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ВЪВЕДЕНИЕ
В световен мащаб, замърсяването на въздуха е водещ екологичен
рисков фактор за общественото здраве и е свързано със значителни
здравни, икономически и социални разходи. Тези разходи често се
разпределят неравномерно между регионите и общностите. Само
през 2019 г. излагането на замърсен въздуха е допринесло за
6,67 милиона смъртни случая (интервал на несигурност [UI]: 5.90
– 7.49), което е почти 12% от общите смъртни случаи в световен
мащаб и е тежест на заболеваемостта, надмината само от високо
кръвно налягане, употреба на тютюн и нездравословното хранене.
Изчислените общи загуби на благосъстояние (поради фини
прахови частици (ФПЧ2.5) и озон) в България са приблизително 6
милиарда евро през 2017 г., което представлява 13% от брутния
вътрешен продукт на страната (OECD 2020).
Присъединяването към ЕС през 2007 г. и нарастващите в последно
време обществена осведоменост и настояване за чист въздух
стимулират търсенето на допълнителни данни за качеството на
въздуха и здравна информация. Все повече, леснодостъпните
данни за замърсяването на въздуха от мрежи за наблюдение на
гражданската наука (напр., AirBG ), особено в големите градове, дават
възможност на обществеността да изисква подобрено качество
на въздуха. Общественият натиск е най-силен в София, столицата,

Замърсяването на въздуха е било седмият найзначим рисков фактор за влошено здраве в България
през 2019 г.
където са приложени най-обхватните мерки за качество на въздуха.
От 2015 г. се наблюдават положителни тенденции към съобразяване
с изискванията в цялата страна. Въпреки това, серният диоксид
(SO2) е постоянен проблем в една община (Гълъбово) и отново се
увеличава в друга (Димитровград), като и двете са югоизточната
част на страната, където са разположени електроцентралите на
лигнитни въглища. В допълнение, концентрациите на ФПЧ10, ФПЧ2.5,
и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) са повишени
в повечето общини, където са разположени монитори, а NO2 е
спорадично повишен в Пловдив (World Bank 2019; ECAC 2020).

НОВОСТИ В ТОЗИ ДОКЛАД
Този доклад предоставя преглед на тенденциите и нивата на
качеството на въздуха и неговото въздействие върху здравето
в България, като използва данни от проучването за глобалната

Законодателство, свързано с качеството на въздуха в страната
Държавите-членки на ЕС трябва да спазват съответното
законодателство на ЕС за качеството на въздуха, а именно
Директивите относно качеството на атмосферния въздух
(EP 2020) и Директивата относно националните тавани за
емисиите (EEA 2016). Националната програма за развитие на
България 2020, както и целите на Националната програма за
развитие 2030, определят качеството на въздуха като национален
приоритет с фокус върху концентрациите на (фини) прахови
частици (ФПЧ). Качеството на атмосферния въздух в България се
регулира от Закона за опазване на околната среда и Закона за
чистотата на атмосферния въздух и въпреки че правомощията
за прилагане на тези държавни политики са на Министерството
на околната среда и водите в координация с министъра на
здравеопазването, правната отговорност е на общинско
ниво. България е разделена на шест района за управление на
качеството на въздуха, а в райони, където се установи нарушение
на стандартите за качество на въздуха, общинските кметове
трябва да изготвят и приложат Програма за качество на въздуха,
която да бъде приета от общинския съвет (ECAC 2020).
Правителството прие две програми за управление на
качеството на въздуха на национално ниво през 2019 г.
(Националната програма за подобряване на качеството на
атмосферния въздух и Националната програма за контрол на
замърсяването на въздуха), които установяват, че основните
източници на ФПЧ са битовото отопление и транспорта,
особено автомобилите предшестващи категория EURO 2
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(дизел), които съставляват над 40% от личните автомобили в
България.
Програмите посочват, че общините трябва постепенно да
премахнат печките на твърдо гориво и другите уреди, използвани
за отопление на домакинствата, които не отговарят на стандартите
за екодизайн на ЕС и да засилят разпоредбите за технически
прегледи на моторните превозни средства. Други ключови мерки
включват стандарти за твърдо гориво, по-ранно приемане на
стандарта за екодизайн, по-строг контрол на превозните средства
на пътя и зони с ниски емисии. Националното законодателство
относно промишлените източници включва наредби за
ограничаване на емисиите на серен диоксид (SO2), NOx, и прах,
а съгласно Директивата на ЕС за комплексно предотвратяване
и контрол на замърсяването промишлените предприятия
трябва да кандидатстват за разрешителни за емисии (ECAC
2020). През 2017 г., Съдът на ЕС се произнесе срещу България за
превишаване на граничните (годишни и дневни) стойности ФПЧ10.
България очаква финансови санкции от декември 2020 г., когато
Европейската комисия изправи страната пред Европейския съд
за неизпълнение на съдебното решение от 2017 г. (EC 2020a).
Освен това, през 2021 г. приключиха две дългогодишни съдебни
дела, заведени от граждани и неправителствени организации
в Пловдив и София. Съдебните решения поставят едногодишен
срок и за двата града за постигане на нормите за качество на
въздуха и прилагане на конкретни мерки за опазване здравето
на гражданите. Тези случаи също провокираха администрацията
да увеличи усилията за контрол на замърсяването на въздуха
(Grossberndt и съавт. 2021).

СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ВЪЗДУХА В СВЕТОВЕН МАЩАБ

ИЗЛАГАНЕ НА ЗАМЪРСЕН ВЪЗДУХ
тежест на заболеваемостта (GBD) 2019 и доклада за Състоянието
на въздуха в световен мащаб на HEI. Той е предназначен да
представи най-новите данни за излагането на замърсен въздух,
ключовите източници и свързаните с тях въздействия върху
здравето, включително тежестта на заболеваемостта в различни
възрастови групи. Това е един от трите доклада, публикувани от
Института по здравни ефекти по темата за качеството на въздуха
и здравето в Югоизточна Европа (HEI 2022a, 2022b).
Изследването GBD е уникален ресурс, в който са приложени
висококачествени и вътрешно последователни най-съвременни
методи за оценка на текущото състояние и годишните тенденции
в излагането на и тежестта на заболеваемостта от 87 рискови
фактора или групи от фактори в 204 страни и територии. За повече
информация, посетете http://www.healthdata.org/gbd/2019. Също
така използваме първата по рода си глобална оценка (McDuffie и
съавт. 2021) за обсъждане на основните източници на замърсяване
на въздуха в региона и свързаната с тях заболеваемост.
За подробни данни, стойности и информационни бюлетини
относно качеството на въздуха и здравето в България и други
страни, посетете адрес: https://www.stateofglobalair.org/.
Замърсяването на въздуха е сложна смес от частици и газове,
чиито източници и състав варират във времето и пространството.
Основните замърсители, представляващи интерес, включват
замърсители като груби и фини прахови частици (съответно ФПЧ10
и ФПЧ2.5), азотни оксиди (азотен оксид [NO] и азотен диоксид [NO2],
наричани NOx), озон, въглероден моноксид и серен диоксид (SO2).
Замърсяването на въздуха от домакинствата, смес от частици и
газове в резултат на непълно изгаряне на горива в дома, също буди
загриженост поради близостта на източника до хората и потенциала
за излагане на високи нива, както и поради големия принос към
замърсяването на външния въздух. Излагането на тези замърсители
допринася за общата тежест на заболеваемостта от замърсяването
на въздуха. Поради това, познаването на тенденциите на различните
замърсители е от значение за оценка на заболеваемостта, дължаща
се на замърсяването на въздуха в одтелни популации и по света.

