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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Докладът е разработен в съответствие с чл. 22, ал. 1 от Закона за опазване на околната 
среда. 

За подготовката на националния доклад със Заповед № РД – 969/15.11.2010 г. на 
Министъра на околната среда и водите е създадена Междуведомствена работна група. 
Основната работа по изработване на доклада е извършена в Изпълнителната Агенция 
по околна среда, която поддържа националната база данни за околната среда и 
Министерството на околната среда и водите. В доклада е включена и информация и 
анализи предоставени от Министерството на околната среда и водите, Националния 
статистически институт, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Изпълнителна агенция по 
горите, Агенция за ядрено регулиране, Национален институт по метеорология и 
хидрология. 
 
Докладът се състои от четири части: 

• Икономическо развитие и въздействие върху околната среда; 
• Качество на околната среда и състояние на природните ресурси; 
• Околна среда и здраве; 
• Управление на околната среда. 

 
В доклада са представени данни за развитието на икономическите сектори енергетика, 
промишленост, транспорт и селско стопанство за  периода 2000 – 2009 г. и свързаните с 
това развитие емисии на вредни вещества във въздуха, водите, замърсяването на 
почвите; генерираните отпадъци; потреблението на енергия и природни ресурси; 
нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия. Описано е качественото 
състояние на компонентите на околната среда и са изведени тенденции, като са 
използвани основни индикатори, прилагани в публикациите на Европейската агенция 
по околна среда. С оглед отчитане на влиянието на замърсяването върху околната 
среда, отделно са групирани разделите, свързани със здравни аспекти на замърсянето. 
Разгледани са основните направления на екологичната политика и държавното 
регулиране на ползването и опазването на околната среда. Включена е информация за 
изпълнение на  целите, поставени в редица национални и международни документи, в 
т.ч. европейски директиви и национални програми. Представена е информация за 
нерешени проблеми и неизпълнени ангажименти по отношение на изискванията на 
националното и европейско законодателство в областта на околната среда. 
 
Основните източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда са 
потреблението на енергия и природни ресурси от икономическите сектори и емисиите 
на вредни вещества в атмосферния въздух,  водите, почвите, депонирането на 
отпадъци. 

През 2009 г. брутното вътрешно потребление (БВП) на горива и енергия в страната 
възлиза на 17 482 ktoe и сравнено с 2000 г. намалява с 9,0%. Това е най ниската 
стойност на БВП в периода 2000 – 2009 г. БВП на ВЕИ възлиза на  1097 ktoe и спрямо 
2000 г. е нараснало с 41,1 % - основен принос за това има увеличеното потребление на 
електроенергията от ВЕИ. Целта на България е постигането до 2010 г. на 11 % дял на 
произведената електроенергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на 
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електроенергия, при условие, че климатичните фактори са благоприятни. По данни на 
МИЕТ, през 2009 г. делът на произведената електроенергия от ВЕИ в брутното 
потребление на електрическа енергия в страната е 9,8 %. И през 2009 г. българската 
икономика се характеризира с най-висока енергийна интензивност в рамките на ЕС – 
27, независимо, че за периода  2000 – 2009 г. тя намалява с над 39,1 %.   
 
Енергетиката е най-големият източник на емисии на серен диоксид и основен 
източник на емисии на азотни оксиди. Сектор „Енергия” има ключова позиция и 
съгласно инвентаризацията на парникови газове (ПГ) - източник е на 76% от 
агрегираните емисии на ПГ за последната година на инвентаризация - 2009г. Най-голям 
дял от агрегираните емисии на ПГ в сектора заемат емисиите на въглероден диоксид 
(CO2 ) – до 96%. Най-голям принос за емисиите на ПГ имат горивните процеси за 
производство на енергия – 68,0% от общите емисии на сектора. Ангажиментите на 
страната по Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисиите на 
определени атмосферни замърсители включват постигане към 2010 г. и поддържане 
впоследствие на общи годишни емисии (национални тавани) за серен диоксид (SO2 ) – 
836 хиляди тона годишно (kt/y); за азотни оксиди (NOx) – 247 kt/y; за летливи 
органични съединения (NMVOC) – 175 kt/y; за амоняк (NH3) – 108 kt/y. През 2009 г. 
нивата на емисиите на NO2, NH3, NMVOC и SO2 са по-ниски от ангажиментите на 
страната за 2010 г., по Приложение І на Директива 2001/81/ЕО и прогнозите са, че те 
ще бъдат изпълнени.  Отделно от посочените по-горе ангажименти, в Националната 
програма за ограничаване на общите годишни национални емисии на серен диоксид, 
азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк, приета с Решение № 261/2007 
г. на МС, се предвижда допълнително намаляване на нивата на емисиите на SOx, NOx, 
NH3, NMVOC. Това намаление е в резултат на прилагането на мерки за привеждане на 
големите горивни инсталации (ГГИ) в съответствие с изискванията на Директива 
2001/80/ЕО. Може да се направи заключение, че предприетите през 2009 г. мерки за 
намаляване на емисиите на серни оксиди са недостатъчни. В програмата за 2010 г. са 
заложени общи емисии на серни оксиди от 380 kt, което при отчетеното през 2009 г. 
ниво от 657 kt е трудно достижимо.  
 
