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ЗА АВТОРИТЕ
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 Гл. ас. д-р Атанас ТЕРЗИЙСКИ защитава докторска степен в 
областта на атмосферната химия в университета Дуисбург-Есен, 
Германия. С практически опит в информационни технологии, интернет 
на нещата, лабораторни и теоретични изследвания на атмосферата. 
Активно работи по изграждане на национална отворена мрежа за 
наблюдения на околната среда. Понастоящем е преподавател в 
Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.
Връзка: https://web.uni-plovdiv.net/atanas.

 Георги СТЕФАНОВ ръководи Климатичната програма в българския 
офис на международната организация Световен фонд за дивата природа 
- World Wild Found (WWF) (https://www.wwf.bg/). Магистър по “Международен 
алтернативен туризъм” на НБУ и “Управленски умения” към Съвета на 
Европа, алумни на Българското училище за политика. Ръководи европейски 
проекти в областта на климатичните промени и нисковъглеродната 
икономика, опазването на околната среда и енергетиката от 15 години, 
с 20-годишен опит с реализирането на някои от най-иновативните 
проекти от неправителствения сектор у нас. Един от основателите на 
Коалиция за климата в България. Преподава в Нов български университет 
в бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда”.
Връзка: gstefanov@wwf.bg

 Доц. д-р Евелина ХРИСТОВА се занимава с изследвания и 
преподаване в сферата на обществените комуникации от 2007 г. 
Бакалавър по Масови комунимации на НБУ, магистър по Маркетинг, 
реклама и ПР на Университета в Шефийлд (The University of Sheffield) и 
доктор по Политология на НБУ. Автор на две монографии. Има натрупан 
практически опит за различни клиенти в рамките на последните 20 
години.
Връзка: echristova@icloud.com
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 Ивайло ХЛЕБАРОВ е експерт в Екологично сдружение “За Земята” 
от 2003 г. Ръководи екипа за чист въздух, който си партнира с ClientEarth. 
Основните теми, по които е работил, са въздухът, отпадъците, 
прозрачността и отчетността на институциите. В последните години 
работата му е фокусирана върху програмите за качество на въздуха, 
мерките, законодателната рамка и привличането на научната общност 
в изследването на проблемите с въздуха. Интересува се от управление, 
демокрация и гражданско участие, и икономика. Инженер, магистър по 
екологични изследвания и устойчиво развитие.
Връзка : i.hlebarov@zazemiata.org

 Доц. д-р Николай КОЧЕВ е преподавател в Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“, магистър по математика и доктор 
по информатика. Занимава се повече от 20 години с научни изследвания 
в областта на компютърната химия, хемометриката, химичната 
информатика и нано-информатиката.
Връзка: https://web.uni-plovdiv.net/nick/

 Христиана ГЕОРГИЕВА е юрист в Екологично сдружение 
“За Земята” с опит в казуси, свързани с правото на чист въздух и 
регулаторните режими за въглищните централи. Изповядва възгледа, че 
зачитането на върховенството на закона в екологичното право е път 
към опазването на природата и предотвратяването на климатичната 
криза. В същото време счита, че представянето на юридическата рамка 
на разбираем език ще катализира създаването на ангажирано общество 
с гражданско самосъзнание.
Връзка: hr.georgieva@gmail.com
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 Доц. д-р Николай КОЧЕВ е преподавател в Пловдивски университет 
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 Какво означава мащаб назамърсяването 
на въздуха?
 Когато говорим за замърсяване на въздуха, 
трябва да отчитаме както отделените 
количества замърсители, така и мащаба на 
тяхното разпространение. Например, при 
горенето на гуми и пластмаси се отделят 
силно токсични газове, изключително вредни 
за човешкото здраве, но в същото време 
на по-голяма скала това не представлява 
проблем за населението предвид не толкова 
масовия характер на замърсяването (като 
източник на замърсяване той е с твърде рядко 
разпространение). В същото време минималните 

количества отделяни вредни газове вследствие 
на градската активност на множество 
концентрирани на едно място хора предизвиква 
опасност поради натрупването им в приземния 
слой на атмосферата (вж. големи градове). В 
този ред на мисли, природни явления като дъжд 
и вятър силно понижават концентрациите на 
замърсителите на въздуха.

 Кои са замърсителите на въздуха?
 Счита се, че основните шест замърсители 
на приземния атмосферен слой с директен 
контакт до хората са следните: озон (O3), 
въглероден оксид (CO), азотен диоксид (NO2), 
серен диоксид (SO2), фини прахови частици, 
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олово (Pb). Разбира се, възможно е човек да бъде 
изложен и на други агенти на работното си 
място, но в този случай приемаме, че при спазване 
на препоръчителните норми за безопасност на 
труда опасният ефект се свежда до минимум. 
Не на последно място е важно да се отбележи, че 
радонът (Rn) е сред опасните газове, който 
се натрупва в приземни помещения и човек би 
могъл да бъде изложен на влиянието му много 
по-дълго време отколкото на атмосферните 
замърсители. Радонът е силно радиоактивен 
елемент, около 8 пъти по-тежък от въздуха и се 
сочи като втория причинител на рак на белите 
дробове след тютюнопушенето. Важно е да се 
вземат мерки за мониторинг и намаляване на 
концентрацията му в жилищни помещения.

 Какъв е източникът на основните 
замърсители: Азотният диоксид се образува 
при работата на двигатели с вътрешно 
горене. Смесването на азотни оксиди и летливи 
органични компоненти под действието на 
слънчева светлина генерира озон. Въглеродният 
оксид се отделя при изгарянето на твърди 
горива (въглища и дърва). Основният 
произход на серния диоксид също е горенето 
на твърди горива и масла, включително в 
редица химически производства. Основният 
източник на замърсяванията с олово са 
бензиновите горива, въпреки че в последните 
години този компонент на замърсяване е 
драстично намален поради извеждането му от 
масова употреба. Фините прахови частици 
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се отделят при всички видове горива и 
производства, като размерът и съставът им 
може да варира в широки граници.

 Какво означава мръсен или чист 
въздух: Чистият въздух съдържа минимално 
количество замърсители. В зависимост от 
вида замърсители и тяхното количество се 
формира комплексна оценка (число), която 
позволява на различните национални агенции 
по околна среда да комуникират с населението 
нивата на замърсяване. Тази оценка се нарича 
Аir Quality Index (AQI) и представлява сложна 
функция от достигнатите стойности 
на следните компоненти: фини прахови 
частици 2.5 и 10 микрометра, въглероден 
оксид, азотен диоксид, серен диоксид и озон. 
Разпределението на AQI върху световната карта 
в реално време може да се види тук: https://waqi.
info.

 Как оценяваме опасността за 
човешкото здраве: Опасността за човешкото 
здраве е комплексна, индивидуална и 
нееднозначна оценка. Погълнатото количество 
токсични компоненти зависи не само от 
тяхната концентрация, но и от времето, през 
което сме изложени на тяхното въздействие 
или с други думи – дозата. Чрез наблюдения и 
статистическа обработка бихме могли да 
изведем някои гранични стойности. Следващите 
графики показват хода на замърсяванията 
по конкретни замърсители според Щатската 

https://waqi.info/
https://waqi.info/


агенция за околна среда (EPA - Environmental 
Protection Agency) по данни за периода 1980 – 
2019 г. (източник: https://www.epa.gov/air-trends)

 Възможни ли са граждански инициативи 
за натрупване на данни?

 Да! Независимо от това, че апаратурата 
и методиката за определяне количествата 
на замърсители в по-голямата си част 
са неприложими за лична инициатива, 
съществуват редица решения за провеждане 
на измервания, които са финансово възможни 
за гражданите. Разработени са бюджетни и 
качествени алтернативи на химични сензори 
за озон, въглероден оксид, азотен диоксид и 
серен диоксид. Широко разпространени са също 
и сензорите за фини прахови частици, които 
могат да оценяват количества на частици с 
размери 1, 2.5, 4 и 10 микрометра. Съществено 
е и влиянието на метеорологичните условия 
върху преноса на замърсители, затова 
метеорологичните измервания представляват 
ценни данни, които могат с лекота да бъдат 
включени и използвани в множество любителски 
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инициативи. Полезен граждански принос може да 
бъде и равномерното и широко разпределение на 
измервателните и бюджетни уреди на по-висока 
скала. Граждански инициативи в рамките 
на гражданската наука (Citizen Science) се 
появиха в последно време в много области, 
включително и в тази за качеството на 
атмосферния въздух.

 Възможно ли е да се прогнозират 
локални замърсявания?
 Всяка една прогноза се изчислява чрез 
моделен анализ на съществуващите данни. 
Колкото повече данни са налични за дадено място 
или регион, толкова прогнозата е по-точна, 
пълна и дългосрочна. Съществен е въпросът 
за натрупване на данни – необходимо условие 
за моделиране и прогнозиране. Статистически 
приемливо и точно локално прогнозиране на 
интересуващи ни величини може да се направи 
при наличие на гъста мрежа от сензори и 
достатъчен брой измервани параметри, между 
които могат да се извлекат полезни корелации 
и в най-добрия сценарий статистически 
значими модели, описващи причинно-следствени 
връзки. В повечето случаи наличните данни 
позволяват да се правят качествени изводи 
и не толкова точни количествени прогнози.
 
 Какво представлява отворената 
мрежа за наблюдение Meter.ac?
 Мрежата е инициатива на няколко 
научни организации (Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“, базова екологична 
обсерватория „Мусала“ към Института за 
ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) 
към БАН, Националния институт по геофизика, 
геодезия и география към БАН и Националната 
астрономическа обсерватория „Рожен“ към 
Института по астрономия -БАН), като основно 
се ръководи и поддържа от група учени от 
Пловдивския университет. Целта на мрежата 
е наблюдение на широк спектър природни 
феномени с висока времева резолюция и 

равномерно разпределени наземни станции. 
Ключова характеристика на мрежата meter.
ac е отвореният характер на данните и 
техните производни, чрез прилагането 
на FAIR принципите (т.е. данните са 
откриваеми, достъпни, оперативно 
съвместими и използваеми многократно). 
Мрежата се развива и в областта на градската 
наука, насърчавайки желаещите граждани да 
станат домакини на оборудване на meter.ac.

 Как граждани могат да участват в 
инициативата Meter.ac ?
 В интерес на мрежата е покриване 
на области, в които няма разположена 
измервателна техника. Друг съществен 
критерий, по който подбираме местата, е 
наличието на надеждна интернет връзка 
за предаване на данните и обезпечаване с 
непрекъсваемо захранване. Работим в няколко 
направления - в зависимост от конкретния вид 
измерване. Всички заинтересовани могат да 
разгледат сайта и при желание да се свържат с 
нас.
 Какъв е преходът от данни към 
политики ?
 Измерванията не са самоцел – те 
генерират данни, които се интерпретират в 
контекста на известни модели и парадигми. 
Търсят се устойчиви причинно-следствени 
връзки, базирайки се на експериментални 
данни и това позволява да се направят 
прогнози. В крайна сметка, целта на всяка 
човешка дейност, включително и науката, 
е тя да бъде в помощ на хората. Тук идва 
разумният глас и силен призив за създаване на 
очаквани политики в служба на гражданите. 
Това е идеалният сценарий на разсъждения за 
създаване на политики.
 