Въпреки спада през
последното десетилетие,
годишните концентрации на
ФПЧ2.5, в България остават
сред най-високите в Европа.

В атмосферата също
се образуват фини
частици от газообразни
замърсители на въздуха, като азотни или серни оксиди. Въпреки, че
излагането и на по-малки и на по-големи частици във въздуха може
да бъде вредно, проучванията показват, че сред замърсителите
на въздуха, излагането на високи нива на ФПЧ2.5 в продължение
на няколко години най-убедително повишава риска от смърт и
заболеваемост от сърдечно-съдови, дихателни, метаболитни и други
видове заболявания. Такива малки частици могат да останат във
въздуха с дни и да бъдат пренесени от вятъра на хиляди километри.
Тези частици проникват дълбоко в белите дробове
Средногодишните нива на ФПЧ2.5 в България през 2019 г. са
19.4 мкг/м3 (UI: 18.3 – 20.5 мкг/м3), което като цяло съответства
с изчисленията на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)
и Световната здравна организация (СЗО) (HEI 2022; EEA 2020;
WHO 2021). Въпреки че нивата на ФПЧ2.5 в България са по-ниски
от граничната стойност на ФПЧ2.5 за качество на въздуха в ЕС
от 25 мкг/м3, те остават по-високи от актуализираната годишна
препоръка на СЗО от 5 мкг/м3, както и от средна концентрация на
ФПЧ2.5 в Европейския съюз (EС-28)1 от 11.4 (95% UI: 11.3–11.6). В
Югоизточна Европа, средните годишни нива на ФПЧ2.5 през 2019
г. варират между 15.7 мкг/м3 в Румъния (UI: 14.7–16.9 µg/m3) и
30.3 мкг/м3 в Северна Македония (UI: 27.4–33.1 µg/m3).
Тези данни показват, че цялото население на България живее в
райони, където нивата на ФПЧ2.5 надвишават текущите годишни
препоръки на СЗО (5 мкг/м3); по-голяма част от населението (88%)
също така живее в райони, които надхвърлят третата междинна
цел (15 мкг/м3)2 (за информация относно методите, вижте https://
www.stateofglobalair.org/data/estimate-exposure).

В този раздел правим преглед на текущите нива на основни
замърсители на въздуха към момента и на техните дългосрочни
тенденции в България, използвайки данни от проучването GBD 2019.
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България живее в райони, които
надвишават препоръките на СЗО
за качество на въздуха

България живее в райони, които
надвишават третото междинно
целево ниво (15 мкг/м3)
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България живее в райони, които
надвишават второто междинно
целево ниво (25 мкг/м3)

ФПЧ2.5 в атмосферата
Замърсяването на атмосферния въздух въздуха с фини прахови
частици се отнася до ФПЧ2.5 (т.е. частици с размери по-малки от 2,5
микрометра в аеродинамичен диаметър, което е по-малко от една
30-та от диаметъра на човешки косъм). Тези частици се излъчват от
автомобили, въглищни електроцентрали, промишлени дейности,
домове, изгарящи въглища и дърва за отопление или готвене,

изгаряне на отпадъци
и
други
човешки
дейности и природни
източници.

България живее в райони, които
надвишават първото междинно
целево ниво (35 мкг/м3)

ЕС-28 е съкращението на Европейския съюз (ЕС), включително
Обединеното кралство.
2 Три междинни целеви нива бяха определени от СЗО за постигане на
насоките за качество на въздуха за средна годишна концентрация на
ФПЧ2.5 от 10 µg/m3. Междинните цели са определени като постепенно
намаляване на концентрациите: IT-1, 35 µg/m3; IT-2, 25 µg/m3; и IT-3, 15
µg/m3 (WHO 2021).
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Средногодишни концентрации на ФПЧ2.5 (мкг/м3), претеглени спрямо населението

Северна Македония
Босна и Херцеговина
Сърбия
Черна гора
България
Албания
Хърватска
Словения
Румъния
Европейски съюз

ФИГУРА 1 Тенденции в средногодишните нива на ФПЧ2.5 (мкг/м3), претеглени спрямо населението в България, Югоизточна Европа и ЕС-28, за периода
2010 – 2019 г. Посетете https://www.sta- teofglobalair.org/data, за да проучите данните.
Пловдив

Варна

Стара загора

ФПЧ2.5 (мкг/м3)

София

Месец

ФИГУРА 2 Средномесечните концентрации на ФПЧ2.5 (µg/m3) в четири големи града в България въз основа на данни, събрани от българската Изпълнителна
агенция по околна среда между 2013 – 2019 г. (Източник: Българска Изпълнителна агенция по околна среда, Джамбов АМ, лично съобщение, август
2021 г.).
През последното десетилетие, България е постигнала напредък
в намаляването на нивата на ФПЧ2.5; между 2010 и 2019 г.,
концентрациите
на
ФПЧ2.5
са
намалели с 3.40 мкг/м3 (14.9%), спрямо
22.8 мкг/м3 (UI: 21.6 – 24.1 мкг/м3) (виж
Фигура 1). Фактически, през 2019 г.,
девет от десетте станции в България
измерващи ФПЧ2.5 са показали
съответствие с граничната стойност за
ФПЧ2.5. Въпреки това, през 2019 г. две

станции, една в София и една в Перник, не са покрили изискванията
за минимално покритие на данни (ECAC 2020).
Въпреки че средногодишните нива са се подобрили, нивата през
зимата се повишават до много по-високи нива всяка година.
Месечните концентрации на ФПЧ2.5 в София и Пловдив — двата
най-големи града в страната — са много по-високи през зимния
сезон. Нивата на ФПЧ2.5 започват да се повишават през септември и
октомври,а най-високите нива обикновено се наблюдават през месец
януари (Фигура 2). Във Варна и Стара Загора нивата са по-стабилни
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през цялата година и,
въпреки че нивата на
ФПЧ2.5 са подобни
на тези в София и
Пловдив през летните
месеци
(май-август),
по време на зимния
сезон концентрациите
се повишат до три пъти по-ниски нива в сравнение със София и
Пловдив.

Нивата на ФПЧ2.5 са найвисоки през зимните месеци,
както показват данните за
двата най-големи града София и Пловдив.

Като цяло данните на ЕАОС класира качеството на въздуха за
българските градове Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Русе и
Варна като „лошо“ за 2019 и 2020 г. (EEA 2021).

Озон
Приземният или тропосферен озон е силно реактивен замърсител,
който не се отделя директно във въздуха, а се образува чрез
сложни химични взаимодействия между NOx и летливи органични
съединения (ЛОС) при наличието на слънчева светлина. Както NOx,
така и летливите органични съединения (ЛОС), се произвеждат
от различни човешки дейности: NOx се отделят от изгарянето
на изкопаеми горива (нефт, газ и въглища) в автомобили,
електроцентрали, индустриални котли и системи за отопление на
дома, докато ЛОС също се отделят от автомобили, както и от добив
на нефт и газ и обработка и други промишлени дейности. ЛОС също
се отделят естествено от някои видове дървета и други растения.
Като се имат предвид тези източници и факта, че NO2 захваща озона,
особено близо до пътища, NO2 обикновено е по-висок в градските
райони, докато озонът се намира в по-високи концентрации в
крайградските и селските райони.

