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1.
Замърсяване 
на въздуха



Основните показатели, характеризиращи 
качеството на атмосферния въздух в 
приземния слой са нивата на: 
суспендирани частици, фини прахови 
частици, серен диоксид, азотни оксиди, 
въглероден оксид, озон, олово (аерозол), 
бензен, полициклични ароматни 
въглеводороди, тежки метали - кадмий, 
никел, живак и арсен.

9 пъти през миналата година въздухът в 
Пловдив е бил замърсен с наднормено 
ниво на финни прахови частици,
3 до 4  пъти е надвишена нормата за 
въглеродния диоксид и на азотния 
диоксид.

Замърсяване на въздуха



Прахът е основен атмосферен 
замърсител на въздуха. Вредният му 
ефект зависи главно от размера и 
химичния състав на праховите частици, 
както и от участъка на дихателната 
система, в която те се отлагат. Деца, 
възрастни и хора с хронични 
белодробни заболявания, грип или астма 
са особено чувствителни към високи 
стойности на ФПЧ.

Замърсяване с прах



За да бъде опазен човешкия живот и здраве, 
не бива превишаванията от нормата /50 

µg/m3/ да са повече от 35 пъти в рамките на 
една календарна година. Атмосферният 
въздух в Пловдив поставя пред огромен 

риск всички жители на града, като надскача 
този максимален праг близо 4 пъти. 

Най-голям брой превишения на средната дневна 
норма на фини прахови частици (ФПЧ10)  са 

измерени в АИС „Пловдив – ж.к. Тракия“   – 55.25 
μg/m3- общо 127 превишения.(2017)

Въздухът в Пловдив



Пет стъпки за подобряването на 
въздуха

1. Използване на еко топлина
2.  Използване на алтернативни начини за 

придвижване - градски транспорт,споделено 
пътуване, велосипед, скутер…

3. Ходете пеша - полезно е за здравето
4. Контрол върху вредните емисии. Необходима 

е забрана на автомобили без катализатори.
5. Опазване на парковете  и обогатяване им с 

нова растителност.



Отпадъци и  
разделно събиране

2.



Знаете ли, че човек генерира 446 кг боклук годишно, от 
който 125 кг са опаковки. Всеки ден всяко домакинство 
„произвежда“ солидно количество боклук, по-голямата 
част от който би могъл да се превърне в суровина и да 
се оползотвори вместо да замърсява околната среда.

През последните години се наблюдава повишаване в 
количеството битови отпадъци, които генерира всеки 
жител. Общото количество на битовите отпадъци, зависи 
както от броя на населението така и от  количеството, 
което генерира всеки човек. 
В Община Пловдив е изградена система за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на 
цветни контейнери по уличната мрежа.



Важни правила за разделното събиране
1) Огледайте къде се намират трицветните контейнери на ЕКОПАК.
2) Започнете да събирате разделно хартия, пластмаса, стъкло, метал у дома, на работното място, в 
училище и скоро ще се уверите, че има промяна.
3) Обяснете на семейството и най-вече на децата ползите от разделното събиране на отпадъците.



Ползите от разделното събиране
•Пестим ценни суровини и природни ресурси. 
•Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане.
•Ако се рециклира дори само един стъклен буркан или бутилка, това се равнява на 4 часа осветление или 25 
минути работа с компютър.
•Разделното събиране намалява обема на сметищата, то е грижа за здравето на всеки човек .
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