 Възможно ли е някои политики да са 
идеологично натоварени?
 Наблюдаваните феномени в природата, 
често на особено голяма скала, са сложни, 
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а процесите не могат да бъдат еднозначно 
разбрани или доказани. Учените често пъти 
изграждат хипотеза, без да имат категорични 
доказателства в нейна подкрепа. След време 
някои изказани тези могат да бъдат оборени 
или променени. Задаването и финансирането 
на приоритетни оси за изследвания в някаква 

степен е възможно да натоварят или 
променят естествения изследователски 
ход. Понякога добре финансираните и широко 
разпространявани хипотези се приемат 
за истина, без да имат достатъчно добра 
емпирична обосновка. Тези истини, под 
обществен натиск, се превръщат в закони.
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 Обща част:
 Какви са нормите и показателите за 
качеството на атмосферния въздух (КАВ) 
според действащото законодателство и в 
кои актове са уредени те?
 Емисиите на всички основни замърсители 
на атмосферния въздух са нормирани в 
българското и европейското законодателство. 
Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за 
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици (ФПЧ), олово, бензен, въглероден 
оксид и озон в атмосферния въздух 
въвежда в националното законодателство 

ВТОРА ЧАСТ / ВЪЗДУХ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, 
ПОЛИТИКИ

Ивайло ХЛЕБАРОВ, Христиана ГЕОРГИЕВА

 Ивайло ХЛЕБАРОВ е експерт в Екологично сдружение “За Земята” 
от 2003 г. Ръководи екипа за чист въздух, който си партнира с ClientEarth. 
Основните теми, по които е работил, са въздухът, отпадъците, 
прозрачността и отчетността на институциите. В последните години 
работата му е фокусирана върху програмите за качество на въздуха, 
мерките, законодателната рамка и привличането на научната общност 
в изследването на проблемите с въздуха. Интересува се от управление, 
демокрация и гражданско участие, и икономика. Инженер, магистър по 
екологични изследвания и устойчиво развитие.
Връзка: i.hlebarov@zazemiata.org

 Христиана ГЕОРГИЕВА е юрист в Екологично сдружение 
“За Земята” с опит в казуси, свързани с правото на чист въздух и 
регулаторните режими за въглищните централи. Изповядва възгледа, че 
зачитането на върховенството на закона в екологичното право е път 
към опазването на природата и предотвратяването на климатичната 
криза. В същото време счита, че представянето на юридическата рамка 
на разбираем език ще катализира създаването на ангажирано общество 
с гражданско самосъзнание.
Връзка: hr.georgieva@gmail.com

изискванията на Директива 2008/50/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 
май 2008 г. (OВ L 152, 11.6.2008 г.) (оттук 
нататък “Директива 2008/50/ЕО”). Нормите 
на гореспоменатите замърсители могат да се 
зададат като средно-дневни, средно-часови или 
средно-годишни стойности, които не следва 
да бъдат надвишавани. Законът борави и с 
понятието „алармени прагове“ – определени 
концентрации от същите тези замърсители, 
при достигането на които компетентните 
органи са длъжни да информират населението 
за влошеното качество на атмосферния въздух. 
Със самите норми за всеки от замърсителите 

mailto:i.hlebarov@zazemiata.org
mailto:hr.georgieva@gmail.com
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можем да се запознаем от текста на Наредба 
№ 12 или в табличен вид на този адрес: 
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/
standards.htm1

 
 Какви са действащите политики 
и бъдещите цели в областта на КАВ на 
европейско ниво?
 Подобряването на КАВ е дефинирано като 
основен приоритет в политиката на ЕС още в 
края на 70-те години.2 Политиките на ЕС имат 
за цел да разработят и приложат подходящи 
законодателни и административни мерки 
за подобряване на качеството на въздуха. 
Средствата за постигане на това са поредица 
от директиви, определящи стандарти за 
КАВ, за да се осигури защита от прекомерни 
концентрации на замърсяване, въз основа на 
най-новите изследвания за въздействието на 
замърсяването на въздуха върху здравето.
 
 Основополагащ законодателен акт 
в областта на КАВ е Директива 2008/50/
ЕО, която задава пределно допустимите 
стойности, описани в линка по-горе, и 
алармените прагове на замърсители, които 
са действащи за държавите-членки към 
днешна дата. В нея са заложени ключови 
принципи за управлението на КАВ - например, 
териториалното обособяване на зони и 
агломерации, за които да се приемат планове 
и програми за качеството на атмосферния 
въздух. Това е необходимо, за да се предприеме 
диверсификация в управлението на всяка зона 
с отчитане на конкретните є характеристики 
и специфичните за района затруднения в 
управлението на КАВ.
 
 Директива 2008/50/ЕО подробно разписва 
и критериите за оценка на КАВ, в която ще 

се съдържа информация за ефективността 
на прилаганите мерки. Процесът по оценяване 
на прилаганите политики започва винаги със 
снабдяването с изчерпателна и достоверна 
информация от пунктовете за мониторинг на 
КАВ. Ето защо в Глава II и в Приложения III-X към 
Директивата са заложени правила за броя и 
разположението на пунктовете за мониторинг 
на КАВ, които снабдяват компетентните 
органи с тази ключова информация.
 
 Друг действащ акт, транспониран в 
българското законодателство, е Директива 
2016/2284/ЕС (OВ L 344/1, 17.12.2016 г.), 
която определя тавани за нивата на пет 
ключови замърсители - серен диоксид (SO2), 
азотни оксиди (NOx), неметанови летливи 
органични съединения (НМЛОС), амоняк 
(NH3) и фини прахови частици с диаметър 
под 2,5 микрона (ФПЧ2,5) Поставените цели 
са различни за всяка държава-членка, а 
след 2030 г. се предвиждат по-стриктни 
ангажименти от сега действащите. С тях 
можем да се запознаем в Приложение II към 
Директива 2016/2284/ЕС. Пример за такава цел, 
заложена в директивата, е задължението на 
България да намали емисиите на SO2 с поне 
88% до 2030 г. спрямо базовата 2005 г. В 
момента България е намалила доста своите 
емисии - заради екологичното законодателство 
и заради мерките в индустрията, но това до 
голяма степен се дължи и на високата база, 
от която сме тръгнали. Това дава възможност 
на България да не залага и предприема 
никакви мерки за намаляване на емисиите от 
въглищните централи до 2030 г.

 През 2021 г. Световната здравна 
организация (СЗО) ще публикува нови насоки 
за нормите за качество на въздуха. Те се 

1 Standards - Air Quality - Environment - European Commission. https://ec.europa.eu [Online] [прегледан на 29.01.2021].
  Достъпен на: https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm

2  Аir Quality - Introduction - European Commission. https://ec.europa.eu [Online] [прегледан на 29.01.2021].
  Достъпен на: https://ec.europa.eu/environment/air/quality/

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/
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очаква да бъдат по-строги. Междувременно 
Европейската комисия започна преглед и 
ревизия на основната директива за въздуха 
- Директива 2008/50/ЕО. Сред очакваните 
промени е въвеждане на по-строги норми, 
базирани на новите насоки на СЗО.

 Кои са институциите, които 
отговарят за мерките в областта на КАВ?
 В провеждането на политиките в 
областта на КАВ вземат участие както 
централни, така и местни органи на управление. 
Правилници, наредби и заповеди (законодателни 
актове, които са с подзаконов ранг – бел. авт.) 
в областта на КАВ приемат министърът 
на околната среда и Министерският съвет. 
Кметовете на общини провеждат местната 
политика в областта на КАВ, като с най-голямо 
значение е правомощието им да приемат 
програми за качеството на атмосферния 
въздух, важащи за територията на 
съответната община. Изпълнението на 
мерките в тези програми е отговорност най-
вече на съответния кмет и на общинския съвет. 
Цялостен контрол върху изпълнението и 
постигането на нормите осъществяват 
регионалните инспекции по околната среда 
и водите (РИОСВ) и Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ).

 Мерки и документи в 
областта на КАВ на национално 
ниво:
 Какви са основните документи, които 
задават целите в областта на КАВ и каква е 
тяхната роля? 3

 По-горе споменахме Програмите за 
качество на атмосферния въздух (ПКАВ), които 
действат на територията на определена 
община. Кметовете са длъжни да разработят 
такава програма, когато в даден район 
има превишаване на нормите от определен 

замърсител. Те обикновено се разработват 
за период от 5 години и са насочени към 
намаляването на конкретния замърсител, за 
който е регистрирано превишаване на нормите. 

 ПКАВ трябва да включват целите, 
мерките, етапите и сроковете за постигане 
на нормите, както и организациите и 
институциите, отговорни за тяхното 
изпълнение. Тъй като ПКАВ е основният 
документ за реализиране на политиките 
за въздуха, той съдържа информация 
и за източниците на замърсяване, за 
качеството на въздуха, както и за мерките 
или сценариите, които ще доведат до 
постигане на нормите в най-кратък срок. 
Ефектът от мерките се моделира чрез софтуер, 
показващ какви ще са очакваните концентрации 
на замърсяване на дадена територия към 
определен момент. Целта на моделирането е да 
даде представа кои сценарии са най-подходящи 
за постигане на нормите и кога най-скоро това 
може да бъде постигнато. Към програмата 
се изготвя и план за действие, включващ 
всички мерки, срокове и финансови средства 
за изпълнението им, както и съответните 
отговорни институции. За тези мерки, за 
които е възможно, се посочва намалението на 
емисиите вследствие прилагането им.
 Подобни мерки включват и т.нар. 
Оперативни планове за действие, които се 
приемат от общинските органи, когато 
съществува риск от превишаване на 
установените норми или алармени прагове, 
при неблагоприятни метеорологични условия 
и други фактори. Тяхната цел е ограничаване на 
неблагоприятното въздействие върху здравето 
на населението, намаляване на посочения риск 
и ограничаване на продължителността на 
подобни явления. Изискванията към тяхното 
съдържание и изготвяне са заложени в Наредба 
№ 7 за оценка и управление качеството 

3  Чл. 27-30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в сила от 29.06.1996 г., изм. и доп. с Държавен вестник, бр. 81 от 15 октомври 2019 
г., актуален към 27 януари 2021 г.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2133875712
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на атмосферния въздух, обн. в ДВ, бр. 45 от 
14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.
 