Средногодишни сезонни максимален 8-часови нива на озон (ppb),
претеглени спрямо населението в България

Макар и не директно сравнима, целевата стойност на ЕС
за краткосрочната концентрация на озон (изразена като

максимална дневна осреднена 8-часова стойност) е 120 мкг/м3.
Препоръката за качество на въздуха на СЗО за озон е 100 мкг/
м3 за краткосрочната максимална дневна осреднена 8-часова
стойност и 60 μg/m³ за дългосрочната пикова за сезона (6 месеца)
максимална дневна осреднена 8-часова стойност.
През 2019 г., средносезонното 8-часово максимално ниво на
озон, претеглено спрямо населението в България е 79.4 мкг/м3
(UI: 77.8–80.9 мкг/м3), близко до средното за региона, където
концентрациите на озон варират от 65.3 мкг/м3 в Румъния (UI: 63.9–
66.6 мкг/м3) до 100.7 мкг/м3 (UI: 98.8–102.7 мкг/м3) в Словения.
Това ниво също е
Излагането на озон е
сравнимо със средното
за ЕС-28 от 83.5 мкг/м3
намаляло през последното
(95% UI: 83.3–83.7 мкг/
десетилетие.
м3). Нивото на озон е
намаляло с 8.20 мкг/м3 през последното десетилетие, спрямо 87.6
(UI: 86.6–88.8) през 2010 г.3 (Фигура 3).
Почти
цялото
население
на
България (99%) живее в райони,
където нивата на озон надвишават
текущата
дългосрочна
насока
на СЗО от 60 мкг/м3, като поголямата част от тях (84%) живеят в
райони, които надвишават втората
междинна цел от 70 мкг/м3.
Месечните тенденции в нивата на
озона в четири града в България
— София, Пловдив, Варна и Стара
3

Всички изчислени стойности в GBD за озон са преобразувани
(1 ppb = 1.96 мкг/м3 за 25°C). https://uk-air.defra.gov.uk/assets/
documents/reports/cat06/0502160851_Conversion_Factors_Between_
ppb_and.pdf.

Словения
Хърватска
Черна гора
Босна и Херцеговина
Европейски съюз
България
Албания
Северна Македония
Сърбия
Румъния

ФИГУРА 3 Тенденциите в средногодишните сезонни максимални 8-часови нива на озон (ppb), претеглени спрямо населението в България, Югоизточна
Европа и ЕС-28, за периода 2010–2019 г. (HEI 2020). Посетете https://www.stateofglobalair.org/data за да се запознаете с данните.
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Пловдив

Варна

Стара загора

Озон (мкг/м3)

София

Месец

ФИГУРА 4 Средномесечни средни концентрации на озон, осреднени за периода 2013 – 2019 г. за четири града в България (мкг/м3) (Източник: Българска
Изпълнителна агенция по околна среда, Джамбов AM, лично съобщение, август 2021 г.).
Загора — достигат значителни връхове през летните месеци и
намаляват през зимните месеци (Фигура 4), в рязък контраст с
тенденциите за нивата на ФПЧ2.5. Най-високите концентрации на
озон се наблюдават през юли или август и са подобни в Пловдив,
Варна, и Стара Загора, но са по-ниски в София.

Замърсяване на въздуха от домакинствата
от използването на твърди горива за
готвене
Замърсяването на въздуха от домакинствата е резултат от
изгарянето на твърди горива (като въглища, лигнитни въглища,
дървени въглища, дърва, селскостопански остатъци и животински
тор, както и отпадъци) за отопление или готвене чрез използване на
открит огън или печки с ограничена вентилация. Изгарянето на тези
горива произвежда редица замърсители, които могат да навредят на
човешкото здраве, включително ФПЧ2.5, черен въглерод, въглероден
оксид, ПАВ, както и други канцерогенни съединения. Трябва да
се отбележи, че изчисленията на GBD включват само ролята на
изгарянето на твърди горива за готвене в своите изчисления за
нивата на замърсяване на въздуха от домакинствата и тези нива
се оценяват по отношение на излагането на ФПЧ2.5, претеглено
спрямо населението на страната, което разчита на твърдо гориво
за готвене, съчетано с доказателства от проучвания за измерване
на
излагането
на
домакинствата
и
Въпреки че зависимостта от
индивидите.
твърди горива за готвене е

намаляла през последното
десетилетие, близо 20% от
населението на страната
продължава да разчита на
твърди горива за готвене.

В България, 19.7%
(UI: 10.9–22.3%) от
населението разчита
на твърди горива за
готвене. Въпреки че
това е по-високо от
средното нива за ЕС28 от 2.66% (95% UI: 2.13 – 3.35%), България е разширила достъпа
до по-чисти горива за готвене в продължение на няколко години,
което е довело до умерен спад от 2.5% от населението, разчитащо

на твърди горива за готвене, спрямо 22.2% през 2010 г. (Фигура 5).
Важно е да се отбележи, че изгарянето на твърди горива за
отопление има по-голям принос за замърсяването на въздуха
от домакинствата в България, отколкото използването на
твърди горива за готвене, въпреки че и в тази област започна
да се отбелязва известен напредък; въпреки това, все още има
пропуски. Международната агенция по енергетика изчислява,
че през 2020 г. 16% от топлинната енергия в България идват
от биогорива (IEA 2020). Следвайки приетата Националната
програма за подобряване на качеството на въздуха през 2019
г., беше одобрено законодателство за контрол на стандартите за
качество на горивата за отопление, при което на пазара могат да
се разпространяват само горива, които отговарят на изискванията
за качество (ECAC 2020).

ПРИЗНАЦИ НА НАПРЕДЪК
В страната има 57 станции, които измерват качеството на
въздуха с помощта на монитори от нормативен клас; само 10
от тях измерват ФПЧ2.5, 7 от които се намират в най-големите
български градове, а 27 станции наблюдават озона (ECAC 2020).
През 2019 г. са функционирали общо 48 станции. В София има
седем станции, пет от които са в границите на града. Важно е
да се отбележи, че повечето станции за качество на въздуха се
намират в градски центрове, където домакинствата използват
предимно централно/
газово
отопление
Данните за качеството на
или
електричество;
въздуха в България остават
по този начин не са
ограничени, въпреки че има
налични измервания в
някои признаци на напредък
сателитни села, където
в наличността на данните.
битово отопление е
доминиращ източник
на ФПЧ2.5 (напр. Извън София) (Dimitrova and Velizarova 2021).
Въз основа на тези данни, през 2017 г. Българската академия
на науките (https://www.bas.bg) и Националния институт по
метеорология и хидрология (НИМХ https://meteo.bg) разработиха
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Процент от населението, изложено на опасни замърсители на въздуха
поради готвене с твърди горива
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ФИГУРА 5 Тенденции в процента на населението, изложено на замърсяване на въздуха от домакинствата поради готвене с твърди горива в България,
Югоизточна Европа и ЕС-28, за периода 2010 – 2019 г. (HEI 2020). Посетете https://www.stateofglobalair.org/data ,за да проучите данните.

