
Нагласи на българите към 
състоянието на въздуха

Използване на новите технологии и уреди за 
пречистване на въздуха
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2/3 са на мнение, че състоянието на въздуха е лошо и ще продължава да се 
влошава, защото не се полагат усилия в тази посока

Едва всеки пети има оптимистични очаквания към намаляване на замърсяването 
на въздуха в следващите 3 години

Почти 2/3 от българите са запознати в различна степен с уредите за пречистване 
на въздуха, но имат нужда от повече информация или препоръка от близъка

Едва 12,8% използват уред за пречистване на въздух в дома си

Основните причини за покупка на пречиствател за въздух са грижата за здравето 
(43,2%), замърсеният въздух навън (39,7%) и грижата за децата (16,2%) 

са с усещането, че състоянието на въздуха навън се отразява на 
качеството на въздуха в домовете им

човека се притесняват от наличието на фини прахови частици
в домовете си
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4 от 5

0,8 

7,5 

41,0 

50,8 

Не, категорично 

По-скоро не 

По-скоро да 

Да, категорично 

0,3 

15,8 

64,5 

17,5 

2,0 

Много лошо 

Лошо 

Добро 

Много добро 

Отлично 

1,0 

20,3 

62,5 

16,3 

Изобщо не съм 
притеснен/а 

По-скоро не съм 
притеснен/а 

По-скоро съм 
притеснен/а 

Много съм 
притеснен/а 

91,8% 
78,8% 

Запознати ли са българите с уредите за пречистване 
на въздух?
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Без отговор 

Здравословни проблеми  

За овлажняване на въздуха 

Заради влагата 

Против алергии 

Заради децата/новородено бебе 

Замърсеният въздух навън  

Загриженост за здравето 
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За над 70% от анкетираните най-голямо предимство са 
пречиствателните функции на уредите, премахването на 
миризми и фини прахови частици

За всеки трети анкетиран е важна здравословната среда в 
следствие на използването на уредите

81,8% желаят да използват пречиствател за въздух в дома си

44% не могат да посочат недостатък

За 10,8% основна пречка е цената

Според българите, пречиствателите за въздух нямат 
недостатъци  

неща, на които българите държат при 
покупка на пречиствател за въздухТОП 5

90% от потребителите биха потърсили информация и биха се доверили на 
продукти за пречистване на въздуха, притежаващи следните характеристики:

Българите се доверяват на пречистватели за въздух с 
иновативни характеристики, висока ефективност на 
филтрацията за пречистване на всички видове фини 
прахови частици и миризми, 360-градусов дизайн и 

умни функционалности 

Какво е отношението на българина към 
характеристиките на съвременните 

пречистватели на въздух
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Мощността  

 Функция Clean Booster - допълнителен вентилатор,
въртящ се в хоризонтална посока 

Възможност за пречистване на фини прахови
частици с големина от 10 до 2,5 микрона  

Възможност за умна сигнализация в цветове  

Дизайн, позволяващ позициониране на
уреда във всяка точка на помещението  

Време за обработване и пречистване
на въздуха в помещението  

Наличие на умен дисплей
 

Квадратура на помещението, за което да се използва  

Възможност за пречистване на фини прахови частици  

Възможност за отстраняване на миризми  

Нивото на шум
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Друго  

Възможност за засмукване и разпръскване
на въздух само от и към една страна

 

Функционалност на дизайна
(подходящ както вкъщи, така и в офиса)  

Наличие на Smart ThinQ wi-fi функционалност и
приложение за контрол и проверка на качеството 

Наличност на функция за последователо 
пречистване наразлични видове замърсители  

Смукателна мощност  

Наличие на сензор за миризми  

Регулатор на мощността  

Възможност за обработване на по-олям обем за единица време  

Вида на филтъра 

Наличие на функция за пречистване на въздуха на две нива
 

  

Почиства до 99% от вредните прахови цастичи и миризми във 
въздуха

Голяма мощност и нисък шум на работа (20dB)

Разполага с 6-степенна филтрачия за тотална защита

Разполага с Clean Booster функчионалност

Разполага с умен дисплей, показващ цвят и цифри

77,3 21,0 1,3 0,5

73,3 24,0 2,0 0,8

69,5 25,8 3,5 1,3 

64,5 29,8 4,3 1,5 

64,3 29,0 5,5 1,3

Разполага с 360-градусова система

Разполага с сензор за миризми

Цилиндричен 360-градусов функционален дизайн

Разполага с функция „Грижа за бебета“

Разполага със Smart ThinQ функционалност

64,0 29,8  5,0 1,3

60,0 35,5 2,5 2,0

58,5 34,3 4,8 2,5 

57,8 32,8 7,0 2,5 

49,8 40,3 7,8 2,3

 Много ми харесва По-скоро ми харесва  По-скоро не ми харесва Изобщо не ми харесва 

Нивото на шум
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