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Индикаторите  са информационни инструменти, 
представящи информация в количествен или качествен 
аспект за: 
Източници за изменение на състоянието на околната 
среда– “Движещи Сили” (ДС);
Фактори за въздействие върху околната среда – “Натиск” 
(Н);
Оценка на състоянието на околната среда – 
„Състояние”(С)
Оценка на въздействието на замърсяването на околната 
среда върху здравето на човека и екосистемите - 
“Въздействие” (В)
Оценка на ефективността на екологичните мерки и 
политики  - “Мерки” (М)
Индикаторът представлява данна,  която е селекционирана 
от една статистическа съвкупност и която има най- 
голяма важност за отбелязване на нейното значение и 
специфична представителност. Например националните 
емисии на парникови газове представляват индикатор за 
приноса на България в ефектите, свързани с изменението 
на климата. Съдържайки информацията, индикаторите 
опростяват разкриването и количествената оценка 
на екологичните процеси, които често са комплексни. 
Използването на унифицирани на европейско ниво 
индикатори усъвършенства и подобрява аналитичността 
на ежегодните доклади за състоянието на околната среда, 
повишава ефективността на информацията за вземане на 
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решения, улеснява възприемането на информацията, дава 
възможност за съпоставяне на националните оценки с 
оценки на други страни.
В настоящата публикация са представени основни 
индикатори в областта на околната среда, които се  
използват в публикациите на Европейската Агенция по 
околна среда, на Европейската икономическа комисия - 
Комитет за екологични политики, Евростат и  др. 
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- биологично разнообразие;

- изменение на климата;
състоиание на озоновия 

слой)
)

НАТИСК 
(- емисии на замърсители;

- потребление на вода, земя;
- отпадъци;

-добив на природни 
ресурси) ВЪЗДЕЙСТВИЕ

  (-състояние на здравето;
- състояние на екосистемите;

- материалното 
благосъстояние)

ДВИЖЕЩИ СИЛИ
(- икономическа активност;

- демографски процеси;
- потребление на 

енергия)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
(МЕРКИ)  

(-политически мерки;
- научнотехнически постижения;

- законодателство;
- институционално 

изграждане)



ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Текущо изчислено население 1990 г. - 2008 г.
и гъстота на населението 

Източник: НСИ

Република България е държава в Югоизточна Европа. 
Разположена е в източната част на Балканския полуостров 
и заема 22% от неговата територия. Площта и е 110 910 
kм2, а населението - около 7 606 551 души (2008 г.). Общата 
дължина на държавната граница е 2245 kм2, от тях 1181 kм 
са сухоземни, 686 kм – речни (главно по река Дунав) и 378 
kм – морски.

Социалните и икономически промени в условията на живот 
в България след 1990 г. довеждат до съществени изменения 
в демографското поведение на населението и формират 
трайна тенденция на намаляване на броя му. През 2008 г. 
е регистриран най-висок ръст на раждаемостта в България 
за последните 14 години. Въпреки това към края на 2008 г. 
по предварителни данни на НСИ постоянното население на 
България е  7 606 551 души, което означава, че е намаляло 
спрямо предходната година с 33 787 души или с 0,4%. 
Според прогнозни данни на Евростат се очаква населението 
на страната към 2015 г. да достигне около 7 130 хил. души 
или в рамките на следващите 9 години то да намалее още с 
около 545 хил. души. Намалението в броя на населението се 
дължи от една страна на отрицателния естествен прираст, 
а от друга страна на външната миграция.
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ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Естествено движение на населението през 2008 г. 
по райони на планиране

Източник: НСИ

По–голямата част от хората – 5,407 млн. души (71,1%), 
живеят в градовете. В селата живеят 2,199 млн. души 
(28,9%). През миналата година в преселвания между 
населените места са взели участие 123 хил. души, които са 
с 28 хил. по-малко в сравнение с 2007 г. В резултат от тези 
преселвания населението в селата е намаляло с близо 10 
хил. души за сметка на това в градовете. Градовете с най-
голяма численост през 2008 г. са София (столица) - 1 247 
хил. души (16,4%), Пловдив (704 057), Варна (463 260), Бургас 
(420 840) и Стара Загора (353 494). Средната гъстотата на 
населението е 68,9 души на квадратен километър.  Като 
цяло, концентрацията на населението в даден район e първи 
признак за натиск върху околната среда, който намира 
израз в замърсяване на въздуха, потребление на питейна 
вода, деградация на почвите и загуба на биоразнообразие. 
Населението на България не е разпределено равномерно 
на територията на страната. Близо половината от 
населението живее в Югозападния район и в Южния 
централен район с население съответно 2 115 (28%) и 1 
538 хил. души (20%). Югоизточният и Североизточният 
район са следващите по брой на населението, като в тях 
живеят съответно 1 122 хил. и 991 хил. души, или общо за 
двата района 28% от населението. Северният централен 
район и Северозападният район имат съответно 924 хил. 
и 916 хил. души, или по 12% от населението на страната. От 
районите за планиране най-гъсто населен е Югозападният 

ДС

(103 души/kм2), а най-рядко — Северозападният (48 души/
kм2). Най-рядко населеният район е Странджа (10 души/
kм2). Населението на 27-те държави-членки на ЕС наброява 
около 499 628 529 души към 2008 г. Населението на Съюза 
представлява 7.3% от това на целия свят, въпреки това то 
се побира на едва 3% от световната суша. ЕС е един от най-
гъсто населените райони в света със своите 114 души/kм². 
Около 80% от европейците живеят в градове, а една трета- 
в градове с над 1 млн. население.
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СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ  

По предварителни данни на Националния статистически 
институт брутният вътрешен продукт (БВП) през 2008 г. 
достига 66 728,1 млн. лв. (34 117,5 млн. евро), като в реално 
изражение нараства с 6,0% спрямо 2007 г. На човек от 
населението се падат 8 711,5 лв. (4 454,1 евро)

БВП и ръст на БВП за периода 2000 г. - 2008 г.

Източник: НСИ, 2008 г. – предварителни данни

Реален ръст на БВП (%)

Източник:  НСИ, Евростат – предварителни данни

Наблюдаваният ръст на БВП продължава да изпреварва 
ръста в ЕС-27. През 2008 г. страните от ЕС-27 генерират 
растеж от 0,9% спрямо предходната година. България заема 
трето място по темп на икономически растеж и е в групата 
на страните с най-високи темпове на развитие в ЕС. 

ДС

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000

2000 г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г.2007 г.2008 г.
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%

БВП, млн.лева БВП, реален ръст, %

4,5%
5,0%

6,2% 6,3% 6,2% 6,0%
6,6%

1,2% 1,3%

2,5%
2,0%

3,1%
2,9%

0,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

България ЕС-27



СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПОКАЗАТЕЛИ  

БВП на човек от населението в ЕС през 2008 г., евро

Източник: EUROSTAT, New Cronos Database: National accounts 
domain/ 
18.12.2009 – предварителни данни

При изчисляването на показателя за покупателната 
способност за 100% се приема средното за ЕС равнище. 
Данните показват, че по този показател начело остава 
Люксембург - БВП на глава от населението с 276% (80 500 
евро) от средните данни за целия ЕС. Далеч назад остава 
Дания, БВП на държавата е със 135% (42 400 евро) от 
средното ниво. На трето място и тази година е Ирландия 
със 134% (40 900 евро) от средното.

Относителен дял на икономическите сектори в БДС, 
2000 – 2008 г.,%

Източник: НСИ, 2007 г. – предварителни данни

За 2008 г. добавената стойност, реализирана от субектите 
на националната икономика, възлиза на 54 851,2 млн. лева. 
Реалният стойностен обем на показателя е с 6,1% по-висок 
от този, достигнат през 2007 г. В структурата на икономиката 
по икономически сектори с най-голям дял в БДС е секторът 
на услугите. Относителният дял на добавената стойност, 
създадена от дейностите в сферата на услугите през 2008 
г. достига 62,2%, (при дял от 61,5% през 2007 г.), а растежът 
отбелязан от сектора е 5,9%.
Индустриалният сектор създава 30,5% от добавената 
стойност, при което относителният дял за сектора бележи 
намаление с 1,8% в сравнение с 2007 г. Реалното нарастване 
на създадената добавена стойност от индустриалния сектор 
е 3,0%. Аграрният сектор увеличава производствената си 
активност през 2008 г. с 24,6%, спрямо 2007 г. като делът в 
БДС е 7,3%.
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ЕНЕРГЕТИКА

Крайно енергийно потребление по икономически 
сектори, 2000 – 2008 г., хил.т.н.е.

Източник: НСИ

М

Крайно енергийно потребление

Крайното енергийно потребление е енергията, доставена на крайния 
потребител – индикатор за  движеща сила. Показва динамиката в 
изменението на крайното потребление на енергия – общо и по сектори и 
дава информация за това какъв прогрес е постигнат в ограничаване на 
енергопотреблението и намаляване на въздействието на различните 
крайни потребители върху околната среда.

В периода 2000-2008 г. крайното енергийно потребление 
е нараснало с 13,8 %, като това е резултат от повишаване 
на потреблението във всички икономически сектори. 
Най-голямо е нарастването на потреблението в 
сектор Транспорт 53,9 %, дължащо се на увеличеното 
потребление на горива в автомобилния транспорт. Като 
цяло потреблението в сектор Домакинства, търговия, 
обществени организации и др. се е увеличило с 2,8 %, но 
потреблението в Домакинствата е намаляло с близо 3 %.  
С най-малък ръст от икономическите сектори е сектор 
Индустрия, където потреблението се е увеличило с 1,9 %.
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Брутно вътрешно потребление на горива и енергия по 
вид 2000-2007 г., хил. т.н.е

Брутно вътрешно потребление
Брутното вътрешно потребление е  индикатор за движеща сила и 
представлява общото потребление на енергийни ресурси в страната 
и потребление по вид на горивата – въглища, горива, нефт, газ, ядрена 
енергия, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Отразява 
спецификата на въздействието на енергетиката в  зависимост от 
вида на използваното гориво. Така например използването на въглища 
като гориво обуславя изключително високи нива на замърсители.  Eдно 
от екологично най-приемливите горива е природния газ, но при добива и 
транспортирането му се изхвърлят значителни количества парникови 
газове (напр.метан). Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) 
оказват най-малко въздействие върху околната среда. 
През 2008г. брутното вътрешно потребление в страната 
възлиза на 19 889 хиляди тона нефтен еквивалент (хиляди 
тона нефтен еквивалент (хил.т.н.е.) и сравнено с 2000 
г. нараства с 3,5%. В периода 2000-2008 г. значително 
се е увеличило потреблението на суров нефт (34,6%), 
като същевременно количеството нефтопродукти, 
предназначено за износ се  e удвоило. Поради 
предсрочното извеждане на четири блока на АЕЦ 
„Козлодуй” потреблението на ядрена енергия е намаляло с 
19,2%, а потреблението на въглища е нараснало с 11,3%.
През 2008 г. показателят „брутно вътрешно потребление 
на човек от населението” е 2,61 тона нефтен еквивалент 
(т.н.е.) като е налице нарастване с 0,26 т.н.е. в сравнение 
с 2000 г. Въпреки тенденцията към положителен ръст на 
този показател, при сравняването му със средното брутно 
вътрешно потребление на човек от населението за страните 
от ЕС - 3,649 т.н.е., се вижда, че потреблението на човек от 
населението в България е с 38,7% по-малко отколкото в ЕС 
(по данни за 2007 г.).

ЕНЕРГЕТИКА ДС
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БВПЕ на човек от населението, 2000– 2008 г., т.н.е.

Източник: НСИ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

БВПЕ/
човек, 
toe

2,35 2,46 2,44 2,51 2,44 2.60 2,70 2,63 2,61

Това означава, че другите страни от ЕС - 27 не само използват 
много по-ефективно енергията за да произвеждат брутен 
продукт, но и потребяват значително повече енергия на 
човек от населението. Разликата се дължи главно на близо 
два пъти по-малкото потребление на енергия на човек в 
транспортния сектор и в бита у нас. 



Енергийната интензивност в периода 2001– 2008 г.

Източник: НСИ

ЕНЕРГЕТИКА

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

БВПЕ/БВП, 
хил.т.н.е.
за 1000 лв. 
БВП (2001 
= 100)

0,665 0,655 0,612 0,595 0,541 0,539 0,542 0,479 0,445

Енергийната интензивност

Енергийната интензивност представлява отношението между 
бутното вътрешно потребление на енергия и (БВПЕ) и БВП за година в 
постоянни цени. Ключов индикатор за устойчиво развитие, показва 
взаимовръзката между енергийното потребление и икономическото 
развитие – индикира въздействието на енергопотреблението върху 
околната среда в резултат от икономическия ръст.
Българската икономика се характеризира с най-висока 
енергийна интензивност, определена като съотношение 
на потреблението на енергия спрямо БВП в рамките на ЕС 
– 27. Това представлява рисков фактор за националната 
конкурентноспособност. В таблицата са включени данни за 
стойностите на енергийната интензивност в периода 2001 
– 2008 г. 

М

Изменението на енергийната интензивност на икономиката 
в периода представлява положителна тенденция, 
показваща намаляване на взаимовръзката между 
енергопотреблението и икономическия растеж, което от 

своя страна е индикатор за устойчивост на икономическото 
развитие на страната. Въпреки положителната тенденция 
към подобряване на националните показатели за 
енергийна интензивност, същите продължават да бъдат 
далеч по високи от средните за ЕС. Сравнението показва, 
че съществува значителен потенциал за намаляване 
енергийната интензивност на българската икономика, в 
резултат на подобряване на енергийната ефективност, 
като за последните 10 години този показател е намалявал 
с около 5% годишно, докато в държавите-членки от ЕС 
– само с около 1%.

Цели по отношение на Енергийна ефективност
Политическа цел – намаляване на енергийната 
интензивност на икономиката и отслабване на връзката 
между икономическия ръст и енергийното потребление.
Основната цел е всички държави–членки да постигнат 
спестяване на горива и енергии до определена година 
от прилагането на Директива (т.е. до 2016 г.), в размер 
на 9% от осреднената стойност на крайното енергийно 
потребление за периода 2001-2005г. 
Първият национален тригодишен план за действие 
обхваща периода 2008 – 2010 г. и формулира междинна 
индикативна цел за този период - спестяване на горива 
и енергии в размер на 3% от осреднената стойност на 
крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.



Брутно вътрешно потребление на възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ)

През 2008 г. потреблението на ВЕИ възлиза на 1 058 хил.
т.н.е. и през периода 2000-2008 г. е нараснало с 34,3%. Най-
голям принос за това има увеличеното с 38% потребление 
на биомасата, използвана основно за отопление от 
населението. През 2008 г. е отчетено потребление на 
геотермална енергия от 33 хил.т.н.е. Потреблението на 
биогорива е все още незначително и през 2008 г. е около 
2 хил.т.н.е. 

