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Основни
констатации
През последните години качеството на въздуха става все по-важен
политически и социален проблем. Въздействието на замърсяването на
въздуха върху обществото се разбира по-добре от всякога, благодарение
на все повечето проучвания в тази област. Замърсяването на въздуха
е важен здравен, икономически и екологичен проблем за България
и дискусията е фокусирана основно в столицата - София. Но чистият
въздух не е проблем само на столицата и изисква решителни усилия
от различни заинтересовани страни, за да се обърне ефективно
внимание и в други градове.
Докладът „Въздух за децата“ разглежда отношението към три от
най-уязвимите групи хора, засегнати от лошото качество на въздуха
и широко разпространеното замърсяване - деца, хора с хронични
заболявания на дихателната система и лица с хронични заболявания
на дихателните пътища и сърдечно-съдовата система.
Анкетата ни помага да разберем какво мисли обществеността за
качеството на въздуха и как това се отразява на ежедневието им, както
и да идентифицираме тенденциите и промените в мнението. Анкетата
поставя и редица въпроси, за да се постигне по-добро разбиране за
общественото отношение към други теми като общинските мерки и
личните примери.
Докладът е базиран на неофициални данни, събрани след обществено
допитване в четири от най-големите градове в България - Варна,
Пловдив, Русе и Смилян. „Въздух за децата“ изчислява стойности,
отразяващи проблема със замърсяването на въздуха, съставя списък с
основните замърсители и служи като предпоставка за по-целенасочени
инициативи и дългосрочни мерки. Тези стойности не се използват за
класиране на градове или окръзи.
„Въздух за децата“ 2021 е първото издание на този доклад и има за
цел да даде по-добра перспектива за общите нагласи към качеството
на въздуха, здравето на децата, основните замърсители и ролята на
местната администрация. Констатациите на „Въздух за децата“ ще

отразяват успехите на двугодишната кампания, чиято инициатива
има за цел да намали повиши информираността сред родителите и
общността.
Този доклад добави към първоначалните предположения индикации,
че има широко разпространено отношение за прехвърляне на
отговорността, когато става въпрос за търсене на информация и
превенция, тъй като мнозинството (68,4%) вярва, че знанията на децата
за замърсяването на въздуха трябва да идват от техните учители в
училищата и детските градини .
Въпреки че нивата на замърсяване на въздуха се увеличават и
информацията е все по-разпространена в медиите, нивото на
осведоменост по въпроса е ниско. Връзката между качеството на
въздуха и здравето на децата все още е на по-задна позиция в списъка
на най-важните проблеми, пред които е изправена България - само
13% говорят за това сред приятели и семейство, същият е процентът
на хората, които посочват, че изгарянето на дърва и въглища в дома
е основната причина за замърсяването на въздуха и изключително
малък брой хора биха потърсили информация за превенцията при
своя лекар.
Необходим е консенсус, че както отделните граждани, така и
правителството са отговорни за предприемането на действия за
спиране на замърсяването на въздуха и климатичната криза. И
все пак, мнозинството от българите имат по-големи очаквания към
местната администрация да се справи с тези проблеми, отколкото
да предприемат действия лично.
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Характеристики
на проучването
Изследването не претендира за представителност, а да даде
представа за нивото на информираност сред родителите, за основните
замърсители, за необходимостта от допълнителна осведоменост и
насоки за комуникационните канали.
Състои се от 19 въпроса, чрез които е събрана информация за
демографския профил и мнението на респондентите в четирите
големи града - Варна, Русе, Пловдив, Смолян и по-малките населени
места до 50 км от посочените градове.
Представителната извадка се основава на отговорите на 511 души,
участвали в проучването в периода между 1 и 18 юни 2021 г.
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Местен контекст
- Демографски
профил

Пол

Възраст

Легенда

Легенда

94,9% Жени
5,1% Мъже

58,7% Възраст 31-45 15,1% Възраст 46-60
22,1% Възраст 18-30 4,1% Възраст над 60
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364 респонденти / 71,2% Висше образование
144 респонденти / 28,2% Средно образование
3 респонденти / 0,6% Основно образование

Семейно положение

Legend

129 респонденти / 25,2% неженени с дете
180 респонденти / 35,2% женени с две деца
127 респонденти / 24,9% женени с едно дете
41 респонденти / 8% неженени
20 респонденти / 3,9% женени с повече от две деца
14 респонденти / 2,7% женени без деца
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Местоживеене
6,1%

Легенда

2%

област Пловдив- гр.Пловдив
и по-малките населени места
област Варна - гр.Варна и
по-малките населени места
област Русе - гр.Русе и
по-малките населени места
област Смолян - гр.Смолян
и по-малките населени места

21,4%

36,3%

33,9%

Нито едно от посочените
По-голямата част от анкетираните са жени на възраст между 31 и 45
години, омъжени с деца и средно образование, живеещи във Варна
или близките градове.
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Информираност
за качеството
на въздуха
и здравето и
източници на
информация
В: Смятате ли, че сте достатъчно информирани за превантивните
мерки, които можете да предприемете, за да намалите вредното
въздействие на замърсяването на въздуха върху вашето здраве?

