
ОТПАДЪЦИ
В АМЕРИКА
Резултати от най-голямото проучване на отпадъците в страната

Основни констатации: Замърсяване с цигарени угарки

Най-често изхвърленият предмет са угарките от цигари. Тютюневите изделия съставляват 38% от 
всички отпадъци по пътищата в САЩ и 30% в „преходните зони“ – местата, където пушачите преус-
тановяват пушенето си, преди да продължат. Като част от проучването на Keep America Beautiful през 
2009 г. „Поведение на замърсяване в Америка“ са събрани конкретни данни за замърсяването с цигарени 
угарки. Това включва наблюдения на пушачи в зони за отдих, барове/ресторанти, обекти за продажби на 
дребно и медицински заведение/болници.

Общият процент на отпадъците от цигарени угарки е 65%.

Това е малко по-високо от процента от 58%, установен при 
общите наблюдения за замърсяване с отпадъци.

•  Когато се замърсява с цигарени угарки, преднамереното 
им пускане е най-честото поведение или стратегия (35%), 
следвано от “изхвърляне/мятане” (27%), и „настъпване с 
крак“ (27%).

•  Повечето цигарени угарки се хвърлят на земята (85%), 
37% в храсти/на трева, 25% върху или около контейнери за 
боклук % в саксии с цветя.

ТАБЛИЦА 10. ЧЕСТОТА НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ИЗХВЪРЛЯ-
НЕ НА ОТПАДЪЦИ ВЪВ ВЪРЗКА С ЦИГАРЕНИТЕ УГАРКИ

Честота Процент

Преднамерено изпускане 122 35%

Хвърляне/Мятане 94 27%

Настъпване с крак 92 27%

Други 17 5%

Заравяне 9 3%

Забиване 6 2%

Изстрелване/Пропускане 3 1%

ОБЩО 343 100%

ТАБЛИЦА 4. ЧЕСТОТА НА МЕСТАТА, ЗАМЪРСЯВАНИ С 
ЦИГАРЕНИ УГАРКИ ПО ВРЕМЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО

Честота Процент

Земя 110 85%

Храсти/Трева 48 37%

Върху или около конт. 32 25%

Саксии 20 6%

Други 15 5%

Замърсяването с цигарени угарки е по-силно повлияно от 
околната среда, отколкото обикновеното замърсяване с 
отпадъци. Един от най-силните сигнали за замърсяването с 
цигарени угарки е броят на контейнерите за пепел.

•  38% от замърсяването с угарки от цигари се свързва с 
физическата среда, включително и броят контейнери за 
пепел. Наличието на такива контейнери, независимо дали са-
мостоятелни или като част от кошчета за боклук, корелира 
с по-ниските проценти на замърсяване с цигарени угарки.

•  За всеки допълнителен контейнер за пепел процентът на 
замърсяване с цигарени угарки намалява с 9%.

•  По време на неправилното изхвърляне, нарушителите са 
били средно на 31 фута (около 9 м) от контейнер за пепел. 
Докато контейнерите за боклук са широко разпространени 
(в 91% от наблюдаваните места), контейнерите за пепел са 
по-редки, като само 47% от наблюдаваните места разпо-
лагат с контейнер само за пепел или контейнер за пепел/
боклук.

•  От работещите пушачи, 41.8% съобщават, че на работно-
то им място няма контейнери за цигари.

*Националното проучване за видимите отпадъци и проучването на разходите за отпадъци от 2009 г. е подготвено от MidAtlantic Solid Waste Consultants за Keep America Beautiful, Inc. Доклади от проучвания-
та и обощение могат да бъдат изтеглени на www.kab.org/research09. Проучването „Поведение на замърсяване в Америка“ от 2009 г. на Keep America Beautiful, Inc. е проведено чрез субсидия от Philip Morris USA, 
Altria Company. Фондацията Wrigley Jr. Company спонсорира изготвянето на тези брошури с факти. Цялото съдържание: Авторско право, 2010 Keep America Beautiful, Inc. – www.kab.org. януари 2010 г.
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Друг силен сигнал за замърсяване с угарки от цигари е броят съществуващи отпа-
дъци.

•  Пушачите са по-склонни да 
замърсяват, ако средата съ-
държа какъвто и да е вид от-
падък, а не само угарки от 
цигари. По-замърсените среди 
окуражават по-голямо замърся-
ване.

•  Медицинските/болничните 
обекти са с най-висок процент 
на замърсяване, следвани от 
местата за отдих, барове/рес-
торанти, места за продажби на 
дребно и градски центрове.

63% от замърсяването с цигарени угарки се дължи на индивидуални мотиви.

•  По-младите пълнолетни пушачи са по-склонни да замърсяват с цигарени угарки 
от по-възрастните пушачи, въпреки че това няма никаква връзка с пола.

•  Само 14% от настоящите пушачи съобщават, че притежават джобен пепелник, 
а 28.1% докладват, че нямат пепелник в колата си.

•  77% от хората в обществено проучване съобщават, че смятат, че угарките от 
цигари са отпадък. Когато им е зададен въпрос как изхвърлят цигарените си угар-
ки, докато са навън, повечето отговарят, че използват пепелник. Други съобща-
ват, че използват кошче за боклук или че ги хвърлят директно на земята.

Тези основни констатации от проучването насочват, че най-ефек-
тивните начини за адресиране на проблема със замърсяване с цига-
рени угарки включват увеличаване на достъпността на контейнери 
за пепел и преносими пепелници, намаляване на обема на същест-
вуващите отпадъци чрез събития за почистване и образоване на 
обществото чрез мотивационни съобщения, които са насочени към 
индивидуалната отговорност и задължение.

Авторско право, 2010 Keep America Beautiful, Inc. – www.kab.org. Януари 2010 г.

ТАБЛИЦА 14. МЕСТА, КОИТО СЕ 
ЗАМЪРСЯВАТ С ЦИГАРЕНИ УГАРКИ

Честота

Джобове 2

Кошче за боклук 8

Пепелник 26

Земя 7

Лента за движение 5

Личен пепелник 2

Кутия за цигари 1



Преводът на български език е дело на сдружение „БГ Бъди 

активен“ , осъществен като част от дългосрочната 

програма _Място България, и финансиран от Фондация 

Кока-Кола, с единствена цел безвъзмездното му разпро-

странение сред българската публика и достигане на 

информацията до по-голям брой хора. 

_Място България е дългосрочна програма на сдружението 

за промяна на средата, в която живеем. Чрез нея 

помагаме на хора и сдружения от малки и големи населени 

места да изградят чисти, красиви и достъпни публични 

пространства, които да подобрят социалния живот

на местните жители.

Научете повече за това как помагаме на местните 

общности да бъдат активни, да създават партньорства 

и да променят средата и качеството на живот в своите 

райони: https://thespot.bgbeactive.org/

Сдружение „БГ Бъди активен“ е партньор на различни 

международни организации, работещи за насърчаване

на физическата активност, устойчивия начин на живот, 

активизиране на местните общности и промяна

на средата (placemaking). Благодарение на активните

ни контакти с тях имаме достъп до иновативни ресурси, 

споделен опит и платформи за обмен на идеи.

Още от ресурсите на „БГ Бъди активен“ може

да откриеш: https://thespot.bgbeactive.org/