ЕНЕРГЕТИКА

За производството на електрическа енергия от ВЕИ в 
страната се използват водна, вятърна и слънчева енергия. 
Основният възобновяем източник, използван за 
производство на електрическа енергия е водната енергия. 
През 2008 г. произведената електрическа енергия от ВЕИ 
е 2 945,6 гигаватчаса и представлява 7,5% от брутното 
производство на електрическа енергия в страната. Във 
водноелектрически централи е произведена 95,9% от 
електрическата енергия от ВЕИ. Производството на 
електрическа енергия от вятърни електрически централи 
продължава да нараства, но все още делът й е минимален 
- 4,1% от произведената електрическа енергия от ВЕИ в 
страната.   

Цели по отношение на възобновяеми енергийни 
източници

Директива 2001/77/EО поставя пред държавите-членки 
на ЕС задължение за увеличаване използването на 
възобновяема енергия в рамките на общността и определя 
индикативна цел за 2010 г. от 21% дял на електрическата 
енергия, произведена от ВЕИ в брутното потребление на 
електрическа енергия.
Целта на България е постигането до 2010 г. на 11% дял 
на произведената електроенергия от ВЕИ в брутното 
вътрешно потребление на електроенергия, при условие, 
че климатичните фактори са благоприятни.

Структура на брутното вътрешно потребление на ВЕИ 
през 2008 г.%

Източник: НСИ

Н

23,7

3,1

73

0,2

Водна енергия Геотермална енергия Биомаси Биогорива



Замърсяване на въздуха
Количество на емитираните вредни вещества от 
енергетиката
Топлоелектрическите централи (ТЕЦ) са най-големия 
източник на емисии на серен диоксид в атмосферния 
въздух , емитирайки през 2008 г. 666 хиляди тона или 91% от 
общото емитирано в страната количество. Само Енергиен 
комплекс „Марица – Изток” емитира 56% от националните 
емисии на серен диоксид. Същевременно през годината в 
сероочистващи инсталации са уловени 334,1 хиляди тона , 
което е с 99,4 хиляди тона  повече от 2007 г. 
ТЕЦ са и един от основните източници на азотни оксиди – 
през годината те са източник на 30 % от общото количество, 
емитирано в страната от антропогенна дейност и природа.
Емисии на вкисляващи вещества от енергийния сектор  
Емисиите на вкисляващи вещества през 2008 г. са 22,08 
хиляди тона киселинен еквивалент и намаляват с 3,7 
хиляди тона киселинен еквивалент спрямо 2007 г. Същата 
тенденция се наблюдава и в по-голяма част от държави-
членки на ЕС. 
Емисии от озонови прекурсори от енергийния сектор 
Като цяло, емисиите на вещества, озонови прекурсори 
от енергийния сектор в 27–те държави-членки на ЕС 
нарастват в последните години. Количествата на емисиите 
на вещества, озонови прекурсори, за 2000 г. и за 2008 г. за 
страната са съответно – 63,81 хиляди тона и 73,8 хиляди 
тона. 
Емисии на вещества, прекурсори на ФПЧ10
Енергетиката е най-големия източник на вещества, 
прекурсори на ФПЧ. През 2008 г. са емитирани 409 
хиляди тона, което е по-малко с  66 хиляди тона спрямо 

ЕНЕРГЕТИКА Н

2007 г. Трябва също да се отбележи, че най-голям дял за 
образуването на ФПЧ10  имат серните оксиди.

Генерирани производствени и опасни отпадъци от 
производство и разпределение на електрическа 
енергия, газообразни горива и топлинна енергия»
През 2008г. отрасълът “Производство и разпределение на 
електрическа енергия, газообразни горива” е генерирал 
общо 7 655 хиляди тона производствени и опасни отпадъци, 
като само 0,03% от тях са опасни. Количеството  отпадъци, 
генерирани от отрасъла през последните 5 години, остава 
относително постоянно – средно 7 700 хиляди тона. От 
генерираните производствени отпадъци от този отрасъл с 
най-голям дял са отпадъците от пепели и сгурии от ТЕЦ.

Документи и цели на европейско и национално 
ниво, свързани с намаляване на емисиите на вредни 
вещества в атмосферния въздух
 • Дректива 2001/80/ЕО от 21 Октомври 2001 
относно ограничаването на емисии на определени 
замърсители във въздуха от големи горивни инсталации 
 • Директива 2001/81/ЕО от 23 октомври 2001 
година относно национални тавани за емисиите на 
определени атмосферни замърсители;
 • Наредба №10 от 06 октомври 2003г. за норми 
за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) 
на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в 
атмосферния въздух от големи горивни инсталации (ГГИ) 
(ДВ, бр. 93/2003г.);
 • Наредба №1 от 27 юни 2005г. за норми за 
допустими емисии на вредни вещества (замърсители) 



	

ЕНЕРГЕТИКА

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от 
антропогенни източници (без природа) през 2008 г. и 
международни ангажименти на България до 2020 г., 

хил.тона

Източник: МОСВ и  ИАОС

Атмосферни 
замърсители

Емисии 
през 

2008 г.

Ангажименти 
по Директива 
2001/81/ЕО

Ангажименти, по 
Националната 

програма, приета с 
Решение №261 на МС

2010 2010 2015 2020
SOx (като SO2) 735 836 380 300 250
NOx (като NO2) 193 247 247 247 247
NMVOC 123 175 175 175 175
NH3 58 108 108 108 108

Н

изпускани от обекти и дейности  с неподвижни източници 
на емисии (ДВ, бр.64/2005г.);
 • Национална програма за намаляване на общите 
годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи 
органични съединения и амоняк в атмосферния въздух, приета 
от Министерския съвет с Решение №261/23.04.2007г.
Мерки за намаляване на емисиите на определени 
замърсители в атмосферния въздух от големи горивни 
инсталации (Директива 2001/80/ЕС)
Преговорните ангажименти на страната по Директива 2001/81/
ЕО относно национални тавани за емисиите на определени 
атмосферни замърсители включват постигане към 2010 г. и 
поддържане впоследствие на национални тавани за серен 
диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения  и 
амоняк. Тези задължения включват постигане към 2010 г. и 
поддържане впоследствие на следните стойности за общите 
годишни емисии (национални тавани), изразени в хиляди 
тона за година: за серен диоксид (SO2) – 836 в хил.тона; за 
азотни оксиди (NOx) – 247 в хил.тона; за летливи органични 
съединения (ЛОС) – 175 в хил.тона; за амоняк (NH3) – 108 в хил.
тона. Отделно от посочените ангажименти, в Националната 
програма за ограничаване на общите годишни национални 
емисии на  тези замърсители приета с ПМС №261/23.04.2007 
г. се предвижда допълнително им намаляване в резултат на 
прилагането на мерки за привеждане на големите горивни 
инсталации (ГГИ) в съответствие с изискванията на Директива 
2001/80/ЕО. При пълно изпълнение на мерките, към края 
на 2009 г. общото годишно количество на емисиите на серен 
диоксид трябва да бъде под 179,7 хил.тона. Посоченият таван 
за емисиите на серен диоксид от ГГИ, заедно с тавани за 
емисиите на прах (8,9 хил.тона) и азотни оксиди (42,9 хил.тона), 

са записани като задължения за страната от 2008 г. в Договора 
за присъединяване на България към Европейския съюз. 

През 2008 г. националните нива на емисиите на азотни  
оксиди, амоняк, неметанови летливи органични  
съединения и серен диоксид са по ниски от ангажиментите 
на страната за 2010 г. по Приложение І на Директива 
2001/81/ЕО, но главно поради закъснение от страна 
на операторите на ГГИ в графика за осъществяване 
на инвестиционните мероприятия за привеждане в 
съответствие с изискванията на Директива 2001/80/ЕО, 
междинните тавани не са постигнати. Не е изпълнен също 
поетият ангажимент за достигане на общ таван от 380 хил.
тона за серни оксиди по Националната програма. 



ТРАНСПОРТ

Извършена работа при превоз на пътници, по видове 
транспорт,млн. пътниккилометри

Пътникооборот
Поради липса на данни за частните пътувания с леки 
автомобили, не може да се направи точна оценка на общия 
обем на пътнически транспортни услуги, а само на частта 
на превозите с обществен транспорт. Следващите анализи 
са направени с използване на показателя „извършена 
работа при превоз на пътници”, който се изразява в 
„пътниккилометри”.  
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Железопътен транспорт Автомобилен транспорт*
Въздушен транспорт Градски електротранспорт**

Източник: НСИ
* включва градски, междуселищни и международни платени превози
** включва превози с трамваи, тролейбуси и метро

Както се вижда от показаното на диаграмата, наблюдава се 
известен застой на ниско ниво на извършената работа при 
превоз на пътници за всички видове обществен транспорт, 
с изключение на въздушния. Причината за това очевидно 
е повишаване на ползването на лични моторни превозни 
средства, като най-чувствително това се отразява на 
ползването на автомобилен транспорт и ж.п.транспорт. 
Общият пътникооборот на трите летища за периода е 
нараснал почти три пъти, което се дължи на развитието 
на международния туризъм за страната и на нарасналия 
брой на бизнес пътувания до и от столицата. И през 2008 
г. летище София отбелязва ръст в пътникооборота спрямо 
предходната година, което е положителна тенденция.



ТРАНСПОРТ

Разпределение на превозените товари по видове 
транспорт (% от общо изпълнени тонкилометри)

Източник: НСИ

Товарооборот
Почти 100% от вътрешния превоз на товари се извършва 
със сухопътен транспорт.
По данни на Евростат, през последните девет години 
разпределението на превозените товари по видове 
транспорт се променя – като относителното тегло на 
автомобилния транспорт чувствително нараства (от 
52,3% през 2000 г. на 66,9% през 2008 г.) за сметка на 
железопътния транспорт, чиито дял от 45,2% спада до 
20,5% от вътрешните товарни превози. Делът на превозите 
с вътрешноводен транспорт чувствително нараства от 2,6% 
през 2000 г. до 12,6% през 2008 г.

ДС

Потребление на горива в транспорта
Потреблението на горива и енергия в транспорта, 
изчислено като хиляди тона нефтен еквивалент (хил.т 
н.е.) представя енергийното потребление на транспорта 
и е основен индикатор за въздействие на транспорта 
върху околната среда. В периода 2000 – 2006 г. като цяло 
потреблението на енергия в транспорта непрекъснато 
нараства, което води и до постоянно нарастване на дела на 
транспорта в крайното енергийно потребление на страната, 
като от 22,2% през 2000 г. този дял достига до 28,8% през 
2006 г. През 2007 г. крайното енергийно потребление от 
транспорта намалява спрямо 2006 г., поради намаленото 
потребление на петролни продукти. Делът на транспорта 
в крайното енергийно потребление спада до 28,1%. През 
2008 г. се наблюдава нарастване делът на транспорта 
в крайното енергийно потребление на страната с 5,7% 
спрямо предходната година или в абсолютно изражение 
нарастването е от 2643 тона нефтен еквивалент на 2830 
тона нефтен еквивалент.45,2
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ТРАНСПОРТ

Потребление на горива в транспорта по видове 
транспорт*,  хиляди тона нефтен еквивалент 

Източник: НСИ

ДС

2830

33 31 28 28 29 29 25 62

26432762260723612281
201519101800

38

2543
2396

2528
2377

21612070
183317281660

225222205201172183151149102
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Общо Железопътен транспорт

Автомобилен транспорт Въздушен транспорт

В потреблението на горивата основен е приноса на 
автомобилния транспорт, който през 2008 г. потребява 
89,9% от общо употребеното количество енергия в 
сектора.
Развитието на автомобилния транспорт в периода 2000 – 
2008 г. е свързано с нарастващо потребление на безоловен 
бензин, дизелово гориво и сравнително постоянно 
потребление на енергия от пропан-бутанови смеси. През 
2007 г. се наблюдава временен спад в потреблението 
на всички горива от автомобилния транспорт, като 
това се отнася най-много за дизеловите горива поради 
значителното повишение на цените на горивата.

Потребление на горива в автомобилния транспорт по 
вид на горивата, хиляди тона нефтен еквивалент *  с изключение на морския и тръбопроводния
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ТРАНСПОРТ

Източник: ЕАОС и ИАОС
*вкисляващи вещества  - SO2, NОx и NH3
**озонови прекурсори - азотни оксиди, метан, неметанови летливи органични съединения и въглероден оксид. 

Емисии на вредни вещества от транспорта

За проследяване на тенденциите в изменението на 
емисиите на вредни вещества от транспорта се прилага 
показателят „индекс на изменение на емисиите”. За 
изчисляване на индекса на изменение в ЕАОС за базова 
година е избрана 1990 г. за страните-членки на ЕАОС. В 

България, поради липсата на достатъчно данни, за базови 
са избрани националните емисии на вредни вещества 
през 1998 г., и те се означават с индекс = 100. Спрямо този 
индекс се изчисляват националните годишни емисии на 
фините прахови частици, вкисляващи вещества и озонови 
прекурсори от транспорта в България  за периода до 2008 
г.

Индекс на изменение на емисиите на ФПЧ10, вкисляващи 
вещества* и озон прекурсори** от транспорт в страните 

- членки на ЕАОС за периода 1990 - 2007 г.

Индекс на изменение на емисиите на ФПЧ10, вкисляващи 
вещества* и озон прекурсори** от транспорт в България 

за периода 1998 - 2008 г.
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ТРАНСПОРТ

Средният индекс на изменение на емисиите на вредни 
вещества от транспорта за страните – членки на ЕАОС за 
периода 1990 г. – 2007 г. има ясно изразена тенденция 
към намаляване, което основно се дължи на нарастване 
употребата на каталитични конвертори и в по-малка степен 
на преминаване от бензинови на дизелови автомобили. 
Отчитайки факта, че от 2007 г. за изчисляване на емисиите 
на вредни вещества се използва нова методика, за България 
в периода 1998 г. – 2008 г. се наблюдава тенденция към 
нарастване на емисиите на вредни вещества. 

В България обемите на транспорта нарастват - 1,9% 
годишно за пътническия и 2,7% за товарния транспорт. 
Този ръст изпреварва подобренията на енергийната 
ефективност на различните видове транспорт. В резултат 
на това потреблението на енергия и емисиите на 
парникови газове от транспорта се увеличават. Ситуацията 
се изостря още повече и от изместването от по-екологично 
ефективния релсов и автобусен транспорт към автомобили 
и самолети.