56,2% Да, имам обща представа как

да се предпазя, но не бих казал, че съм
добре запознат.

27,0% Тази тема е много важна за мен
и полагам необходимите усилия, за да
бъда добре информиран.
16,6% Не съм добре информиран, но бих
искал да знам повече.

0,2% Не съм информиран по тази тема и
не ме интересува.

Повече от 50% от анкетираните смятат, че имат обща представа за
това как да се защитя, но не биха казали, че са добре запознати с
превантивните мерки, които могат да предприемат за намаляване на
вредното въздействие на замърсяването на въздуха върху здравето им

B: Кой начин за информиране използвате в момента по въпроса за
влиянието на замърсяването на въздуха върху човешкото здраве?
Легенда

35,6% Телевизионни предавания,
вкл. новини на случаен принцип.

27,6% Видеа или кратки материали

в социалните медии на случаен принцип.

27% Целенасочени проучвания по темата,

предимно в интернет по собствена инициатива.

5,3% Разговори в приятелски кръг.
4,5% Разговори с педиатри и други медицински
специалисти за превантивна грижа.

B: Как предпочитате да бъдете информирани по тази тема?
Легенда

43,1% Поредица от кратки видео материали

в социалните медии.

27,6% Подробни статии от специалисти
в специализирани издания.
18,4% Тематичен електронен бюлетин
6,1% Брошури и други материали
на хартиен носител
4,8% Превантивни консултации с медицински лица.

B: Обсъждате ли темата за замърсяването на въздуха във вашите
приятелски среди?
Легенда

53,5% Определено да, считам че тези

теми засягат всеки човек и това често е
предмет на разговорите ми с приятели.

33,1% Случвало се е понякога, но като
цяло това не е нещо, което силно ни
вълнува.

13,3% Не, обикновено говорим по други,
несвързани с екологията теми.

Като основни източници на информация по темата за качеството на
въздуха и връзката му със здравословното състояние, анкетираните
посочват телевизионни предавания, вкл. новини, видеоклипове или
кратки материали в социалните медии на случаен принцип, а някои от
тях търсят целенасочено изследвания по темата, главно в Интернет
по собствена инициатива.
По въпроса с предпочитанията за източника на информация, почти
половината от тях избират поредица от кратки видеоклипове в
социалните медии, около 28% предпочитат подробни статии от
специалисти в специализирани издания и много малък процент биха
потърсил информация и превантивни консултации от медицински
персонал.
Повече от половината от хората, участвали в анкетата, обсъждат темата
за замърсяването на въздуха в приятелските си среди, защото смятат,
че тези теми засягат всички и това често е предмет на разговорите
им. Малък процент от анкетираните не обсъждат замърсяването на
въздуха със заобикалящата ги среда и обикновено говорят за други
неекологични теми.
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Дейности за
замърсяване
на въздуха и
приоритизиране
на проблемите
B: Кои дейности според вас допринасят най-много за замърсяването

Легенда

на въздуха?

34,6% Автомобилният транспорт
31,1% Нерегламентираното изгаряне на

отпадъци (автомобилни гуми, пластмаса,
текстил)

20,5% Индустриалните зони и
строителните площадки

13,7% Изгарянето на дърва и въглища в
домакинството
B: Коя група хора смятате, че са по-уязвими към замърсяването на
Легенда

въздуха?

43,1% Децата
35,4% Лица с хронични заболявания на
дихателната система

21,5% Лица с хронични заболявания
на дихателната и сърдечно-съдовата
системи

B: По какъв начин смятате, че децата трябва да бъдат информирани
по екологични теми, свързани с тяхното здраве?
Легенда

68,4%% В училищата и детските градини
23,7% От родители
6,3% От детски канали и телевизионни
предавания
1,6% В приятелски кръгове

По въпроса „Кои дейности според вас допринасят най-много за
замърсяването на въздуха?“ повечето от анкетираните посочват
автомобилния транспорт и нерегламентираното изгаряне на отпадъци
(автомобилни гуми, пластмаса, текстил). Малко от хората (13,7%)
вярват, че изгарянето на дърва и въглища в домакинствата е основната
причина за замърсяването на въздуха в техния район, а останалите
смятат, че индустриалните зони и строителните площадки са причина
за лошото качество на въздуха.
43,1% от анкетираните смятат, че децата са най-засегнати от
замърсяването на въздуха, 35,4% от анкетираните посочват, че хората
с хронични заболявания на дихателната система са най-засегнати
от замърсяването на въздуха и около 20% намират връзката със
сърдечно-съдовата система системи.
Повече от половината от анкетираните споделят, че като родители
полагат системни усилия да обучават своето дете / деца по различни
екологични теми и около 20% споделят, че понякога децата сами
повдигат различни въпроси, свързани с опазването на околната среда.
Мнозинството (68,4%) вярват, че децата трябва да научават за
замърсяването на въздуха в училищата и детските градини и по-малко
посочват необходимостта да говорят с родителите (23,7%).
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Мерки на
местната
администрация
и личните
примери
B: Знаете ли какви мерки предприема Вашата община относно
замърсяването на въздуха?