Доминирането и непрекъснатото нарастване на дела на автомобилния транспорт в 
структурата на транспорта е свързано с увеличена консумация на горива и емисии на 
вредни вещества в атмосферния въздух, в т.ч. емисии на парникови газове, озонови 
прекурсори, фини прахови частици. През 2009 г. крайното енергийно потребление от 
транспорта леко намалява спрямо 2008 г., но делът му в  крайното енергийно 
потребление на страната продължава да е висок - 32,7% . И през 2009 г. потреблението 
на биогорива продължава да бъде незначително, като се запазва порядъка от 
предходните години -  0,3% - в общото потребление на горива и енергия. Не е 
постигната заложената в Националната дългосрочна програма за насърчаване на 
потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008 – 2020 г. цел за 2009 г. от 
3,5%-ен дял на биогоривата в общото потребление на енергия в сектора. Транспортът е 
най-големият източник в България на азотни оксиди, емитирайки през 2009 г. над 50% 
от националните емисии; най-значим източник на въглероден оксид с над 56% от 
всички емисии и втори по значимост източник на неметанови летливи органични 
съединения - 19,1% от националните емисии.  
 
Въпреки, че за периода 2000 – 2009 г. делът на Брутната добавена стойност  от 
аграрния сектор  в икономиката на страната постепенно спада от 13,6 % до 4,8 %,  той е 
значително по-висок в сравнение с останалите страни-членки на ЕС. През 2009 г. 
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стойността на  продукцията от селското стопанство по текущи цени  възлиза на 8010,3 
млн.лева и е по-ниска от тази през 2008г. с около 1,6 млрд.лева. Основните атмосферни 
замърсители, емитирани от селското стопанство са амоняк ( 84%) и неметанови летливи 
органични съединения, съответно 84% и 9% от националните емисии. Селското 
стопанство е източник и на парникови газове. Основните парникови газове, които се 
отделят от селскостопанските дейности  са  метан и двуазотен оксид. През 2009 г. 
емисиите от сектор "Селско стопанство" представляват 10,5% от общите емисии на 
парникови газове на България. Емисиите на метан са 36% от общите емисии на сектора 
през 2009 г. След 2002 г. се наблюдава стабилна тенденция към намаляването им, 
поради намаляване на броя селскостопански животни в страната. Анализът на данните 
показва намаление на общите емисии от селското стопанство с 67,4% спрямо базовата 
1988 г. 
 

Замърсители като серен диоксид, азотни оксиди, амоняк, неметанови летливи 
органични съединения и фините прахови частици (ФПЧ) създават най-сериозните 
проблеми за човешкото здраве  и са главната причина за влошаване на състоянието на 
екосистемите. Нивото на ФПЧ10 е значително над средното за Европа, като достига 57%  
засегнато население. През 2009 г. е регистрирано превишение на средноденонощната и 
средногодишната норма за ФПЧ10 във всички Райони за оценка и управление на 
качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Най-високи концентрации за страната са 
измерени във Видин, Перник и Пловдив. Реализираните конкретни дейности през 2009 
г. във връзка с чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух са крайно 
недостатъчни за постигането на установените със законодателството норми за качество 
на атмосферния въздух. Във връзка с установените превишения на нормите за ФПЧ10 в 
шестте РОУКАВ в страната, на основание чл.22 на Директива 2008/50/ЕО за качество 
на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, през месец април 2009 г., МОСВ 
подготви и изпрати в Европейската комисия (ЕК) нотификационна документация за 
удължаване на крайните срокове за постигане на съответствие с нормите за нивата на 
ФПЧ10 за 23 общини. През месец декември 2009 г., ЕК се произнесе отрицателно по 
искането на България за удължаване на крайните срокове за постигане на съответствие 
с нормите за ФПЧ10. Сред мотивите за взетото решение като основен е посочено 
отсъствието на оценка за всеки конкретен случай за приноса на отделните източници на 
емисии към нивата на замърсяване с ФПЧ10, т.е. съответните общински програми не 
съдържат въпросната оценка. 
 
