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 Въведение в гражданската наука
 Разширяването на интернет покритието 
през последните десетилетия, заедно с 
разработването на достъпни електронни 
компоненти, едноплаткови компютри и сензори, 
направи възможно ангажирането на различни 
общности, граждани и доброволци [1, 2, 3, 4] в 

разнообразни измервания и наблюдения в области 
на познанието, които традиционно принадлежат 
към професионалната наука. По-задълбоченото 
сравнение между множество измервания за 
наблюдаваните местоположения с по-висока 
пространствена и времева резолюция станаха 
икономически жизнеспособни благодарение 
на новите възможности за въвличане на 
доброволци/граждани и развитието на мрежи 
от тип „интернет на нещата“.
 Друг аспект от включването на граждани в 
научни дейности е улесняването на обществени 
услуги за общо благо чрез сътрудничество със 
съответните органи, както и включването на 
повече хора в процесите на вземане на решения 
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[5, 6], с което се подпомага устойчивото 
развитие на обществото и икономиката. 

 Общността от граждани, занимаващи 
се с измервания, не просто се разраства, но 
и увеличава своя потенциал. Мониторингът 
на околната среда се подобрява чрез 
автоматизация и така става възможно да 
се посрещат нови предизвикателства [4, 
7]. Науката, подпомогната от гражданите, 
обхваща все повече области и аспекти от нашия 
живот, като регистриране на измервания 
чрез отдалечен достъп, оценка за качеството 
на въздуха и замърсяванията [4, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14], изследване на околната среда [6], 
развитие на благоприятна среда за живеене 
и работа [15, 16], социални изследвания [17] и 
др. Гражданската наука не се ограничава само 
до определена област. Развитието й включва 
парадигмите за отворени данни, големи масиви 
от данни, интернет на нещата, изкуствен 
интелект и др. Хората и обществото се 
трансформират от потребители на данни до 
генериращи и доставящи данни, като така 
допринасят за нови подходи в образованието 
и научните изследвания. Наблюдава се също 

Първият балон: антена и полезен товар Вторият балон: секунди след пускането
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включването на по-младите поколения по един 
привлекателен и органичен начин, адекватен на 
днешното общество и предизвикателствата 
на съвремието.

 Изследвания със стратосферни балони
 Групата ни провежда широкоспектърни 
изследвания на атмосферата. Започнахме с 
пускане на стратосферни балони на височина 
до 35 км. н.в. [18]. Дизайнът и разработката 
на измервателната летателна апаратура 
и електрониката (така нареченият 
полезен товар) както и оптимизацията на 
аеродинамичните параметри на защитния 
корпус бяха осъществени от нашия екип. 
Също така, в тези дейности ние насърчавахме 
ученици, учители и обикновени граждани да 
участват в пускането, проследяването и 
намирането на стратосферните балони. Това 
ни даде безценен опит при осъществяване 
на научни експерименти с активно 
участие на граждани и ни вдъхнови да 
разгърнем огромна мрежа от устройства 
със значителна помощ от доброволци 
(граждани без академичен опит) ангажирани 
в процеса.
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 Чрез експериментите ни с балони, освен 
че натрупахме ценен опит, ние придобихме 
увереност, че можем да се справим успешно с 
непознати области, прилагайки теоретичните 
знания и натрупаните умения от досегашната ни 
научно-приложна дейност. В резултат пуснахме 
4 балона, като всеки път успешно намирахме 
полезния товар и сваляхме и анализирахме 
експерименталните данни. Предстои пускането 
на още два балона.

Видео на “Балонът на мечтите”

  Концепция за отворена мрежа за 
мониторинг

 Групата ни бе мотивирана да докаже 
концепцията за отворена мрежа за 
наблюдение на околната среда в контекста 
на гражданската науката и интернет на 
нещата [19]. Оборудването за измерване и 
комуникация използвано при измерванията със 
стратосферни балони беше стартова точка 
и прототип за разработване на мрежовото 
оборудване на METER.AC.
 Колекционирането на подробни данни от 
мониторинг на атмосферата за някои географски 
региони е голямо предизвикателство. В същото 
време тези данни са от първостепенно значение 
за научните изследвания, прогнозирането, 
вземане на решения при извънредни ситуации, 
изготвяне на политики и др. За района на 
България липсват достатъчно измервания 

от една страна, а от друга голяма част от 
наличните данни не са достъпни с висока времева 
и пространствена разделителна способност. 
В този смисъл ние насочихме усилията си в 
изграждане на мрежа, генерираща данни 
с висока времева резолюция и равномерно 
разпределени наземни измервателни 
станции в страната. В нашия сайт - METER.AC 
(https://meter.ac/) предлагаме свободно данните и 
суровите измервания на атмосферно налягане, 
температура, относителна влажност, фини 
прахови частици и фонова радиация от 
около 150 места в България, както и някои 
производни стойности като атмосферно 
налягане, отнесено към морското ниво, точка 
на оросяване/замръзване и часови тенденции.