 Един от градовете с такъв план е Гълъбово, 
тъй като там продължава наднорменото 
замърсяване със серен диоксид (SO2) вследствие 
дейността на ТЕЦ-овете в района. Заради 
продължаващото замърсяване ЕК стартира 
наказателна процедура срещу България C- 730/1.

 При изработването на ПКАВ кметовете 
са длъжни да спазват поредица от правила, 
уреждащи съдържанието на ПКАВ и етапите 
на изготвянето є. Те са разписани в Инструкция 
за разработване на програми за намаляване на 
емисиите и достигане на установените норми 
за вредни вещества в районите за управление и 
оценка на качеството на атмосферния въздух, 
в които е налице превишаване на установените 
норми. Чл. 6 от тази инструкция задължава 
разработващите ПКАВ общини да сформират 
програмен съвет, в който да включат всички 
заинтересовани лица и представители на 
обществеността - физически и юридически 
лица, НИМХ, БАН и др. Отделно на интернет 
страницата на МОСВ е публикувано актуално 
ръководство за изготвяне на ПКАВ, което 
обаче не е задължително и общините прилагат 
остарялата Наредба №7.
 
 На територията на цялата страна 
действа Национална програма за подобряване 
качеството на атмосферния въздух (НПКАВ), 
която се приема от Министерския съвет. 
НПКАВ предлага прилагането на политики и мерки 
на национално ниво, които общинските власти 
не са в състояние да приложат самостоятелно. 
Мерките в НПКАВ са насочени към постигане 
на ангажиментите на Република България 
пред ЕС по отношение на емисиите на 
замърсяване на въздуха.
 Друг акт от национално значение 

е Националната програма за контрол 
на замърсяването на въздуха, която 
България приема в изпълнение на чл. 6 от 
Директива 2016/2284/ЕС. Тя включва мерки за 
подобряване на КАВ за по-широк спектър от 
области, например в селското стопанство и 
енергетиката, които не са толкова застъпени 
като тема във вече споменатите актове. 
Крайната цел на тази програма е да се 
осигури спазване на съответните национални 
задължения за намаляване на емисиите в 
държавите членки и на задълженията за 
осигуряване на реален принос за постигане на 
целите на ЕС за качеството на въздуха. 

 При подготовката на четирите 
вида актове компетентните органи 
следва да работят в сътрудничество със 
специалисти, служители от администрацията, 
представители на заинтересованата 
общественост и граждански организации.

 Обвързват ли те властите и как се 
санкционира неспазването им?
 Програмите и плановете в областта 
на КАВ имат характера на стратегически 
документи, те задават политики и мерки 
в областта на КАВ. В практиката на 
българските съдилища е застъпено виждането, 
че те не са юридически акт, който създава 
права и задължения за гражданите и за 
бизнеса, а само за изпълняващите ги 
властови органи. За да се осигури по-висока 
изпълняемост на мерките в ПКАВ, през 2019 г. 
в Закона за чистотата на атмосферния въздух 
бяха въведени глоби за кметовете, които не 
организират изпълнението на мерките в ПКАВ и 
оперативните планове, както и за кметовете на 
общини, в които няма регистрирано подобрение 
в КАВ – доколкото може да се докаже, че това 
е в резултат на действие или бездействие на 
кмета на общината.4 Проучване от 2020 г. на 

4  Чл. 42а, ал. 2 и 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в сила от 29.06.1996 г., изм. и доп. с Държавен вестник, бр. 81 от 15 октомври 
2019 г., актуален към 27 януари 2021 г.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2133875712
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сдружение “За Земята - достъп до правосъдие” 
установи, че въпреки незадоволителното 
изпълнение на програмите в някои общини глоби 
на кметове досега не са налагани.
 
 Кои са основните замърсители на 
атмосферния въздух и как се разпределят 
те по източници?
 Елементите с най-голям принос към 
замърсяването на въздуха са: серните оксиди 
(SOx), азотните оксиди (NOx), амонякът 
(NH3), неметановите въглеводороди (бензен, 
етанол, формалдехид и др.), фините прахови 
частици с диаметър под 10 микрона (ФПЧ10) 
и фините прахови частици с диаметър под 
2,5 микрона (ФПЧ2,5). Делът на източниците 
на замърсяване с всяко от тези съединения в 
страната е известен. За всеки от изброените 
замърсители с изключение на ФПЧ2,5 
тенденциите са за намаляване. По данни на 
ИАОС за 2018 г.:
 –  топлоелектрическите централи (вкл. 

рафинерии) са най-големият източник 
на серен диоксид – 44% от общото 
емитирано в страната количество

 –  основните източници на азотни 
оксиди са пътният транспорт – 41%, 
топлоелектрическите централи (вкл. 
рафинерии) – 18%, друг транспорт – 
13% и селското стопанство (най-голям 
дял има използването на неорганични 
азотни торове) 

 –  15% - селското стопанство емитира 
83% от общото количество амоняк. 
Друг основен източник са негоривните 
производствени процеси - 7%

 –  основен антропогенен източник на 
неметанови въглеводороди е битовото 
изгаряне – 27% от общото емитирано 
количество за страната. Друг 

основен източник са използваните 
разтворители – 20%

 –  битовото отопление е основен 
източник на фини прахови частици с 
51% емисии от общото количество 
ФПЧ 10 и 78% от ФПЧ 2.5 , изхвърляни 
в атмосферата. Другите източници на 
ФПЧ 10 са негоривните производствени 
процеси (основно от асфалтиране) 
и селското стопанство. За ФПЧ 2.5 
другият основен източник е пътният 
транспорт – 8%5 .

 Според ИАОС емисиите на ФПЧ2,5 са се 
увеличили с 30% от 23 kt през 1990 г. до 30 kt 
през 2018 г. основно от емисиите на битовия 
сектор.

 Какво са т. нар. нискоемисионни зони?
 Според дефиницията6 „Зона с ниски емисии 
на вредни вещества“ е част от територията 
на общината, в която са въведени ограничения 
за определени дейности с цел намаляване 
замърсяването на атмосферния въздух. 
Ограниченията в Зоните с ниски емисии (ЗНЕ) 
могат да бъдат въвеждани във всяка община, 
която има проблеми с качеството на въздуха.
Те най-често са свързани с битовото 
горене, транспорта или извършването 
на строителни дейности. Забраните 
засягат употребата на определени горива 
за отопление или въвеждат по-строги 
изисквания за тяхното качество, стандарти 
за ефективност на отоплителните уреди. 
Те могат да регулират използването 
на замърсяващи горива в определени 
дни с влошено КАВ или да ограничават 
преминаването на силно замърсяващи 
превозни средства. Екологично сдружение „За 
Земята“ направи анализ на няколко различни 

5  Национален доклад за състоянието на околната среда. Доклад на Изпълнителната агенция по околна среда (2018). Достъпен на: http://eea.government.
bg/bg/soer/2018/air/emisii-na-vredni-veshtestva-vav-vazduha

6  § 1 от Допълнителните разпоредби, т. 33 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в сила от 29.06.1996 г., изм. и доп. с Държавен 
вестник, бр. 81 от 15 октомври 2019 г., актуален към 27 януари 2021 г.

http://eea.government.bg/bg/soer/2018/air/emisii-na-vredni-veshtestva-vav-vazduha
http://eea.government.bg/bg/soer/2018/air/emisii-na-vredni-veshtestva-vav-vazduha
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2133875712
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подхода при създаването на ЗНЕ с ограничения 
в областта на битовото отопление с твърдо 
гориво с примери от Полша, Обединеното 
кралство, Италия и други, с който можете да се 
запознаете тук. Описаните мерки онагледяват 
колко приспособим метод е създаването на ЗНЕ 
в държави с различни предизвикателства в 
областта на КАВ.
 
 За момента няма действащи ЗНЕ в нито 
една община в България. Причините за това 
могат да се търсят в оскъдната законодателна 
уредба (те са споменати само в един текст 
на ЗЧАВ, в който липсва подробно описание 
какви могат да бъдат) и в недостатъчните 
политическа воля и практически опит в 
създаването им7. Първата община, която 
естартирала работа по разработване и 
въвеждане на ЗНЕ за транспорта е Столична. ...

 Битово горене:
 Какви са изискванията за качеството 
на дървесината и твърдите горива? 
 Битовото отопление на въглища и дърва 
има значителен принос в замърсяването с 
ФПЧ2,5 и ФПЧ10 на атмосферния въздух. По 
данни на ИАОС от 2018 г. 51% от всички емисии 
ФПЧ10 и 78% от емисиите ФПЧ2,5 са отделени 
от горенето на твърдо гориво в битови условия. 
За периода 1990-2018 г. е регистриран спад на 
всички основни замърсители в България освен 
на ФПЧ2.5

8 .

 Два фактора играят роля в това 
колко замърсяваща ще бъде тази дейност 
– качеството на използваните горива за 
отопление и техническите характеристики 
на печките за отопление, в които те се 

изгарят. Стандартите за дървесината и 
твърдите горива, предназначени за битово 
горене, бяха зададени за пръв път през 
изминалите две години с влизането в сила на 
Наредбата за изискванията и контрола върху 
дървесината, която се използва за битово 
отопление и Наредбата за изискванията за 
качеството на твърдите горива, използвани за 
битово отопление, условията, реда и начина за 
техния контрол.
 
 Отоплението с дърва е много по-
разпространено от това с въглища. “От 
отопляващите се с твърдо гориво водещ дял 
имат домакинствата, използващи дърва и/или 
екобрикети (малко над 33% от всички форми на 
отопление). Тези, които използват въглища и/
или въглищни брикети, са относително малък 
дял (7,5 % от всички форми на отопление).9 
” При това обстоятелство е обяснимо защо 
прилагането на изисквания към качеството 
на дървесината за отопление е мярка със 
съществен принос за намаляване на емисиите 
на ФПЧ. Тези изисквания не бяха прецизно 
дефинирани и в тях съществуват „вратички“ 
- поради това не се очаква те да доведат до 
съществено подобряване на КАВ.