По отношение на азотните оксиди в България се е увеличил процентът на населението 
през 2009 г. спрямо 2008 г., което живее при нива на замърсяване над допустимите 
норми, като достига 22% при ниво за Европа от 5,9%. За разлика от предходните 
години, когато проблем за качеството на атмосферния въздух по отношение 
замърсяването с азотен диоксид се наблюдава само в РОУКАВ София, през годината са 
регистрирани превишения на средночасовата норма в РОУКАВ Пловдив и Югоизточен 
РОУКАВ. Три процента от населението на страната живее при нива на замърсяване със 
серен диоксид над допустимата норма, докато за Европа този процент е под 0,3%. 
 
 
По данни на НИМХ, от края на 1970-те в България се наблюдава тенденция към 
затопляне.  2009 г. е между 10-те най-топли години, а десетилетието 2000-2009 г. е по-
топло от предходното (1990 – 1999 г.), което, от своя страна, е по-топло от  
десетгодишния период преди него (1980-1989 г.). Преобладаващият извод на 
световната наука, е че изменението на климата в глобален мащаб се дължи на 
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емисиите на парникови газове. Като страна по Рамковата конвенция на Обединените 
нации по изменение на климата (РКОНИК), България има задължението да провежда 
ежегодни инвентаризации на емисиите на парникови газове по източници и 
поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК методология. През м. октомври  2009 г. 
втора проверка на Секретариата на Рамковата конвенция по изменение на климата на 
ООН установява, че докладваната инвентаризация през април 2009 г. не отговаря на 
изискванията за “прозрачност, последователност, сравнимост, пълнота и точност”. 
Новото правителство започва усилена работа по изграждане, организация и цялостно 
подобряване на функционирането на Националната система за оценка на емисиите на 
парникови газове. Извършената инвентаризация за 2009 г. показва, че България 
изпълнява изискванията на РКОНИК и Протокола от Киото за  намаляване на емисиите 
от парникови газове с 8% за периода 2008-2012 г. спрямо 1988 г. Намалението през 
2009 г. спрямо базовата 1988 г. е 47,72%. 
В  периода септември - декември 2009 г. е изготвен и одобрен от Министерски съвет 
актуализиран Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови 
газове за периода 2008-2012 г. Планът включва 132 инсталации, които попадат в 
обхвата на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове   

 

Въз основа на данните, получени от физико химичния мониторинг на повърхностните 
води, провеждан в периода 1990-2009 г., е направена оценка за устойчиво подобряване 
качеството на водите в България. Анализът на качеството на повърхностните води по 
райони за басейново управление за 2009 г. показва  тенденция за запазване на доброто 
качество на водите по отношение на основните показатели – разтворен кислород, 
биологична потребност от кислород , химична потребност от кислород , азот амониев, 
азот нитратен , фосфати . Независимо от тази тенденция обаче в страната ни се срещат и 
водни тела в риск, за които продължава работата за достигане на добро екологично 
състояние до 2015 година. За тях в публикуваните през 2009 г. Планове за управление на 
водните басейни са заложени редица програми от мерки, чрез които да се достигнат 
целите на  Рамковата директива за водите -  достигане на добро екологично състояние 
до 2015 г. Според биологичната оценка за качество на речните води в България през 
2009 г. се запазва състоянието на водните тела със средно до слабо замърсени води и 
замърсени до средно замърсени води, установена през последните две години. На този 
етап биологичната оценка се прави на базата на елемента макрозообентос, предстои 
въвеждането в системата на ИАОС на методики за оценка на състоянието на 
повърхностните води според останалите биологични  елементи за качество, заложени в 
Рамковата директива. 

Основен замърсител на подземните води в страната са нитратите. От направения 
статистически анализ на данните за съдържание на нитрати за периода 1994-2009 г. се 
установява, че определените стойности на медианите за нитрати в подземните води на 
четирите басейнови райони са значително под стандарта за качество – 50 mg/l, което 
определя състоянието им като добро.  

В областта на управление на водите по програмата за прилагане на Директива 
91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места,  
транспонирана в националното законодателство в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за 
емисионни норми  за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани във водни обекти  към 31.12.2009 г. в страната 928 
агломерации попадат в обхвата на Директивата.  От тях 124 агломерации са с над 10 
000 екв.ж., от които: 
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• 14 агломерации имат 100 % изградена канализационна мрежа; 
• 110 агломерации имат частично изградена канализационна мрежа; 
• за 9 агломерации отпадъчните води се пречистват до необходимата степен на 

пречистване; 
• за 49 агломерации се пречистват, но не до необходимата степен на пречистване; 
• за 66 агломерации отпадъчните води не се пречистват. 
 