Въпреки ръста на транспорта, свързаните емисии от вредни 
вещества, например въглероден оксид, неизгорелите 
въглеводороди, частици и азотни оксиди намаляват в 
резултат на по-строгите стандарти за емисии, прилагани 

към автомобили и камиони. Концентрацията на прахови 
частици  и озон обаче като цяло не е показала подобрение 
от 1997 г. Фините прахови частици и тропосферния 
озон, понастоящем се признават за основни заплахи 
за човешкото здраве, вследствие на замърсяването на 
въздуха, като основно за тях допринася транспортът. 

В сектор „Транспорт” са въведени в действие и функционират няколко 
стратегии и програми, които в повечето случаи пряко са насочени към 
повишаване на енергийната ефективност в сектора и намаляване 
на енергоемкостта на транспортната продукция. Намаляването на 
потреблението на енергия в сектора е ключов елемент за намаляване 
на емисиите на парникови газове, озонови прекурсори и фини прахови 
частици (РМ10). 
В Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението 
на биогорива в транспортния сектор 2008 – 2020 г.  като национални 
индикативни цели за потребление на биогорива в страната са 
посочени: 
 • 2% за 2008 г. ;
 • 3,5% за 2009 г.; 
 • 5,75% за 2010 г.;
 • 8% за 2015 г.;
 • 10% за 2020 г. 
За 2008 г. не е постигната определената индикативна цел за 
2% минимален дял  на потребление на биогоривата от общото 
потребление на автомобилни бензини и дизелово гориво в страната. 
Съгласно Доклад на Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма,  потреблението на биогорива и други възобновяеми горива 
в транспорта през 2008 г. продължава да бъде незначително - 0,1% (по 
данни на НСИ), като се запазва порядъка от предходните години.  

С



Структура и обем на аграрния сектор. Ползване на 
земята
За периода 2000- 2008 г. делът на БДС от аграрния отрасъл 
в икономиката на страната постепенно спада от 13,9% до 
7,2%, което е следствие основно от растящите темповете 
на развитие на останалите сектори – индустрия и услуги. 
Делът на БДС от аграрния сектор на България е значително 
по-висок в сравнение с останалите страни-членки на ЕС.  
По данни на Евростат за 2007 г.  средният за всички страни 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Заетост и използване на земеделската земя

Дял на БДС от аграрния сектор* в БДС за икономиката 
като цяло, %

Източник:НСИ
* включва: Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

Източник:МЗХ, Дирекция “Агростатистика и стратегии”, отдел 
“Агростатистика”, БАНСИК 2000-БАНСИК 2008

ДС
Н

от ЕС дял на БДС от селското стопанство в икономиките им 
е 1,9%. Присъединилите се през 2004 г. към ЕС държави са с 
дял на БДС от селското стопанство под  5% през 2007 г.
През 2008 г. се запазва тенденцията за намаляване на 
площта на земеделската територия на страната за сметка 
на увеличаване на всички останали видове територии и 
главно горски и урбанизирани.
През 2008 г. се наблюдава намаление на обработваемата 
земя спрямо 2000 г. с 10%. Използваната земеделска 
площ намалява с 8,6%. Намалението на използваната 
земеделска площ е за сметка на необработваните земи, 
които се увеличават с 87% спрямо 2000 г. Площите със 
селскостопанско предназначение намаляват с 3,9% през 
2008 г. и преминават към други категории заетост, различна 
от земеделската. 

ЗАЕТОСТ 2008 2000 изменение

Обработваема земя 3 060 543 3 400 124 -10,0%

Използвана 
земеделска площ 5 100 825 5 582 050 -8,6%

Необработвана земя 547 381 292 510 87,1%

Площ със 
селскостопанско 
предназначение

5 648 206 5 874 560 -3,9%
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Употреба на минерални торове  
Общото количество употребени минерални торове в 
страната през 2008 година, е 217425 тона, изразени като 
активно вещество. Вложените в земеделието азотни торове 
са 173 917 тона (N); фосфорните торове – 30 558 тона (Р2O5); 
и калиевите торове - 12 950 тона (К2O). Не се наблюдава 
съществено изменение на количеството употребени 
минерални торове по видове и като цяло, в сравнение с 
предходната година.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Източник:НСРЗ

Употребени количества минерални торове в земеделието в 
тон  и като кг/ха спрямо използваната земеделска площ

Източник:НСРЗ

Наторени площи с азотни, фосфорни и калиеви торове 
– в хил. ха и като процент от използваната земеделска 

площ

Година
Наторени 
площи 
с N
хил. ха

Наторени 
площи с 
Р205хил. ха

Наторени 
площи с 
К20хил. ха

% от използваната 
земеделска площ  в кг/ха

N Р205 К20

2000 1332,4 93,3 26 23,87 1,67 0,46

2001 1468,4 92,15 22,17 26,7 1,96 0,47

2002 1586 68,56 12,51 29,78 1,46 0,26

2003 1846 72,88 30,66 34,67 1,37 0,57

2004 1757,6 96,55 28,63 32,97 1,81 0,54

2005 1832,6 129,1 47,2 34,81 2,45 0,89

2006 1934,2 196,9 77,4 37,27 3,79 1,49

2007 1972,6 174,48 95,34 37,38 3,41 1,86

2008 2068,7 218 163,4 40,55 4,27 3,2

Н

През 2008 година с азотни торове са наторени 2068,7 хил. 
хектара. Площите, наторени с фосфорни торове са 218,0 
хил. хектара, а с калиеви торове – 163,4 хил. хектара. 

Година Всичко торове Азот Р205 К20

тон кг/ха тон кг/ха тон кг/ха тон кг/ха

2000 163569 34,85 144928 30,88 16104 3,43 2537 0,54

2001 178734 38,06 167962 35,77 8474 1,81 2298 0,49

2002 177935 37,89 155411 33,09 21400 4,56 1124 0,24

2003 167607 35,71 140930 30,03 23874 5,09 2803 0,60

2004 197980 37,18 164958 30,98 29904 5,61 3118 0,58

2005 188452 35,80 159506 30,29 25113 4,77 3833 0,73

2006 185847 35,80 152766 29,4 25278 4,87 7803 1,50

2007 221059 43,20 177936 34,77 29607 5,78 13516 2,64

2008 217425 42,62 173917 34,09 30558 6,0 12950 2,54



Складове за съхранение на продукти за растителна 
защита 
Към 31 декември 2008 г. на територията на страната 
са регистрирани 313 изоставени склада за забранени 
и негодни за употреба пестициди, намиращи се в 304 
населени места, 98 общини (http://eea.government.bg/web-
site/Pest2008img/viewer.htm). 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Количества забранени и негодни за употреба пестициди, 
t

Съхранение на забранени и негодни за употреба 
пестициди, брой ББ кубове/ складове

Източник:ИАОС
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Общото количество забранени и негодни за употреба 
пестициди възлиза приблизително на 13 410 тона 
(при 11 943 тона за 2003г., когато започват ежегодните 
инвентаризации и 13 654 тона за 2007 г), като 56% от 
тях са трайно депонирани в 1 863 броя ББ куба, а 31% са 
препакетирани и прибрани в 73 централните складове 
и само 13% от пестицидите се съхраняват в изоставени 
(необезопасени) складове.

Източник:ИАОС
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Напояване
Все още не се използват пълноценно съществуващите 
напоителни системи. Това, от една страна намалява 
риска от проявление на иригационна ерозия, но от друга 
страна води до сезонни засушавания, разпрашаване и 
отново до проявление на деградационни процеси. При 
наблюдаваните климатични промени през последните 
години, напояването се явява съществен фактор за 
развитие на съвременно земеделие в страната.
Сравнителният анализ на полетите площи и подадените за 
напояване водни маси за периода 2004 – 2008 г. показва, 
че след наблюдавания спад  през периода 2004 – 2005 г. се 
забелязва стабилизиране и повишаване на стойностите на 
горепосочените показатели в последните две години. 

Полети площи и използвани водни маси

В
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Източник:МЗХ, „Изпълнителна агенция по Хидромелиорации”



Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от 
антропогенни източници (без природа) и международни 

ангажименти на България до 2020 г.,хил.тона

Източник:ИАОС

Съгласно ангажиментите на България по Директива 
2001/81/ЕС и по Гьотеборския Протокол за ограничаване 
на годишните национални емисии към Конвенцията 
за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния (КТЗВДР) в следващите години трябва да 
се достигнат нива на емисии на вредни вещества от 
антропогенна дейност, посочени в следващата таблица.

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ОТ АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Тенденция в емисиите на вредни вещества и поети 
международни ангажименти на България

За новоприетите страни-членки на ЕС (12 страни, в 
т.ч. и България) средното намаление на емисиите на  
вкисляващите вещества е 59%, което е съизмеримо с 
намалението на емисиите от 55% в България.

Източник: ИАОС

Н

Атмосферни
замърсители Емисии 

през 
2008 г

Ангажименти 
по Директива 
2001/81/ЕО

Ангажименти, по 
Националната програма, 
приета с Решение №261 

на МС

2010 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

SOx (като SO2) 735 836 380 300 250

NOx (като NO2) 193 247 247 247 247

NMVOS 123 175 175 175 175

NH3 58 108 108 108 108

През 2008 г. нивата на емисиите на азотни  оксиди (NOx), 
амоняк (NH3), неметанови летливи органични 

съединения (NMVOC) и серен диоксид (SO2) са по ниски 
от ангажиментите на страната за 2010 г, по Приложение 
І на Директива 2001/81/ЕО като прогнозите са, че те ще 
бъдат изпълнени. На следващата фигура  са представени 
годишните емисии на SOx, NOx, NH3, NMVOC в периода 
1990 – 2008 г. спрямо поетите ангажименти  на емисиите на 
тези вещества през 2010 г.
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ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ОТ АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Отделно от посочените ангажименти по Директива 2001/81/
ЕС, Националната програма за ограничаване на общите 
годишни национални емисии на серен диоксид, азотни 
оксиди, летливи органични съединения и амоняк, приета 
с РМС №261, предвижда допълнително намаляване на 
нивата на емисиите на SOx, NOx, NH3, NMVOC. Предвижда 
се да бъде постигнато в резултат на прилагането на 
мерките за привеждане на големите горивни инсталации 
в съответствие с изискванията на Директива 2001/80/ЕО. 
Като резултат от прилагането на тези мерки, емисиите на 
серен диоксид, азотни оксиди и прах от големи горивни 
инсталации (ГГИ) следва да достигнат (през 2008 и 2012 
година) определени междинни тавани, записани в Договора 
за присъединяване на Република България към ЕС. 
Трябва да бъде отбелязано, че през 2008 г. главно поради 
закъснение от страна на операторите на ГГИ в графика 
за осъществяване на инвестиционните мероприятия за 
привеждане в съответствие с изискванията на Директива 
2001/80/ЕО, междинните тавани не са постигнати. Не 
е изпълнен също поетият ангажимент за достигане на 
общ таван от 380 kt за серни оксиди по Националната 
програма. 
Реализирани конкретни дейности в изпълнение на 
разработените общински програми по чл. 27 от Закона 
за чистотата на атмосферния въздух за намаляване 
на нивата на емисиите и управление на качеството на 
атмосферния въздух.
През 2008г. продължава изпълнението на предвидените 

Н

дейности по плановете за действие към общинските 
програми. Като конкретно реализирани дейности 
на територията на отделните РОУКАВ могат да бъдат 
посочени:
- В РОУКАВ – Монтана продължава реализацията на 
проекта за газификация на битовия сектор на гр. Монтана 
(газифицирани са 537 домакинства) и е изпълнен проектът 
за газификация в обществения сектор, като броят на 
потребителите е 164.
- В РОУКАВ – Перник е изготвен проект за газификация на 
града. В „Стомана Индъстри” АД са реализирани следните 
мероприятия: преминато е към директно изпускане на 
шлаката под електродъговата пещ, осигуряващо улавянето 
на неорганизираните емисии от охлаждането на шлаката 
и подаването им към ръкавен филтър 1, изградени 
са необходимите съоръжения, вкл. пречиствателни 
устройства, за ограничаване на неорганизираните емисии 
от участъка за пламъчно рязане на скрап, прекратена е 
експлоатацията и е рекултивирано действащото депо за 
производствени и опасни отпадъци. 
- В РОУКАВ – Стара Загора са газифицирани 91 домакинства, 
4 дружества и 2 общински обекта, въведен е в експлоатация 
електрофилтъра на ТЕЦ Захарни заводи.
- В РОУКАВ – Велико Търново продължава реализацията на 
проекта „Газификация на гр. Велико Търново, включваща 
изграждане на газоразпределителни газопроводи и 
газопроводни отклонения до консуматорите”. Изградената 
през 2008г. газоразпределителна мрежа е с дължина 8867 
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м., като са присъединени 10 промишлени и 8 обществено-
административни потребители и 117 домакинства. 
Разширена е газоразпределителната мрежа в кв. „Картала”, 
кв. „Зона В”, Западна промишлена зона, Западен пътен възел 
– стар път за с. Леденик, кв. „Бузлуджа”, ул. „Иван Вазов”, ул. 
„Въстаническа” и ул. „Чумерна”. За намаляване на емисиите 
от автомобилния транспорт община Велико Търново 
ежегодно подобрява организацията на движението на 
гр. Велико Търново, като същевременно постоянно се 
търси оптимизация на създадената организация с оглед 
подобряване пропускливостта на основните транспортни 
артерии. 
- В РОУКАВ – Пирдоп – В „Аурубис България” АД (основен 
източник на територията на района) е инсталирана 
система за улавяне на неорганизираните газови емисии от 
конверторите на стойност 1 100 000 евро.
- В РОУКАВ – Столичен продължава поетапната газификация 
на районите, които не са свързани към централната 
топлофикация. През 2008г. са приети газопроводни 
отклонения към централна градска част – източен район 
(кв. Изгрев), газопроводни отклонения до консуматори 
в район Овча купел. През годината са се газифицирали 
„Хлебни изделия - Подуяне” АД.
- В РОУКАВ – Димитровград са реализирани следните 
мероприятия: във „Вулкан” АД за намаляване емисиите 
на прах пещ №3 се експлоатира с два последователно 
свързани електрофилтъра; в ТЕЦ „Марица 3” за намаляване 
на емисиите на прах от сгуроотвалите се изпълнява схема 

