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ОКОЛНА СРЕДА 
 

 

Околната среда е средата, в която живеем.  

От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот.  Чистата околна 

среда е от основна важност за човешкото здраве и благополучие. 

Взаимосвързаността между околната среда и човешкото здраве обаче е много 

сложна и е трудно се поддава на оценка. Това прави използването на принципа 

на превенция особено полезно. Най-добре познатите въздействия върху 

здравето са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, лошото 

качество на водата и недостатъчното хигиенизиране. Много по-малко се знае за 

това как въздействат на здравето опасните химикали. Шумът е екологичен и 

здравен проблем с нарастваща важност. Изменението на климата, 

разрушаването на озона в стратосферата, загубата на биоразнообразие и 

деградацията на почвите също влияят на човешкото здраве. Човекът трябва да 

се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до 

фатален край на човешкия род. Като цяло околната среда са реките, планините, 

моретата, океаните, равнините, долините и други, също така и живата и 

неживата природа.  

Съществуват четири основни среди на живот – водна, сухоземна, почвена и 

организмова. Организмите, които ги обитават, имат редица приспособления, 

позволяващи им да живеят с тях. Тези приспособления се формират под влияние 

както на специфичните условия на средата, които наричаме абиотични 



екологични фактори (светлина, топлина, вода, соли, разтворени във водата, и 

др), така на сложните взаимодействия между организмите – биотичните 

екологични фактори (конкуренция, хищничество, взаимопомощ т.н.). Тези 

връзки са предмет на екологията. 

В България екологията се е развила като раздел на ботаниката и зоологията. 

Изучават се влиянията на различните екологични фактори върху растенията и 

животните. Истинското развитие на екологията като самостоятелна биологична 

наука започва около началото на 60-те години на ХХ век. 

Увреждането на околната среда e причинено в голяма степен от човешката 

дейност - свързани със замърсяване, което практически не може да бъде 

избегнато – отделяне на отработени газове от автомобилите и други двигатели 

с вътрешно горене, запрашване на въздуха при изкопни работи и строителство, 

и т.н. За разлика от тези видове замърсяване, увреждането на околната среда 

настъпва в резултат от злоумишлени действия, небрежност или бездействие.  

Такива могат да бъдат: 

-  изхвърляне на отпадъци и опасни вещества на неразрешени места – т. нар. 

„незаконни сметища“; 

- неспазване на екологичните норми, с цел икономия на средства – монтиране на 

евтини, но недостатъчно ефективни филтри за пречистване на въздуха от ТЕЦ-

ове и химически производства, изпускане на замърсени води директно в 

околната среда, без пречистване и други; 

- небрежно съхраняване или транспортиране на опасни вещества, в резултат от 

което те могат да попаднат в околната среда, например при пътнотранспортни 

произшествия и други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