Почвите в страната са в добро екологично състояние, както по отношение на 
запасеност с биогенни елементи/органично вещество, така и по отношение замърсяване 
с тежки метали и металоиди. Стойностите на медианата са изцяло над приетите 
стойности за средна запасеност и под регламентираните максимално допустими 
концентрации. Регистрирани са превишения на максимално допустимите концентрации 
(МДК) на тежки метали и металоиди в по-малко от 6% от общия брой пунктове. 
Липсват превишения на МДК за живак. Около половината от пунктовете с 
регистрирани стойности над МДК попадат на териториите на обработваеми земеделски 
площи, а останалите се намират на постоянно затревени терени. В някои пунктове са 
регистрирани превишения на МДК на повече от един елемент. 
 
Засегнати са над 60% от земеделските земи в различна степен на проявление на 
водоплощната ерозия.  С висок риск от проява на водоплощна ерозия на почвата е 
1,7% от територията на страната (среден интензитет 5 до 10 t/ha/y); с  умерен - 9,2% 
(среден интензитет 5 до 10 t/ha/y). За периода 2000-2009 г. в страната са регистрирани 
около 1 533 свлачища на обща площ от 20 529 ha. Свлачищните райони са преди всичко 
в населените места и по-малко по общинската пътна мрежа. Тенденцията и през 2009 г. 
е увеличаване броя на свлачищата и засегнатата  територия. 
 
Понастоящем липсват мерки на Общностно ниво за опазване на почвите.  Това е 
основната причина, поради която предприетите мерки за опазване на почвите през 
2009г. са повече индиректни, отколкото директно ориентирани и последователни, както 
се изисква от Закона за почвите. Действията, предприети през 2009 г., са свързани 
предимно с превантивния контрол чрез процедурите за екологична оценка и оценка на 
въздействието върху околната среда по глава шеста на Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), както и чрез издаваните комплексни разрешителни по чл. 117 на  ЗООС.  
 
Националната екологична мрежа включва защитени територии, обявени съгласно 
българското специално законодателство и защитени зони като част от Европейската 
екологична мрежа "НАТУРА 2000". Приетият от Министерски съвет списък със 
защитени зони включва 114 защитени зони за опазване на дивите птици и 228 защитени 
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, покриващи 
33,8% от територията на страната. През 2009г. са обявени 11 защитени зони за опазване 
на дивите птици. Обнародвана в Държавен вестник е Наредбата за условията и реда за 
разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони.  
 
През 2009г. за шеста поредна година се изпълнява Схемата за мониторинг на 
обикновените видове птици, които се определят като най-широко разпространените 
гнездящи видове птици в България. Индексът на птиците, обитаващи горски 
местообитания, бележи обща положителна тенденция за нарастване с  8% в сравнение с 
2005 г., докато индексът на птиците, обитаващи земеделските земи и индексът на 
птиците, които не са привързани към определено местообитание, показват негативна 
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тенденция, като са намалели съответно с 10% и близо 40%. Изготвен е обобщен индекс 
на всички оценени обикновени видове птици, който показва, че тенденцията им за 
периода 2005-2009 г. е за намаление с близо 10%. 
Проследени са тенденциите в промяната в числеността на ловните видове птици и 
бозайници. През 2009 г. като цяло здравословният статус на дивеча е добър.  
 
През 2009 г. не са издавани разрешения за освобождаване на  ГМО на територията на 
страната, не са издавани разрешения за работа с ГМО в контролирани условия и не са 
регистрирани помещения за работа с ГМО в контролирани условия. 
 
През 2009г. продължава изпълнението на дейностите по Националната система за 
мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), като според капацитета на 
регионалните структури (РИОСВ, ДНП и ДПП) се прилагат някои от методиките за 
мониторинг на видове. Проведен е мониторинг на 80 вида гъби, растения и гръбначни 
животни от 7 систематични групи и на 147 вида птици – по една от методиките – 
Среднозимно преброяване. Получени са 597 попълнени полеви формуляра.  
В изпълнение на плана за действие на дива коза и кафява мечка и дейностите по 
НСМБР за първи път се проведе национален мониторинг на двата вида, който обхвана 
всички основни места за мониторинг, според методиките на НСМБР. 
 
През последните години общата площ на горския фонд непрекъснато се увеличава 
като към 2009 г. тя се равнява на 4,130 млн. хектара. Горският фонд в България покрива 
37,20 % от общата територия на страната, като с гори са покрити 3749,12 млн. хектара 
или 33,70 %. Общият дървесен запас на страната, изчислен през 2005 г., възлиза на 591 
млн.m³. Годишният прираст възлиза на 14 млн. m³, което прави около 4 m³ на 1 ha.  
 
