите са с висока статистическа значимост (р<0,05). Бихме препоръчали по-

задълбочено проучване върху причините и мотивите за този избор, за да могат да се 

подберат и приложат ефективни мерки към намаляване на трафика в града. 

9) Подходящи стимули за промяна начина на придвижване според анкетираните 

са „редовен и безопасен градски транспорт“ (25%), „осигурени служебни карти за 

автобус или служебен транспорт от работодателите“ (8%), „подобряване на 

инфраструктурата“ (13%) и „подобряване на здравословното състояние“ (13%). Освен 

финансовите инструменти, ефективни стимули за промяна на поведението при 

придвижване са повишеното качество на обществения транспорт и на инфраструктурата 

в града, които препоръчваме да бъдат взети предвид от компетентните органи. 

10) Преобладаващата част от препоръчаните мерки за подобряване качеството на 

въздуха в град Пловдив при почти всички анкетирани (89%) бе насочена към транспорта 

в града, следвана от мерките към озеленяването (25%), към екологизиране на битовото 

отопление (23%) и към почистване на града (14%).  
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ – АНКЕТНА КАРТА 

 

А Н К Е Т А 

за проучване мнението на жители на град Пловдив относно качеството на въздуха в града  

във връзка с разработване на дипломна работа към ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 

1. Пол: 

    □  мъж                                        □  жена 

 

2. Трудова заетост: 

□  ученик/студент                     □ работещ                     □  пенсионер              □ в момента не работя 

 

3. Жител на Пловдив от: 

□ по-малко от 5 години            □ 5-10 години              □  над 10 години 

 

4. Възраст: 

□ под 20 год.         □ 20-30 год.         □ 31-40 год.         □ 41-50 год.        □ 51-60 год.          □ над 60 год. 

 

5. Образование: 

□ нямам завършено          □ начално             □ основно            □ средно (специално)            □ висше 

 

6. Среден месечен доход на член от домакинството: 

□ под 150 лв.            □ 150-300 лв.             □ 300-600 лв.              □ 600 – 1000 лв.            □ над 1000 лв. 

 

7. Следите ли данните за състоянието на въздуха в град Пловдив? 

□ да, всеки ден                   □ да, често                      □ рядко                    □ по-скоро не                   □ не. 

 

8. Откъде се информирате за състоянието на въздуха в Пловдив? 

□ медии           □ интернет          □ приятели           □ сайт на Община Пловдив           □ друго .................... 

 

9. Как Вие самите бихте определили качеството на въздуха в град Пловдив? 

................................................................................................................................................................................

............................... 

 

10. Според вас качеството на въздуха в Пловдив през последните 5 години ... 

□ се влошава              □ не се променя                 □ се подобрява                  □ друго ...................................... 

 

11. Какво разбирате под термина „замърсен въздух“? 

................................................................................................................................................................................

.................................. 

 

12. Тревожат ли ви данните, че замърсеният въздух по принцип има отрицателно въздействие 

върху здравето на хората и качеството на живота? 

□ да, много            □  по-скоро да              □ по-скоро не           □ не, мисля, че ситуацията се преекспонира   

 

13. Как бихте се предпазили ако въздухът е замърсен? 

□ ще напусна града     □ ще нося маска     □ няма да стоя на открито     □ никак     □ друго 

................................. 

 

14. Според вас коя е основната причина за влошаване на качеството на въздуха в Пловдив? 

□ транспорт              □ битово отопление                 □ индустрия                  □ друго 

........................................................ 

15. Според вас кои са основните замърсители на въздуха в Пловдив? 

................................................................................................................................................................................

.................................. 
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16. Бихте ли посочили две мерки, които според вас биха допринесли най-много за подобряване 

качеството на въздуха в Пловдив? 

1) ........................................................................................ 

2) ..................................................................................... 

 

17. Смятате ли качеството на въздуха в околната среда се отразява и на качеството на въздуха 

във вашия дом? 

□ не                                         □ по-скоро не                            □ по-скоро да                             □ да 

 

18. В кой административен район на Пловдив живеете? 

□ Северен              □ Източен             □ Южен              □ Западен             □ Централен             □ Тракия 

 

19. Смятате ли, че въздухът във вашия район е замърсен? 

□ да, ежедневно                         □ често                      □ рядко                  □ не                 □ друго ...................... 

 

20. Според вас коя е основната причина за замърсяване на въздуха във вашия район? 

□ транспорт            □ битово отопление              □ индустрия              □ ТЕЦ               □ друго ............................. 

 

21. Как отоплявате дома си през есенно-зимния период? 

□ твърдо гориво – въглища/дърва/пелети        □ природен газ         □ електричество         □  ТЕЦ/парно 

 

22. Обичайно как се придвижвате в града? 

□ автомобил – дизел/бензин/газ/хибрид    □ градски транспорт    □ велосипед    □ пеша    □ друго ............ 

 

23. С какво бихте допринесли за подобряване на качеството на въздуха в града (като намалите 

собствените си вредни емисии във въздуха)? 

........................................................................................................................................... .....................................

................................... 

 

24. Какво би ви стимулирало да преминете към по-екологично отопление в дома, което ще отделя 

по-малко замърсители в околната среда? 

................................................................................................................................................................................

................................. 

 

25. Какво би ви стимулирало да промените начина си на придвижване в града, за да замърсявате 

по-малко въздуха? 

................................................................................................................................................................................

................................. 

 

26. Моля, посочете петте най-големи екологични проблема на град Пловдив като започнете от 

най-значимия за Вас? 

1) .................................................................. 

2) .................................................................. 

3) .................................................................. 

4) .................................................................. 

5) .................................................................. 

 