Видео “Теория на времето”

  Въведение в измервателната техника 
на мрежата METER.AC 

 Съществува широк набор от 
автоматизирани метеорологични станции 
– от любителски за домашна употреба, до 
професионални за наблюдение на времето 
и климата. Съществуващите мониторингови 
станции биха могли да се класифицират по 
няколко съществени показатели като: брой 
наблюдавани параметри на околната среда, 
прецизност на измерванията и сравнимост 
на резултатите, достъп до измерваните 
данни и техен архив назад във времето и 

Третият балон: преди пускането Четвърти балон: дизайн на полезния товар

https://www.youtube.com/watch?v=L54MCfriHp0&feature=youtu.be
https://meter.ac/gs/nodes/html/current.html
https://www.youtube.com/watch?v=GYyh9MBnD4U&feature=youtu.be
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цена на продукта. При ниския и масов клас 
метеорологични станции (с ниска цена) се 
следят основно три параметъра на въздуха 
(температура, влажност и атмосферно 
налягане), те не се отличават с висока 
прецизност и резултатите не са сравними 
с резултати, проведени с други апаратури, 
липсва достъп до данните и архив, като е 
възможно наблюдение на дисплей само на 
текущата стойност. Към наблюдаваните 
базови параметри е възможно чрез допълнителни 
технологични разширения да се прибавят и 
други измервани величини: скорост и посока на 
вятъра, количество валежи, слънчева радиация 
и пр. 
 Събирането на данни чрез високия 
клас метеостанции обикновено е 
свързано с инсталиране на допълнителен 
комуникационен модул. В някои случаи 
данните се подават в точно определен 
формат с добавени върху него лицензионни 
споразумения, което ограничава вторичната 
им употреба, провеждането на анализи 
и сравнения. Цените на професионалния 
клас метеорологични станции са високи 
и често започват от няколко хиляди лева, 
като с добавена периферия и оборудване за 
допълнителни измервания първоначалната 
базова цена може да бъде надхвърлена 
неколкократно.

  Основна станция
 (нод в мрежата METER.AC)
 Разработената от екипа на METER.
AC модулна автоматизирана електронна 
станция за мониторинг на параметри 
на атмосферния въздух е с възможност 
за изграждане на мрежа от равномерно 
разпределени еднакви електронни станции 
с ниска цена на голяма територия. 
Концентрирането на данните от всяка модулна 
станция от мрежата на сървър дава няколко 
съществени предимства и добавена научна 
стойност: (1) висока честота на измерванията 

на времева база от няколко минути или дори 
няколко пъти в секундата; (2) валидиране на 
модели чрез реални измервания на голяма скала; 
(3) измервайки една величина с еднакви сензори 
на стотици места е възможно да се засекат 
както аномалии, така и грешки в измерванията. 
В този случай абсолютната точност на дадено 
измерване не е от съществено значение; (4) 
безспорно предимство е натрупването 
на исторически архив от измервания на 
мрежата, публично достъпен и без лиценз. 
Това стимулира участието на външни 
лица, общности, фирми и организации към 
създаване на изобретения и услуги базирани 
на мрежа, изградена от предлаганите 
устройства. Станцията за мониторинг 
на параметри на атмосферния въздух 
измерва едновременно няколко величини: 
температура, атмосферно налягане, 
относителна влажност на въздуха, 
фини прахови частици с размери 2.5 и 
10 микрометра и радиационен гама фон. 
Измерването на тези величини дава възможност 
за откриване на нови зависимости както на 
микро, така и на макро ниво. Станцията е 
адаптирана за лесен монтаж от неспециалист.

  Основни предимствата на разработената 
от екипа на METER.AC станция са:

 1. Устойчив външен монтаж;
 2.  Измерване на температура, налягане, 

влажност, ФПЧ и гама фон;
 3. Висок клас измервателни сензори;
 4. Малки размери на кутията;
 5. Универсално закрепване;
 6.  Висока честота на измерванията (на 

всеки 5 минути);
 7.  Ниска консумация (средно под 10 

милиампера, 12 волта);
 8.  Широко разпространена комуникационна 

медия;
 9. Ниска цена;
 10.  Висока степен на защита от слънчева 

радиация.