Като едно от най-важните постижения на дългогодишния мониторинг на горите в 
България и Европа, е разработването на хармонизирана система от индикатори и 
критерии за здравословното състояние на горите, така също и съответните методи за 
наблюдение. Прилагането на тези методи позволява добра сравнимост на резултатите 
получени от мониторинговите дейности. През 2009 г. стартира проект FutMon – LIFE 
07 ENV/DE/000218 “Бъдещо развитие и изграждане на единна мониторингова система 
на горите на ниво Европейски съюз” с цел ревизиране на съществуващите и залагане на 
нови постоянни пробни площи (ПП) за наблюдение на горските екосистеми на ниво – I. 
През 2009г. са обследвани 159 пробни площи (149 ПП ревизирани и 10 от старата 
мрежа за мониторинг). Комплексната оценка за състоянието на насажденията показва, 
че 88,31 % са в групата са в добро състояние. Само 0,26 % са  „силно” засегнатите 
дървета.. Обобщените резултати за всички наблюдавани дървета показват, че за този 
период, влошаване в състоянието се отчита при 42,40% от наблюдаваните дървета, без 
изявен тренд са 11,80% и при 45,80%  е регистрирано подобрение.  
 
По параметри на пожарния риск в горите, България се приобщава към традиционно 
опасния в пожарно отношение район на Средиземноморието. Статистиката на 
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) за възникналите горски пожари в страната 
през 2009г. показва спад на броя и площта на засегнатите територии, в сравнение с 2008 
г. По данни на ИАГ през 2009 г. са възникнали 314 горски пожара, разпространили се 
върху площ от 2 276 ha, като от тях 3,7%- 83,2 ha са засегнати от т.н. върхови пожара. 
През 2009 г. на територията на НП “Централен Балкан” са възникнали пожари върху 
0,8 ha, докато в НП “Пирин” и НП “Рила” пожари не са възниквали. Горските пожари 
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са от най-големите източници на CO2 в атмосферата, оказващ влияние върху 
изменението на климата.  
През годината не са наблюдавани повишавания на специфичната активност на 
естествени и техногенни радионуклиди в атмосферен въздух, почви и повърхностни 
води. Радиационният статус в 30-km зона на АЕЦ “Козлодуй” показват липса на 
влияние от експлоатацията на атомната централа върху компонентите на околната 
среда. 
 
През 2009 г. са приети от общинските съвети и докладвани пред Европейската Комисия 
от министъра на околната среда и водите  първите разработени за РБългария 
Стратегически шумови карти за трите най-големи града на страната – София, 
Пловдив и Варна. Общата оценка на шумовото състояние на градовете показва, че най-
слабо въздействие върху шумовите нива имат железопътният трафик и промишлените 
предприятия, а основните причинители на наднормени нива на шум са интензивният 
автомобилен трафик и въздушният транспорт.  
Данните от стратегическата шумова карта на гр.София показва , че основен източник на 
шум за населението е автомобилният трафик. 58,92% от населението на София е 
изложено на над гранични стойности за показателя  „денонощно ниво на шум”, а 
72,23% – на над гранични стойности за показателя „нощно ниво на шум”.  
Промишлените източници на шум не оказват неблагоприятно влияние върху 
акустичната среда на град София. Липсват жители, изложени на нива на шум над 
граничните стойности от тези източници. Този факт може да бъде обяснен с тяхното 
локално действие и разположението им предимно в промишлените зони на града. 
Проведените непрекъснати измервания на авиационен шум за 2009г. показват, че в 
жилищните квартали, западно от летище София, денонощните 24-часови еквивалентни 
нива на шума при наличие на полети са в границите на нормите (66 dB(A)), съгласно 
българското законодателство. 

 

Образуваните количества отпадъци през периода 2000 – 2009 г. са средно около 15 197 
kt годишно1. През 2009 г. общото количество образувани отпадъци е 18 110 kt. (в т.ч. 
706 kt опасни, 3 561  kt битови и 13 843 kt производствени). Намалението е около 2 030 
kt спрямо 2008 г. От 1999 г. насам средните количества образувани битови отпадъци на 
човек от населението за България са по-ниски от тези за страните-членки на (ЕС-272.). 
Нормата на натрупване за ЕС–27 за 2009 г. е 513 kg/capita/year, като за България тя е 
470 kg/capita/year. За 2009 г. от всички страни-членки на ЕС България е с най-висок дял 
на депонираните битови отпадъци спрямо събраните битови отпадъци от обслужваните 
населени места. Продължава да нараства делът на населението, обхванато от системите 
за организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци - от 78,6% през 
2000 г. до 96,6%  през 2009 г. Целите за повторно използване и оползотворяване и 
целите за повторно използване и рециклиране на отпадъци от моторни превозни 
средства, оловно-кисели негодни за употреба батерии и акумулатори, както и целите по 
събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), 
образувано от бита и целите по рециклиране на ИУЕЕО за 2009 г. са изпълнени. За 
първа година са постигнати целите за оползотворяване на отработени масла.  