за оросяване на некултивираните площи. 
- В РОУКАВ – Кърджали са реализирани следните 
мероприятия: в „S&B Индастриъл Минералс” АД е извършена 
подмяна на ръкавните филтри към мелничните потоци и 
пълначната машина за пълнене на вентилни торби в цех 
№1 на фабрика „Бентонит и зеолит”, извършен е ремонт 
на прахоуловителните съоръжения в цех „Фракциониран 
перлит” на фабрика „Перлит”. В „Горубсо-Кърджали” АД е 
извършена техническа рекултивация на основната стена 
и откосите на хвостохранилище „Кърджали 2”, формирани 
при надграждане на хвостохранилището, както и е 
оптимизирана оросителната инсталация.
- В РОУКАВ – Добрич са газифицирани 4 обекта за 
обществено ползване и 850 домакинства.
- В РОУКАВ – Варна е приключила газификацията на 
промишлена зона „Тополи”, газифицирани са 5 бр. 
котли на два обекта от промишления сектор и са 
въведени изменения в организацията и регулирането на 
автомобилния транспорт в града.
- В РОУКАВ – Пловдив са реализирани 22 броя газови 
инсталации за обществени и промишлени консуматори, и 
9 броя битови сградни инсталации. В „Градски транспорт 
– Пловдив” АД са доставени и въведени в експлоатация 60 
бр. нови автобуси, отговарящи на норматива „Евро 4”. 
- В РОУКАВ – Асеновград е извършена подмяна на автобусния 
парк на организирания градски и междуселищен транспорт 
с такъв, отговарящ на изискванията на „Евро 2” и „Евро 3”. 
Газифицирани са парокотелните инсталации на „Винзавод” 
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АД и „Асенова крепост” АД.
- В РОУКАВ – Бургас са изградени 20 710 л.м. 
газоразпределителна мрежа. Към общата 
газоразпределителна мрежа са присъединени 10 обекта 
от стопанско-административния сектор. В масовия градски 
транспорт са въведени 10 бр. нови автобуси на природен 
газ към парка на „Бургасбус” ЕООД.
- В РОУКАВ – Смолян в „Гамакабел” ЕООД-гр. Смолян е 
изградено външно газово стопанство и отоплителна 
инсталация с газови инфрачервени отоплители.
- В РОУКАВ – Русе в ТЕЦ „Русе” е извършена реконструкция 
на електрофилтър №8 към котел №8, с цел осигуряване 
достигането на нормите за допустими емисии на 
прах. Във връзка с централното топлофициране по 
плана на община Русе, през 2008г. са изградени 100м 
присъединителни топлопроводи, 5 абонатни станции и 
са включени 100 абоната. През годината са изградени 10 
км газоразпределителна мрежа и са газоснабдени 800 
домакинства, 10 обществени сгради и 12 промишлени 
обекта. 
- В РОУКАВ – Стара Загора продължава поетапната 
газификация на обществения и битовия сектор, като са 
газифицирани 4 общински обекта.
- В РОУКАВ-Сливен към газоснабдителната мрежа са 
присъединени 11 фирми от промишления сектор.
- В РОУКАВ – Раднево са извършени следните дейности: в 
ТЕЦ „Марица Изток 2” от 01.01.2008г. СОИ на блок 7 и блок 
8 работят с 92% степен на очистване. През м. октомври се 

извършиха пусково-наладъчни работи и 72-часови проби 
на СОИ на блок 1 и блок 2. Ефектът от изпълнението на 
СОИ е намаляване на емисиите на серен диоксид с 94% и 
на прах под допустимите норми. Запечатан е І-ви басейн от 
сгуроотвала на дружеството с геотекстил. 
За ограничаване на емисиите на вредни вещества от 
дейността на „Ремотекс-Раднево” е изградена аспирационна 
система за улавяне на емисиите на летливи органични 
съединения в участък „Боядисване на вагони”. 
- В РОУКАВ – Гълъбово в „Енел Марица Изток 3” ЕАД 
е извършена рехабилитация на блок №4, вкл. и на 
електрофилтъра, и предстоят изпитания за доказване 
параметрите на очистване на димните газове от серен 
диоксид при съвместната работа на СОИ 2 с двата блока. 
Извършена е рехабилитация и на останалите блокове № 
1, 2 и 3. На сгуроотвала, експлоатиран от дружеството, е 
извършена химическа запечатка на секции 1А и 1Б.
Емисиите на SOx, NOx, NH3, NMVOC и фини прахови частици 
са основен фактор във формирането на  качеството на 
атмосферния въздух. Допълнително трябва да се отбележи, 
че отделните замърсители имат синергичен ефект в 
процеса на вкисляване, образуване на озон и образуване 
на фини прахови частици. По тази причина Европейската 
агенция по околна среда е въвела корелационни фактори 
за оценка на сумарният им ефект за въздействие върху 
околната среда.
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Емисии на вкисляващи вещества
Важен фактор за замърсяването на атмосферния въздух 
са емисиите на така наречените вкисляващи вещества 
SO2, NОx и NH3. Годишните им емисии се преизчисляват в 
киселинен еквивалент (КЕ). 

Емисии на вкисляващи вещества, преизчислени в КЕ и 
индекс на изменението му в България, както и среден КЕ 

в страните – членки на ЕАОС

Източник: ИАОС и ЕАОС

Изменението на емисиите на вкисляващи вещества във 
България следва приблизително хода на емисиите в 
страните, членки на ЕАОС с две изключения през 1992 г. и 
1999 г., дължащи се на спад в производствената дейност

България се 
намира между 
страните от ЕАОС, 
които емитират 
по-малко вредни 
вещества от поетите 
ангажименти. 
Средно за старите 
страни – членки 
на ЕАОС нивото 
на емисиите 
на вкисляващи 
вещества е с 8,2% 
под установените 
тавани по Директива 
2001/81/ЕС.  

Съответствие на емисиите на вкисляващи вещества на 
страните – членки на ЕАОС спрямо поетите ангажименти 

за тавани на емисии на вредни вещества към 2010 г.
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За България то е 11, 5% под поетите ангажименти. Има 
страни, като Малта, в която нивото на емисиите е с 33% 
над установения таван.
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Емисии на вещества, прекурсори на  ФПЧ10 и индекс 
на изменението им в България спрямо 1990 г. , както и 
емисиите от страните – членки на ЕАОС за периода 1990 

– 2008 г. 

Източник: ИАОС и ЕАОС

За сравнение е представена графика на ЕАОС, за 
изменението на емисиите на  ФПЧ10 в страните от ЕАОС 
през 2007 г. спрямо 1990. Намалението  на емисиите на 
ФПЧ10 (първични и вторични) с 40% в България е близко 
до средното за страните – членки на ЕАОС намаление от 
48%. Най-голямо намаление от 78% се наблюдава в Чехия.

Изменение на емисиите на ФПЧ10 (първични и вторични) 
в страни  - членки на ЕАОС за периода от 1990 г. до 

2007 г.

Вещества, прекурсори на ФПЧ10
Праховите частици се емитират в атмосферата директно 
(първични емисии) или се образуват от емитираните 
в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови 
частици (вторични емисии). Серният диоксид, азотните 
оксиди и амонякът са неорганични газообразни вещества, 
прекурсори на фините прахови частици.
За периода от 1990 г. до 2008 г. емисиите на прекурсори на 
ФПЧ10 във България са намалени с 60%, което се дължи, 
както на внедряването на очистващи съоръжения и 
използването на горива с по-добри екологични показатели, 
така и на намаляването на производствени мощности.

Източник:ЕАОС
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Източник: ИАОС и ЕАОС

Емисии на вещества, прекурсори на  озон, изчислени 
като NMVOC еквивалент им в България

Вещества, прекурсори на озон

Eмисиите на азотни оксиди, метан, неметанови летливи 
органични съединения и въглероден оксид допринасят 
за образуването на приземен (тропосферен) озон. Те са 
известни като прекурсори на озон. Оценката на тяхното 
съвместно участие в образуването на озона се базира на 
потенциала им за образуване на тропосферен озон и се 
изчислява като NMVOC еквивалент.

Озонът е силен оксидант и той може да има неблагоприятен 
ефект върху здравето на хората и екосистемите. Високи 
концентрации на приземния озон имат отрицателен 
ефект върху респираторната система на човека, а има и 
доказателства, че продължителна експозиция ускорява 
влошаването на функциите на белия дроб. По-чувствителни 
към високите концентрации са децата, болните от астма и 
възрастните хора.

На следващата фигура е представен годишен ход  на 
емисиите на прекурсори на озон  и индекса на изменението 
им спрямо 1998 г. (приет за 100 %). За сравнение са 
представени средните стойности на емисиите за общо за 
страните членки на ЕАОС и на България.

Намаляването на нивото на емисиите на веществата, 
прекурсори на озон през 2007 г. спрямо предходните 
години до голяма степен може да се обясни с въвеждането 
на новата изчислителна методика. Използваните нови 
емисионни фактори са съобразени с изискванията на 
EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook.
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Съгласно изискванията на националното и европейско 
законодателство страната е разделена на шест района 
за оценка и управление на качеството на атмосферния 
въздух (РОУКАВ). Анализът на данните за 2007 г. е изготвен 
по райони, като е отчетена и спецификата на всяко едно 
от 31 населени места, в които се контролира качеството на 
атмосферния въздух. 

Национална система за контрол качеството на 
атмосферния въздух

През 2008 год. Националната Автоматизирана Система за 
Контрол  Качеството на Атмосферния Въздух (НАСККАВ) се 
състои от 56 стационарни пункта, в т.ч. 26 пункта с ръчно 
пробонабиране (РП) и последващ лабораторен анализ, 15 
автоматични измервателни станции (АИС), 11 ДОАС системи, 
разположени в градовете Свищов, Никопол, Русе, Силистра, 
Бургас и Ст. Загора (с. Могила, с. Ръжена, с. Остра Могила) 
както и 4 АИС за мониторинг в екосистемите. Пунктовете за 
мониторинг (ПМ) на качеството на атмосферния въздух са 
разположени в 31 населени места.

Ниво на замърсяване на  атмосферния въздух в 
България 
Основни индикатори за качеството на атмосферния 
въздух са нивата на замърсяване с ФПЧ10 и озон. За 
човешкото здраве основният проблем от замърсяването 
на атмосферния въздух са тропосферния (приземен) озон 
и праховите частици. Основната заплаха за екосистемите 
са вкисляването, както и нивото на приземния озон.

Източник: ИАОС
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Процент на засегнатото население от нивата 
на ФПЧ10 по РОУКАВ

Фини прахови частици (ФПЧ10)
Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен 
проблем за качеството на атмосферния въздух  във 
всички РОУКАВ.  През годината във всички РОУКАВ е 
регистрирано превишение на СДН и СГН за ФПЧ10. Най-
високи концентрации за страната са измерени в София, 
Перник, Асеновград и Варна. 
Източник на регистрираните наднормени замърсявания 
са промишлените, битовите и транспортните дейности на 
територията на съответните общини, както и замърсените 
и лошо поддържани пътни настилки. 

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Нива на замърсяване с ФПЧ10 по РОУКАВ
(брой превишавания на СДН в пунктовете за мониторинг)

РОУКАВ
Брой на населението  от 
РОУКАВ, изложено на 
наднормени концентрации 
на ФПЧ10

% на засегнатото 
население от 
нивата на ФПЧ10 по 
РОУКАВ и общо за 
страната

Столичен 1 234 662 100

Пловдив 446 274 100

Варна 341 278 100

Северен/Дунавски 1 020 367 40

Югозападен 315 859 27

Югоизточен 1 022 256 52

Общо за страната 4 380 696 57

Източник: ИАОС

Източник: ИАОС
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Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния 
въздух с прахови частици оказва и влиянието на 
неблагоприятните климатични условия в страната като 
слабо разреждане на локално емитираните замърсители в 
резултат на ниски скорости на вятъра (под 1, 5 м/сек.)



Нива на замърсяване с озон по РОУКАВ

Озон
През 2008 г. в РОУКАВ София, Пловдив и Югоизточен (Бургас) 
са регистрирани превишения на праг за информиране на 
населението (180µg/m3).  

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Нива на замърсяване с озон по РОУКАВ

РОУКАВ

Брой на населението 
от РОУКАВ, изложено 
на концентрации над 
праг за здравна защита 
за озон

% на засегнатото 
население от нивата 
на озон по РОУКАВ 
и общо за страната

Столичен 0 0

Пловдив 0 0

Варна 0 0

Северен/Дунавски 0 0

Югозападен КФС”Рожен” 0

Югоизточен 274269 14

Общо за страната 274269 4

През годината не е регистрирано превишение на праг за 
предупреждаване на населението (240µg/m3). 
Във всички РОУКАВ са регистрирани превишения на прага 
за здравна защита (110µg/m3).  

Източник: ИАОС
Източник: ИАОС
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Процент на населението на страните членки на ЕАОС, 
подложено на съдържание на замърсители, превишаващи 

съответните норми за защита на човешкото здраве

Източник: Европейска Агенция по околна среда и ИАОС

Замърсяване на въздуха  в България и страните – 
членки на ЕАОС

Европейската Агенция по околна среда (ЕАОС) е изготвила 
анализ на процента на засегнатото население в ЕАОС, 
вследствие замърсяване на атмосферния въздуха със 
серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ10 и озон. Следващата 
фигура показва мястото на България спрямо средният 
процент на засегнатото население в Европа.

КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

В България по-малък процент от населението живее при 
нива на озон над КЦН (4%) от това на страните, членки на 
ЕАОС (19%).  Нивото на ФПЧ10  е значително над средното 
за Европа, като достига 57% на засегнатото население. 
По отношение на азотни оксиди България е в по-добра 
позиция, като се има предвид, че все още единствено в 
София се наблюдат проблеми, свързани с натоварения 
автомобилен трафик. Седем процента от населението на 
страната живее при нива на замърсяване със серен диоксид 
над допустимата норма, докато за Европа е под 1%.
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КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ФОНОВО НИВО

Критично ниво на озон за защита на растителността 
АОТ40 Май - Юли в България спрямо целевите норми

Критично ниво на озон за защита на растителността в 
България

Индикаторът AOT40 Май-Юли представлява число, което 
се определя като сума от разликите между стойностите на 
средночасовите концентрации на озон над 80 мкг/м3 и 80 
мкг/м3 за определен период (от май до юли), при използване 
само на стойностите, измерени за дадено денонощие на всеки 
час между 8:00 и 20:00 централно европейско време. Единица 
за измерване на AOT40 се изразява в микрограм на кубичен 
метър за час (мкг/м3..ч).

На фигурата са представени стойности на индикатора AOT40 
Май - Юли, изчислен от средночасови стойности на озон, 
регистрирани във фонова станция „Рожен” в периода 2003 г. – 
2008 г. Общо за периода стойностите на AOT40 намаляват, след 

България има една фонова станция – КФС „Рожен”, която е призната 
на европейско ниво и е включена в ежегодния доклад за озоновите 
измервания към Химическия координационен център на програмата 
ЕМЕР1. Съгласно изискванията на програмата EMEP е необходимо да 
се извършва мониторинг и оценка на концентрациите на озон през 
периода от Април до Септември. В тези периоди се измерват най-високи 
концентрации и растителността лесно поглъща по-големи количества 
озон. Периодите съвпадат с активната вегетация на растителността 
и възможността за нанасяне на вреди върху горските екосистеми е най-
голяма.

1Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на 
въздуха на далечни разтояния  в Европа 

2004 г. те са под определената краткосрочна целева норма за 
защита на растителността от 18 000 мкг/м3..ч. Съответствието с 
краткосрочната целева норма за защита на растителността се 
оценява от 01.01.2010 г., т.е. 2010 г. е първата календарна година, 
данните за която се използват за изчисляване на съответствието 
за следващите 5 календарни години. Дългосрочната целева 
норма от 6000 мкг/м3..ч  следва да се постигне към 2020 г. и да 
се поддържа впоследствие. 

С

Източник:ИАОС
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КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ФОНОВО НИВО

Критично ниво на озон за защита на растителността 
AOT40 (ppb.h) май до юли в Европа през 2007 г.

Критично ниво на озон за защита на растителността в 
Европа, ppb.h3 
За сравнение представяме данни за АОТ40 Май - Юли, 
публикувани в годишния доклад4 за 2007 г. на Химическия 
координационен център на програмата EMEP за всичките 
европейски страни, участващи в програмата. На фигурата 
са отбелязани цветово фоновите станции на страните в 
зависимост от изчислената стойност на индикатора АОТ40 
(Май - Юли) в граници от <3000 ppb.h до >15000 ppb.h. 
Показано е движението на общия ход на АОТ40 от запад на 
изток и от север на юг. Най-ниските стойности на AOT40 са 
измерени в Скандинавския и Балтийския регион, Ирландия и 
във Великобритания, и в северна Европа като цяло, докато най 
- високите стойности са регистрирани главно в Австрия. В общо 
4 станции в Австрия и Полша стойностите на AOT40 (Май - Юли) 
са над 15000 ppb.h. България попада в групата на страните с 

Законодателството регламентира2 краткосрочна целева 
норма и дългосрочна целева норма на индикатора за защита на 
растителността.
Краткосрочната целева норма е дадено ниво за съдържание на озон в 
атмосферния въздух, което следва да бъде достигнато в краткосрочен 
план (в сила от 01.01.2010г.), с цел избягване на възможните вредни 
въздействия на озона върху човешкото здраве и околната среда. 
Дългосрочната целева норма е дадена стойност за концентрацията 
на озон в атмосферния въздух, под която са малко вероятни преки 
неблагоприятни въздействия върху околната среда и която следва да 
бъде достигната към 2020г. и да се поддържа в последствие.

 2Наредба № 4/05.07.2004г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в 
атмосферния въздух, Директива 2002/3/ЕО 
3Kоефициентът на превръщане за България при 200C и 1013 hPa е 1ppb=2.0µg/m3

4http://tarantula.nilu.no/projects/ccc/reports/cccr2-2008.pdf Източник:EMEP/CCC-Report 2/2009

С

ниски нива на АОТ40. В периода май - юли 2007 г., АОТ40, 
изчислен от средночасовите стойности на озон измерени на 
фонова станция „Рожен” е между 3000-5000 ppb.h.



ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Климатични сценарии за България
В резултат от някои от последните изследвания върху 
климата на страната, проведени в Националния институт 
по метеорология и хидрология могат да се направят 
следните изводи:  
• от края на 1970-те се наблюдава тенденция към 
затопляне;
•   през втората половина на XX в. зимите са по-меки;
•   18 от последните 21 години след 1989 г. са с положителни 
аномалии на средната годишна температура на въздуха 
,спрямо климатичната норма на базисния период 1961 
– 1990 г. ;
• след средата на 1990-те години годишните валежи 
показват тенденция към повишение в повечето райони на 
страната;
• има значително увеличение на средния брой дни с 
денонощни суми на валежите 100 мм - с около 30% за 
периода 1991-2008 г. спрямо базисния 1961-1990 г.;
• в периода 1991-2008 г. се наблюдава увеличение на 
регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с 
проливни валежи;
• наблюдава се увеличена честота на средния брой дни с 
гръмотевични бури и градушки в по-хладни десетдневия 
през април и септември през периода 1991-2008 г. спрямо 
същите за базисния период 1961-1990г.;
• годишната амплитудата между максималната и 
минималната температура на въздуха намалява 
– минималната температура се повишава по-бързо от 

максималната;
•  дебелината на снежната покривка показва тенденция 
към намаление в края на миналия век;
• горната граница на широколистните гори се измества към 
по-голяма надморска височина;
• съществува тенденция за увеличаване на недостига 
на вода в почвата в резултат на повишения разход на 
вода, която се изпарява от повърхността на почвата и 
посредством транспирацията на растителността.

С

Аномалии на средната годишна температура на въздуха 
в България за 2008 г. спрямо стойностите за периода 

1961-1990,  °C

Източник: НИМХ



ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Общи емисии на парникови газове по сектори за 
периода 1988 – 2008 г., гигаграма CO2 - екв.

Източник:ИАОС, Национален доклад за инвентаризация на емисиите 
на ПГ за 2008 г.

За възможните промени на климата през следващите 100-200 години се 
разглеждат различни сценарии за климата, които се базират на различни 
модели и предполагаеми изменения на факторите. Според симулациите 
за промените на климата, направени на базата на основните емисионни 
сценарии, се очаква повишение на средната температура в България между 
2 и 5°C до края на XXI-ви век. Математичните модели на климата, които 
се използват и за симулиране на очакваното изменение на климата през 
XXI-ви век, използват сценарии за бъдещите емисии на парникови газове и 
аерозоли в атмосферата. Тези сценарии описват в широки граници основните 
демографски, икономически и технологични източници, които оказват и ще 
продължават да оказват влияние върху бъдещите емисии на парниковите 
газове и аерозолите в атмосферата. Много от процесите в природата все 
още не фигурират в тези модели, например не се отчита какво е влиянието 
на облачните системи върху парниковия ефект, нито усвояването на 
въглеродния диоксид от океаните.

Тенденции на общите емисии на партикови газове

През базовата за България 1988 г. емитираното количество 
на парниикови газове (ПГ) е 128015,2 гигаграма CO2 - екв.; 
през 2008 г. емисиите на ПГ спадат до 74317, 8 гигаграма 
CO2 - екв. 

Сектор “Енергия” има най-голям дял от общите емисии на 
ПГ през 2008 г. – 69, 5 %. На второ място е сектор  “Отпадъци” 
с 14 % от националните емисии, а на трето място е сектор 
“Индустриални процеси”  – 8,7 % от общите национални 
емисии.
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ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Основен индикатор за оценка на емисиите на парникови 
газове в международен аспект са емисиите на парникови 
газове на човек от населението. За периода 1988 – 2002 
г. емисиите на парникови газове на човек от населението 
намаляват от 14,2 тона  CO2 - екв. през 1988 г. на 8,5 тона CO2 
– екв.  през 2002 г., след 2002 г. емисиите нарастват  до 9,8 
тона CO2 - екв. през 2008 г.

Годишни емисии на парникови газове на човек от 
населението, тона СО2 - екв. на глава от населението 

Източник: ИАОС, Национален доклад за инвентаризация на емисиите 
на ПГ за 2008 г.
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ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Тенденция в изменението на антропогенните емисии 
на ПГ спрямо целите на България  по Протокола от 
Киото

Съгласно протокола от Киото,  ЕС приема да намали с 
8% своите емисии на парникови газове за периода 2008 
- 2012 г. в сравнение с базовата година за Киото – 1990 
г. България приема за базова година за прилагане на 
изискванията на РКОНИК 1988 г. Съгласно подписания 
през 2002 г.  Протокол от Киото страната има задължение 
да намали емисиите си от парникови газове за периода 
2008 – 2012 г. с 8% спрямо 1988 г.  Анализът на данните 
от националните инвентаризациите за периода до 2008 г. 
спрямо целта от Киото показва, че емисиите на парникови 
газове са значително по-ниски в сравнение с базовата 
1988 г. В момента България има необходимия резерв, 
който осигурява изпълнение на ангажиментите, поети с 
подписването на Протокола.

Източник: ИАОС, Национален доклад за инвентаризация на емисиите 
на ПГ за 2008 г.

Постигане на целите на Протокола от Киото до  2008 
г., гигаграма CO2 - екв.
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ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Химично състояние на повърхностните води

Основните индикатори, които се прилагат за оценка 
на химичното състояние на повърхностните води на 
национално и европейско ниво са средногодишните 
концентрации на следните основни показатели - разтворен 
кислород (DO), БПК5 (BOD5), ХПК (COD), амониев (NH4- N) и 
нитратен (NO3- N) азот, фосфати (PO4)1. 

Разтворен кислород – това е мярката за количеството  разтворен 
във водата кислород. Ниските нива на разтворения кислород водят до 
повишаване скоростта на еутрофикация, което води до намаляване на 
водните организми поради липсата на кислород.
БПК5 – (биохимична потребност от кислород) - това е ключов индикатор 
за кислородния статус на водното тяло и характеризира присъствието 
на органични вещества в повърхностните води и тяхната минерализация. 
БПК5 е необходимия кислород за организмите във водата за осъществяване 
на биологичното окисление на органични вещества. Натрупването на 
големи количества органични вещества във водната екосистема водят до 
понижаване на биологичното и химично качество на водите, до увреждане на 
микробиологичното състояние на водите, на биоразнообразието, както и на 
качеството на водите използвани за питейно-битови нужди и за къпане. 
ХПК – (химична потребност от кислород). Това в мярка за общото 
замърсяване на водите.
Биогенни индикатори – NH4- N, NO3- N, PO4 
 - NH4– N (амониев азот)– това е мярка за количеството 
редуциран азот във водата и включва разтворения амоняк и амониевите 
йони (NH4+).Повишеното количество на NH4 спомага за протичане на 
еутрофикацията във водното тяло, а това води до вредно въздействие върху 
другите водни организми, а при високи концентрации дори е токсичен.
 - NO3- N (нитратен азот)– това е мярка за количеството 

на окислената и стабилна форма на азота във водата. Нитратите са 
химична форма на азота намиращ се в естествените води. Той е резултат 
от цялостното окисление на азота. Повечето повърхностни води имат по-
малко от 0,3 мг/л нитрати, които   са първична форма на азота, използван от 
растенията като хранително вещество стимулиращо растежа им, което в 
по-големи количества води до нарастване на фитопланктона.
 - PO4 (фосфати)– това e количеството на окислената 
неорганична форма на разтворения фосфор. PO4 е основен източник за растеж 
на водните организми при фотосинтезата, но при високи концентрации води 
до растеж на водораслите.

С

Оценката им се прави на базата на средни годишни 
стойности категоризирани по Наредба №7/86г., поради 
липсата  на съвременна класификационна система за 
химично състояние на повърхностните води.
Изменението на средно годишните концентрации на 
показателите е показана на долните две фигури. 
На първата е представено изменението на концентрацията 
на кислородните показатели за периода 1990-2008 г. От 
нея се вижда ясно изразена тенденция към понижаване 
на концентрациите на БПК5 и ХПК, и едно стабилно 
състояние, по отношение на концентрацията на 
разтворения кислород в повърхностните води. На втората 
фигура е показано изменението на концентрацията на 
биогенните индикатори. От нея също се вижда запазване 
на тенденцията на намаляване средно годишните  
концентрации на показателите.



ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Изменение на концентрацията на - разтворен кислород, 
БПК5 и ХПК за периода 1990 -2008г.

Изменение на концентрацията на NH4-N (азот амониев), 
NO3-N (азот нитратен) и PO4 (фосфати)  за периода 

1990 - 2008г

Източник: ИАОС Източник: ИАОС

Динамиката в изменението на основните индикатори за 
периода 1990-2008г. е показана на графиката по-долу. 
За базова година е избрана 1990, която е приравнена 
към 100%, а концентрациите за останалите години са 
преизчислени спрямо базовата.
След периода 1996-1997 г. се наблюдава  подобрение 
на основните показатели за химичното състояние на 
повърхностните води, с изключение на концентрациите на 
фосфати и амониев азот, които в последните две три години 
незначително нарастват. Това повишаване е вследствие на 
недостатъчното пречистване на битовите отпадъчни води. 
Вследствие направения обзор става ясно, че като цяло 
се запазва тенденцията за подобряване на качеството на 
повърхностните води на територията на страната ни, по 
отношение на основните индикатори.

Изменение на концентрациите на основни показатели в 
повърхностните води за периода 1990-2007 г., %
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ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Иззета прясна вода
Натискът върху водите  може да бъде оценен чрез 
използването на водните ресурси. Съществен фактор за 
устойчивия икономически растеж особено в условията 
на недостиг на вода и зачестяващи суши. Иззетите пресни 
води за периода 2000 – 2008 г.  се оценяват средно на около 
6,3 млрд. м3 годишно. През 2008 г. количеството на иззетите 
пресни води нараства с 4,8% спрямо 2000 г. и достигат 6,4 
млрд. м3. Около 70% са добити за собствено снабдяване 
на предприятията, а 30% за водоснабдяване. Равнището 
на водовземане се формира от  енергетиката, чиито 
дял съставлява средно 64% от иззетите води. Основен 
източник за енергийно водоползване е р. Дунав. До 2006 
г. дунавските води съставляват над 50% от иззетите пресни 
ресурси, след което се компенсират с язовирни води и 
други повърхностни водоизточници

Иззети пресни води по водоизточници, млн. м3

Използвана вода
Използваните води за периода 2000-2008 г. се оценяват 
средно на 5,3 млрд. м3 годишно. В сравнение с 2000 г. 
общият обем на използваните води нараства. През 2008 г. от 
собствено снабдяване и доставка са използвани  5147 млн. 
м3, което е 7% повече спрямо 2000 година. Нарастването 
в абсолютен обем се дължи на индустриалните дейности 
-  от 4178 млн. м3 през 2000 г. на 4508 млн. м3 през 2008 г., 
основно за охлаждане при производството на енергия. 
Нарастват и водите за напояване – използваните през 2008 
г. са оценени на 272 млн. м3, което е с 21% повече спрямо 
2000 г. Спад на водите е отбелязан при преработващата и 
добивната индустрия. Относително постоянно е равнището 
на използваните води за битовия сектор.

Източник: НСИ
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Използвана вода по основни икономически дейности (без 
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ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Средни стойности на нитрати в подземни води  за 
2008г., милиграма на литър

Източник: ИАОС

Съдържание на нитрати в подземни води
В  съответствие с изисквания на Ръководство за докладване 
на ЕК1, подземните води се разделят по статус в пет класа 
според съдържание на нитрати и се представят на карти 
по средни и максимални стойности на конценрацията 
на нитрати в мониторинговите пунктове. На картата са 
представени средните стойности на концентрациите на 
нитрати в подземните води за 2008 г., като в зависимост 
от статуса пунктовете са визуализирани със съответни 
цветове и символи.  Анализиран е статуса на подземните 
води (средни стойности на концентрации на нитрати) 
за страната за 2008 г., според типа на мониторинговите 
пунктове: 
Тип 0 -разкрити подземни води с ниво 0-5м, 
Тип 1a -разкрити подземни води с ниво 5-15м, 
Тип b -разкрити подземни води с ниво 15-30м, 
Тип 1c -разкрити подземни води с ниво >30м, 
Тип 2 – закрити подземни води,
Тип 3 – карстови извори.