 Обезсърчаващо е, че действащата 
Наредба за изискванията и контрола върху 
дървесината (обн. ДВ. бр. 81 от 15 октомври 
2019 г.) не задава стандарт за съдържанието 
на влажност, който да е задължителен за 
производителите и доставчиците на дървесина, 
а се прилага само към потребителите. Същото 
важи и за изискванията за съхранението на 
дървесината. Освен че тази наредба изцяло 
пропуска да определи задължения за ключови 

7  Национална програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух (2018-2024), стр. 31, каре 7 Достъпна на: https://www.moew.government.
bg/static/media/ups/tiny/Air_new/Natzionalna_programa_podobriavane_KAV_201 8-2024.pdf

8  Национален доклад за състоянието на околната среда. Доклад на Изпълнителната агенция по околна среда (2018). Достъпен на: http://eea.government.
bg/bg/soer/2018/air/emisii-na-vredni-veshtestva-vav-vazduha

9  Какво мислят хората за отоплението с твърди горива. Резултати и изводи от национално представително проучване на Екологично сдружение 
„За Земята“ (2019), стр. 6. Достъпен на: http://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2019/03/Prouchvane-Otoplenie-Tvardi-Goriva.pdf

http://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2019/02/ZNE_bitovo_otoplenie_doklad.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/Natzionalna_programa_podobriavane_KAV_2018-2024.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/Natzionalna_programa_podobriavane_KAV_2018-2024.pdf
http://eea.government.bg/bg/soer/2018/air/emisii-na-vredni-veshtestva-vav-vazduha
http://eea.government.bg/bg/soer/2018/air/emisii-na-vredni-veshtestva-vav-vazduha
http://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2019/03/Prouchvane-Otoplenie-Tvardi-Goriva.pdf
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играчи на пазара за дървесина, в нея не се 
отчитат и практическите затруднения при 
осъществяването на проверки в жилищата на 
потребителите. Понастоящем в националното 
законодателство не съществува възможност 
органите на властта да влизат в жилището 
на дадено лице за установяване на 
административно нарушение по ЗЧАВ.

 Що се отнася до изискванията за 
отоплителните уреди, те са зададени в 
Регламент (ЕС) 2015/1185 и 2015/1189 и включват 
по-строги стандарти за проектиране на 
отоплителни топло-източници, но ще влязат в 
сила за всички държави-членки от 1 януари 2022 
г. Една от мерките в националната програма за 
качество на въздуха бе по-ранно въвеждане на 
Регламент 2015/1185 - от началото на 2020 г., 
но България не получи разрешение от ЕК.
 
 Индустрия:
 Какви задължения имат операторите на 
заводи, централи и друг вид големи производства 
за опазването на КАВ
  Големите индустриални производители 
(топлоцентрали, цехове, заводи, депа и 
др.) имат право да извършват дейност 
само след получаване на разрешително от 
Изпълнителната агенция по околна среда 
и само в рамките на условията в това 
разрешително.10 То задължително съдържа 
нормите на допустими емисии на вредни 
вещества, които инсталацията може да 
изпуска. Тези норми не могат да надвишават 
нормите за допустими емисии в атмосферния 
въздух, които важат за територията като 
цяло.

 Всички титуляри на комплексни 
разрешителни са длъжни да работят с 
подходящи пречиствателни съоръжения 
(филтри и друг тип пречистващи инсталации)11, 
а в повечето разрешителни е заложено, че те 
могат да бъдат изключени само в изрично 
предвидени случаи – примерно при авария или 
стартиране/спиране на процесите.

 За съжаление, взаимовръзката 
между нормите за чистотата на въздуха 
и задълженията на индустриалните 
замърсители не е добре уредена в българското 
законодателство. В резултат на това често 
се случва замърсители в един район да спазват 
емисионните норми в разрешителното си, но 
като общ резултат от едновременната им 
дейност в района да се стигне до наднормено 
замърсяване.

 Мониторинг:
 Как се измерва замърсяването на 
въздуха?
 Измерването на КАВ се извършва в 
т.нар. пунктове за мониторинг, които 
са няколко вида – автоматични станции, 
ръчни пунктове за мониторинг и мобилни 
пунктове за мониторинг12. Те са част 
от Националната система за мониторинг 
на околната среда (НСМОС), създадена и 
функционираща в съответствие с чл. 1, т. 7 от 
Закона за опазване на околната среда. Данните 
от автоматичните станции постъпват в 
реално време в регионалните инспекции и в 
националната база данни за КАВ. Тази система 
осигурява навременното предоставяне на 
информация за качеството на въздуха към 
общините и отговорните институции и 

10  чл. 117 и чл. 122 от Закона за опазване на околната среда, обн. с Държавен вестник, бр. 91 от 25 септември 2002 г.изм. и доп. с Държавен вестник, 
бр. 102 от 1 декември 2020 г., актуален към 27 януари 2021 г.

11  чл. 10 и Приложение № 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, обн. с Държавен вестник, бр. 80 от 9 
октомври 2009 г., изм. и доп. с Държавен вестник, бр. 67 от 23 август 2019 г., актуална към 27 януари 2021 г.

12  HСМОС. Мониторинг на въздуха. https://eea.government.bg [Online]. [прегледан на 27.01.2021]. Достъпен на: http://eea.government.bg/bg/prev_nsmos/
waste/air/index.html

https://lex.bg/laws/ldoc/2135458102
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135647443
http://eea.government.bg/
http://eea.government.bg/bg/prev_nsmos/waste/air/index.html
http://eea.government.bg/bg/prev_nsmos/waste/air/index.html
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чрез тях - към обществото. Допълнителни 
измервания се правят от станции, изградени 
от общините (в София) или граждански 
инициативи (AIRBG.INFO). Тези данни са с 
индикативен характер и не могат да служат 
за отчитане на постигането на нормите 
съгласно законодателството.

 Според информация от страницата 
на Изпълнителната агенция за околна среда 
(ИАОС) към момента от 48 стационарни пункта 
за измерване на въздуха 30 са Автоматични 
измервателни станции (АИС), 9 са с ръчно пробо-
набиране, 5 са автоматични ДОАС системи 
на оптичен принцип и 4 АИС измерващи КАВ 
в горски екосистеми. Ръчните пунктове за 
мониторинг на въздуха изискват последващ 
лабораторен анализ. За някои замърсители те 
извършват измервания само през светлата 
част на денонощието и тези данни имат само 
индикативен характер, тъй като не могат 
да дадат пълна картина на замърсяването в 
рамките на едно денонощие. Това не се отнася 
за показателите ФПЧ10, олово, кадмий и ПАВ, за 
които пробо-вземането е с продължителност 
24 часа. 
 
 Мобилните автоматични станции се 
използват за извършване на допълнителни 
измервания в райони, в които липсват или е 
ограничен броят на стационарните пунктове, 
както и при аварийни ситуации и поръчки от 
държавни и общински организации.
 
 Измерването на КАВ в пунктовете 
за мониторинг е нормирано със Заповед 
на Министъра на околната среда и 
водите, в която се уточнява колко ще са 
действащите пунктове за мониторинг, къде 
ще са разположени и кои замърсители ще се 
измерват в тях. Извършването на мониторинг 
на атмосферния въздух е задължение на 

екологичните институции и е елемент от 
националната система за мониторинг на 
околната среда. Местоположението на 
станциите е нужно периодично да се 
оценява от гледна точка на това дали е най-
подходящото и дали продължава да отговаря 
на законовите изисквания.
 
 Как можем да се информираме за 
резултатите от измерванията в определена 
станция?
 Изпълнителната агенция по околна среда 
поддържа публичен регистър на автоматични 
измервателни станции за мониторинг на 
качеството на атмосферния въздух. От 
измервателните станции се подава информация, 
достъпна в почти реално време на адрес http://
eea.government.bg/kav/.
 
 В подобна база данни се съхранява 
информация от автоматичните измервателни 
станции в целия Европейски съюз. Тя се 
поддържа от Европейската агенция по околна 
среда. Агенцията е разработила и Индекс на 
качеството на въздуха (European Air Quality 
Index), чрез който се подава унифицирана 
и разбираема за хората информация за 
качеството на въздуха в почти реално 
време. Тя е налична на този адрес: https://
www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index 
и предоставя безплатно на европейските 
граждани мащабен информационен ресурс, 
който позволява да сравним показателите за 
КАВ в страната ни с тези в други европейски 
държави.

 Съд на Европейския съюз (СЕС):
 Какво представлява т.нар. 
„производство по установяване на 
нарушение пред Съда на Европейския съюз 
(СЕС)“?
 Договорът за функциониране на ЕС, 

http://eea.government.bg/kav/
http://eea.government.bg/kav/
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
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по който България е страна, предвижда 
компетентност на СЕС да се произнесе 
в рамките на т.нар. процедура по 
установяване на нарушение.13 Тя се развива, 
когато Европейската комисия установи, че 
държава- членка нарушава европейското 
законодателство. Такова нарушение може да 
се осъществи, когато европейска директива 
не е правилно транспонирана или изобщо не 
е въведена в националното право или когато 
норми от националното право по друг начин 
възпрепятстват правилното прилагане на 
директивата14. Преди да бъде сезиран съдът, 
държавата-членка и Комисията обменят 
становища по въпроса. Процедурата може да 
приключи без намеса на СЕС, ако държавата-
членка докаже, че не е извършвала нарушение 
или вземе законодателни мерки още в хода на 
кореспонденцията си с Европейската комисия.

 Ако държавата-членка не успее 
да докаже, че законодателството є 
съответства на европейското право, 
Комисията препраща въпроса за разглеждане 
от СЕС. В решението съдът се произнася по 
въпроса дали има нарушение на европейските 
норми и в какво се състои то и задължава 
държавата-членка да го отстрани в най-
кратък срок. Ако след разумен период от време 
нарушенията не са отстранени, случаят може 
да се постави отново пред Eвропейския 
съд, който този път има правомощието да 
наложи и финансови санкции.

 Какви процедури пред СЕС са в действие 
спрямо България към момента в областта 
на КАВ? През 2017 г. влезе в сила Решение 
С-488/2015, с което СЕС отсъди, че България 
не е изпълнявала задълженията си да 
спазва нормите за фини прахови частици 
във всички райони в страната и че не е 
спазвала европейски норми, свързани със 
съдържанието на плановете за качество на 
въздуха. С решението не са наложени финансови 
санкции, но през декември 2020 г. Европейската 
комисия обяви, че поради липса на ефективни 
мерки за изпълнение на решението, пристъпва 
към повторно сезиране на СЕС, при което съдът 
ще може да наложи такива15.

 Подобно решение вероятно ще има и за 
нарушаване на нормите на замърсителя серен 
диоксид, след като през 2019 г. стана ясно, че 
Европейската комисия е завела дело пред 
СЕС във връзка с превишения на нормите в 
района на Гълъбово, където няколко въглищни 
централи изгарят лигнитни въглища от 
Маришкия въглищен басейн16.

 Със свое писмо от май 2020 г. 
Европейската комисия подкани България да 
предвиди възможност за оспорване на 
плановете за качество на въздуха пред 
съд в съответствие с европейското 
законодателство. Ако България не промени 
законите си така, че да осигури достъп до 
правосъдие за тези актове, Европейската 
комисия може да заведе дело пред СЕС и по този 
повод17. 