                                                 
1 Отпадъците, образувани от разкриването, добива и преработването на подземни природни богатства (с код на групата 01 от 
Списъка на отпадъците, съгласно Приложение 1 към Наредба 3 от 01.04.2004 ) са изключени от анализа. 
2 Устойчиво развитие на България 2007, НСИ 
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ЕНЕРГЕТИКА 
 
През 2009 г. брутното вътрешно потребление в страната възлиза на 17 482 ktoe1 и сравнено с 
2000 г. намалява с 9,0%. В периода 2000-2009 г. значително се е увеличило потреблението на 
суров нефт (17,6%), като същевременно нефтопродуктите предназначени за износ са 
увеличени с 66,3%. За периода най-голямо производството на първична енергия е отчетено 
през 2006, дължащо се основно на ядрената енергия и въглищата. България разполага с 
ограничени енергийни ресурси - въглища, нефт и природен газ. Поради предсрочното 
извеждане на четири блока на АЕЦ „Козлодуй” потреблението на ядрена енергия е намаляло 
с 21,2%, а потреблението на въглища бележи спад от 6,0%. Eнергийна интензивност на 
икономиката (тона нефтен еквивалент за 1000 евро БВП (2000 = 100)) през периода 2000 – 
2009 г. намалява с над 39,1 %. Въпреки това българската икономика се характеризира с най-
висока енергийна интензивност в рамките на ЕС – 27. През 2009 г. потреблението на ВЕИ 
възлиза на  1112 ktoe и спрямо 2000 г. е нараснало с 42,3 %. През 2009 г. потреблението на 
електроенергия от ВЕИ възлиза на 318 ktoe и делът на електрическата енергия от ВЕИ в 
брутното вътрешно потребление на електрическа енергия в страната достига до 9,8 %. 
Доминиращият възобновяем източник е водната енергия - 93,3 % от произведената от ВЕИ 
през 2009 г. електрическата енергия. От края на 2009 година е в експлоатация и най-големия 
вятърен парк в страната -  Вятърен парк “Свети Никола”, с инсталирана мощност от 156 
MW. Производството на електрическа енергия от вятърни електроцентрали продължава да 
нараства, но все още делът му е минимален и през 2009 г. представлява 6,5 % от 
произведената електрическа енергия от ВЕИ в страната. Целта на България е постигането 
до 2010 г. на 11% дял на произведената електроенергия от ВЕИ в брутното вътрешно 
потребление на електроенергия. През 2009 г. произведената електрическа енергия от ВЕИ 
представлява 8,3 % от брутното производство на електрическа енергия в страната. 
Енергетиката е най-големият източник на емисии на серен диоксид и основен източник на 
емисии на азотни оксиди. Преговорни ангажименти на страната по Директива 2001/81/ЕС 
включват постигане към 2010 г. и поддържане впоследствие на общи годишни емисии 
(национални тавани) за серен диоксид  – 836 хиляди тона годишно(kt/y); за азотни оксиди – 
247 kt/y; за летливи органични съединение – 175 kt/y; за амоняк – 108 kt/y.  През годината в 
сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Марица Изток 2” и ТЕЦ „Марица Изток 3” са уловени 458,9 
хиляди тона серен диоксид. Въпреки предприетите мерки,  към края на 2009 г. все още не са 
изпълнени част от ангажиментите по преговорната позиция по Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите от големите горивни инсталации (ГГИ) по отношение на общото 
количество на емисиите на серен диоксид, прах и азотни оксиди от ГГИ. 
 