Резултатите показват преобладаване на средни 
концентрации под 25 милиграма на литър (мг/л) при 
всички типове пунктове.

1Mониторинговите данни за съдържание на нитрати са представени в 
съответствие с  Ръководство за докладване на състояние и трендове на водна 
околна среда и земеделски практики по Директива 91/676/CEE (Нитратна 
директива), февруари 2008 г.

С



ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Тренд на изменение на средногодишните концентрации 
на нитрати между периода 2007 г. и периода 2008 г.

Източник: ИАОС

Тренд на изменение на средногодишните 
концентрации на нитрати
Според изискванията на Ръководството2 е изготвена и 
карта с класовете на трендове на изменение на нитратното 
съдържание в подземни води като съотношение между 
средните стойности на концентрациите за два едногодишни 
периода 2008 и 2007г. Използвани са съответни цветове 
и символи. Трендовете за изменение  са анализирани за 
всички пунктове страната, където са налични данни за 
двете години, според типа на мониторинговите пунктове 
за подземни води. 
Резултатите показват преобладаване на трендовете 
на повишение при най-плитките разкрити води (тип 
0) и при разкритите подземни води от тип 1a. При по 
–дълбокозалягащите разкрити подземни води (тип 1b) - 
50% се пада на тренда на понижение – силно и слабо.Висок 
процент - 36,4% силно повишение на тренда - се наблюдава 
при дълбоко залягащите открити подземни води (тип 1c), 
където значими са и процените на силно понижение 22,7% 
и липса на тенденция – 27,3%.
При останалите два типа води – закритите подземни води 
(тип 2) и карстовите извори се наблюдава сравнително 
равномерно разпределение на процентите на 
разпределение на трендовете – на понижение, повишение 
и липса на тренд.
2 Виж 1

С



Брой на мониторингови пунктове и  процент на пунктове 
със съответни трендове за изменение на нитратно 
съдържание в подземни води по басейнови райони

В таблица е представена статистическа информация 
за пунктовете и разпределението им в зависимост от 
регистрираните трендове за изменение на нитратните 
концентрации през периоди 2007/ 2008 г. по райони за 
басейново управление. При Дунавски басейнов район 
преобладават пунктовете с тенденция на силно понижение, 
докато при Западнобеломорски басейнов район най-
висок е процента на пунктовете със слабо понижение, 
относно Черноморски Басейнов район сравнително най-
висок е процентът на пунктовете със силно повишение и 
за Източнобеломорски басейнов район доминиращи са 
пунктовете от две гупи– тези със силно повишение и тези 
със стабилна тенденция.

Показатели БДДР БДЧР БДИБР БДЗБР

Брой пунктове за  2008г. 90 79 94 39

Брой пунктове за 2007 г. 
-2008 г. 30 35 80 29

% от пунктовете за 2008г. 
с NO3 средно > 50 мг/л 17,8% 15,2% 15% 6,9%

% от пунктовете за 
2008г. с 
NO3 средно > 40 мг/л

21,1% 25,3% 20% 10,3%

% от пунктовете със силно 
повишение 2007-2008 г. 6,7% 34,3% 25% 24,1%

% на пунктове със слабо 
повишение 2007-2008 г. 13,3% 11,4% 21,3% 20,7%

% от пунктовете със 
стабилна тенденция  
2007-2008г.

16,7% 25,7% 23,8% 20,7%

% от пунктовете със слабо 
понижение 2007-2008 г. 23,3% 14,3% 15% 27,6%

% от пунктовете със силно 
понижение 2007-2008 г. 40% 14,3% 15% 6,9%

ПОДЗЕМНИ ВОДИ С

Източник: ИАОС



Дифузни замърсявания
Извършените наблюдения в периода 2004-2008 г. в 
рамките на Националната система за мониторинг на 
почвите позволяват да се направи заключение, че почвите 
в страната са в добро екологично състояние, както по 
отношение на запасеност  с биогенни елементи/органично 
вещество/, така и по отношение на замърсяване с тежки 
метали и металоиди. Регистрирани са превишения на 
максимално допустимите концентрации (МДК)  едва в 4,4% 
от общия брой пунктове (18 броя). Няма превишения на 
МДК за живак. Няма регистрирани почвени замърсявания 
с устойчиви органични замърсители. Измерените 
съдържания в периода 2004- 2008 г. са в пъти по- ниски от 
пределно допустимите концентрации.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

Източник:ИАОС, Национална система за мониторинг на почви 2004-2007г.

 Статистически данни за измерените съдържания на 
биогенни елементи, 

2004- 2008 г.

Статистически 
параметри

орг. С, г/кг общ N, г/кг общ P, г/кг орг. C/ общ N

1 2 1 2 1 2 1 2

брой 290 118 290 118 290 118 290 118

минимална 5,71 7,58 0,53 0,52 268,3 199,7 3,77 6,38

максимална 49,05 106 4,35 9,68 2749,2 2545,9 22,25 23,05

медиана 16,96 19,96 1,63 1,83 767,4 720,8 10,45 10,22

средна 17,6 23,96 1,71 2,37 870,1 841,3 10,57 10,5

средна 
запасеност 10- 15 1,33- 1,95 553- 924 10- 12

1Средна запасеност- оптимално съдържание на биогенни елементи в почвите
2Максимално допустимите концентрации на замърсителите в почви са съдържания на вредно вещество в почвата, превишаването 
на която при определен вид земеползване води до риск за околната среда и човешкото здраве, Наредба №3- ДВ 71/2008 г.

Статистически 
параметри

Cu, мг/кг Zn, мг/кг Cd, мг/кг Pb, мг/кг Ni, мг/кг Cr, мг/кг As, мг/кг Hg, мг/кг

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

брой 290 118 290 118 290 118 290 118 286 117 286 117 287 118 84 36

минимална 2,69 3,87 28,78 23,37 0,03 0,06 6,9 8,77 2 1,75 5,87 1,48 0,34 0,62 0,01 0,01

максимална 259,89 73,63 140,18 153,27 0,71 4,82 102,1 154,28 361,05 163,94 438,74 200,22 39,11 53,6 0,98 0,27

медиана 24,5 24,42 64,53 65,4 0,18 0,19 17,43 19,3 36,6 32 48,73 46,2 6,5 5,71 0,1 0,1

средна 32,9 26,83 65,93 67,77 0,2 0,29 48 24,67 37,26 32,99 55,41 53,93 7,01 7,19 0,1 0,1

МДК 150 140 320 390 2 2,5 100 130 110 80 200 250 25 30 1,5 1,5

 Статистически данни за измерените съдържания на биогенни елементи в обработваеми земи (1) и в пасища и 
ливади (2)

Източник:ИАОС, Национална система за мониторинг на почви 2004-2007 г.

С



Ерозия на почвата
Водоплощната ерозия засяга над 60% от земеделските 
земи, в различна степен на проявление, като оценката на 
средногодишната ерозия възлиза на почти 55 млн. т. 
Проследявайки ерозионните процеси за последните 
години се наблюдава слаба тенденция към ограничаване 
на процеса, както по отношение на площното 
разпространение (9 611 482 хa), така и по отношение на 
средногодишните почвени загуби. 

Ветровата ерозия е деградационeн процес, в резултат на 
който става отвявяне и насипване на почвени частици и 
растителни остатъци при въздействието на силни ветрове 
(над 10  м/с).
През 2008г. се наблюдава намаляване на засегнатите площи 
от ветрова ерозия- 3 801 650 hа като средно годишното 
количество загуби е 0.21 т/ха. Площите с много висок и 
слаб риск от ветрова ерозия намаляват в сравнение с 
предходната година и възлизат съответно на 93 060 ха 
и 2 713 913 ха, докато това намаление е компенсирано с 
увеличаване площите на земите с умерен и висок риск. 
Земите с умерен риск в сравнение с предходната година 
се увеличават и възлизат на 670 516 ха, а тези с висок риск 
заемат площ от 320 771ха. 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

Източник:ИАОС

 Тенденции в развитието на ветровата ерозия
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Вкисляване на почвите
През 2008 г. степента на вкисляване в пунктовете за 
мониторинг се запазва. V3% остава относително висок, 
което изисква прилагане на мелиоративни дейности и 
добри земеделски практики, съобразени с конкретните 
почвени условия.
Делът на почвите с кисела реакция е около 1 500 00 ха 
от обработваемите  земи или приблизително 11% от 
обработваемата площ. От тях 500 000 ха земеделски земи са 
с киселинност, токсична за повечето земеделски култури.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ 

Източник:ИАОС

 Степен на засоляване, 2006 -2008 г.

Източник:ИАОС, Национална система за мониторинг на почви 2006 - 2008  г.

С

Засоляване и алкализация на почвите 
Общата площ на засолените почви в страната се оценява 
на 33 310,027 хa . В зависимост от съдържанието и вида 
на водоразтворимите соли, типично засолените почви се 
подразделят на: солонци, солончаци и солонци-солончаци 
(14 186,047 хa). По-широко разпространени са почвите 
със слабо засоляване или със засоляване в дълбочина по 
почвения профил (солончаковати и солонцевати), площта 
на които е 19 123,98 хa.
При пунктовете с по-висока степен на солонцеватост най-
ясно се наблюдават сезонните изменения в съдържанието 
на водноразтворимите соли. Измиване на солите по 
дълбочина на почвения профил през пролетния период и 
леко увеличение- през есенния сезон.

За предотвратяване засоляването на почвите, особено 
от вторично засоляване, е необходимо прилагане на 
специализирани мероприятия, подбор на култури и 
земеделски практики, които да отчитат влиянието на 
нивото и режима на подпочвената вода, химичните 
промени в свойствата на почвите, солевия и воден баланс.



Свлачища
За периода 2000 - 2008 г. тенденцията е към увеличаване 
на свлачищните процеси, като проявата на свлачищна 
активност е предимно 
през пролетния сезон 
след снеготопене и след 
интензивни валежи. 
Свлачищата са регистрирани 
в райони, в които не са 
извършвани проекто- 
проучвателни дейности и 
съответно не се изпълняват 
укрепителни мероприятия.
В страната за периода 2000-
2008 г. са регистрирани 1 
533 свлачища на обща площ 
от 20 521 хa. Свлачищните 
райони са преди всичко 
в населените места и по-
малко по общинската 
пътна мрежа. Дължината на 
абразионния бряг е 223,8 kм. 
За сравнение към 31.12.2004г. 
са регистрирани общо 1 194 
бр. свлачища в страната, 
като е засегната площ около 
20 401 хa. През 2008 г. са 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ
С

H

регистрирани 29 нововопроявени свлачища с обща площ 
около 14,0 хa. 

 Разпределение на площите засегнати от свлачищни процеси, ha

Източник:МРРБ



Промяна в площта на защитените територии
В края на 2008г. броят на защитените територии (ЗТ) 
е 950 с обща площ 581736 хa (5,1% от територията на 
страната). Разпределени са в 6 категории, като категориите 
съответстват на IUCN. През 2008г. са обявени 10 защитени 
местности, 1 природна забележителност и 1 природен парк 
(Беласица) и са заличени 2 природни забележителности и 
1 защитена местност. Част от новообявените защитени 
местности са прекатегоризирани буферни зони на 
резервати и поддържани резервати.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Промяна в площта на защитените територии за периода 
1991 – 2008 г.

Източник:МОСВ - НСЗП

Източник:МОСВ – НСЗП

 Разпределение на броя и площта на защитените 
територии по категории

Категории защитени 
територии

Брой
към 

31.12.07г.

Брой
към 

31.12.08г.

Площ, 
ха към 

31.12.07г.

Площ, 
ха към 

31.12.08г.

Резервати 55 55 77011,1 77011,2

Национални паркове 3 3 150362,3 150362,3

Природни 
забележителности 346 345 16693,4 16707

Поддържани резервати 35 35 4510,8 4515,1

Природни паркове 10 11 244723,3 256455,7

Защитени местности 492 501 73400,4 76681,6

Общо защитени 
територии 941 950 566701,2 581736

Като цяло се наблюдава тенденция към увеличаване на 
площта на защитените територии, като за периода 1991- 
2008г. тя се е увеличила почти два пъти.
Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защитените територии, 
за защитените територии се разработват планове за 
управление. През 2008г. е обнародвана ЗАПОВЕД № РД-886 
от 7 декември 2007г. за утвърждаване плана за управление 
на защитена местност „Калимок-Бръшлен” и е приет плана 
за управление на защитена местност „Злато поле”.
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Програма за екологичен мониторинг на националните 
паркове
През 2008г. продължава изпълнението на програмата 
за екологичен мониторинг на националните паркове. 
Програмата включва наблюдение на абиотични и 
биологични обекти, съгласно утвърдени схеми (места и 
графици).
Изследванията на качеството на водите по абиотични 
показатели през 2008г. отразяват доброто екологично 
състояние на реките и езерата на територията на трите 
Национални парка. Стойностите на анализираните 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Изменение на средните концентрации на разтворен О2, 
перманганатна окисляемост и БПК5 в повърхностните 

води в трите национални парка за периода 2004 – 2008 г.

M

показатели са в нормите за води I категория, само в 
някои пунктове на територията на НП „Централен Балкан” 
концентрациите на амониев азот са по-високи от нормата 
за I категория води, но са по-ниски от нормите за II 
категория.

На фигурите са представени основните показатели на 
повърхностни води  в Националните паркове. Използвани 
са осреднени стойности от всички пунктове на територията 
на трите Национални парка от всички пробонабирания.