Фигура 4. Идеологическо натоварване на индуктивния цикъл при създаване на теории и модели
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  Специализирана станция за мониторинг 
на радон

 Радонът е газообразен химичен елемент, 
продукт от радиоактивното разпадане на уран 
(238) до радий (226) и радон (222). Радонът се 
счита за втората водеща причина за рак 
на белите дробове след тютюнопушенето, 
поради което неговият мониторинг е 
важна задача. Класическият метод за 
оценка количествата на радон се основава 
на дългосрочна експозиция върху CD/DVD 
дискове и последващ анализ чрез преброяване 
на генерираните алфа-записи. Основното 

Външен вид на базов 
измервателен уред 
(нод) в мрежата
METER.AC

предимство на разработения от нас уред е 
способността да се измерва динамиката 
на промените в концентрацията на радон 
в реално време. В допълнение, станцията 
измерва радиоактивния фон (бета+гама и 
само гама), използвайки два гайгер-мюлерови 
брояча SBM-20, единият от които е защитен с 
олово. Монтиран е и сензор MS8607 за наблюдение 
на вътрешната температура, атмосферното 
налягане и относителната влажност, импулсна 
йонна камера RD200M извършва измерване на 
концентрацията на радон в Bq/m3.

Международната комисия по радиационна 
защита препоръчва излагането на радон да 
бъде намалено колкото е възможно в по-
голяма степен, като се счита за разумно и 

постижимо в рамките на 100-300 Bq/m3. На 
фигурата по-долу е представена динамиката на 
измерванията на радон, проведени в рамките на 
няколко месеца в с. Сърнегор, област Пловдив.
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  Професионални метеорологични 
станции

 В рамките на инициативата METER.AC 
провеждаме метеорологични измервания, 
строго подчинени на международните 
стандарти. По този начин регистрираните 
от нас данни са сравними и приложими 
за използване в метеорологични модели. 

Концентрация на радон, измерена в с. Сърнегор, Област Пловдив през 2020 г.

Освен величините температура, относителна 
влажност и атмосферно налягане, ние 
регистрираме на места и слънчева и 
ултравиолетова радиация, количество валежи, 
скорост и посока на вятъра и др. Такива станции 
има инсталирани на места като вр. Мусала, 
Рожен, с. Сърнегор, гр. Пловдив, на х. Попови 
ливади, х. Плевен и др.

Инсталация на НАО Рожен
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Инсталация на хижа Попови Ливади
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 Карта на покритието
 Към средата на октомври 2020 г. 
сме разположили 135 основни станции, 4 
професионални метеорологични станции 
и 12 специализирани станции, базирани с 

професионален клас сензори. Разположили сме 
една станция в Австрия (Thalheim Wels), две 
в Германия (Freising и Leinfelden), както и 
множество в Гърция.

Установка на METER.AC в с. Сърнегор, обл. Пловдив
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 Карта на покритието към 16.10.2020 г.
 Главната страница на сайта на METER.
AC е показана на следващата фигура и включа 
интегриран изглед на всички нодове на мрежата 

с последно измерени величини, тенденции на 
промяна на данните и възможност за сортиране 
по различни критерии. 

 От главния екран, при желание, 
потребителят може да избере конкретна 
локация и да визуализира подробни данни и 

Изглед на сайта на METER.AC 

пълна история на измерванията, достъпни 
чрез интерактивен графичен web-интерфейс 
(Вж. следващата фигура)

Изглед към 
подробните данни в 
сайта за конкретно 
местоположение
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 Към мрежата на METER.AC са включени и 
няколко десетки камери за визуално наблюдение 

на небето и метеорологичната обстановка в 
реално време.

Страница с моменти снимки (snapshots) от всички камери на METER.AC 

  Отворени данни, метаданни и принципи 
FAIR

 Ключов елемент за развитието на 
качествена наука, особено с активно участие 
на гражданите, е данните от измерванията 
да бъдат отворени. Различните видове 
лицензионни споразумения дефинират нива 
на достъп до данните и как те могат да се 
използват. Пример за такъв лиценз е Creative 
Commons (CC).
 През последното десетилетие научните 
проекти финансирани от ЕС включват 
задължителни клаузи за отвореност на 
данните след приключване на проекта, като 
се насърчава по възможност отвореност 
на данните и по време на изпълнението на 
проектите. Една от известните инициативи 
на ЕС в това отношение е инициативата 
OpenAIRE (www.openaire.eu).
 Друг съществен фактор за реализацията 
на качествена наука е докладването на 
измерванията с богато описани метаданни 

