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Чист въздух – добро здраве





Какво означава замърсяване на въздуха? 
Замърсяването на въздуха се случва, когато вредни газове и частици се от-
делят във въздуха и атмосферата. 

Как въздухът става мръсен? 
Въздухът се замърсява при горенето на въглища, дърва, отпадъци, както и 
при изгарянето на дизел, бензин и газ в двигателите на колите. Големите 
фабрики и заводи също замърсяват въздуха при различни производства. 
Самолетите също много замърсяват въздуха, защото те изгарят големи ко-
личества горива. Но има и естествени причини за замърсяване на въздуха 
- такива са изригвания на вулкани, прахови бури и горски пожари. 

Как замърсяването на въздуха влияе върху 
здравето ни?
Вдишването на замърсен въздух може да бъде много лошо за нашето здра-
ве. Дългосрочното излагане на замърсяване на въздуха е свързано със 
заболявания на сърцето и белите дробове, рак и други здравословни про-
блеми. Ето защо за нас е важно да наблюдаваме замърсяването на възду-
ха. Най-много страдат децата и ниските хора, защото въздухът на ниско е 
по-мръсен. 

Има ли замърсяване на въздуха в нашите домове, класни стаи и други за-
творени помещения?
Замърсяването на въздуха в затворени помещения може да бъде също 
много опасно за здравето, както и да е причина за алергии. Вътрешното за-
мърсяване може да се причини от боядисване, пушене на цигари, химикали 
в мебели и килими, някои строителни материали, ароматизирани свещи, по-
чистващи препарати, мухъл и пърхот на домашни любимци. 

Как да намалим замърсяването на въздуха? 
• Ходете повече пеша или карайте колело за къси разстояния, напр. до 

училище или квартален магазин вместо да направите това в Вашия ав-
томобил. 

• Не изгаряйте листа, боклук и други материали на открито, нито в печката 
във Вашия дом. 

• Сменете прозорците
•  на Вашата къща, изолирайте тавана и стените, за да изгаряте по-малко 

въглища, дърва, пелети. 
• Не поддържайте твърде топли помещенията през зимата. По-добре об-

лечете по-дебела дреха или сложете елече. Така пак ще спестите изгаря-
не на горива. 

• Използвайте природните източници на енергия, те са чисти и не замър-
сяват въздуха. Напр. от слънцето може да затопляме водата или да про-
извеждаме електричество. 

• Пазете гумите на колата чисти и поддържайте зелените пространства 
добре, за да не попада почва на пътя, защото тя бързо изсъхва и после 
вятъра и колите вдигат прах, който дишаме. 























НЧ „Проф. д-р Асен Златаров 1927“ – с. Смилян е кул-

турно-образователна институция с 94 годишна исто-

рия. Освен традиционните за читалищата дейности 

за проучване, документиране, представяне и популя-

ризиране на културните практики и поминъчни тра-

диции на общността, организацията работи активно 

в сферата на екологичното образование, обществено 

здраве, подкрепа на социално уязвими групи и пред-

ставители на общността, както и в партньорства с 

местни производители и бизнеси за подобряване 

достъпа до пазари на местно произведени продукти 

и суровини. Нашите дейности са напълно в унисон с 

девизът на организацията „Бъдеще за традициите и 

бъдеще в общността”. 