Изменение на средните концентрации на амониев азот, 
нитритен азот, нитратен азот, фосфати в повърхностните 
води в трите национални парка за периода 2004 – 2008 г.
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На  следващите  фигури  са  показани  броя  на  наблюдаваните 
видове бозайници, растения и птици в трите национални 
парка според оценката на тяхното състояние.  Повечето 
наблюдавани видове са в добро състояние. От бозайниците 
в лошо състояние е само популацията на Благородния 
елен на територията на НП „Рила”. От растенията в лошо 
състояние е само Вихренската злолетница в НП „Пирин”. 
При птиците е регистрирано лошо състояние за видовете 
скален орел, ловен сокол и белогръб кълвач в НП „Пирин”. 
В НП „Централен Балкан” за 5 вида птици (орел змияр, 
ловен сокол, бухал, лещарка и скалолазка) състоянието е 
незадоволително и за 1 вид (врабчова кукумявка) е неясно. 
За разлика от 2007 г. през 2008 г. не е наблюдавана уралска 
улулица.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

 Бозайници
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Богатство и застрашеност на видовете
Богатството на българския фитогенофонд, отнесено 
към сравнително малката територия на страната е 
значително. С наличието на около 3 900 вида висши 
растения се нареждаме на едно от първите места в Европа. 
От тях папратите са 45 вида, голосеменните са 17 вида, 
покритосеменните – около 3820.
Фаунистичното разнообразие на страната е високо, 
предвид относително малката й площ. Гръбначните 
животни в България общо са около 790 вида и включват: 
Риби - 210 вида; Земноводни - 18 вида; Влечуги - 37  вида; 
Птици - 428  вида; Бозайници - 97  вида. Безгръбначните 
животни в България наброяват около 30 000 вида. В някои 
от тези групи страната може да претендира за челните 
места в Европа по брой видове. Само Испания и Гърция 
имат толкова богата херпетофауна, а от 35-36 вида прилепи, 
установени в Европа, в България се срещат 33 вида.

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Брой видове по биологични 
групи

Брой видове и хабитатни 
типа включени в Червената 

книга на България1 
Гъби - 20670
Лишеи – 709
Водорасли – 3063
Мъхове – 705
Висши растения – 3900
Безгръбначни – около 30000
Земноводни – 18
Влечуги – 37
Риби – 210
Птици - 428
Бозайници -97

Гъби – 215 (Червен списък)
Водорасли – 6
Мъхове – 102
Висши растения – 553
Животни – 287
Хабитатни типа – 159

M
Индекс на птиците от селскостопанските земи в 
България 
През 2008г., за пета поредна година, в България се 
осъществява Схемата за мониторинг на обикновените 
видове птици (МОВП), организирана от Българското 
дружество за защита на птиците (БДЗП). След обработване 
на данните от полевия сезон 2008г. е направена оценка 
за състоянието на някои обикновени видове птици 
за периода 2005-2008г. Първата такава оценка беше 
направена за периода 2005-2007г. Отново са направени 
анализи на 38 вида, от които два вида (голямо белогушо 
коприварче и полско врабче) се увеличават значително, 
три вида (бял щъркел, голям синигер и черен бързолет) 
се увеличават умерено, шест вида (пъдпъдък, папуняк, 
качулата чучулига, полска чучулига, червеногърба сврачка 
и сива овесарка) намаляват умерено и един вид (градска 
лястовица) намалява значително. Останалите 26 вида са с 
неопределена тенденция. 
Изведени са 3-те индекса за птиците, които показват 
промяната в разпространетието на различни видове птици 
според местообитанията в които се срещат.
В сравнение с предходната оценка се забелязва увеличение 
на индекса спрямо 2007г. и доближаване на стойността 
на индекса до 100% . Спрямо 2005г. общото състояние на 
видовете, обитаващи селскостопанските местообитания, 
се изменя в незначителни граници. От общо 17-те вида, 
класифицирани като представителни за селскостопанските 
местообитания, 6 намаляват умерено. Увеличаването на 

1Степента на застрашеност на видовете 
е определена съгласно критериите 
на Международния съюз за защита на 
природата (IUCN).



ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ M

индекса спрямо предходната година се дължи на влиянието 
на тенденцията на два вида (полско врабче и голямо 
белогушо коприварче), които се увеличават значително.

Общата тенденция при горските видове за периода 2005 
– 2008г. е положителна. Спадът през 2006г. вероятно се 
дължи на естествени флуктуации. Сред оценените горски 
видове само един вид (голям синигер) е с ясно определена 
тенденция – умерено нарастваща. Състоянието на 
останалите видове не е определено. Това се дължи 
на липсата на достатъчно данни и площадки в това 
местообитание.
Видовете, които не са привъзани към определено 
местообитание, бележат обща негативна тенденция. В тази 
категория има само два вида с ясно изразени тенденции. 
Единият, който намалява застрашително, е градската 
лястовица – спад с повече от 50%. Другият вид, който се 
увеличава умерено е черният бързолет.
Причините за изменението на индексите са обект 
на допълнителни проучвания. На този етап е твърде 
рано да се правят заключения на какво се дължат тези 
изменения. Изготвянето на тенденциите е направено със 
специализиран TRIM софтуер. Данните са изпратени до 
Паневропейската схема за мониторинг на птиците. Тъй 
като птиците са индикатор за състоянието на природната 
среда, показаните тенденции ще послужат за оценка на 
подходите на управление на местообитанията в страната 
и в Европа.
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Промяна в числеността на водолюбивите птици за 
периода 1997 – 2008 г.
През 2008г. поради лошите метеорологични условия 
(мъгла и изключително лоша видимост в голяма част от 
водоемите в страната), среднозимното преброяване беше 
затруднено, въпреки добрата организация. 
В резултат от среднозимното преброяване през 2008г. са 
установени общо 217 667 птици, като водолюбивите са 190 
390. Установени са също 754 дневни грабливи птици, 13 
нощни грабливи птици и 26 510- други видове.
В сравнение с 2007 г. числеността на наблюдаваните гъски 
и лебеди е значително по-висока, а  по-ниски числености 
са наблюдавани при корморани, патици, дърдавцови 
и чайкови. Най-многочислените видове тази година са: 
голямата белочела гъска (Anser albifrons - 79 976 бр.), 
лиската (Fulica atra - 33 357 бр.) и зеленоглавата патица 
(Anas platyrhynchos – 24 321 бр.). През 2008 г. значително се 
е увеличила числеността на наблюдаваните червеногуши 
гъски (15 139 бр.).

ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

  Промяна в числеността на водолюбивите птици за 
периода 1997 - 2008 г.
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Разпределение по основните типове земно покритие и 
фрагментация
Данните от КОРИНЕ Земно покритие са най-добрия 
източник на информация за разпределението на земите 
според покритието. На база на получените данни за 
покритието по класове в различни години се правят 
анализи за промените в земното покритие. Този метод 
за оценка и анализ е хармонизиран в цяла Европа. За 
Европа е оценено земното покритие за 1990, 2000 и 2006г. 
Анализът на разпределението по класове земно покритие 
в България показва:
 • незначителни промени в покритието по класове и за 
периодите на  трите оценки;
  • запазва се съотношението между отделните класове;

Обобщени класове земно покритие % от общата площ на страната 
 

антропогенно повлияни земи 
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 • съотношението между земите повлияни от човека 
(антропогенни и земеделски) и естествените и 
полуестествени земи за трите години се запазва на 41,55% 
към 58,45%;
  •  при групиране на площите от класовете по КОРИНЕ по 13-
те основни типа екосистеми (според индикатора „Покритие 
на екосистемите” на Европейската агенция по околна 
среда) промяната в земното покритие за трите години е 
минимална – от 0 до 0,14 %, за сметка на фрагментацията, 
която се увеличава.
• 



	

ГОРИ

Динамика на средните сулфатни (SO4-S), амониеви 
(NH4-N) и нитратни (NO3-N) отлагания 

за периода 2003 – 2007 г., кг/хa/г

Източник: ИАОС

Отлагане на атмосферни замърсители
Атмосферното замърсяване е един от основните фактори за 
деградацията на горите. Отлагането на атмосферни замърсители 
оказва влияние върху промените в състоянието и устойчивостта на 
горските екосистемите. 
Данните от анализите на почвата, почвените разтвори, 
прирастта на горите и химичния състав на листата са 
изключително важни при оценката на влиянието на 
атмосферните отлагания. Те се използват за определяне на 
максималните нива на отлагане, които екосистемите могат да 
понесат – така наречените „критични нива”.
Оценката на атмосферните отлагания в България се извършва 
въз основа на данните за количеството на валежите 
(дъждовната вода и сняг) и измерените концентрации на 
вкисляващи замърсители и тежки метали. За периода 2003- 
2008г., в резултат на проведените мониторингови наблюдения 
на 3 горски стационара- Витиня, Старо Оряхово и Юндола, са 
направени следните оценки:
 •  Средното отлагане на азот1 за периода 2003 - 
2008г. е около 8.5 кг/хa/г;
 • Средните годишни количества в отделните 
региони варират значително, като азотните постъпленията са 
по-високи за района на Витиня (около 10 кг/ха/г);
 •  Най- високи са отлаганията на сяра през 2004г.- 
около 10 кг/хa/г;

 • Постъпленията на сяра през годините и в 
отделните пробни площи варират значително. Наблюдава се 
значително намаляване на количеството на постъпилата сяра 
през последните години. 
За сравнние, изследванията извършени за същия период в 
приблизително 200 пробни площи на Европа1, в рамките на 
МКП Гори2 показват средни отлагания на азот около 10 кг/хa/
г., докато за България стойностите за постъпленията на азот 
са по-ниски. По отношение на отлагането на сяра в Европа, за 
същия период от време е отчетено намаляване на средните 
отлагания от 9,3 кг/хa/г. до 5,8 кг/хa/г.. Получените резултати 
за България корелират със стойностите за отлагане на сяра в 
горите на Европа.

1Изчислен като сума от амониеви и нитратни отлагания
2ICP Forest. The state of Europe’s forests. Executive reports, United Nations 
Economic Commission for Europe 
3Международна кооперативна програма  Гори http://www.icp-forests.org/
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Обезлистване при иглолистните дървесни видове, %

Източник: ИАОС

Обезлистване на короните
„Обезлистването” е основен показател за здравословното състояние 
на горите. Наблюденията се извършват върху всяко ПД (пробно дърво) 
и включват оценка на загубата на листна маса, като резултат 
от действието на редица стрес-фактори, в т.ч. атмосферното 
замърсяване, условията на средата, биотични и абиотични причинители. 
Индикаторът „обезлистване”, притежава голяма информативна 
стойност за ранно откриване на промените в състоянието на  
дървесната корона. Съгласно възприетата международна скала за 
оценка, наблюдаваните дървета се класифицират в три групи: здрави 
или без увреждания (обезлистване от 0 до 10%), предупредителен клас 
(обезлистване от 11 до 25%) и увредени (обезлистване от 26 до 100%).

Наблюденията върху състоянието на дървесните корони 
в горите на Европа в рамките на МКП Гори за последните 
10 години, показват увеличаване на обезлистването. След 
горещото и сухо лято на 2003 година, което доведе до пикови 
стойности на обезлистването през 2004 и 2005 при всички 
наблюдавани дървесни видове, състоянието на короните на 
най-разпространените дървесни видове се подобрява. През 
2008 година, 21% от наблюдаваните дървета в Европа са 
оценени като увредени. 
Резултатите за България, за периода 1994 - 2008г. показват 
тенденция на плавно подобрение в състоянието. Като цяло, 
състоянието на широколистните дървесни видове определено 
е по- добро от това на иглолистните, като подобна констатация 
може да бъде направена и за Чехия, Хърватска, Словакия и 
Словения. Най-голям дял увредени дървета в Европа през 
2008 г. са отчетени за Чехия- 56,71%, следвана от Кипър – 47%, 
Словения- 36,9%, РМолдова – 33.6%, Италия – 32.8%, Франция – 
32.4%, България - 31,9%, Словакия- 29,3% и Германия – 25.1%.

Обезлистване при широколистните дървесни видове, %

Източник: ИАОС

Загуба на листа/ иглолиста  Степен на обезлистване
  0 – 10% Без увреждания (здрави)
> 10 – 25% Слабо (предупредителен клас)
 > 25% Увредени (средно, силно и мъртви)
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Източник: ИАГ

Горски пожари 
Горските пожари са един от най-големите източници на 
CO2 в атмосферата, оказващ влияние върху изменението на 
климата. През последните 10- 12 години броят на пожарите 
у нас, а и в световен мащаб, се е увеличил драстично. 
По параметри на пожарния риск в горите, България 
се приобщава към традиционно опасния в пожарно 
отношение район на Средиземноморието. Преките щети 
са на стойност около 13 млн. лв. годишно.
През 2008 г. са възникнали 582 горски пожара на 
територията на 5289,2 хa, като от тях 12,38% /654,6 хa/ са 
засегнати от т.н. върхови пожара. За сравнение през 2007 
г. броят на регистрираните горски пожари е 1479 като 
са опожарени 42999 хa горски площи. Най- голям брой 
пожари са възникнали в следствие на небрежност- 79,04%, 
следват пожари възникнали по неизвестни причини- 
15,46%. Възникналите пожари, по установени умишлени 
(антропогенни) и естествени (природни) причини, са 
съответно - 24 броя / 4,12%/ и 8 броя / 1,37%/ , като 57,25% 
от засегнатите площи са държавна собственост, 23,06% са 
частна и 18,59% - общинска собственост. 
Опожарените площи през 2008 г. според засегнатата 
растителност са: иглолистна – 961,2 хa; широколистна 
– 3646,2 хa; смесена – 167,8 хa; треви, незалесени площи и 
МГП – 514 ha.
След тежката 2007 година (втората най-лоша година в 
историята на българските гори, с регистрирани 1 479 
пожара и 43 000 ха опожарени площи), нивото на пожарите 
през 2008 г. може да се характеризира като типично за 
България.
Сред най-засегнати държави са Италия (66 329 ха), Испания 
(39 895 ха),  Гърция (29 152 ха) и Турция(23 577 ха), а средната 

Статистически данни за броя на горските пожари и 
причинитеза тяхното възникване

Опожарени горски площи, ха

Източник: ИАГ

Н

засегнатата горска площ от пожари за Европа е 874 424 хa.
Предвидената в НПРСР специална мярка за финансиране 
на дейности, свързани с опазване на горите от пожари, 
след 2007 г.  доведе до подобряване на състоянието в 
сектора.
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Стопанисване на горите
Стопанисването на горите е широкообхватен коплекс от 
лесовъдски мероприятия за възпроизводство и отглеждане 
на горите.

Отгледните сечи1 са едно от най-важните лесовъдски 
мероприятия, чието изпълнение е критерий за нивото 
на горското стопанство. С тях се повишава общата 
продуктивност и качество на насажденията, подобрява 
се здравословното състояние и специалните функции 
на горските    екосистеми  (водоохранни, защитни, 
рекреационни и др.) и се постига по-добра устойчивост 
на насажденията на биотични и абиотични фактори. Те 
са приоритет на ИАГ в стопанисването на горите през 
последните 7 години. Проведените през 2008 г. отгледни 
сечи са върху площ от 51 833 хa, което е 88% от планираните 
за годината и 58% от предвижданията по ЛУП. Отгледните 
сечи без материален добив, които са инвестиция за 
подобряване на бъдещото състояние на горите, са 
проведени върху 6 705 хa, което е 102% от планираните. 