(т.е. надлежна документация и всякаква 
друга необходима допълнителна информация 
за интерпретиране и използване на 
оригиналните данни). За да илюстрираме 
понятието метаданни ще използваме 
температурата като пример. Температурата 
е случайна величина, с която всеки от нас е 
запознат. Дефиницията на температура варира 
от битови определения като топло и студено, 
до статистическа физика на брауновото 
движение на частици газ. Известно е, че живак, 
галий, спирт и др. вещества линейно променят 
обема си в зависимост от своята температура. 
Това е и класическият начин за измерване на 
температурата. Възникват обаче редица 
въпроси: 
 Къде се измерва температурата, на 
слънце, на сянка, над бетонна плоча или 
трева?
 Надморска височина на измерването;
 Географска ширина и географска 
дължина на измерването;

https://www.openaire.eu/
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 Какво е отстоянието от сгради?
 На проветриво място ли е поставена 
измервателната апаратура?
 С какъв уред (термометър, сензор) се 
измерва физичната величина температура?
 Какви са точността и динамиката на 
уреда?
 Колко често правим измервания?
 Предоставяме ли статистически 
значими резултати? 

 Отговорите на всички тези и 
други подобни въпроси за която и да е 
измервана величина се наричат метаданни. 
Метаданните са данни за самите данни 
и те са неразривно свързани с данните, 
съхраняват се едновременно с оригиналните 
данни в съответния информационен източник 
или система за база данни и следва да се 
предоставят винаги заедно с измерванията. 
Метаданните са изключително важни за да 
може данните да се поставят в правилния 
контекст и да се използват по адекватен 
и коректен начин. За съжаление това не се 
случва често с необходимите детайлност 
и качество на метаданните, а понякога 
дори липсват такива метаданни, което 
може да направи оригиналните данни 

практически неизползваеми за сериозни 
цели, освен за спекулации, сензации, 
политически машинации или генериране на 
фалшиви новини. Предоставянето на данни 
чрез масмедиите без нужните метаданни, е 
контра-продуктивно за целите на коректно 
осведомяването на обществеността.
 Автентичната научна общност разбира 
важността на метаданните и традиционно 
отговорните учени спазват добрите практики 
за генериране на данни и метаданни. Доста 
често съотношението на обема данни към 
обема метаданни е от порядъка на 1 към 10 
(дори може да има и по-големи съотношения). 
Последното обуславя процесът на генериране 
на метаданни като ресурсоемка задача, 
поради което екипите занимаващи се с 
измервания нямат стимул, мотивация 
или ресурси да генерират качествени 
метаданни. През последните няколко години се 
развива и популяризира инициативата GO-FAIR 
(www.go-fair.org) за да се насърчава мислене и 
действия в посока на генериране на качествени 
метаданни в съответствие с така наречените 
FAIR принципи. Принципите FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, Reusable) гарантират 
откриваемост, достъпност, оперативна 
съвместимост и многократна употреба на 
данните въз основа на адекватно генериране 
и третиране на богато множество 
метаданни. Следващата фигура онагледява 
процеса на превръщане на генерирани 
експериментални данни във FAIR данни.

Процес на FAIR-ификация на генерираните данни 

https://www.go-fair.org/
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 FAIR процесът е тежък и ресурсоемък 
като включва тясно сътрудничество и усилия 
от страна на домейн експертите генериращи 
оригиналните данни, IT специалисти, 
анализатори и специалисти по данни, както и 
административно и лицензионно обслужване. 
Основополагаща стъпка в този процес е 
адекватната реализация на точка 3 - дефиниране 
на семантичен модел за данните, за което се 
изисква експертизата на професионалисти 
в областта на обработката на данни и IT 
специалисти. 

 Заключение
 Започнахме инициативата METER.AC с 
ясното разбиране на важността на доставянето 
на отворени FAIR данни на обществото, 
отделните граждани, академичните и научни 
общности и бизнеса. През последните 4 години 
екипът на METER.AC постоянно подобрява FAIR 
състоянието на предоставяните данни.
Това, което ни помогна изключително много в 
този процес е шансът екипът на MERER.AC да 
разполага със специалисти с дългогодишен 
опит във всяка една от необходимите 
области за реализация на FAIR данни, както 
и безценната помощ на много доброволци. 
Включването на десетки доброволци в 
инициативите на METER.AC e един малък 
принос към стимулиране и развитие на 
гражданската наука в България. 
 Достъпността на данните, свободни 
за сваляне и налични без лицензионно 
споразумение повишава интереса към 
данните от една страна и от друга 
привлича трети страни, които могат да 
разработят свои модели, приложения и 
допълнителни разработки. По този начин 
данните „оживяват“ сред други кръгове 
граждани, като това допълнително повишава 
добавената стойност върху самите измервания. 
Възпитанието на поколения, които базират 
мисленето, изводите и решенията си на реални 
измервания и данни е безспорна инвестиция 

и би била голямо предимство за времената, в 
които живеем. Нашето искрено желание е чрез 
мрежата METER.AC да насърчаваме процесите 
на развитие на критично мислене и гражданска 
наука в България.
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 ЗДРАВОСЛОВНИ ГРАДОВЕ 

  Здравословните градове са 
възможното бъдеще

 Седем години и броени дни остават до 
момента, в който климатичните промени ще 
достигнат повратната точка, след която 
процесът ще стане необратим. В тази връзка, 
на централен площад в Ню Йорк заработи т.нар. 
климатичен часовник, който алармира цялата 
световна общественост, че времето, което ни 
остава, за да реагираме, е силно ограничено. 
 