13  Infringement procedure | European Commission. https://ec.europa.eu [Online]. последна промяна на 20.02.2019 [прегледан на 27.01.2021]. Достъпен на: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu- law/infringement-procedure_en

14  Stages of EU infringement procedure in a nutshell | European Commission. https://ec.europa.eu [Online]. 2015 [прегледан на 29.01.2021]. Достъпен на: https://
ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/Commission_report_2015_infograph_en_0.pdf

15  Air quality: Commission decides to refer BULGARIA to the Court of Justice over its failure to comply with previous judgement. https://ec.europa.eu [Online]. 
03.12.2020 [прегледан на 27.01.2021]. Достъпен на: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2150

16  ЕК съди България заради замърсяването със серен диоксид в Гълъбово. https://capital.bg [Online]. 25.07.2019 [прегледан на 27.01.2021]. Достъпен на: 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/25/3943121_ek_sudi_bulgariia_zaradi_zamursiav aneto_sus_seren/

17  Eвропейска комисия: процедури за нарушение от месец май 2020 г. https://www.bia-bg.com/ [Online]. 14.05.2020 [прегледан на 27.01.2021] Достъпен 
на: https://www.bia-bg.com/news/view/27100/

https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/Commission_report_2015_infograph_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/Commission_report_2015_infograph_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2150
https://www.capital.bg/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/07/25/3943121_ek_sudi_bulgariia_zaradi_zamursiavaneto_sus_seren/
https://www.bia-bg.com/
https://www.bia-bg.com/news/view/27100/
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 Заключение:
 Към кого да се обърнем, ако искаме да 
се сдобием с повече информация за КАВ и 
политиките в тази насока?
 На първо място, гражданите могат да 
се обърнат към общината, в която живеят 
и да проверят дали се изпълнява програма за 
качеството на въздуха. Ако има такава, тя 
трябва да е качена на интернет страницата на 
общината.

 Не всички граждани знаят, че разполагат 
с ефективно средство да получат информация 
от държавните и местните органи по въпроси 
от обществено значение, като подадат 
заявление за достъп до обществена 
информация. Заявлението трябва да отговаря 
на няколко изисквания и задължителни 
реквизити, описани в Закона за достъп до 
обществена информация18. Конкретно в 
областта на околната среда гражданите 
могат да получат информация за всякакви 

административни мерки, международни 
договори, законодателство, контролна 
дейност, закононарушения и още много 
категории информация, описани в чл. 19 
от Закона за опазване на околната среда. 
Въпросите, свързани с КАВ и емисиите на 
замърсители във въздуха не са изключение от 
това правило.

 Има ли такова нещо като право на чист 
въздух?
 Както вече стана ясно, правото на 
чист въздух е утвърдено в поредица от 
законодателни актове на национално и на 
европейско ниво. Конкретните законодателни 
мерки, които разгледахме дотук, се обединяват 
под общия принцип, че гражданите имат 
право на чиста околна среда. Това право е 
гарантирано в Конституцията на Република 
България19, в Хартата на основните права на 
Европейския съюз20 и в редица международни 
актове, по които България е страна.

18  вж. чл. 2-4, 7, 17, 25, 37 от Закона за достъп до обществена информация, обн. в Държавен вестник, бр. 55 от 7 юли 2000 г., изм. с Държавен 
вестник, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., актуален към 1 февруари 2021 г. 

19  Чл. 55 от Конституцията на Република България, в сила от 13.07.1991 г., изм. и доп. с Държавен вестник, бр. 100 от 18 декември 2015 г., актуална 
към 27 януари 2021 г.

20 Чл. 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз, ратифицирана на 7 октомври 2000 г., актуална към 27 януари 2021 г.

https://lex.bg/laws/ldoc/2134929408
https://lex.bg/laws/ldoc/521957377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTXT
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Замърсител Концентрация Период на 
осредняване Правен характер

Разрешени 
превишения всяка 
година

Фини прахови частици 
(PM2.5) 25 μg/m3*** 1 година

Целева стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2010

n/a

Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2015

Серен диоксид (SO2)

350 μg/m3 1 час
Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2005

24

125 μg/m3 24 часа
Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2005

3

Азотен диоксид (NO2)

200 μg/m3 1 час
Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2010

18

40 μg/m3 1 година
Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2010

n/a

Фини прахови частици 
(PM10)

50 μg/m3 24 часа
Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2005

35

40 μg/m3 1 година
Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2005

n/a

Олово (Pb) 0.5 μg/m3 1 година

Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2005 (или към 1.1.2010 
в непосредствена близост 
до определени оповестени 
промишлени източници; 
1.0 μg/m3 гранична 
стойност, прилагана от 
1.1.2005 до 31.12.2009)

n/a

Въглероден оксид (CO) 10 mg/m3 Максимална дневна 
8-часова средна стойност

Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2005

n/a

Бензен 5 μg/m3 1 година
Гранична стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2010**

n/a

Озон 120 μg/m3 Максимална дневна 
8-часова средна стойност

Целева стойност, която 
да бъде постигната към 
1.1.2010

25 дни средно за 3 години

Арсен (As) 6 ng/m3 1 година
Целева стойност, която 
да бъде постигната към 
31.12.2012

n/a

Кадмий (Cd) 5 ng/m3 1 година
Целева стойност, която 
да бъде постигната към 
31.12.2012

n/a

Никел (Ni) 20 ng/m3 1 година
Целева стойност, която 
да бъде постигната към 
31.12.2012

n/a

Полициклични ароматни 
въглеводороди

1 ng / m3(изразено като 
концентрация на бензо(а)
пирен)

1 година
Целева стойност, която 
да бъде постигната към 
31.12.2012

n/a
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 Георги СТЕФАНОВ ръководи Климатичната програма в българския 
офис на международната организация Световен фонд за дивата природа 
- World Wild Found (WWF) (https://www.wwf.bg/). Магистър по “Международен 
алтернативен туризъм” на НБУ и “Управленски умения” към Съвета на 
Европа, алумни на Българското училище за политика. Ръководи европейски 
проекти в областта на климатичните промени и нисковъглеродната 
икономика, опазването на околната среда и енергетиката от 15 години, 
с 20-годишен опит с реализирането на някои от най-иновативните 
проекти от неправителствения сектор у нас. Един от основателите на 
Коалиция за климата в България. Преподава в Нов български университет 
в бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда”.
Връзка: gstefanov@wwf.bg

ТРЕТА ЧАСТ / АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И КЛИМАТ

Георги СТЕФАНОВ

 Изменението на климата1, 2, 3, 4, 5

 – представлява промяна в климатичните 
характеристики, които са пряко или 
косвено причинени от човешките дейности. 
В следствие на това се променя съставът на 
глобалната атмосфера, което се добавя към 
естествената променливост на климата, 
наблюдавана в сравними периоди от време.

 Глобалното затопляне6 – е 
популярен термин, който се отнася до 
постепеннотонарастване, наблюдавано или 
прогнозирано, на глобалната повърхностна 
температура на планетата, като една от 
последиците от засилването на радиацията 

е причинено от антропогенните емисии от 
парникови газове;

 Адаптацията7 – е процес на 
приспособяване към действителните или 
очакваните неблагоприятни последици от 
изменението на климата и предприемане 
на подходящи действия от човека за 
предотвратяване или свеждане до минимум 
на щетите, които те могат да причинят. В 
човешките системи адаптацията си поставя 
за цел да намали или да избегне вредата, 
или да използва полезните възможности от 
променящия се климат. В някои природни 
системи човешката намеса може да улесни 

1 Съветът за отбрана на природните ресурси: https://www.nrdc.org/stories/global-warming-101

2 Британика - Климатични промени: https://www.britannica.com/science/climate-change/Greenhouse-gases

3 Климатични промени дефиниции: https://youmatter.world/en/definition/climate-change-meaning-definition-causes-and-consequences/

4 Калифорнийски университет – Климатичните промени: https://climatechange.ucdavis.edu/science/climate-change-definitions/

5 NASA климат за деца и младежи: https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/

6 Климатичните промени, Брошура, БАН, НИМХ: https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2019/09/Klimatichni-promeni-2010g..pdf

7 European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT. Добри примери за реализирани проекти за адаптация: www.shorturl.at/kJVZ4

https://www.wwf.bg/
http://gstefanov@wwf.bg
https://www.nrdc.org/stories/global-warming-101
https://www.britannica.com/science/climate-change/Greenhouse-gases
https://youmatter.world/en/definition/climate-change-meaning-definition-causes-and-consequences/
https://climatechange.ucdavis.edu/science/climate-change-definitions/
https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
https://cawri-bas.eu/wp-content/uploads/2019/09/Klimatichni-promeni-2010g..pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/data-and-downloads/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22function_score%22%3A%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22hasWorkflowState%22%3A%22published%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22should%22%3A%5B%7B%22term%22%3A%7B%22typeOfData%22%3A%22Case%20studies%22%7D%7D%5D%7D%7D%7D%7D%2C%22functions%22%3A%5B%7B%22gauss%22%3A%7B%22issued%22%3A%7B%22scale%22%3A%2214d%22%7D%7D%7D%5D%2C%22score_mode%22%3A%22sum%22%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22list%22%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22issued%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22highlight%22%3A%7B%22fields%22%3A%7B%22*%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D
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адаптирането към очаквания климат и неговите 
последици;

 Адаптационният капацитет – 
представлява потенциала на планетарната 
система и в частност на екосистемите да се 
адаптират към променящите се температури 
и климат;

 Смекчаване на климатичните промени 
(mitigation)8 – Терминът се отнася до усилията 
на правителствата, бизнеса, научните среди и 
неправителствения сектор за намаляване или 
предотвратяване на емисиите на парникови 
газове в посока ограничаване на мащаба на бъдещо 
затопляне. Намаляването на негативните 
въздействия, както е по-познат като термин, 
може да включва и опити за отстраняване 
на парникови газове от атмосферата. Той се 
различава от адаптирането към изменението 
на климата, което се отнася до действията, 
предприети за управление на неизбежните 
въздействия от изменението на климата;

 Парниковите газове – представляват 
термодинамични газове в атмосферата, 
които имат свойството да поглъщат 
лъчистата енергия, излъчвана от земната 
повърхност като по този начин допринасят 
за създаване или засилване на парниковия 
ефект на Земята. Основните парникови 
газове в атмосферата са водните пари, 
въглеродният диоксид, метанът, азотният 
оксид, озонът, флуоровъглеводородите, 
перфлуоровъглеводородите и серният 
хексафлуорид;

 Парниковият ефект – е способността 
на термодинамично активните газове в 
атмосферата да задържат дълговълновото 
земно излъчване и да предотвратяват загубите 
на топлина по радиационен път. В резултат на 
тези процеси се повишава температурата на

приземния въздушен слой на атмосферата;

 Климатичните модели – представляват 
опростени абстрактни допускания 
(апроксимации) на сложните реални процеси 
и явления в климатичната система, като 
резултатите от тях имат вероятностен 
характер, т.е. те са с определено ниво на 
допустимост. Най-общо климатичните модели 
представляват математически репрезентации 
на климатичната система, разработени на 
основата на определени физични, биологични и 
химични закони;

