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• Според изискванията на Регионалната Здравна Инспекция

(РЗИ) в България, са извършени изследвания за наличието на

вътрешни източници на замърсяването, както и са установени

концентрации на вещества като формалдехид, въглероден диоксид,

азотния оксид и други токсични вещества, които в дома

превишават тези концентрации от външния атмосферен въздух до

4 пъти.

• Установено е, че в домовете на хората съществуват над 100

химически вещества, от които над 20% са много опасни. Това

са тези, които се отделят от строителните материали, тютюневия

дим, продукти на горенето и алергии. Така например,

формалдехида, попада във въздуха от мебелите, изработени от

фазер и талашит, както и с повредени лакови покрития, което

довежда до главоболие, гадене, дразнене на дихателните пътища и

ракови образувания. Все още има в помещенията азбест, които

предизвикват заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата и

храносмилателната система, като предизвикват и онкологични

заболявания, свързани с органите на дишането.



Продукти на горенето – отоплението с печки на

твърдо гориво, е свързано с отделянето на продукти

като въглероден диоксид, въглероден оксид, азотен

диоксид, серен диоксид и твърди частици, които

предизвикват главоболие, световъртеж, бучене в

ушите, дори и коматозни състояния. При тежки

отравяния със серен диоксид, настъпва

бронхоспазъм, пневмония и белодробен отток.

Най-опасни са ФПЧ, които достигат в алвеолите и

чрез кръвта до всички органи и системи. Важно е,

че използването на печки, които са с пропан-бутан и

се използват за отопление или готвене, отделят

окиси, така и вода и това повишава влажността във

въздуха.

Цигарения дим, съдържа около 4800 химически

вещества, 69 от тях причиняват рак, който

предизвиква белодробни заболявания, астма,

сърдечно-съдови и ракови заболявания.



Въздухът вкъщи

• В много случаи въздухът вкъщи може

да е по-замърсен от този извън дома

ни.

• Качеството на въздуха вкъщи е често

подценяван фактор, който оказва

сериозно влияние на здравето ни и в

определени случаи може да доведе до

по-сериозни последствия от излагането

на мръсния външен въздух. По данни

на Американската агенция по опазване

на околната среда домашният въздух

може да бъде 2 до 5 пъти по-замърсен

от външния, а основните източници на

замърсяването са с чисто битов

произход.



Алергии

• Алергени – най-известният алерген в домашни условия е битовия прах, а също и микрокърлежи

(акари), които попадат без затруднение в дихателните органи.

• Всеки човек, отделя 50 000 000 мъртва епител на ден.

• Акариите, живеят в меките подови настилки, одеала, пердета, възглавници. Размножават се

десетократно на всеки 28 дни и се хранят с остатъци от мъртва кожа.

• В един грам домашен прах има 250 000 сухи изпражнения и трупове на акари, които

причиняват възпаления на очите, алергична хрема, астма, алергични обриви и екзема.

• Причиняват се алергични реакции от домашни любимци, птици, включително от изпражнения на

хлебарки. Алергични са и всички видове гъбички и плесени, както и различните видове химични

вещества.



Обикновената вентилация 

може да доведе до 

кондензация, прекалено 

количество влага и високи 

нива на въглероден диоксид 

във Вашия дом.



Микроклимат в жилищни помещения

• Елементи: температура, влажност на въздуха и скоростта на движение в помещението

• Според действащите норми, температурата трябва да бъде между 20o и 22o C, а относителната

влажност в границите между 30 и 60 %, вредна е и ниската и високата температура, така и

повишената влажност. Затова и повечето хора предпочитат сухия и прохладен въздух.

• Друг показател е йонния състав на стайния въздух и трябва да има баланс между позитивни и

негативни йони. По-полезни са отрицателните йони, те нормализират кръвното налягане, особено

при повишено умствено и физическо натоварване и са благоприятни за хора със сърдечно-съдови и

дихателни заболявания.

• Ако във въздуха преобладават положителни йони, човек усеща „недостатък на кислород“, умора,

главоболие. Известно е, че влияе негативно на здравето на дихателната Ви система и дори може да

повлияе на имунната Ви система. Това е така, защото положителните йони са толкова малки, че се

абсорбират директно в кръвния поток просто заради въздуха, който дишате.



Какво можем да направим, за 

да подобрим качеството на 

въздуха в жилищната среда

1. Да използваме мебели и подови настилки от естествени

материали.

2. Да проветряваме не само ежедневно, а и на всеки час за 10

минути.

3. Да почистваме с качествени прахосмукачки и да се

изпират меките настилки, с цел отстраняване на праха.

4. Да поддържаме оптимална температура.

5. Да избягваме отопление с твърди горива и газ пропан-

бутан.

6. Да избягваме тютюнопушенето в закрити помещения.



ЗАРАЗЯВАНЕ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 

с COVID-19

• Ако в офис от 20 кв.м., и при наличие на вентилация, която подменя въздуха по два пъти на час, е

безопасно за двата души до 80-тата минута, ако единият от тях е заразен.

• Изследвано е нивото на опасните аерозоли, концентрацията на въглероден диоксид издишан от

хората в едно помещение. В помещение от 100 кв.м., при 10 души, до 3 часа е безопасно, за да не се

заразят.

• Установено е, че проветряването е много по-важно от бърсането на повърхности с дезинфектант.

Установено е, че ако в училище има класове от 25 до 30 деца, само за 2 минути, класната стая ще

бъде пълна със заразни аерозоли (основно класовете са в такъв брой ученици в България).

• Има данни, че един работник е разпространил заразата сред десетки, дори на хора, които са били на

8 метра от него. Това беше констатирано в кланицата на фирма „Тьонис“ в Северен Рейн –

Вестфалия.