  Климатичните промени и 

замърсяването на въздуха
 Климатичните промени и замърсяването 
на въздуха са тясно свързани. Една от 
основните причини за завишените нива на 
въглеродни емисии - добивът и изгарянето на 
изкопаеми горива - е най-честият виновник за 
замърсяването на въздуха. Замърсеният въздух, 
от своя страна, допринася за климатичните 
промени, влияейки пряко върху количеството 
слънчева светлина, която се отразява или 

 Дани НИКОЛОВА е идеен съмишленик и сътрудник в областта на 
комуникациите на сдружение „Въздух за здраве“ (https://www.facebook.
com/air4healthbg/ ). Журналист и специалист по връзки с обществеността 
(вкл. в Българския лекарски съюз) с опит в сферата на здравеопазването. 
Бивш сътрудник на асоциация „Диабет тип 2“.
Връзка : dannie.nikolova@yahoo.fr

Въздух и общество

Дани НИКОЛОВА

абсорбира от атмосферата, като някои 
замърсители затоплят, а други охлаждат 
Земята. Тези краткотрайни климатични 
замърсители (т.нар. SLCP1 ), които включват 
метан, черен въглерод (сажди от горски 
пожари, домакински печки на твърдо гориво и 
дизелови двигатели), приземен озон (причиняващ 
възпаление на респираторните органи и 
намаляване функционалността на белия дроб) 
и сулфатни аерозоли (отделяни отново при 
изгаряне на горива и при автомобилни газове), 
имат огромно въздействие върху климата. Ако 
това въздействие необезпокоявано продължи 
и през следващите седем години и броени дни, 
повратната точка ще бъде достигната и 
следващият часовник, монтиран на централен 
площад в Ню Йорк ще отброява вероятно 
периода от време, оставащ до Апокалипсиса. 

 Промяна отдолу-нагоре 
 За да предотвратим настъпването 
на този необратим момент е необходимо да 
предприемем действия тук и сега. От една 
страна, за да поемем отговорността си пред 

1 Short-lived climate pollutants (SLCP) или Краткотрайни замърсители на атмосферата (въглерод, метан, тропосферен озон и др.). По значимост на 
въздействие върху климатичните промени се нареждат на второ място след въглеродния диоксид (Бел.ред.).

https://www.facebook.com/air4healthbg/
https://www.facebook.com/air4healthbg/
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бъдещите поколения и да не се превърнем в 
“планетогълтачи”, както се е пошегувал един 
от големите американски писатели Кърт 
Вонегът още през 80-те години на миналия 
век, и от друга - за да предпазим себе си, 
собственото си здраве и здравето на децата си. 
Замърсяването на въздуха е една от основните 
причини за редица болести и повишени нива на 
смъртност в световен мащаб, а според доклад 
на Световната здравна организация от 2018 
г., най-гореща точка на замърсяването на 
въздуха, съвсем логично, са големите световни 
градове. В 90% от тях качеството на въздуха 
се смята за вредно за здравето. Следователно, 
така желаната промяна трябва да започне 
именно оттам: от самите нас като жители на 
тези градове и от кметове и областни управи, 
като техни ръководители. Кризата, която 
преживяхме през пролетта на тази година ни 
даде ценен урок за облика на градовете, в които 
живеем. Вирусът ни принуди да преосмислим 
градската инфраструктура и възможностите, 
които родните ни градове предоставят 
за придвижване на открито - пеш или с 
велосипед. Инвестициите в зелена градска 
инфраструктура се оказаха инвестиции в 
здравето на гражданите, тъй като те не 
просто допринасят за по-чистия въздух, но, 
сами по себе си, са от полза и за здравето 
ни чрез потенциално положителното 
въздействие върху затлъстяването и 
сърдечносъдовите заболявания (при повече 
гарантирани възможности за безопасно 
колоездене или ходене пеш). Резултатът - 68% 
от европейците харесаха това. 