 Климатичната аномалия  – представлява 
разликата между стойността на климатичния 
елемент на дадено място и средната му 
стойност, характерна за дадена географска 
ширина;

 Климатичните колебания (флуктуации) 
– представлява климатичните колебания, за 
които е характерно климатична променлива 
между две или повече средни стойности, като 
преходът от едната към другата става през 
регулярни или нерегулярни интервали от време. 
Те отразяват временни, макар и понякога много 
големи отклонения от средните стойности;

 Климатичната норма – многогодишна 
средна стойност на даден метеорологичен 
елемент;

 Климатичните сценарии – следва да се 
разглеждат като проекция на бъдещето, най-
често компютърна, базирана на различните 
климатични фактори и с конкретни 
количествено измерими допускания. Често се 
среща и като проекция, базирана на методи и 
инструменти в комбинация с, количествени и 
качествени проучвания и оценки;
 Климатични тенденции – представлява 
изменение на климата, характеризиращо се 

8 Намаляване на негативното въздействие ООН: https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/what-we-do/mitigation

https://www.unep.org/explore-topics/climate-change/what-we-do/mitigation
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с нарастване или намаляване на средната 
стойност за опрделен период от време. Това 
изменение не е задължително да бъде линейно, 
но трябва да се характеризира само с един 
максимум и един минимум в края на периода;

 Уязвимост8, 9, 10, 11, 12 – към изменението 
на климата представлява степента, до която 
всяка система е възприемчива и може да се 
справи с негативните въздействия, които 
изменението на климата й налага. Уязвимостта 
е функция на степента, величината и 
естеството на изменението на климата, 
на които е изложена системата и нейната 
чувствителност и адаптивен капацитет;

 Устойчивост – е противоположността на 
уязвимостта и се определя като способността 
на социалната или екологичната система 
да абсорбира смущенията, като при това 
запазва същата основна структура и начини на 
функциониране, способност за самоорганизация 
и способност да се адаптира към стреса и 
настъпващите промени;

 Рискът – е възможност от негативни 
последици с определена степен на допускане, при 
което нещо с висока стойност за хората може 
да премине в етап на несигурност, следователно 
да бъде загубено. Често климатичните рискове 
се представят и като възможна вероятност за 
възникване на опасни събития или тенденции;

 Анализ на риска – се предприема по 
отношение на основните му елементи: опасност, 

уязвимост и възможност за ескалиране. Включва 
и анализ на реакцията на системата при 
различни сценарии за развитие на бедствието 
и на възможностите за справяне с него;

 Оценката на риска – включва целия 
процес на анализ на риска от природни бедствия: 
систематизиране на наличната информация; 
идентифициране на опасността и определяне 
на вероятността и интензитета, с които 
може да се прояви; зониране на застрашените 
територии по отношение на дадено опасно 
явление; картиране на уязвимостта на тези 
територии и оценка на риска и на това доколко 
той е приемлив;

 Риск от природни бедствия13 – 

вероятност за понасяне на големи загуби 
следствие на взаимодействието между дадено 
опасно природно явление и уязвимостта на 
даден обект в околната среда, изложен на 
въздействието му;

 Управлението на риска от природни 
бедствия – разработване и систематично 
прилагане на политики, процедури и практики за 
анализ, оценка и превенция на риска, спасителни 
и възстановителни дейности при бедствие и 
контрол върху изпълнението на тези дейности;

 Интегрираното управление на риска14 

– представлява мултисекторно (право, 
администрация, икономика, технологии, 
социална сфера) прилагане на политики и мерки 
за намаляване на риска от природни бедствия 

9 Конвенция по изменение на климата, сборник с термини: https://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/press_factsh_science.pdf

10 Агенция по околна среда САЩ, речник на термините: https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/glossary-climate-change-terms_.html#N

11 BBC кратък речник: https://www.bbc.com/news/science-environment-11833685

12 IUCN терминология за климата: https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/terminologies_used_in_climate_change_2011.pdf 

13  Национална Стратегия за намаляване на риска от бедствия: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&amp;Id=1279 nment.
org/explore-topics/climate-change/what-we-do/mitigation

14 Изменението на климата - рискове за екосистемите, човешкото здраве и икономиката в Европа: http://eea.government.bg/bg/press-center/theme/3

https://unfccc.int/files/press/backgrounders/application/pdf/press_factsh_science.pdf
https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/glossary-climate-change-terms_.html#N
https://www.bbc.com/news/science-environment-11833685
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/terminologies_used_in_climate_change_2011.pdf
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=1
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1&typeConsultation=1&typeCategory=0&docType=1
http://eea.government.bg/bg/press-center/theme/3
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на базата на научни и технологични решения;

 Опасност15 – представлява 
вероятността дадено събитие да се реализира 
и да доведе до бедствие или до загуба на човешки 
живот. Често може да се стигне до нараняване, 
материални щети, социални последствия и 
икономически загуби или деградация на околната 
среда, докато рискът е вероятността от 
настъпване на дадено събитие и последващите 
негативни ефекти от него върху човека и 
стопанските дейности. Опасността по-
скоро не включва човешкия фактор, а само 
вероятността от появата на някакво явление 
или процес.

 Природното бедствие16 – представлява 
събитие, при което най-често се засяга 
критична инфраструктура в дадена територия 
и щетите са толкова големи, че местната 
власт или общност не са в състояние да се 
справят с пораженията със собствените си 
ресурси и се налага помощ от специализирани 
звена и допълнителни ресурси на национално 
ниво за справяне с кризата;

 Екологична катастрофа – трайно, най-
често необратимо количествено и качествено 
изменение на природните компоненти, засягащо 
обширни територии или акватории, което 
надхвърля възможностите на екосистемите 
за самовъзстановяване и причинява тяхното 
разрушаване и замяната им с друг тип 
екосистеми;
 Неблагоприятни природни явления17 – 
проява на природни процеси и явления, които 
реално или потенциално застрашават живота 

и здравето на човека или оптималното за него 
състояние на околната среда;

 Наводнение – значителното покачване 
на нивото на водата в реки, езера, язовири 
или крайбрежни зони, което причинява разлив 
на водата и застрашава живота на хората, 
тяхната собственост или други компоненти на 
околната среда;

 Риск от наводнение18 – вероятността, 
с която може да се залее дадена територия в 
следствие на повишаване на речното, езерното 
или морското ниво и допустимостта на 
системите, разположени в тази територия 
относно възможните щети, които могат да 
бъдат понесени от нея;

 Интензивен валеж – валеж при който 
интензитета надхвърля 0,18 мм воден стълб на 
минута;

 Пороен валеж – се счита че има, когато 
в рамките на денонощие общата сумата на 
валежа надхвърля 20-25 мм, независимо от 
интензивността на валежа;
 
 Екстремен валеж – представлява 
максимално количество на валеж на определена 
локация място в рамките на едно денонощие, 
които не са били надвишавани продължително 
време;

 Заливна тераса – ивица от относително 
равна форма на земната повърхност, ограждаща 
водното течение и заливана от него при високи 
води;

15 Световна здравна организация, речник: https://www.who.int/globalchange/resources/vulnerability_adaptation/definitions/en/

16  Оценка на риска от бедствия, Национална стратегия и план действие за адаптация: https://www.moew.government.bg/static/media/
ups/ar ticles/attachments/DRM%20-%20Full%20Repor t%20-%20First%20Draf t%20(2018-04-27)%20-%20BG%20-%20for%20printing%20
V2799ddec634aaa16fe537d80c4ea0ab43.pdf 

17 Изпълнителна агенция по околна среда, Климат: http://eea.government.bg/bg/soer/2017/climate/climate0

18  Национален институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките. Географски терминологичен речник. София, 
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011. ISBN 978-954-322-217-9. с.16: http://www.niggg.bas.bg/

https://www.who.int/globalchange/resources/vulnerability_adaptation/definitions/en/
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/DRM%20-%20Full%20Report%20-%20First%20Draft%20(2018-04-27)%20-%20BG%20-%20for%20printing%20V2799ddec634aaa16fe537d80c4ea0ab43.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/DRM%20-%20Full%20Report%20-%20First%20Draft%20(2018-04-27)%20-%20BG%20-%20for%20printing%20V2799ddec634aaa16fe537d80c4ea0ab43.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/DRM%20-%20Full%20Report%20-%20First%20Draft%20(2018-04-27)%20-%20BG%20-%20for%20printing%20V2799ddec634aaa16fe537d80c4ea0ab43.pdf
http://eea.government.bg/bg/soer/2017/climate/climate0
http://www.niggg.bas.bg/
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 Речното прииждане – речните 
прииждания имат случаен характер и 
представляват краткотрайни покачвания на 
речното ниво до някакъв максимум. Те могат 
да се проявят по всяко време на годината, а не 
само в периода на пълноводие;

 Ерозия (водна, въздушна, морска) – 
е въздействието на повърхностни процеси 
на разрушаване на скалите и почвите под 
въздействието на течащите води или 
причинени от вятъра;

 Засушаване – период от минимум 
десет денонощия без валежи, което може 
да се наблюдава през всички сезони. Един от 
честите критерии за степента на засушаване 
е количеството влага в плиткия почвен 
слой (0-20см). При стойности на влагата 
между 10 и 20 мм процесът се определя като 
засушаване. Понижаването на влагата под 60 
мм в еднометровия почвен слой е белег за много 
силна суша;

 Суша – явлението се наблюдава при 
стойности на количеството влага в плиткия 
почвен слой под 10 мм. Различават се: почвена 
суша при, които растенията започват да 
страдат от недостиг на вода. При атмосферна 
суша - растенията започват да транспирират 
повече вода, отколкото получават от корените, 
поради рязкото повишаване на температурата 
и понижаване на относителната влажност 
на въздуха Почвено-атмосферна суша – 
представлява едновременна проява на първите 
два вида суша. Характерна е за пролетните 

и летните месеци. В зависимост от сезона 
засушаванията и сушите биват пролетни, летни 
и есенни. Такива периоди се съпровождат често 
и от хидроложка суша, при която ефектът 
се изразява в намаляване на водните ресурси, 
пресъхване на реките и недостиг на вода за 
водоснабдяване на населението в засегнатите 
райони;

 Албедо19 – е потока радиация отразен 
от дадена повърхност, която се изразява в 
части от единицата или в проценти, които 
показват отразяващата способност на 
повърхността. Албедото характеризира 
отражателната способност на повърхността 
на телата и представлява отношението на 
количеството отразена слънчева радиация от 
естествена или изкуствена повърхност към 
количеството радиация, постъпваща към нея. 
Албедото на различните повърхности се изменя 
в сравнително тесни граници от 10 до 30%, 
изключение прави водата (под 10%) и пресния 
сняг – до 90%;

 PPM – Съкращение части на милион 
(parts per million), обикновено използвано като 
съкращение за ppmv (части на милион по обем). 
През 2007 г. междуправителственият комитет 
по изменението на климата (IPCC) предложи 
светът да се стреми да стабилизира нивата на 
парникови газове на 450 ppm CO2 еквивалент, за 
да предотвратят опасни климатични промени. 
Някои учени и много от страните, които са най-
уязвими от климатичните промени, твърдят, че 
безопасната горна граница е 350ppm. Текущите 
нива на CO2 са само около 415 ppm.