публично достъпна 72-часова прогноза за качеството на въздуха
на национално ниво (http://info. meteo.bg/cw2.1/) и за София град и региона (http://info.meteo.bg/ cw2.2/), както и система за
ранно предупреждение за влошено качество на въздуха в София
(https://air.sofia.bg/). Подобна система за ранно предупреждение в
момента се разработва за Пловдив в НИМХ; въпреки това, община
Пловдив все още няма достъп до тази система, а прогнозите не
са достъпни за обществеността. В рамките на текущата програма
за национална наука “Опазване на околната среда и намаляване
на рисковете от неблагоприятни събития и природни бедствия”,
с подкрепата на Министерството на образованието и науката
на България, се разработва актуализация на системата НИМХ за
София, Пловдив и Варна и ще предостави прогноза за качеството
на въздуха с разделителна способност 1 км, когато бъде готова.
В края на 2019 г. Столична община инсталира 22 геолокирани
сензорни станции за мониторинг на качеството на въздуха
чрез AIRTHINGS, финансирана програма за стимулиране на
Балканското Средиземноморие (Interreg Balkan-Mediterranean),
като публикува данните в реално време онлайн (разгледайте тук),
и в партньорство с четири други града (Солун, Никозия, Тирана и
Скопие). Програмата ще инсталира общо 91 станции за качество
на въздуха в тези градове. Извън София също има знаци на
напредък. Например, подтикнат от оплаквания на граждани за
лошо качество на въздуха в близост до най-голямата петролна
рафинерия в България, Бургас беше първата община, закупила
мобилна станция за измерване качество на въздуха през 2017 г.
През последните няколко години инициативите за мониторинг на
качеството на въздуха, ръководени от граждани, изиграха важна
роля за повишаване на обществената осведоменост за лошото
качество на въздуха в България. Най-голямата от тях е платформата
Air Bulgaria, която разполага с 900 сензора за измерване на ФПЧ2.5
8

и ФПЧ10 в цяла България. Данните от сензорите са публично
и свободно достъпни (разгледайте данните от сензорите на
картата тук, изтеглете данните тук ). Други кампании, включително
програма, провеждана от Алианса за здраве и околна среда (HEAL)
за наблюдение на замърсителите на въздуха на закрито и открито
в 50 основни училища в шест столици на ЕС, включително София, са
насочени към специфични уязвими групи или градове (HEAL 2019).
От 2019 г., NO2 се измерва в София от Air Bulgaria и Za Zemiata в
сътрудничество с Deutsche Umwelth- ilfe, с помощта на пасивния
уред за вземане на проби Za Zemiata измерванията продължават
през 2022 г., за да се оцени въздействието на потенциална зона с
ниски емисии, която ще бъде въведена, и да се подчертае важността
на мерките за намаляване на NO2 (Deutsche Umwelthilfe 2022).
Въпреки че има напредък, има доклади за честа неизправност на
монитори от регулаторен клас за дълги периоди от време, преди
да бъдат коригирани, което води до значителни пропуски в
данните (ECAC 2020) Освен това, покритието на мониторинга на
качеството на въздуха, по-специално на ФПЧ2.5, от националната
мрежа за качество на въздуха, е много слабо в градовете
въпреки голямата гъстота на населението в тези райони. Тази
оскъдност на данните за качеството на въздуха в градовете е
подобна в цяла Източна Европа, където средното разстояние
до най-близкия монитор е 690 км (Martin и съавт. 2019). По
същия начин има предизвикателства при постигането на
достатъчно осигуряване на качеството и контрол на качеството
при поручвания със сензори, поради което данните за нивата на
замърсяване трябва да се интерпретират внимателно.
Здравето ни се влияе силно от въздуха, който дишаме. Замърсяването
на въздуха засяга младите и старите, богатите и бедните и
хората по целия свят. Въпреки това, тежестта на заболеваемостта,
свързана със замърсяването на въздуха, не се поема еднакво
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ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО ОТ
ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА
между регионите и страните, тъй като вариациите отразяват не
само степента на излагане, но и други социални, икономически
и демографски фактори, които влияят върху здравния статус и
уязвимостта на населението към замърсяването на въздуха. Тъй
като социално-икономическото развитие може да бъде обвързано
както с излагането на замърсения въздух, така и с наличието на
здравни грижи, промените в нивото на развитие на дадена страна
могат също да повлияят на тежестта на заболеваемостта с течение
на времето. По този
начин домакинствата и
9% от общия брой смъртни
общностите с по-ниски
случаи в България се дължат
доходи като цяло
на замърсяването на въздуха.
са по-уязвими към
здравните последици
от замърсяването на въздуха, дължащи се на потенциално
по-голямо излагане и на обща повишена уязвимост предвид
възможно лошо здравно състояние (например, излагане на други
рискови фактори като тютюнопушене), липса на достъп до здравни
грижи и ограничена способност да си позволят защитни мерки или
подобряване на качеството на жилищата. Освен това тежестта на
заболеваемостта, дължаща се на замърсяването на въздуха, не се

разпределя равномерно между възрастовите групи. По цял свят
децата и възрастните хора са най-силно засегнатите.
Този раздел ще изследва моделите и тенденциите в тежестта
на заболеваемостта в България от замърсяването на въздуха
като цяло, както и отделните замърсители на въздуха, които се
включват в общото замърсяване на въздуха според оценките на
GBD (напр., ФПЧ2.5, озон, както и замърсяването на въздуха от
домакинствата).
Общият брой смъртни случаи от всички причини, както и
смъртността, са се е увеличили през последното десетилетие
в България. Основните причини за смърт в България включват
исхемична болест на сърцето; мозъчно-съдова болест (инсулт и
хипертонична болест на сърцето); както и рак на трахеята, бронхите
и белите дробове; както и някои незаразни болести, които
също са свързани със замърсяването на въздуха. Трите водещи
рискови фактора, които представляват най-голямата тежест на
заболеваемостта, са високото кръвно налягане, рискове, свързани с
хрането, и тютюнопушенето (IHME 2020). Замърсяването на въздуха
се нарежда като седмия водещ рисков фактор за смъртните случаи
в България през 2019 г. (Фигура 6), а смъртността, свързана със
замърсяването на въздуха, е сред най-високите в Европа.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЪРСЕНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
Разбирането на тежестта на заболеваемостта, която
замърсяването на въздуха причинява на обществото,
започва с научни доказателства за неговото въздействие
върху здравето. Голям набор от научни доказателства
е натрупан в продължение на няколко десетилетия,
включително проучвания от много страни по света.
Краткотрайното излагане на замърсяване на въздуха може
да навреди на здравето; например, замърсяването може
да предизвика симптоми на астма и да причини локално
нарастване на хоспитализациите или дори смъртни случаи,
свързани с респираторни и сърдечно-съдови заболявания.
Съществува широко съгласие сред учените, че
дълготрайното излагане на замърсен въздух допринася за
незаразни заболявания като исхемична болест на сърцето,
рак на белия дроб, хронична обструктивна белодробна
болест (ХОББ), инсулт и диабет тип 2, както и инфекции на
долните дихателни пътища (напр. пневмония), особено при
деца под 5-годишна възраст. Излагането на ФПЧ2.5 също
така повишава риска за майките да родят бебето си твърде
рано и по-малко от нормалното, като такива бебета са поуязвими към редица заболявания, или имат повишен риск
от заболявания в последствие през живота си.

ТЕНДЕНЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И
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Нарастват и доказателствата за ролята на замърсяването
на въздуха при когнитивни нарушения, включително
деменция, както и нарушено когнитивно развитие при
децата. Например, наскоро замърсяването на въздуха беше
признато за подлежащ на промяна рисков фактор от Lancet
комисията за превенция, интервенция и профилактика
за предотвратяване на деменцията, както и други
ефекти (Livingston и съавт. 2020). Като цяло, тежестна на
заболеваемостта за обществото от дългосрочно излагане
на замърсен въздух е много по-голяма от зължащата
се на краткосрочно излагане. Тази голяма тежест на
заболеваемостта отразява значителният принос, който
дългосрочното излагане на замърсяване на въздуха има
за хроничните незаразни заболявания и по-конкретно за
някои от водещите причини за смърт в света.
За резюме на последиците за здравето от замърсяването
на въздуха, моля, вижте списъкът с факти и ресурсите,
изброени в края на доклада. За данни относно
въздействието на замърсяването на въздуха върху
здравето, моля, посетете адрес: https://www.stateofglobalair.
org/health.

СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ВЪЗДУХА В СВЕТОВЕН МАЩАБ
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Общ брой на смъртни случаи през 2019 г.
ФИГУРА 6 Класация на рисковите фактори по общ брой смъртни случаи от всички причини в България през 2019 г. (IHME 2020).

ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ БЪЛГАРИЯ
През последните няколко години броят на доказателствата за
въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето
в България продължава да нарастват. Традиционно здравето
на дихателните пътища е в светлината на прожекторите за
проучване като най-очевидната цел на замърсяването на
въздуха, въпреки че нараства разбирането за последиците за
здравето, които се простират отвъд здравето на дихателните
пътища. Повече от 15 проучвания, публикувани от 2000 г., са
фокусирани върху различните замърсители, включително ФПЧ,
полициклични ароматни въглеводороди, както и газове (NO2, SO2),
и включват анализи на въздействието върху здравето сред деца,
възрастни и пациенти. Националните и местните изследвания
бяха идентифицирани чрез различни литературни бази данни;
въпреки че възнамеряваме да включим възможно най-много
изследвания, това не включва изчерпателен преглед на цялата
литература. Посетете тук за интерактивна литературна база данни
с изследвания за замърсяването на въздуха и здравето в региона,
включително и в България.
Скорошно проучване, оценяващо краткосрочното излагане на
замърсяване на въздуха с прахови частици (ФПЧ2.5 и ФПЧ10)
сред жители на София откри увеличение на амбулаторните и
болнични спешни услуги свързани с дихателните, сърдечносъдови, стомашно-чревни и неврологични заболявания, както и
10% увеличение на повикванията на линейка за спешна помощ
по време на пикове на замърсяване на въздуха, които могат да
продължат до три дни (Simidchiev и съавт. 2020).

Здраве на дихателната система
Проучванията върху ефектите от излагането на замърсен въздух
сред деца откриват връзка между неблагоприятни здравни
последици и замърсяването на въздуха (Turnovska и съавт. 2001,
2007, 2009). Едно проучване, проведено в Пловдив, установи, че
комбинацията от по-висок NO2 и общите суспендирани частици
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(TSPM) в училище и тютюнопушенето има неблагоприятни
ефекти върху някои дихателни и сърдечно-съдови функции
(Turnovska и съавт. 2007). Друго проучване използва драстичния
спад на нивата на замърсяване на въздуха след политическата
реформа в България през 1989 г. и последващото намаляване на
промишленото производство. Този естествен експеримент показа,
че децата, родени след тази смяна и по този начин изложени
на значително по-ниско ниво на TSPM и SO2, имат подобрена
белодробна функция в сравнение с онези, които са били силно
изложени на замърсяване на въздуха в ранния си живот (Turnovska
и съавт. 2009). Проучване върху юноши в Стара Загора установи,
че SO2, NO2, ФПЧ10, и особено ФПЧ2.5, са свързани с намалена
белодробна функция (Prakova и съавт. 2014). По-скорошно
проучване сред пациенти с ХОББ в град Плевен установи връзка
между острите утежнени случаи на ХОББ и средните ФПЧ10 през
предходните шест дни (Krachunov и съавт. 2017). Установено е,
че по-високото излагане на ФПЧ10 сред пациенти с ХОББ в 16
български населени места е свързано с повишена честота на
обостряне и по-дълъг престой в болница (Doneva и съавт. 2019).

Сърдечно-съдови заболявания
Няколко проучвания също оценяват ефекта от замърсяването на
въздуха върху кардиометаболитните (сърдечни) заболявания. Едно
проучване установи, че дневните концентрации на озон и ФПЧ10 в
град Варна за периода 2004 – 2005 г. са умерено до силно свързани
с хоспитализациите поради остър инфаркт (Dimitrova и съавт. 2009).
Сърдечно-съдови ефекти от замърсяването на въздуха са отчетени
и в силно замърсената област Стара Загора. В друго проучване са
докладвани високи корелации между няколко двойки от индикатор
за замърсяване на въздуха и сърдечно-съдови заболявания
(Platikanova и съавт. 2016). Ролята на замърсяването на въздуха
върху кардиометаболитните последици също беше изследвана в
няколко проучвания, които основно разгледаха здравните ефекти от
автомобилния шум. Едно изследване в Пловдив откри положителни
връзки между диабет тип 2 и ФПЧ2.5 и ПАВ (Dzhambov и Dimitrova
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2016). Друго проучване съобщава за повишена връзка между
автомобилния шум и затлъстяването при пациенти със сърдечносъдови заболявания (Dzhambov и съавт. 2017).

Имунитет и генотоксичност (предшественици
на рак)
В друго по-голямо проучване България си партнира с Чешката
република и Словакия в международния проект EXPAH, който
има за цел да проучи механизмите за канцерогенност поради
замърсяването на въздуха (Taioli и съавт. 2007). При участници,
изложени на високи нива на ПАВ, изследователите откриха
доказателства за оксидативен стрес, който може да доведе до
увреждане на клетките и тъканите, и генотоксичност, която може да
доведе до рак. Трябва да се отбележи, че нивата на ПАВ са няколко
пъти по-високи при българските участници, живеещи в София,
отколкото в двата небългарски града (Taioli и съавт. 2007; Rossner и
съавт. 2007). В допълнение, друго проучване наблюдава повишени
асоциации със замърсяването на въздуха и генотоксичността в
София през зимните месеци (Gábelová и съавт. 2004).
Неблагоприятните промени в имунната система, за които
е известно, че изострят редица хронични заболявания, са
изследвани при деца и младежи. През 2001 г. едно проучване не
установи разлики в имунологичните биомаркери, измерени при
ученици, живеещи в гр. Димитровград (силно индустриализиран)
и гр. Нова Махала (липсват основни източници на замърсяване
на въздуха) (Turnovska и съавт. 2001). Наскоро друг екип сравнява
биомаркери за системно възпаление при юноши, живеещи в три
града в Южна България, и открива промени, водещи до потискане
на имунитета при участници, живеещи в град Стара Загора, един
от най-замърсените райони в страната, поради близката въглищна
електроцентрала (Dobreva и съавт. 2015).

ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ
ЗДРАВЕТО

ТЕЖЕСТ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ТА
ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В
БЪЛГАРИЯ
През 2019 г., 11,000 смъртни случая (95% UI: 8,406 – 14,043)
са свързани със замърсяването на въздуха, което представлява
близо 9% процента от общите смъртни случаи в България; от тях
повечето са свързани с излагане на външни ФПЧ2.5 (Фигура 7).
Като цяло, докато общият брой смъртни случаи, дължащи се на
замърсяването на въздуха, и смъртността (т.е. смъртни случаи/100
000 души) са намалели през последното десетилетие, честотата
от 159 смъртни случая на 100 000 души в България представлява
най-високата в региона на Югоизточна Европа, почти два пъти
над световната смъртност, дължаща се на замърсяването на
въздуха (86.2, 95% UI: 76.3 – 96.8). За сравнение, този процент
е приблизително половината от смъртността от тютюнопушене в
България (328 смъртни случая/100 000 души, 95% UI: 262 – 404).

Фини прахови частици (ФПЧ2.5)
През 2019 г., 9 000 (95% UI: 7,041 – 11,358) смъртни случая се
дължат на ФПЧ2.5 в околната среда. През последното десетилетие
общият брой на смъртните случаи в България, причинени от
ФПЧ2.5 , са намалели приблизително с 14%.
По същия начин, докато средната стандартизирана по възраст
смъртност, дължаща се на ФПЧ2 5 в България е намаляла от 142
смъртни случая/100,00 души (95% UI 119.8 – 163.1) през 2010 г.
до 131 смъртни случая/100 000 души през 2019 г. (Фигура 8), този
процент е повече от два пъти над съответния глобален процент
на смъртност (53,5 смъртни случая /100 000; 95% UI 44.6 – 62.0)
и повече от пет пъти
Въпреки бавния напредък,
повече от това в
Западна Европа (26.2
тежестта на заболеваемостта,
смъртни
случая/100
причинена от ФПЧ2.5 в
000; 95% UI 19.4 – 33.5
околната среда, остава висока.
(Фигура 9).

В допълнение към изследванията за здравето и замърсяването
на въздуха, обобщени по-горе, някои допълнителни свързани
доказателства идват от оценки на въздействието върху здравето.
В голямомащабно Европейско проучване,
Институтът за глобално здраве в Барселона
(ISGlobal) оцени преждевременната смъртност
поради замърсяване на въздуха в близо 1000
града в 31-те държави-членки на ЕС и установи,
ФПЧ2.5 в атмосферата
че София, България, се класира сред първите 100
Озон в околната среда
града за най-високо преждевременна смърт от
замърсяване на въздуха (Khomenko и съавт. 2021).
Замърсяване на въздуха от домакинствата
Регионално проучване на въздействието върху
Други рискови фактори
здравето, разглеждащо прекомерната смъртност
от емисии на въглищни електроцентрали,
отбелязва, че България и Хърватия са разположени
в подветрената зона спрямо основни емисии на
въглища в ЕС и установява значителен резултат от
допълнителна смъртност (>100 смъртни случая на
100 000 жители годишно) в България (142 смъртни
случая на 100 000 души; 95% CI: 126.2 – 157.9) ФИГУРА 7 Процент на смъртните случаи, свързани с отделни замърсители на
(Kushta и съавт. 2021).
въздуха в България през 2019 г.
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Смъртност, свързана с ФПЧ2.5 (смъртни случаи/100,000)

България
Северна Македония
Сърбия
Босна и Херцеговина
Черна гора
Румъния
Хърватска
Албания
Словения
Европейски съюз

ФИГУРА 8 Тенденции в свързаната с ФПЧ2.5 смъртност в България, Югоизточна Европа и ЕС-28, 2010 – 2019 г. (HEI 2020). Посетете https://www.
stateofglobalair.org/data за да се запознаете с данните.

Цялостно
замърсяване на
въздуха
Замърсяване
на въздуха от
домакинствата

В световен

Западна Европа

България

мащаб

Озон
ФПЧ2.5 в

Ambient
PM2.5
атмосферата

Смъртност (стандартизирана според възрастта)

ФИГУРА 9 Смъртността (стандартизирана по възраст) (смъртни случаи/100 000 души), свързана с цялостното замърсяване на въздуха, ФПЧ2.5, озон и
замърсяването на въздуха от домакинствата от твърди горива в България през 2019 г.

Озон
В България, 154 смъртни случая (95% UI: 64 – 265) са свързани
с излагане на озон през 2019 г. Подобно на тенденцията за
намаляване на общия брой смъртни случаи, дължащи се на озона
през последното десетилетие,
Средният брой на
смъртността, свързана с озона
смъртните случаи,
в България, намалява с ~8%, от
2.7 (1.2 – 4.5) през 2010 г. до
свързани с озона в
2.2 смъртни случая/100,000
България, намалява
души (0.9 – 3.8) през 2019 г.
между 2010 и 2019 г.
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Повечето от смъртните случаи, свързани с озон, са настъпили при
хора на 60 и повече години (Фигура 10). ХОББ е единственият
здравен резултат, който се счита за причинен от озон в GBD, а
5% от общите смъртни случаи на ХОББ в България са свързани с
излагане на озон.

Замърсяване на въздуха от домакинствата готвене
През 2019 г. използването на твърди горива за готвене в България
е причинило 1800 смъртни случая (95% UI: 549 – 4,178), което
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Атмосферни
ФПЧ2.5

Замърсяване на въздуха
от домакинствата

Атмосферен озон

Общ брой смъртни случаи в България от ХОББ през 2019 г., дължащи се
на замърсяването на въздуха

Замърсители

Възраст (по години)

ФИГУРА 10 Разпределение на смъртните случаи поради ХОББ през 2019 г. в България, свързани със замърсяването на въздуха, по възраст [25+ години].
представлява намаление с приблизително 24% от 2010 г. Този спад през
последното десетилетие
е в съответствие със
Добрата новина: Тежестта на
свързания
спад
на
заболеваемостта вследствие
смъртните
случаи,
на замърсяването на въздуха
дължащ се на въздуха в
в домакинствата е намаляла
домакинствата в региона
стабилно през последното
(с 30%). По същия начин,
десетилетие.
ст а н д а рт и з и р а н а т а
по възраст смъртност,
приписвана на замърсяването на въздуха от домакинствата, е намаляла
от 31,9 смъртни случая/100 000 души (95% UI: 11.2 – 67.6) през 2010 г. до
26.1 смъртни случая/100,000 души (95% UI: 7.9 – 60.3) през 2019 г. Това
следва същата тенденция като целия регион на Югоизточна Европа
(Фигура 8) (за подробности виж Тенденции в качеството на въздуха и
здравето в Югоизточна Европа: Специален доклад за състоянието на
въздуха в световен мащаб).

НАЙ - ГОЛЯМО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
НАЙ - МЛАДИТЕ И НАЙ - ВЗРАСТНИТЕ
В България незаразните болести са сред най-честите причини
за смърт от сърдечно-съдови заболявания, диабет и хронични
дихателни заболявания и инфекции, нареждащи се сред първите
десет причини за смърт; много от тези заболявания също са
свързани с излагането на замърсяване на въздуха.