 
 
РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА 2000 – 2009 г. 2

Общ горивоенергиен баланс на страната  
През 2009 г. производството на първична енергия възлиза на 9 588 ktoe (съгласно „Общ енергиен баланс” 
2009 г., НСИ. В периода 2000-2009 г. най-голямо производството на първична енергия (ППЕ) е отчетено 
през 2006 г., дължащо се основно на ядрената енергия и въглищата. България разполага с ограничени 
енергийни ресурси - въглища, нефт и природен газ. Важно значение за енергийната независимост на 
страната заемат въглищата, чиито дял е съответно 44% за 2000 г. и 47,56 % за 2009 г. от ППЕ. От 2004 г. се 
наблюдаваше значително увеличение на добива на природен газ – резултат от разработването на газовото 
находище “Галата”, но през 2009 г.добивът на природен газ е намален с 93 % спрямо 2008 г. главно поради 
изчерпване на находището „Галата”. Използването на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в 
страната, основно водна енергия и биомаса, е нараснало от 788 хиляди тона (ktoe) през 2000 г. до 1112 ktoe 
през 2009 г. 
                                                           
1 ktoe  - хиляди тона нефтен еквивалент 
2 Информацията е предоставена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 



През 2009 г. България е внесла 11939 ktoe енергийни ресурси, което е с 4,1 % повече в сравнение с 2000 г. 
Износът на горива и енергия през 2009 г. в сравнение с 2000 г. има ръст с 48,8 % поради ръст в изнасяните 
количества нефтопродукти и електрическа енергия. 
 
Крайно енергийно потребление 
Крайното енергийно потребление през 2009 г. спрямо 2000 г. е нараснало с 2,4%, като това е резултат от 
повишаване на потреблението в сектор Транспорт и намаляване в сектор Индустрия. С най-съществено 
значение е нарастването на потреблението в сектор Транспорт 50,8%, дължащо се на увеличеното 
потребление на горива в автомобилния транспорт. 
 
Като цяло потреблението 2009 г. спрямо 2000 г. в сектор Домакинства, търговия, общ. организации и др. се 
е увеличило с 4,1%, но потреблението в Домакинствата е намаляло с 1,8%, както и потреблението в 
селското, горското стопанство и риболова е намаляло с 40,1%. 
 

Фиг. 1  Крайно енергийно потребление по икономически сектори, 2000 – 2009 г., кtoe 
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Брутно вътрешно потребление на горива и енергия  
 
Таблица 1 Брутно вътрешно потребление на горива и енергия в страната по видове източници, 2000-
2009 г., ktoe 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Въглища 6 725 7 120 6 464 7 253 7 081 6 890 6 868 7 642 7 486 6 319 
Горива от въглища 26 145 106 112 80 64 121 193 48 42 
Природен газ 2 932 2 738 2 404 2 500 2 517 2 818 2 905 3 010 2 913 2 161 
Суров нефт и нефтени 
дестилати 5 453 5 457 5 365 5 291 5 761 6 568 7 278 7 121 7 341 6 414 

Нефтопродукти  -1 233 -1 365 -892 -638 -1 372 -1 573 -2 106 -2 175 -2 474 -2 050
Ядрена енергия 4 924 5 277 5 463 4 594 4 444 4 851 5 162 3 728 3 977 3 878 
Други горива  12 1 8 28 31 58 59 68 0  
Биомаси 546 543 639 681 708 692 736 675 772 761 
Водна енергия (без ПАВЕЦ)  
и други ВЕИ 230 149 189 260 272 406 404 286 286 351 

Електронергия -397 -595 -541 -472 -505 -652 -666 -385 -460 -436 
Топлинна енергия от 
химически процеси    42 

Общо 19 218 19 470 19 205 19 609 19 017 20 122 20 761 20 163 19 889 17 482
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Дял на ВЕИ в брутното 
вътрешно потребление * 4,1% 3,6% 4,4% 4,9% 5,3% 5,7% 5,8% 5,1% 5,3% 6,4% 

 
Източник: НСИ 
* този показател се различава от Дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия 
 
 
През 2009 г. брутното вътрешно потребление в страната възлиза на 17 482 ktoe и сравнено с 2000 г. 
намалява с 9,0%. В периода 2000-2009 г. значително се е увеличило потреблението на суров нефт (17,6%), 
като същевременно нефтопродуктите предназначени за износ са увеличени с 66,3%. Поради предсрочното 
извеждане на четири блока на АЕЦ „Козлодуй” потреблението на ядрена енергия е намаляло с 21,2%, а 
потреблението на въглища бележи спад от 6,0%. 

Фиг. 2  Брутно вътрешно потребление на горива и енергия в страната , 2000-2009г., кtoe 
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Източник: НСИ  

 
През 2009 г. показателят брутно вътрешно потребление на глава от населението е 2,30 toe и при съпоставка 
с 2000 г. е видно намаляване с 0,04 toe. При сравняването му със средното брутно вътрешно потребление на 
човек от населението за страните от ЕС – 3,615 toe, се констатира, че потреблението на човек от 
населението в България е с 27,5% по-малко отколкото в ЕС (по данни за 2008 г.). 