19 Климатека речник: https://www.climateka.bg/rechnik/

https://www.climateka.bg/rechnik/
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ЧЕТВЪРТА ЧАСТ / ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

Евелина ХРИСТОВА

 Доц. д-р Евелина ХРИСТОВА се занимава с изследвания и 
преподаване в сферата на обществените комуникации от 2007 г. 
Бакалавър по Масови комунимации на НБУ, магистър по Маркетинг, 
реклама и ПР на Университета в Шефийлд (The University of Sheffield) и 
доктор по Политология на НБУ. Автор на две монографии. Има натрупан 
практически опит за различни клиенти в рамките на последните 20 
години.
Връзка: echristova@icloud.com

 Темата за качеството на въздуха е 
специфична, тъй като засяга ежедневния живот 
и здравето в дългосрочен план на практически 
всеки жител на планетата, но знанията по нея 
изискват специализирана подготовка в поне 
няколко области. Разбира се, повечето граждани 
нямат такава подготовка. Едновременно с 
това, множество политически и икономически 
интереси се преплитат, създавайки стимули 
за различните заинтересовани страни да се 
опитват да комуникират по темата така, 
че да представят своята гледна точка в 
съответствие със защитаваните от тях 
интереси.

 Кои са надеждни източници за 
състоянието на въздуха в България и София?

 Ежедневен бюлетин за качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) в страната за 
периода от 00:00 ч. до 24:00 ч. на съответната 
дата.
http://eea.government.bg/bg/output/bulletins.html

 Ежедневният бюлетин съдържа 
информация за нивата на някои основни 
показатели, характеризиращи качеството 
на атмосферния въздух в съответствие с 
националното и европейско законодателство: 

фини прахови частици (ФПЧ10), серен 
диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и 
озон. Публикуват се само регистрираните 
превишения на нормите на посочените 
атмосферни замърсители. Информация за 
нормите на съдържание на вредни вещества в 
атмосферния въздух, съгласно националното 
и европейско законодателство, както 
и информация за здравния ефект от 
замърсяването на атмосферния въздух, е 
публикувана на интернет страницата на 
Изпълнителната агенция за околна среда (ИАОС): 
http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.
doc.

 Данните постъпват в реално време 
в Националната база данни за качество 
на атмосферния въздух (КАВ) в ИАОС и в 
Регионалните инспекции по околна среда 
и води (РИОСВ) и са предварителни. След 
проверка за достоверност и верифицирането 
им окончателните данни се публикуват в 
тримесечните бюлетини и в Националния 
доклад за състоянието на околната среда.
https://air.sofia.bg

 На страницата на Столична община 
могат да бъдат проследени средно-
денонощните стойности на фини прахови 

mailto:echristova@icloud.com
http://eea.government.bg/bg/output/bulletins.html
http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.
http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.
https://air.sofia.bg/
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частици (ФПЧ 10) във въздуха в София, 
осреднени едночасови стойности на ФПЧ 10 
от станциите в София, както и Европейския 
индекс за качеството на въздуха. Европейският 
индекс за качеството на въздуха показва какво 
е качеството на въздуха в краткосрочен план в 
повече от 2 000 станции за мониторинг в цяла 
Европа. Индексът представлява интерактивна 
карта, която показва качеството на въздуха 
на мястото, където е станцията и се базира 
на моделирането на данните от измерванията 
на пет ключови замърсители: фини прахови 
частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), приземен озон (O3), 
азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2).

 Кои други източници могат да бъдат 
следени?
https://airbg.info/map/ - представени са данни 
от станции, поставени в рамките на проекта 
AirBulgaria. Проектът е частен и има за цел „да 
покрие с измервателни станции максимално 
голяма част от територията на населените 
места в България -…. най-малко 1000 
измервателни точки“. Шестоъгълниците 
представляват медианата на текущите 
стойности на сензорите, които се съдържат 
в зоната, в съответствие с избраната опция 
(PM10, PM2.5, температура, относителна 
влажност, налягане, AQI). Шестоъгълникът 
може да покаже списък на всички съответни 
сензори като таблица. В първата колона са 
изброени идентификаторите на сензорите. 
На първия ред може да се види количеството 
сензори в областта и средната стойност.

 На адрес https://airsofia.info/ е изведена 
карта за София.
https://www.iqair.com
 IQAir предлага информация и класация 
на замърсените градове в световен мащаб. 
Организацията е технологичен партньор на 
Програмата на ООН за околната среда, ООН 
Хабитат и Грийнпийс. Данните за България са 
на адрес https://www.iqair.com/bulgaria

https://waqi.info – предлага визуализирана 
информация за качеството на въздуха върху 
световната карта.

https://aqicn.org/map/world/ - предлага 
визуализирана информация за качеството 
на въздуха върху световната карта, като 
могат да се изведат и карти на отделните 
континенти. И двете последни карти са на The 
World Air Quality Project.

 Интересна за разглеждане и сравнение 
в начина на поднасяне на информацията е 
класацията за замърсеност на въздуха в 
градовете в САЩ - https://www.stateoftheair.org/
city-rankings/most-polluted-cities.html

 Докладът „Състояние на въздуха“ е 
годишната национална „отчетна карта“ за 
качеството на въздуха на Американската 
белодробна асоциация и съдържа най-новите 
данни за замърсяването на въздуха, съставени 
от Агенцията за опазване на околната среда 
на САЩ (EPA), за двата най-разпространени 
вида замърсяване - озон (смог) и замърсяване 
с частици (PM2.5, известен също като сажди). 
Докладът класифицира окръзите и класира 
градовете и окръзите въз основа на техните 
оценки за озон, целогодишно замърсяване с 
частици и краткосрочни нива на замърсяване 
с частици. От 2000 г. насам Американската 
белодробна асоциация анализира данни от 
официални монитори за качеството на въздуха, 
за да състави доклада „Състояние на въздуха“.

 Как се намира надеждна информация и 
как се разпознават фалшиви новини?
 На първо място трябва да се знае какво е 
фалшива новина и защо тази тема е свързана 
с въпросите за чистотата на въздуха.

 „Фалшиви новини“ е израз, който се 
популяризира особено много по време на изборите 
през 2016 г. в САЩ. Инфлационното използване 

https://airbg.info/map/
https://airsofia.info/
https://www.iqair.com/
https://www.iqair.com/bulgaria
https://waqi.info/
https://aqicn.org/map/world/
https://www.stateoftheair.org/city-rankings/most-polluted-cities.html
https://www.stateoftheair.org/city-rankings/most-polluted-cities.html
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на термина оттогава е променило неговото 
значение и това го прави двусмислено и трудно 
понятие. Понастоящем терминът се използва 
и като: (а) унизителен термин, заклеймяващ 
медиите и журналистиката и (б) общ термин 
за различни форми на грешна, заблуждаваща или 
измислена информация1.

 Според Гелферт изразът „фалшива 
новина“ следва да бъде запазен за случаи на 
умишлено представяне на (обикновено) 
неверни или подвеждащи твърдения като 
новини, когато те са такива по своя дизайн. 
Изразът „по дизайн“ тук се отнася до системни 
характеристики на дизайна на източниците и 
каналите, чрез които фалшивите новини се 
разпространяват и по този начин манипулират 
когнитивните процеси на аудиторията2.

 Фалшивите новини, в последния актуален 
смисъл, са част от по-широк спектър, вариращ 
от неволна дезинформация (напр. небрежно 
докладване) до умишлена дезинформация (напр. 
пропаганда). Примерите включват различни 
несъответствия с действителността по 
няколко измерения и аспекти на предадената 
информация - от действителни характеристики 
на съдържанието (включително текст, 
изображения и т.н.), през метаинформация 
(например: заглавия, информация за автора) 
до повече контекстуални аспекти (например: 
рамкиране или дизайн в рамките на изданието), 
като са възможни и различни комбинации3.

 Фалшивите новини обикновено се изучават 
по четири линии: характеризиране, създаване, 

разпространение и противодействие4. Начинът 
на характеризиране на фалшивите новини 
е основен проблем в изследователската 
литература, тъй като дефиницията на термина 
е спорна. Разграничавайки намерението и 
фактичността, изследователите се опитват 
да откроят различни видове фейк нюз. 
Създаването се отнася до производството 
на фалшиви новини, често произвеждани 
с финансова, политическа или социална 
мотивация. Разпространението на фалшивите 
новини се отнася до различните начини за 
разпространение и разширяване на невярна 
информация, често чрез комуникационни 
технологии като социални медии и търсачки. 
И накрая, противодействието на фалшивите 
новини се занимава с множество подходи за 
откриване и борба с тях на различни нива - 
от правни, финансови и технически аспекти 
до медийна и информационна грамотност на 
отделните лица и нови услуги за проверка на 
фактите.

 Що се отнася до състоянието 
на чистотата на въздуха, налице са и 
политически, и икономически интереси за 
разпространяване на информация, която 
може да е най-малкото неточна или непълна 
и по този начин да е подвеждаща. Тъй като 
темата е от висок обществен интерес, много 
често може да се окаже, че човек, който се 
интересува от нея и има най-добри намерения, 
всъщност разпространява фалшива информация 
поради собствената си неосведоменост или 
недостатъчна образованост по темата.

1  Quandt, Thorsten et al, Fake News. Forms of Journalism, The International Encyclopedia of Journalism Studies, First published: 29 April 2019, https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0128

2  Gelfert, Axel, Journal Informal Logic Volume 38, Issue 1, 2018, p. 84–117 Special Issue: Reason and Rhetoric in the Time of Alternative Facts, https://informallogic.
ca/index.php/informal_logic/article/view/5068

3  Quandt, Thorsten et al, Fake News. Forms of Journalism, The International Encyclopedia of Journalism Studies, First published: 29 April 2019, https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0128.

4  Kalsnes, Bente. Fake News, The Oxford Research Encyclopaedias, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.809/, Published online: 26 September 
2018.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0128
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0128
https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0128/
https://informallogic.ca/index.php/informal_logic/article/view/5068
https://informallogic.ca/index.php/informal_logic/article/view/5068
https://doi.org/10.22329/il.v38i1.5068/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0128
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0128
https://doi.org/10.1002/9781118841570.iejs0128/
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.809/
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 Кои са видовете фалшиви новини?
 В общоевропейските проучвания за 
медийна грамотност EAVI.EU5, създадени 
от името на Европейската комисия и 
представени на български от Димов и Иванов6, 
се разграничават следните видове фалшиви 
новини:

 Фалшиви новини от политическа 
пропаганда
 Използват се от правителства, 
корпорации и неправителствени организации 
за манипулиране на нагласите, ценностите 
и познанието на електората и въздействат 
върху емоциите. По отношение на чистотата на 
въздуха с тази цел могат да бъдат използвани 
данни за причинители и източници на 
замърсяване, както и за предприети мерки.