По-конкретно,
20% от всички смъртни
случаи, свързани с
ХОББ, се дължат на
замърсяването
на
въздуха (Фигура 11),
като
най-големите
части от тези смъртни
случаи са приписвани
на ФПЧ2.5 (13%) и озон (5%) (запознайте се с данните тук).
Други здравни последици, за които замърсяването на въздуха
представлява ключов рисков фактор в България, са диабет тип 2,
рак на белия дроб, инсулт и сърдечни заболявания.

Замърсяването на въздуха има
значителен принос за тежестта
на незаразните заболявания,
включително от сърдечни
и хронични белодробни
заболявания и диабет.

В България, както и в Югоизточна Европа, най-голям брой смъртни
случаи, свързани със замърсяването на въздуха, се наблюдават
при хора на възраст
70 и повече години;
68% от всички смъртни случаи,
мнозинството от тях
свързани със замърсяването на
(82%) са свързани с
въздуха в България, са при хора
излагане на ФПЧ2.5
на възраст над 70 години.
в
околната
среда
(Фигура 12). Този пик
отразява приноса на замърсяването на въздуха за основните
незаразни заболявания, които се развиват с течение на времето —
исхемична болест на сърцето, инсулт, ХОББ, рак на белия дроб и диабет
тип 2. В същото време, 6% от смъртните случаи сред новородените са
свързани със замърсяването на въздуха.
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от смъртните
случаи от
ХОББ

от смъртните
случаи от
диабет

от смъртните
от смъртните
от смъртните
случаи от
случаи от рак на
случаи от
исхемична болест
белия дроб
исхемичен инсулт
на сърцето

от смъртните
случаи от
инфекция
на долните
дихателни
пътища

от смъртните
случаи при
новородени

ФИГУРА 11 Процент от смъртните случаи (по причина), свързани със замърсяването на въздуха в България през 2019 г.

Атмосферни
ФПЧ2.5

Замърсяване на въздуха
от домакинствата

Атмосферен озон

1,500

Късни неонатални

1,000

Ранно неонатални

Общ брой на смъртните случаи, дължащи се на замърсяването на
въздуха през 2019 година

Замърсител

Възраст (по години)

ФИГУРА 12 Разпределение на смъртните случаи през 2019 г. в България във връзка със замърсяването на въздуха по възраст (години, с изключение на
ранна неонатална [0 до 6 дни] и късна неонатална смъртност [7 до 27 дни]) (HEI 2020).
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ТЕЖЕСТ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА, СВЪРЗАНА С ОСНОВНИ
ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА

Производството и използването на енергия, включително
използването на изкопаеми горива (включително въглища, нефт и
природен газ) и твърди биогорива, е с най-голям принос за ФПЧ2.5
във външната среда и свързаната тежест на заболеваемостта
в България (Фигура 13). Всъщност, измежду всички сектори
използването на въглища представлява 18,5% от всичките ФПЧ2.5 в
околната среда през 2019 г. Въглищата остават ключово гориво за
производството на енергия и при липса на достъп до чиста енергия
енергия в домовете, хората разчитат на използването на въглища
и други твърди горива за отопление на домовете, особено през
зимния сезон. Голяма част (41%) от населението на страната се счита
за енергийно бедно (41%)4, най-високият дял в ЕС. Използването
на
неефективни
Използването на изкопаеми
и
замърсяващи
горива (т.е., въглища, нефт
енергийни източници
и природен газ) е свързано
за жилищно отопление
също е установено
с 31% от общата тежест на
като ключов фактор
заболеваемостта, свързана с
за
тежестта
на
ФПЧ2.5 в България.
заболеваемостта
в
страната и националните емисии на ФПЧ2.5 и ФПЧ10 в България.5
Отоплението с твърдо гориво на жилища е с най-голям принос
за нивата на ФПЧ2.5 в околната среда и свързаната с тях тежест
на заболеваемостта (17,6%, или 1645 смъртни случая), следвано
от производството на енергия (17%, или 1589 смъртни случая).
Според тези изчисления по-голямата част (88%) от горивото,
изгорено в домовете, е твърдо биогориво, докато само 10% са
4

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/41750/2019_
Book_EnergyDemandChallengesInEurope.pdf?sequence=1#476184_1_En_
11_Chapter. indd%3AC00011CR5%3A32.

5

https://www.ceip.at/.

въглища (Фигура 14). Други основни сектори, които допринасят
за това, включват разнасяният от вятъра прах (14%, или 1309
смъртни случая) и селското стопанство (13%, или 1187 смъртни
случая) (Фигура 14) (McDuffie и съавт. 2021). Установено е, че
селското стопанство има важен принос в много европейски
страни. Всъщност секторът все повече навлиза във фокуса на
политическия дискурс на ЕС, отчасти поради нарастващото
разбиране за ролята на емисиите на амоняк за лошото качество
на въздуха и необходимостта от намаляване на емисиите на
парникови газове. Амонякът може да допринесе за образуването
на вторични частици, което допринася за образуването на фини
прахови частици в атмосферата.
Важно е да се отбележи, че приносът на източника често варира
в национален мащаб и в самите градове. Например, въпреки че
транспортът не се очертава като водещ източник на тежест от
болести на национално ниво (7%), на ниво населено масто/град
трафикът може да има голям принос за ФПЧ2.5 в околната среда.
В градовете в България се оценява, че жилищните, транспортните и
енергийните източници имат най-голям принос за нивата на ФПЧ2.5
и ФПЧ10 в околната среда (Belis и съавт. 2019; Perrone и съавт.
2018), в съответствие с изчисленията, представени тук. Проблемът
се усложнява и от старите дизелови превозни средства, внесени от
Западна Европа, повечето от които отделят замърсители на въздуха
с много по-висок процент в сравнение с новите превозни средства
(UNEP 2021). Други проучвания отбелязват, че докато производството
и транспортът на енергия са по-важни източници в българските
градове, селското стопанство е водещият източник на замърсяване
на въздуха в селските райони (Tsanova и съавт. 2021). Като цяло е
необходимо целенасочено изследване на разпределението на
източниците, особено за оценка на източниците на ФПЧ2.5 на
градско и провинциално ниво.

Как установихме основните източници на замърсяване на въздуха?
Отчитаме основните източници на замърсяване на
въздуха на национално ниво за страните от Югоизточна
Европа въз основа на данните от проучването на
Глобалната тежест на заболеваемостта - Карти (GBD
MAPS) (McDuffie и съавт. 2021). Тъй като източниците
на замърсяване на въздуха често се различават между
селските и градските райони, също така включихме някои
проучвания, проведени в големите градове в региона, за
да предоставим допълнителна информация за местните
източници на замърсяване на въздуха. Проучването GBD
MAPS предостави първата съвременна и изчерпателна
глобална оценка на основните източници на ФПЧ2.5
по вид гориво и по сектори в повече от 200 страни,
използвайки последователна методология и глобални
инвентаризации на емисиите. То използва актуализирана

ТЕНДЕНЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И
15
ЗДРАВЕТО В БЪЛГАРИЯ		

Community Emissions Data System инвентаризация на
емисиите, сателитни данни, данни от наземен мониторинг
и усъвършенствано моделиране на качеството на въздуха
(модел GEOS-Chem), за да се оцени излагането на ФПЧ2.5
от 16 сектора и 4 различни вида гориво (McDuffie и съавт.
2021). За разлика от регулаторните данни за емисиите,
проучването GBD MAPS разглежда както антропогенни
източници (например, за жилищна употреба, промишленост
и транспорт), така и естествени източници (например,
разнасян от вятъра прах, открити пожари и вулкани).
То също така изчислява смъртните случаи, свързани
с различни източници на ФПЧ2.5, използвайки GBD
методологии. Повече подробности за това проучване
можете да намерите тук.

СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ВЪЗДУХА В СВЕТОВЕН МАЩАБ
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ФИГУРА 13 Принос за концентрациите на ФПЧ2.5 по видове гориво в България през 2019 г. (Източник: McDuffie и съавт. 2021).
% принос за ФПЧ2.5

ФИГУРА 13 Принос за концентрациите на ФПЧ2.5 по видове гориво в България през 2019 г. (Източник: McDuffie и съавт. 2021).
ФИГУРА 13 Принос за концентрациите на ФПЧ2.5 по видове гориво в България през 2019 г. (Източник: McDuffie и съавт. 2021).
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Въпреки че България е постигнала значителен напредък в
намаляването на нивата на замърсяване на въздуха през
последното десетилетие, замърсяването на въздуха остава водещ
рисков фактор за смърт и увреждане, а смъртността, свързана
със замърсяването на въздуха, е сред най-високите в Европа.
България е една от най-бедните страни в ЕС и нейната енергийна
бедност и достъпът до чиста енергия остават ключови проблеми.
Значителна част от населението на страната не може да си
позволи да отоплява домовете си или има ограничен достъп до
топлофикация. Производството на енергия продължава да разчита
на стари, неефективни въглищни електроцентрали. В резултат на
това използването на изкопаеми горива, включително въглища,
нефт и природен газ, както и използването на твърди биогорива в
домакинствата са доминиращите източници на ФПЧ2.5 в околната
среда — което представлява близо половината от общата тежест
на заболеваемостта, свързана с ФПЧ2.5 в България. Може да се
очакват значителни ползи за здравето, след като замърсяването
бъде контролирано, намалено или елиминирано.
През последните години се наблюдава повишаване на обществената
осведоменост и нарастващ импулс за действие, стимулиран
от наличието на данни, отчасти поради решението на Съда на
Европейските общности и от видимите епизоди на замърсяване
на въздуха през зимата. Това осъзнаване е подкрепено от
увеличаването на достъпните данни за замърсяването на въздуха от
мрежите за наблюдение на гражданската наука, които от своя страна
позволяват на обществеността да изисква подобрено качество на
въздуха и свързаните с това политически действия.

От съществено значение както на национално, така и на местно
ниво, е продеждането на повечето проучвания, изследващи
връзката между замърсяването на въздуха и здравето. За
щастие, българските изследователи са разширили обхвата
на своите изследователски изследвания отвъд класическите
дихателни здравни последици от замърсяването на въздуха и
са започнали да проучват ефектите върху сърдечно-съдовите,
метаболитните и имунологичните последици за здравето. Освен
това са изследвани както краткосрочните, така и дългосрочните
ефекти от замърсяването на въздуха и няколко проведени
проучвания използват по-съвременни техники за оценка на
нивата на излагане. И накрая, нараства интересът към ефектите от
замърсяването на въздуха в уязвимите групи от населението, като
деца, възрастни хора и пациенти с хронични заболявания.
Съществуващите доказателства относно източниците на
емисии на замърсяване на въздуха и свързаната с тях тежест
на заболеваемостта показват, че прилагането на стратегии
за намаляване на емисиите в секторите с най-голям принос
за замърсяването на атмосферния въздух и въздействието
върху здравето в България, тоест изгарянето на битови горива,
производството на енергия и селското стопанство, би подобрило
значително качеството на въздуха и свързаните с това ползи за
здравето, икономиката и обществото.

iStock.com/Stanislava Karagyozova

За постигане на чист въздух е необходимо регионално и
национално сътрудничество. Важно е не само да се разшири
и подобри достъпът до данни за качеството на въздуха и
да се подкрепят здравни проучвания, но и да се подкрепи

сътрудничеството между изследователи, лекари и експерти от
гражданското общество. Точно както кризата с КОВИД-19 показа
необходимостта от множество стратегии за управление на
пандемията, решенията за замърсяването на въздуха ще изискват
многостранни непрекъснати усилия за привличане на вниманието
към свързаните с него заплахи за здравето, за установяване
на промените в политиката, необходими за контрола му, и за
наблюдение на напредъка с течение на времето.
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СЪКРАЩЕНИЯ
AFCID

антропогенен прах, изгаряне и промишлен прах, хронична

ХОББ

Хронична обструктивна белодробна болест

КОВИД-19

инфекциозно заболяване, причинено от новия коронавирус SARSCoV2

ECAC

Европейски център за чист въздух

ЕАОС

Европейска агенция за околна среда

ЕU (EC)
GBD
HEI
ISGlobal
НИМХ

Европейски съюз
Обща тежест на заболеваемостта
Институт за здравни ефекти
Институт за глобално здраве в Барселона
Национален институт по метеорология и хидрология

NO2

Азотен диоксид

NOx

Азотни оксиди

OECD
ПАВ

Организация за икономическо сътрудничество и развитие
Полициклични ароматни въглеводороди

ФПЧ2.5

Прахови частици ≤2.5 µm в аеродинамичен диаметър

ФПЧ10

Прахови частици ≤10 µm в аеродинамичен диаметър

SO2

Серен диоксид

SoGA

Състояние на въздуха в световен мащаб

TSPM

Общи суспендирани прахови частици

UI

Интервал на несугурност

ЛОС

Летливи органични съединения

СЗО

Световна здравна организация
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СЪТРУДНИЦИ И ФИНАНСИРАНЕ
СЪТРУДНИЦИ

ФИНАНСИРАНЕ
Този проект беше подкрепен от Фонда за чист въздух.

Институт за здравни ефекти
HEI е независим световен институт за изследване на здравето и
въздуха. Той е основният разработчик на доклада, координатор
на приноса от всички останали членове на екипа и посредник
за контакта с медийни партньори. Основните сътрудници на HEI
включват Елиан ван Влиет, щатен учен; Палави Пант, старши учен;
Джоана Кийл, научен асистент; Yi Lu, щатен учен; Хана Богард,
главен учен; Кристин Екълс, старши редакторски мениджър;
София Чанг-ДеПюй, дигитални комуникации мениджър; Том
Шампу, директор на научните комуникации; Робърт О’Кийф,
вицепрезидент; и Дан Грийнбаум, президент.

Съветник
Д-р Михал Кжижановски, Имперски колеж Лондон

Технически сътрудник
Д-р Ангел Джамбов, Медицински университет – Пловдив, България

Рецензенти
Бихме искали да благодарим на Д-р Ренета Димитрова (Софийски
университет „Св. Климент Охридски”), Ивайло Хлебаров (За
Земята), Д-р Дима Цанова (Медицински университет – Плевен) и
Васил Златев (независим консултант) за ценните им коментари и
обратна връзка.

Други сътрудници

iStock.com/Jordan Simeonov

ZevRoss Пространствен анализ осигури подкрепата за
визуализирането на данни; Мери Бренан беше консултантски
редактор; и Дейвид Уейд състави доклада. Innodata, Inc.,
предостави преводачески услуги.

Град София, България.

ТЕНДЕНЦИИ В КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА И
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СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ВЪЗДУХА В СВЕТОВЕН МАЩАБ