Четирима от всеки

пет български

граждани подкрепят 

по-строги закони и / 

или прилагане на 

разпоредби за 

качеството на 

атмосферния въздух

след COVID-19.



MEDICS4CLEANAIR

https://medics4cleanair.eu/sign-our-manifesto/

https://medics4cleanair.eu/sign-our-manifesto/?fbclid=IwAR1_NVEc1ETZ-qmlufM7i7aiMEF6xhjVUYy6M_yGND8__VlLndLCzFlcSvk


По 10 литра свеж въздух в секунда

• Когато влизате в помещения и Ви „посреща“ застоял въздух, тръгнете си, защото не е добре за Вашето

здраве, особено с COVID-19.

• Златните стандарти на индустрията и здравеопазването е, че всеки трябва да получава по 10 литра свеж

въздух на секунда и това има значение повече от всякога, особено за офиси с отворени споделени

пространства.

• Задължително отваряне на прозорците по 5 минути на всеки 20, в класната стая (в Германия).

• Свежият въздух се възприема като ключ в справянето и с COVID-19.

• Вирусите могат да останат във въздуха най-малко 8 минути в аерозоли, издишан от заразени хора, освен

от пръски, от хора, които кихат или кашлят. Затова е необходимо да се носят маски.

• Безсимптомните носители на вируса също го предават, а те са между 30 и 60 % от заразените.



Аджибадем Сити Клиник 

Болница Токуда

Тези две лечебни заведения са създадени като частна

инициатива на бизнеса и изначално са проектирани и

реализирани, като лечебни заведения с всички

изисквания за подобряване качеството на въздуха в

помещенията. Така, например, в Токуда има

хоспитализирани над 600 пациента и почти всички са в

отделни стаи, което създава възможност за по-добро

качество на въздуха и избягва излишни заразявания. Не

така въпроса е в държавните и общински лечебни

заведения, където най-често пациентите са в стая по 3-

5 и повече, където няма санитарен възел в самата стая,

където няма специализирани настилки, както и

покритие на стените, според изисквания за лечебни

заведения. В много от тях все още има и дървена

дограма и липсва каквато и да е система за

климатизация и за пречистване на въздуха.



Необходимостта от вентилация в болница

• Правилното планиране на вентилацията е важно не само в отделенията, където се лекуват

инфекциозни заболявания, но и в психиатрична болница и в обикновена клиника, разположена

във всеки квартал на града

• Има два вида вентилация - естествена и изкуствена. Първият е този, който възниква поради

разликата в температурата в помещението и извън прозореца. Също така, естествената вентилация

може да се извърши поради силни въздушни потоци (вятър).

• Предимството на този вид въздухообмен е неговата наличност и ниска цена. Така че, естествената

вентилация може да се извърши чрез аериране, тоест вентилация.

• Очевиден минус на този метод е необходимостта от продължителната му употреба за напълно

актуализиране на състава на въздуха в помещението. Освен това по време на проветряване силна струя

студен въздух навлиза в стаята, което е просто неприемливо за някои пациенти. Затова вентилацията и

климатизацията на медицинските заведения често се основават на изкуствен обмен на въздух.



МБАЛ „ДОВЕРИЕ“

• Самостоятелна система, която не се

включва в никакви други системи, с цел да

се намалят ВБИ, включително се прави

озониране на въздуха, когато няма персонал

и други пречиствания на въздуха, тъй като

от ВБИ умират минимум 20% от

пациентите в големите реанимации и

операционни зали в страната. Между 4 и 7

бактерии, които са резистентни. За

съжаление в последните 5 години е

премахната от МЗ, задължителната

акредитация на лечебните заведения и тя се

извършва само, ако в същите ще се обучават

студенти или специализанти.

Висок клас на реанимационни 

и операционни зали 



Стойността на 

микроклимата за 

лечебните заведения



Какво представлява 

качество на въздуха 

във вътрешна среда?

• Приблизително 90% от времето си,

човек прекарва дишайки въздух в

затворени помещения.

• Качество на въздуха в затворени

помещения (IAQ), което включва

концентрация на замърсителите във

вътрешния въздух, температура и

влажност на въздуха.

• Фактори, спомагащи за лошия въздух

във вътрешната среда: газовете и

фините прахови частици.



Стандарти за качество на въздуха в 

затворени помещения и има методи за 

оценяване на IAQ

• В стандарта за качеството, всяко правителство създава свои стандарти, като би

следвало да се съобрази с Европейски и Световни за мониторинг върху

собствените си сгради. Засега, те се прилагат за обществени места и офис сгради, а

следва, да бъдат прилагани и към новопостроени жилищни сгради.

• Методи за оценка – има 2 основни метода – непрекъснати измервания в реално

време – мониторинг в реално време, с което се откриват източници на замърсители

и се предоставя информация за изменения на нивата на замърсителите през деня и

втория, интегрирана проба с последващ лабораторен анализ. Интегрирана проба,

които обикновено са получени през 8-те работни часа в офиса и дават информация

за общото ниво на експозиция на определен замърсител.



1914 домакинства в Бургас 

ще минат на газ и пелети

Оборудването на повече от 2000 домакинства с

отоплителни уреди на екологично гориво по

програма LIFE е важна стъпка към намаляването

на фините прахови частици във въздуха,

генерирани от битовото отопление. Техните нива

са най-високи през зимните месеци. Тези

констатации бяха направени по време на кръгла

маса, посветена на преминаването към

алтернативни форми на отопление в

домакинствата.



Българка направи 

покривало срещу 

мръсен въздух

Предпазва

от бактерии 

на 99,5%
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