Прираст на горите и сечи - годишни сечи в горите като 
дял от годишния прираст се определя като отношение на 
годишните сечи към нетния годишен прираст. Сечите се 
отнасят до обема на всички дървета, живи или мъртви, 
изсечени за даден период, премахнати или не от гората 
или друго сечище. Видът, методите и начините на сечите, 
тяхната интензивност и повторяемост са съобразени с 

4Отгледни сечи-осветления, прочистки, прореждане, пробирки и сечи за растежен простор
5FSC сертификат

М

възрастта и биологичните изисквания на дървесните 
видове, с природните, икономическите и социалните 
условия и са в съответствие с предназначението им. По 
данни за 2005 г., средно за ЕС-25, показателят е 65,8%, а за 
България 40,8%. 

Прираст и отгледни сечи, %

С цел подобряване и еколосъобразно управление, в 
съответствие с принципите и критериите на FSC, 5 държавни 
предприятия в системата на ДАГ са сертифицирани5, с 
обща площ 114 007 хa. В процес на сертификация са други 5 
държавни предприятия с обща площ 119 971 ха.  В очакване 
на получаване на сертификат е 1 ДП и на 1 е отказан.

Източник: ИАОС
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6Лесоустройствените планове (ЛУП) се актуализират на 10 години
7ДБ- държавен бюджет
8НПРСР- Национална програма за развитие на селските райони

Ръст в залесяванията, ха

Източник: ИАГ
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Залесяване
Залесяванията са насочени приоритетно към възстановяване на 
опожарени гори, възобновяване на открити сечища, залесяване на голи 
площи, засегнати от съхнене и каламитети гори и реконструиране 
чрез залесяване на полезащитни горски пояси с влошено състояние. 
Използването на местни видове при залесяванията, създаването 
на гори с богато видово разнообразие, както и прилагането на 
лесовъдски системи благоприятстващи естественото възобновяване и 
формирането на хетерогенни структури, улеснят създаването на гори 
по-близки до естествените, които са по-ценни от екологична гледна 
точка.

За възстановяване на унищожените от пожари гори са 
залесени 580,1 хa. В общинските гори и земи са залесени 
826,4 хa, а в частни – 92,1 хa. Общата залесена площ през 
2008 г. е 3645,5 хa, в това число 2400,3 хa ново залесяване.
Годишното предвиждане по ЛУП6 за залесяване е 9 291,2 
хa.
През последните години се наблюдава спад по отношение 
на залесените площи, което се дължи на предимно 
на недостатъчните финансови средства. В резултат от 
прилагане на заложените стратегически цели и съответно 
финансиране от фонд „Гора” и ДБ7, както и от реализация 
на планираните мерки в НПРСР8 се предвижда увеличаване 
на залесената горска площ в бъдеще с около 300 000 
хa, от които около 127 000 хa подлежаща на залесяване 
незалесена горска площ, а останалите за залесяване на 
изоставени земеделски територии. 
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Националната автоматизирана система за непрекъснат 
контрол на радиационния гама-фон
Националната автоматизирана система за непрекъснат 
контрол на радиационния гама-фон разполага с 26 
локални мониторингови станции и се администрира от 
Изпълнителната агенция по околна среда. В резултат 
на интегриране с Автоматизираната система за външен 
радиационен контрол на АЕЦ “Козлодуй”, 
към системата са добавени още 8 
контролни станции, намиращи се в радиус 
от 1,8 км около атомната централа. 
Системата има за цел да осигурява 
оперативна информация в случай на 
инцидентно повишаване на радиационния 
фон, както при ядрен инцидент на 
територията на страната ни, така и при 
трансграничен пренос. Автоматизираната 
система обезпечава с данни в реално 
време Аварийния център на Агенцията 
за ядрено регулиране и Главна Дирекция 
„Гражданска защита” към Министерството 
на вътрешните работи, с което се осигурява 
възможност в случай на радиационна 
авария да се приложат своевременно 
подходящи мерки за защита на населението 
и околната среда. 

РАДИАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

Националната автоматизирана система е интегрирана  в 
Европейската система за обмен на радиологични данни 
– EURDEP,  с което страната ни, освен че изпраща данни 
за състоянието на радиационния фон, също и получава 
достъп в реално време до информацията от аналогични 
системи на страните членки на ЕС. 

С



	

Радиационен гама фон
Данните за мощността на дозата гама-лъчение в наноГрей 
за час (10 - 9 грей/час) в наблюдаваните пунктове от 
страната се получават в реално време от Националната 
автоматизирана система за непрекъснат контрол на 
радиационния гама-фон. 
През 2008 г. не са наблюдавани стойности, различни 
от естествените, характерни за съответния пункт. Най-
ниската средногодишна стойност на мощността на дозата 
е определена в Локалните мониторингови станции 
Силистра и Тервел - 66 наноГрей/час, а най-високата - връх 
Ореляк - 144 наноГрей/час. На фигурата са представени 
средногодишни стойности на радиационния гама-фон 
за периода 2006-2008 г. във всичките 26 постоянни 
мониторингови станции в страната.

Радиационно състояние на околната среда в 30- км 
зона на АЕЦ “Козлодуй”, 2007 г.

Министерството на околната среда и водите извършва 
надведомствен  радиологичен мониторинг в 
наблюдаваната, 30- km зона на АЕЦ “Козлодуй”. 
Наблюденията се изразяват в:
 • непрекъснати измервания на радиационния 
гама-фон в 3 ЛМС от наблюдаваната зона (Хайредин, 
Вълчедръм, Оряхово) и 6 ЛМС в радиус от 100 км около 
централата (Видин, Монтана, Враца, Кнежа, Плевен и 

РАДИАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

Петрохан - вр.”Зелена глава”). Средномесечните стойности 
на мощността на дозата през 2008 г. варира в граници от 
68 наноГрей/час (Вълчедръм) до 104 наноГрей/час (Кнежа) 
и не превишава фоновите стойности, характерни за 
съответния пункт.  
 • кантрол на радиологичните показатели на 
аерозоли- в стационарните станции в Монтана и Враца, два 
пъти месечно;
 • радиационен мониторинг на почви 
(повърхностен почвен слой 0-5 см) за определяне 
специфичната активност на естествени и техногенни 
радионуклиди в 25 контролни пункта от 30 км зона на АЕЦ 
и годишен радиационен мониторинг на почви (0-20 см 
повърхностен почвен слой) в 50 пункта в радиус от 100 км 
около централата;
 • ежемесечен радиационен мониторинг на р. 
Дунав и отпадъчни води от АЕЦ “Козлодуй”;
 •  радиационен мониторинг на дънни утайки от 
р. Дунав, преди и след централата;

В резултат от извършвания, в системата на МОСВ през 
2008 г., радиологичен мониторинг в 30 км зона на АЕЦ 
“Козлодуй”, може да се наблюдава цялостния радиационен 
статус на околната среда в района. Данните показват липса 
на влияние от експлоатацията на атомната централа върху 
компонентите на околната среда. 
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РАДИАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ

Радиационно състояние на околната среда в 30- км зона на АЕЦ “Козлодуй”, 2007 г.
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ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Горивно-енергийни суровини

През 2008 г. са регистрирани 20 находища и 22 депа и 
хранилища в експлоатация от 14 предприятия. Добивът 
на въглища през годините се запазва относително 
постоянен, приблизително около 28 млн. тона. През 2008 
г. от въгледобива са генерирани 114,7 млн. тона отпадъци, 
като количествата генерирани отпадъци при добива 
на въглища са по- високи спрямо предходните години. 
Оползотворени са 73,5 млн. тона отпадъци при 57,2 млн. 
тона за 2007 г.и 49,5 млн. тона за 2006 г. Общото количество 
натрупани отпадъци към 31.12.2008 г. възлиза на 1 709,6 
млн. тона. Към същата дата , съотношението на нарушените 
площи към общо рекултивираните площи е 3:1, което 
възстановява пропорцията от предходни години, но като 
цяло развитието на процеса е незадоволително.

Източник: ИАОС

Добив, генерирани и оползотворени отпадъци, млн.тона

Нарушени и рекултивирани терени,  хектара

Източник: ИАОС
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Настъпилите през 2008 г. абсолютни изменения в 
количеството и качеството на наличните запаси и ресурси 
на подземни богатства като цяло, са в границите на 
проектните. Обезпечеността на страната, разчетена въз 
основа на осъществения през годината добив (без нефта и 
природния газ), е достатъчна, при сегашните потребности 
от различните видове подземни богатства.
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ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Метални полезни изкопаеми

През 2008 г. са регистрирани 18 находища и 33 депа и 
хранилища в експлоатация от 13 предприятия. Добивът 
на руди през годините се запазва относително постоянен 
около 30 млн. тона. В процеса на минно- добивните 
дейности са генерирани 59,2 млн. тона отпадъци при 78,8 
млн. тона за 2007 г.и  66,2 млн. тона  за 2006 г. Оползотворени 
са едва 0,02 млн. тона отпадъци при оползотворени за 2007 
г. 0,01 млн. тона . Общото количество натрупани отпадъци 
при добива на руди към 31.12.2008 г. възлиза на 3 980,5 
млн. тона. 

Възстановените и рекултивирани земи остават 
относително постоянни през 2007 и 2008 г. Към 31.12. 
2008 г съотношението на нарушените площи към общо 
рекултивираните площи е 1:1, което определя развитието 
на процеса като задоволително. През 2008 г. за техническа 
и биологична рекултивация на нарушени земи са 
изразходвани 31,3 мил. лв.

Източник: ИАОС

Добив, генерирани и оползотворени отпадъци, млн.тона

Нарушени и рекултивирани терени,  хектара

Източник: ИАОС
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ОТПАДЪЦИ

Образувани битови отпадъци на човек от населението в 
ЕС (27 страни ) и в България

Източник: Евростат 

Образувани битови отпадъци на глава от населението
Образуването на битови отпадъци на човек от населението 
в страните от Западна Европа продължава да нараства, 
докато в тези от Централна и Източна Европа, в т.ч. 
България, остава относително постоянно. Различията 
в тенденциите могат да бъдат обяснени с различните 
модели на потребление или на не добре развитите 
системи за събиране и обезвреждане на битови отпадъци 
(в т.ч. на обемисти отпадъци). Системите за отчитане 
също се нуждаят от допълнително развитие, особено 
по отношение на общинските отпадъци, както и в някои 
потоци например отпадъците от малки предприятия 
и услуги, обемисти отпадъци и отпадъци от опаковки. 
Една от целите, определени в 5-та програма за действие 
в областта на околната среда (ПДООС) на Европейската 
общност е да се намали до 2000 г. образуването на битови 
отпадъци на глава от населението годишно, като достигне 
средното равнище на ЕС за 1985 година (300 кг) и след това 
го стабилизира на това равнище. Целта не бе постигната. 
В много страни от Западна Европа средно годишното 
количество (2000 - 2008 г.) на битовите отпадъци, 
образувани на човек от населението достигна стойности 
над 550 кг.1 Цел не бе заложена в 6-та ПДООС. Новата 
Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО), включва 

обща цел - да се прекъсне връзката между икономическия 
растеж и въздействието върху околната среда, свързани с 
образуването на отпадъци. 
В България за периода 2000 - 2007 г. се наблюдава тенденция 
на намаление на образуваните битови отпадъци, а за 2008 
г. - леко повишение. Докато през 2000 г. са образувани 518 
кг/човек/година битови отпадъци, през 2007 г. те спадат 
до 433 кг/човек/година, а за 2008 г. се увеличават на 474 
кг/човек/година. От 1999 г. насам средните количества 
образувани битови отпадъци на човек от населението за 
България са по ниски от тези за ЕС-272. 
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1Sustainable consumption and production, Chapter 6 in Europe’s environment — The fourth assessment. 
http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2007_1/en/chapter6.pdf
2Устойчиво развитие на България 2007, НСИ



ОТПАДЪЦИ

Изпълнение на целите по рециклиране спрямо 
нормативно заложените за 2008г

Източник:ИАОС, данни от рециклиращи предприятия

Рециклиране на отпадъци от опаковки
През 2008 г. са рециклирани 152 057 тона отпадъци от 
опаковки. Тенденцията, която се очертава за периода 
2004 - 2008 г. е положителна – постепенно нарастване. За 
последната година е отбелязан спад, който е предизвикан от 
прекратяване дейността на някои големи преработватели 
от хартиената индустрия и редица предприятия, 
рециклиращи пластмаси.
Съотношението потребление - рециклирани количества, 
отнесени към човек от населението е приблизително 2:1 
(39,7 кг/жит. спрямо 19,99 кг/жит.).
През 2008г. Р.България изпълнява за първи път цели по 
рециклиране на опаковки от дърво. Постигнатите резултати 
- 41%, при нормативно заложени 15% са обнадеждаващи. 
Количествата рециклиран стъклен амбалаж се увеличават 
непрекъснато през петгодишния период на наблюдение.
Независимо от навлизането в условия финансова криза, 
потенциалът на преработвателната промишленост 
в страната е гарантиран и можем да се справим с 
увеличаващите се цели по рециклиране.
Директно от прилагането на Директивата за опаковките и 
отпадъците от опаковки в страните от Европейския съюз 
се наблюдава спестяване на емисиите на парникови газове 
с над 1 млн.тона CO2-еквивалент и на повече от 3 млн.тона 
нефтен еквивалент. 
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ОТПАДЪЦИ

Източник: EUROSTAT, New Cronos Database: National accounts domain, 
НСИ

М

Интензивност на образуваните отпадъци от опаковки

Индикаторът представлява общото количество образувани 
опаковки (в килограм), разпределено върху произведения 
през съответната година брутен вътрешен продукт (в 
хиляди евро). Графиката показва, че при създаване на 
всеки 1000 евро БВП в България се образуват повече 
и все повече опаковки, докато в страните на ЕС този 
коефициент прогресивно намалява. Това означава, че в ЕС-
25 , благодарение на модерните технологии, на практика 
е постигнато отделяне на зависимостта на генерираните 
отпадъци от икономическия растеж (нарастването на 
БВП). 
През 2007 г., поради намаляване количествата на 
образуваните опаковки в България с над 50000 т и 
нарастването на БВП, се получава рязко снижаване на 
коефициента на интензивност на образуваните отпадъци 
от опаковки, но той продължава да е 1,7 пъти по-висок от 
ЕС-25.
Отпадъците от опаковки са „свързващият елемент” между 
управлението на отпадъците и високоефективната 
икономика, защото движеща сила за намаляването им е 
снижаването на разходите и стремежът е да се придобие 

68

„зелен имидж”. На въздействието на опаковките трябва 
да се гледа по-глобално и задължително с изследване 
на жизнения им цикъл като количествен инструмент за 
оценка на натиска върху околната среда.
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