 Какво означава здравословен град 
 “Един добър град съществува заради 
добрия живот - не само заради живота”. Това 
са думи на Аристотел, произнесени преди повече 
от 2000 години, но звучащи по- актуално от 
всякога. Доклад на ООН („Предизвикателства 
и възможности при прилагането на целите 

за устойчиво развитие“) отчита, че делът 
на световното население, живеещо в градски 
райони, се е увеличил от 30% (746 милиона 
души) през 1950 г. до 55% (4.2 - 4.5 милиарда) 
през 2020 г. като прогнозната цифра е да 
достигне 68% (ок. 7 милиарда) до 2050 г2. 
Всъщност дефиницията за „здраве“ и изборът 
на най-адекватните средства за осигуряване на 
добро здраве в градски контекст се обсъждат 
още от 19 век, когато индустриализацията в 
много от европейските и северноамерикански 
градове води до шеметен растеж на градското 
население. В миналото дебатът е подклаждан 
от сериозните здравословни проблеми, 
свързани с бързата урбанизация (недостатъчно 
водоснабдяване, канализация, събиране на 
отпадъци, контрол на замърсяването и т.н.), а 
днес концепцията на ООН за здравословен град 
гласи следното: 
 •  Здравословна храна: здравословните 

градове трябва да осигурят достъп до 
безопасна, питателна и достатъчна 
като количество храна, като увеличат 
достъпа до здравословни възможности 
(например зелени пазари), работят 
по запознаването и предоставянето 
на ясна и полезна информация за по-
здравословен избор (например посочване 
на калории, съставки и производители 
на етикетите на продуктите) 
и ограничават продажбата на 
нездравословни храни и напитки. 

 •  Контрол на замърсяването: 
здравословни градове трябва да 
гарантират, че се отделя необходимото 
внимание на подобрените санитарни 
условия и на правилното изхвърляне 
на отпадъците, управлението на 
замърсяването и добрата хигиена. 

 •  Устойчиви градове и общности: 
здравословните градове трябва 
да насърчават по-доброто градско 
планиране, за да се даде приоритет на 

2 www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html# (29.10.2020)

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html#
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достъпа до безопасни транспортни 
системи, зелени и обществени 
пространства, подобрение на 
качеството на въздуха и насърчаване на 
физическата активност.

 •  Отговорно потребление и 
производство: неустойчивите модели 
на потребление и производство, които 
вредят на околната среда, увреждат 
и здравето на хората, независимо 
дали става въпрос за замърсяване на 
въздуха, почвите или водите. Ето защо 
здравословните градове са устойчиви 
градове. Те трябва да апелират към 
индустрията, но и към гражданите, да 
възприемат устойчиви практики, за да 
подобрят както своето здраве, така и 
здравето на планетата. 

 •  Екологични действия: здравословните 
градове трябва да се стремят да 
намаляват въглеродните емисии, като 
по този начин подобряват качеството 
на въздуха и едновременно с това 
насърчават физическата активност.

  Как градовете ни да станат по-
здравословни 

 Градското планиране може да помогне да се 
предвиждат, проектират и изграждат такива 
пространства, които ще позволят на хората 
да живеят, да работят и да се забавляват 
по начин, който намалява замърсяването на 
въздуха (или в най-лошия случай не допринася 
за увеличението му), насърчава физическата 
активност и осигурява достъп до зелени площи 
- все важни за здравето ни фактори. 

  Алтернативни видове транспорт: 
колоезденето

 Основното преимущество на колоезденето 
е липсата на каквито и да било вредни газове. 
Наред с това обаче, можем да добавим още 
едно - колоезденето пести пари, които иначе 
ще похарчим за гориво, друго транспортно 

средство, или здравеопазване (изследване 
сочи, че половин час каране на колело дневно 
пести приблизително 600 долара медицински 
разходи на година). Градовете спокойно 
могат да насърчат този тип здравословен 
транспорт, създавайки повече обезопасени 
велоалеи и пространства за колоездене. За 
пример и вдъхновение можем да погледнем 
столицата на Холандия - своеобразен рай за 
колоездачите. Изглежда, че увеличаването на 
пространствата за алтернативни видове 
обществен транспорт - в случая колоездене 
- в града, пряко кореспондира с намаляването 
на автомобилния трафик в центъра на 
Амстердам. А това, в крайна сметка, помага на 
холандската столица да постигне целта си за 
нулеви емисии до 2030 г.