Легенда

71,6% Периодично ми попада
информация по темата от медии.
Информирам се на случаен принцип.
13,1% Не ме интересува, тъй като нямам
доверие в капацитета на общинската
администрация за планиране и
изпълнение на необходимите мерки.

12,7% Да, тъй като целенасочено търся
информация по тази тема.

2,6% Не ме интересува, тъй като

се доверявам на общинската
администрация, че предприема нужните
мерки.

B: Какво според вас вашата община може да направи за подобряване
на въздуха във вашето населено място.
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Легенда

319 Повече зелени пространства в градската част.
40 Personal example with measures for EE and RES in municipal buildings, schools,

kindergartens

25 More pedestrian areas and bike lanes
53 More convenient and regular public transport
19 Restrictions on the movement of polluting cars in the city center (eco stickers)
20 Measures to limit dust from construction sites
23 Restrictions related to the use of solid fuels for domestic heating
49 Mass improvement of inter-block spaces.
15 Information campaigns with the participation of parents, children, doctors.

The majority of the respondents I periodically come across information on
the subject about activities of their local administration from the media
and share that they are informed at random and only 12,7% are aware
about municipality measures because they are purposefully looking for
information on this topic.
Повече от половината от хората смятат, че общината трябва да
осигури повече зелени площи в града. Малко са хората, които вярват
в необходимостта от Личен пример с мерки за ЕЕ и ВЕИ в общински
сгради, училища, детски градини и изключително нисък е броят на
участниците, които посочват необходимостта от Информационни
кампании с участието на родители, деца, лекари.

B: Кои мерки лично вие бихте предприели през следващите 2 години
за подобряване качеството на въздуха?
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Legend

216 I would plant at least 3 trees in an urban environment
67 I would buy an electric car
21 I will organize a protest, open letter, shout-out or other to the municipality because of the
dirty air

112 I would walk more, go by bike or by public transport
24 I would turn to a pediatrician / GP for a preventive consultation
66 I would invest in energy eﬃciency measures for my home
60 I would turn off my engine while I waited with my personal car
61 I have already done everything that depends on me
Лично мнозинството предпочита дейности като засаждане на дървета
в градска среда или ходене пеша, с колело или с обществен транспорт.
Някои от респондентите биха инвестирали в мерки за енергийна
ефективност за дома си, смяна на отоплителните средства с поекологични, биха купили електрическа кола или биха изключили
двигателя, докато чакат. Отново, много малко хора биха се обърнали
към педиатър / личен лекар за превантивна консултация.
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Резюме
Екологичните проблеми са много назад в списъка на най-важните
проблеми, пред които е изправена България. Въпреки че глобалното
затопляне, изменението на климата и замърсяването на въздуха
станаха често засягана тема в медиите, нивото на осведоменост по
въпроса е ниско. Необходим е консенсус, че както отделните граждани,
така и правителството са отговорни за предприемането на действия
за спиране на замърсяването на въздуха и кризата с качеството на
въздуха. И все пак българите имат по-големи очаквания към местните
и европейските служители да се справят с тези проблеми, отколкото
готовност да предприемат директни действия лично.
Въпреки заявените опасения относно изменението на климата,
включително замърсяването на въздуха, основният фактор, който ще
определи поведението на хората, ще бъде цената, която гражданите
ще трябва да платят, за да преминат към енергийна ефективност.
Имайки предвид жизнен стандарт на българина като най-нисък в ЕС,
дори леко повишаване в цените на по-екологични и устойчиви мерки
може да срещне значителни неблагоприятни реакции и да предизвика
негативни кампании срещу „климатичните лобисти”. Наблюдава се
висока декларативна подкрепа за възможни решения и политически
действия на местната администрация и образователната система, но
поляризирани реакции към споделената отговорност между системата
и самата общност.
Посланията относно замърсяването на въздуха също срещат голяма
подкрепа. Хората обаче са по-дистанцирани от заемането на активни
позиции или готовност да се обърнат към експерти и медицински
персонал.
Влиятелни са мненията на различни оратори по въпросите за качеството
на въздуха и здравето на децата и като най-доверени се приемат или
телевизионните / радио медии или видеоклипове и кратки материали
в социалните медии на случаен принцип, но много малък процент
предприема действия за разговор с педиатри и други медицински

персонал или търси консултации с медицински специалисти за
превантивна грижа.
Темата за качеството на въздуха е на етапа “пожелателно мислене
и обсъждане”. Все още не е част от истински публичен дебат между
различни участници и заинтересовани страни относно политиките и
мерките, които трябва да бъдат предприети. Инициирането на такъв
дебат между лицата, вземащи решения, местната и националната
администрация, медицинското общество, родителите и общността,
може значително да промени настоящите нагласи.