 Сензации – фалшиви новини с ефектен 
характер
 Целта на грабващите вниманието 
сензационни заглавия е да разсейват и 
подвеждат със съдържание, което може 
и да няма връзка със заглавието. Понякога 
се споделя фалшива новина заради ефектния 
є характер. Основната цел е да привлекат 
вниманието на потребителя.
 “ШОК! УЖАС! НЕВЕРОЯТНО!” в началото на 
новина е белег, че на нея не може да се разчита 
за достоверност. Такива заглавия могат да 
бъдат придружени, например, със снимки с 
видимо замърсен въздух. Често снимката не е 
от мястото, за което става дума или не е 
от датата, за която се пише.
 
 Затова следва да се обръща внимание 
на изображенията, съпътстващи новините 
и внушенията, които те отправят – снимки, 
колажи, илюстрации, инфо-графики и други 
статични или динамични изображения.

 Друг често използван похват на жълтите 
медии са ударните и привличащи вниманието 
заглавия да анонсират информация, 
противоположна на текста. Разчита се на 
това, че хората често си съставят мнение 
само по заглавието. Така медията не е написала 
откровена лъжа, за която да я съдят, но 
търсеното от нея внушение се е запечатало в 
главите на читателите.
 
 Тяхна разновидност са фалшивите 
новини за известни личности, които привличат 
вниманието. Личността служи за издигане 
на определено лого, мотив или слоган, които 
впоследствие се използват, но за други цели или 
от други известни личности. Така по въпросите, 
свързани с въздуха, може да се появи новина за 
известна личност, която е избрала или не дадено 
населено място за почивка или друга дейност 
заради чистотата на въздуха.

 Спонсорирано съдържание – фалшива 
новина, която има за цел да продаде нещо
 Това са реклами, умишлено изглеждащи 
като редакционно съдържание, което 
потребителите не разпознават като реклама, 
освен ако не е изрично споменато. „Новини“ 
от този вид изобилстват в интернет и 
са насочени най-често към младите хора. 
Тематично обхващат предимно областта 
на здравеопазването (диети за отслабване, 
за подмладяване, против болки и други) и 
търговията (Черен петък, намаления или 
разпродажби).
 
 Сатира и шега
 Обикновено това са сатирични или 
пародийни публикации, които разсмиват 
читателя и често носят политическо послание. 
Те нямат потенциала да нанесат щети, 
но са подвеждащи. Проблемът с този тип 

5 EAVI – Media Literacy for Citizenship. Последно посетен на 01.02.2021, https://eavi.eu/

6  Димов, Петко и Иванов, Елислав, ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, Разпознаване на фалшивите новини и дезинформацията в съвременната хибридна среда за 
сигурност, Военна академия „Георги Стойков Раковски“, ISBN 978-619-7478-39-6, София, 2020.

https://eavi.eu
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„новини“ възниква, когато потребителите 
не разберат шегата, извадят историята 
от контекста и започнат да я споделят в 
социалните мрежи. По този начин читателите 
се превръщат в разпространители на фалшиви 
новини.

 Фалшиви новини, които плашат
 Такива са „новините“, които се раждат 
от страховете на аудиторията, включват 
расистки или сексистки идеи, базирани на 
митове, компромати, измами, шеги, мнения, 
показания и видеоклипове, представени като 
факти, предизвикващи страх. Това са „новини“, 
свързани с извънземни, рекламни афиши или 
филми и клипове с груби сцени, всяващи страх 
и ужас. Новини, които плашат по темата за 
чистотата на въздуха, но не носят обективна 
информация или субективен анализ с ясен 
автор, могат да бъдат категоризирани като 
такива.

 Грешка, заблуда, измама или 
пристрастие
 Утвърдените новинарски организации 
понякога допускат грешки, които могат 
да навредят на бранда, да се възприемат 
като обида или да доведат до съдебен спор с 
държащите на своята репутация структури. 
Често читателят може да се заблуди, като 
автентични изображения, видео или цитати се 
приписват на различни събития или хора.

 Интернет пространството изобилства 
с измамни уебсайтове или профили в 
социалните мрежи, които се представят за 
известна марка или личност. В българското 
информационно пространство често срещано 
е пристрастието въз основа на идеология, 
включващо интерпретация на вмъкнати в 
разказа факти, докато други тенденциозно 
се пропускат. Този похват се ползва нерядко 
от политическите партии в съчетание с 
емоционална и страстна реч.

 В това поле работят и т.нар. тролове, 
които поддържат многобройни профили с 
цел да повтарят многократно подадени от 
работодателите им съобщения, внушения, 
интерпретации. Така може да се окаже, че 
„източник на замърсяване“ не се възприема или 
се възприема като такъв, базирано на стотици 
или хиляди пъти прочетени мнения в едната или 
другата посока.

 Теория на конспирацията, митове и 
легенди
 Често авторите на фалшиви новини 
използват т.нар. „теория на конспирацията“, 
защото тя дава прост и достатъчно 
интересен отговор на всички проблеми.

 Има няколко определения за теория на 
конспирацията. По принцип терминът се 
отнася до тезите, според които една или 
повече окултни групи манипулират тайно света 
или поне някои големи събития, използвайки 
страховете или несигурността на гражданите.

 Псевдонаука
 Доставчици на екологични продукти, 
чудодейни лекове, както и лечители, отричащи 
климатичните промени, представят сериозни 
научни изследвания с преувеличени или 
неверни твърдения, често противоречащи на 
експертните мнения, без да се дават сметка 
какви ще са последиците от тези действия.

 Често данни от непредставителни 
социологически изследвания или от ненадеждна 
апаратура могат да бъдат представени като 
напълно надеждни и изчерпателни.
 Подвеждаща информация, слух или 
мнение, представени като факт
 Както стана ясно, често „данни“ за 
чистотата на въздуха, придобити с неясна 
или недостатъчно надеждна методология, 
могат да бъдат представени за напълно 
достоверни. Друг вариант е да се представят 
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данни, без да се коментират метаданните и 
читателите да се подведат по този начин.

 Включва комбинация от достоверно, 
невярно и частично невярно съдържание 
или съдържание, което не отговаря на 
заглавието или описанието му. Понякога 
авторът може и да не знае, че съдържанието е 
невярно, когато дословно преписва и се позовава 
на неверни факти или пък ползва подправено 
съдържание.

 Слуховете също могат да се 
разпространяват в приложения за съобщения 
като Whatsapp, Viber, Telegram или други подобни 
платформи. Хората често са молени да 
предупредят приятелите си за опасност. 
Участието в тези слухове обаче може да е 
опасно.

 Фалшификация и модификация на 
съдържание
 Фалшификацията представлява изцяло 
изфабрикувано съдържание, разпространявано 
умишлено с цел дезинформация.

 Модификацията е умишлено 
видоизменено съдържание като: 
статистики, инфографики, снимки или 
видео. Манипулираните видеоклипове с известни 
личности са сред най-често срещаните примери 
в последните месеци. Необходими са особено 
внимание и предпазливост, за да не се приеме за 
фалшива новина мнение, с което не сме съгласни. 
Следва отново да се подчертае, че мнението 
няма императивен характер.

 Фалшивите новини чрез YouTube и 
новите технологии
 В интернет все по-често се появяват 
видеоклипове с фалшиво съдържание. Някои 
от тях са лесни за разпознаване, но други 

са професионално направени и разкриването 
им е трудна задача. YouTube е компания, 
предоставяща уебсайт за видеосподеляне, 
където потребителите могат да качват, 
споделят и гледат видеоклипове за забавление, 
но също така е източник на информация 
– включително на неверни новини, които 
могат да служат и за измами. Google 
възнамерява да отделя повече внимание на 
YouTube по отношение на разпространяването 
на фалшиви новини чрез видеоклипове, а така 
също и на предлагането на значими статии. 
На глобално равнище онлайн услугата вече 
предлага информации за проверка на факти 
при търсенето на клипове и класифицирането 
на темите, където се появяват най-често 
лъжливи съобщения чрез функциите Breaking 
News и Top News, съпътстващи предоставяната 
информация или новина.

 В последните няколко години все повече 
се говори за фалшивите новини, с които се 
манипулират потребителите на информация. 
В България около 40% от възрастните срещат 
затруднения да преценят дали това, което 
четат, е истина7.

 Фалшивите новини не могат да 
съществуват, без да има техни потребители. 
И ако фалшивите новини за определена личност 
или политик могат да минат за „клюкарски“ 
измислици, жълта преса или неавторитетни 
публикации, то използването им в областта на 
здравеопазването, обществено-политическия 
живот или военната сфера могат да решат 
десетки съдби в една или друга посока в 
зависимост от тяхната насоченост.

 Стари новини, които се тиражират 
отново
 Специфично поле на фалшивите новини 
са реалните новини, които обаче са се 
случили преди малко или много време, но са 

7 Карта на социалните мрежи в България, посетен на 08.02.202,,. https://postvai.com/ it/karta-socialni-mreji-2018.html/.

https://postvai.com/ it/karta-socialni-mreji-2018.html/.
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удобни за защитаване на дадена теза и биват 
споделяни отново без уточнение, че става 
дума за отминали и нерелевантни събития. 
Проверяването на датата на публикуване е 
част от процеса на проверка на новината за 
достоверност.

 Изцяло фалшивите новини понякога се 
споделят по-често от истинските новини. 
Това се случва, защото те са създадени, за да са 
по-привлекателни, да приковават вниманието и 
да звучат категорично. Дори и образован човек с 
интереси и знания по темата за чистотата на 
въздуха може да бъде подведен и да се превърне 
в разпространител на фалшива новина.
 За каква информация да внимаваме при 
четенето на данни от изследвания?

 Важно е да се проследи източникът 
на данните – организацията, която е провела 
изследването, нейните място и вид на 
регистрация, собственост и финансиране. Може 
да се следи за информация за финансирането 
на конкретното изследване. Важно е да се 
прегледат данните и метаданните. Ако към 
тях има експертен коментар, да се провери 
кой е експертът, къде работи, като какъв, 
къде е придобил експертизата си. Също така 
може да се търси и първоизточникът на 
информация – дали е разпространена от някоя 
от световните агенции, които проверяват 
източниците си или директно от българска 
медия, а в най-лошия случай – от уебсайт с 
неясно къде и от кого базирани сървъри.
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