  По-малко автомобили и повече дървета 
за по-добър въздух

 Това, което е добро за дърветата, 
е добро за нас. Толкова е просто. Ниските 
нива на въздушно замърсяване ще намалят 
и потенциалния риск от респираторни, 
сърдечносъдови и други проблеми, свързани с 
регулярното излагане на високозамърсен въздух. 
За да запазят нивата на замърсяване ниски, 
градовете трябва да въведат специални 
стандарти за осъществяването всякакви 
проекти в близост до магистрали, да 
ограничат тежкотоварните автомобили в 
пиковите часове на трафик и да създадат 
програми за засаждане на дървета (въпреки 
че звучи като много скромна цел, редица 
градове се провалиха дори в осъществяването 
на този план минимум). Всеки голям световен 
град е изправен пред предизвикателството 
“високи нива на замърсяване на въздуха” и не 
е тайна, че именно автомобилите са тези, 
които твърдо държат челната позиция на 
замърсители. 

  Споделени външни пространства, 
които да мотивират физическата 
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активност
 Леснодостъпни и привлекателни алеи, 
паркове и градски градини биха ни послужили като 
мотивация да прекарваме повече време навън. 
Все по-популярното (за щастие) напоследък 
градско земеделие пък би помогнало в 
усвояването на иначе неизползваеми градски 
райони, придобиването на нови умения и 
достъпа до прясна, здравословна храна. 
Австрийският архитект Крис Прехт например 
казва: “Смятам, че градовете трябва да бъдат 
част от производството на храна в бъдещето. 
През следващите 30 години ще се консумира 
повече храна от когато и да било и 80% от 
тази храна ще се консумира в градовете. 
Това означава, ако искаме храната ни да бъде 
отглеждана в близост до нейната консумация, 
градовете трябва да станат част от процеса. 
Можем да отглеждаме храна директно в 
жилищните си сгради. Можем да мислим за 
сградите на бъдещето по различен начин, 
можем да ги възприемаме като екосистема, 
като органична верига. Хранителните отпадъци 
могат да се транспортират до мазето, там да 
се разграждат, да се превръщат в питателна 
почва, а почвата да се използва повторно, за да 
се отглеждат зеленчуци. Така производството 
на храна ще се върне обратно в градовете ни и 
оттам - обратно в съзнанието ни. “
И не на последно място, пребиваването 
в споделени пространства ще увеличи 
чувството на сплотеност сред хората, 
а това не е маловажно в ерата на онлайн 
общуването и виртуалното всекидневие. 

  Достъп до природни ресурси и чиста 
вода

 Живеем на планета, която има достатъчно 
ресурси, да за да осигури на всеки свой обитател 
достъп до прясна вода. Въпреки това, според 
доклад на ООН, половината от световното 
население изпитва силен недостиг на вода поне 
един път годишно. Причина за това са социалните 
и икономически неравенства. Развиващите се 

страни - главно маргинализираните общности 
в индустриализираните страни са тези, които 
изпитват най-големите затруднения. И тук 
на помощ идва градското планиране. Пример е 
слънчевата електроцентрала в Кения, която 
използва слънчева енергия за обезсоляване на 
океанската вода, превръщайки я в питейна, за 
да снабдява с прясна вода около 35 000 души 
дневно. 

 Здравословни градове по света
 Здравословният град насърчава жителите 
си да водят здравословен начин на живот. 
Постига го чрез качествени здравни грижи, 
превантивно здравеопазване и намаляване 
нивата на замърсяване на въздуха. Кои са 
световните градове-отличници, чиито лидери 
са въвели закони и политики, гарантиращи 
на местните жители достъп до паркове, 
здравословна храна и обществен транспорт? 
Ангажираността на гражданите, разбира се, 
също е от решаващо значение.

 Копенхаген, Дания 
 Копенхаген е оживен град, пълен с 
активни млади хора. Въпреки това, проучване 
на Организацията за икономическо развитие 
и сътрудничество (ОСИР) сочи, че едва 2% 
от датчаните работят по 40 или повече 
часа на седмица. Това им дава свободата 
да прекарат време със семействата си, 
да се включват в организирани програми, 
спортове или в доброволчески инициативи. 
Всички тези програми са безплатни, с цел 
насърчаване на жителите на града да участват 
в повече обществени инициативи. Градът има 
добре организирани велоалеи, което прави 
колоезденето лесен и безопасен метод за 
придвижване. Повече от половината жители 
на Копенхаген пътуват до работното си 
място с велосипед. От 2015 г. насам градът 
прокарва и амбициозен план за достъпност на 
паркове и градинки в рамките на не повече от 
15 минути пеш, а много от новосъздадените 
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зелени пространства са т.нар. “джобни 
паркове” - малки зелени площи, които помагат 
на жителите на града да са по-близо до 
природата и да се поддържат в добра физическа 
форма – което от своя страна редуцира 
трафика и нивата на въздушно замърсяване. 
96% от датчаните заявяват, че имат на кого 
да разчитат в случай на нужда. Този факт няма 
връзка със здравословния град, но е показателен 
за сплотено общество и щастлива нация. 

 Ванкувър, Канада 
 Ванкувър е един от най-пешеходните 
градове в света. С добре организиран 
обществен транспорт и километри велоалеи, 
градът отдавна е загърбил ориентирания към 
автомобилен транспорт начин на живот. Това 
е и една от причините, въздухът във Ванкувър 
да е един от най-чистите на планетата. 
Друга причина са строгите екологични 
стандарти за бизнеса и икономиката и 
богата на вечнозелени гори природа. През 
последните години броят на хората, които 
живеят и работят в центъра на Ванкувър, се е 
увеличил с около 75% (което означава и по-малко 
пътуващи), а въглеродните емисии са намалели 
с 6%, въпреки почти 30-процентния ръст на 
населението и 18-процентия ръст на работните 
места. Очевидно Ванкувър е примерът, че може 
да се създадете чиста и зелена среда, без 
това да повлияе на качеството на живот и 
икономиката на града. 

 Любляна, Словения 
 Любляна е зелен град. Зелените градски 
зони насърчават физическата активност, 
осигуряват спокойствие и дават убежище 
от шума на натоварения градски живот. 
Високата концентрация на дървета улеснява 
поддържането на нивата на въздушно 
замърсяване ниски. 

 Хелзинки, Финландия 
 Само до преди няколко десетилетия 

Финландия е била една от най-нездравите 
нации в света. Финландците са се хранели 
нездравословно, били са неактивни, а сърдечните 
заболявания са държали рекордно високи нива. 
Днес Финландия е една от най-здравословните 
нации в света. Как е станала промяната? През 
1971 г. финландското правителство е наело 
Пека Пуска, млад, 27-годишен лекар, дипломиран 
в сферата на социалните науки. Той вярвал, 
че високите нива на сърдечни заболявания не 
са необратими и че корените на болестта 
са свързани с начина на живот. Д-р Пуска 
настоява пред финландското правителство, че 
здравословният избор трябва да бъде лесен, дори 
забавен. И единственият начин да се постигне 
това, е като покани заедно с него на борда да 
се качи абсолютно цялото общество: здравни 
центрове, работодатели, медии, супермаркети, 
училища, частна индустрия и законодателни 
органи.

 София по пътя на здравословния град 
 Всеки град има потенциал да се превърне 
в здравословен, стига да има необходимата 
воля. Не само от страна на управляващите, 
но, разбира се, и от страна на хората, които 
го обитават. По случай първия Международен 
ден под надслов “Чист въздух за синьо небе”, 
HEAL и Въздух за здраве осъществиха кампания, 
с която заявиха “нека направим нашия град 
здравословно място за живеене”. Как София 
може да стане здравословен град? 
Като се осъществят следните цели: 
 •  Градове за хората: централната 

градска част да стане район без 
автомобили, със зелени пространства 
и пешеходни зони, градското планиране 
да бъде насочено към придвижване без 
автомобили. 

 •  Ходене пеш и каране на колело преди 
всичко: да се разширят безопасните 
велоалеи в и около центъра на града и 
да се изградят вело-магистрали, да се 
работи за чист и красив град с безопасно 



и свободно пешеходно движение.
 •  Удобен и достъпен обществен 

транспорт: да се даде приоритет 
на електрическия и нискоемисионен 
градски транспорт и добре развита 
градска мрежа, алтернатива на 
придвижването с автомобил. 

 •  Зелени пространства: да се заложи на 
повече паркове и градини, озеленяване и 
разкрасяване на фасадите, увеличаване 
на местата за спорт и игри на открито. 

 Използвана литература и препратки
1.  Състояние на околната среда в Европа 2020, 

Климатични промени, Европейска агенция по 

околната среда (European Environment Agency): 

https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/

chapter-07_soer2020-climate-change/view.
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2.  Десет начина да пазим здравето си и околната 

среда, HEAL: www.env-health.org/10-ways-to-protect-

our-health-and-the-environment.

3.  Какво е черният въглерод, Тъмната страна на 

черния въглерод, Горичка: https://gorichka.bg/

emisiite-cheren-v-glerod-v-kitaj-i-indiya-sa-3-p-ti-

poveche-otkolkoto-se-smyatashe/.

4.  Как колоезденето пести пари за медицинскиразходи: 

www.triplepundit.com/story/2013/how-bicycling-cuts-

health-care-costs-businesses/59121.

5.  Международен форум за подобряване на градската 

среда reSITE: www.resite.org.

6.  Доклад на Организацията за икономическо развитие 

и сътрудничество: Дания (OECD Danemark): www.

oecdbetterlifeindex.org/countries/denmark.
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