 
Таблица 2  Брутно вътрешно потребление на горива и енергия  на човек от населението,  
2000– 2009 г., toe 
 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
БВПЕ/население, toe 2,35 2,46 2,44 2,51 2,44 2,60 2,70 2,63 2,61 2,30 

 
Източник:НСИ 
 

Енергийна интензивност  

Енергийната интензивност на икономиката като цяло и на секторите създаващи добавена стойност, е 
основен индикатор за нивото на енергийна ефективност. Българската икономика се характеризира с най-
висока енергийна интензивност, определена като съотношение на потреблението на енергия спрямо БВП в 
рамките на ЕС – 27. В таблица 4 са включени данни за първична (ПЕИ) и крайна енергийна интензивност 
(КЕИ) на икономиката на България за периода 2005-2009 година в килограм нефтен еквивалент за лев по 
постоянни цени от 2000 г. (kgoe /lv 00). 
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Таблица 3  Първична и крайна енергийната интензивност в периода 2005– 2009 г. 

 

показател мерна 
единица  2005 2006 2007 2008 2009 

ПЕИ kgoe /lv 00 0,563 0,545 0,497 0,462 0,427 
КЕИ kgoe /lv 00 0,260 0,255 0,235 0,219 0,207 

   
Източник: АЕЕ 
 

По информация на Агенцията по енергийна ефективност крайна енергийна интензивност за 2007, 2008 и 
2009 за трите сектора които произвеждат добавена стойност, в килограма нефтен еквивалент за 1 лев по 
цени от 2000 г. има следните стойности: 
 
Таблица 4 Крайна енергийна интензивност по сектори за периода 2007 – 2009 г. 
 

 2007 2008 2009 
Индустрия  0,367 0,328 0,256 
Селско стопанство 0,116 0,063 0,066 
Услуги 0,04 0,039 0,040 
Транспорт 0,066 0,066 0,068 

 
Източник: АЕЕ 

 
Рязкото намаление на интензивността в индустрията през 2009 се дължи главно на преструктуриране .  
Добавената стойност в селското стопанство също има големи колебания в последователни години в 
зависимост от реколтата. Отделно е показана енергийната интензивност на транспорта защото тя изчислява 
към целия брутен вътрешен продукт, защото се смята че транспорта обслужва всички други сектори и е 
наложително изваеждането отделно и на неговата енергийна ефективност. Интензивността на транспорта 
не може да се сравнява с другите три сектора по абсолютна стойност. 
 
Таблица 5 Енергийна интензивност в периода 2000 – 2009 г. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Енергийна интензивност,   
toe за 1000 $ БВП (2000 = 100) 1,490 1,449 1,366 1,322 1,201 1,195 1,157 1,056 0,981 0,907 

 

Източник: НСИ 

 
Брутно вътрешно потребление на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
 
През 2009 г. потреблението на ВЕИ възлиза на  1 112 ktoe и през периода 2000 - 2009 г. е нараснало с 42,3 
%. В сравнение с 2008 г. нарастването е в размер на 5,1%. Основен принос за това има увеличеното спрямо 
2008 г. с 25,7 % потребление на електроенергията от ВЕИ. През 2009 г. потреблението на електроенергия от 
ВЕИ възлиза на 318 ktoe. 
 
Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници 

За производството на електрическа енергия от ВЕИ в страната се използват водна, вятърна и слънчева 
енергия. Доминиращият възобновяем източник, използван за производство на електрическа енергия 
е водната енергия.  

През 2009 г. са изградени и присъединени към електроенергийната система на страната общо 244,6 MW  
мощности, от които 221 MW вятърни мощности. От края на 2009 година е в експлоатация и най-големия 
вятърен парк в страната – Вятърен парк “Свети Никола”, с инсталирана мощност от 156 MW.  В сравнение 
с 2008 г. делът на инсталираните вятърни централи е нараснал от 5,1 % на 13,8 % през 2009 г.  
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Изграждането на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) започна след определянето на 
преференциална цена от ДКЕВР в края на 2006 г. От 2007 до 2009 г. инсталираната мощност е нараснала от 
0,03 MW на 5,7 MW. 

Таблица 6 Инсталирани мощности за производство на електрическа енергия от ВЕИ в Р България в 
периода 2005 – 2009 г., MW 
 
 Мярка 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
ВЕЦ MW 1 879,4 1 883,4 1 876,3 1 865,4 1 869,3 77% 
МВЕЦ MW 164,3 175,7 197,7 205 214 8,8% 
ВтЕЦ MW 7,5 25,5 40,7 112,6 335,3 13,8% 
ФЕЦ MW 0,0 0,0 0,03 0,114 5,7 0,2% 
ЕЦ на биогаза MW 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,1% 
Инсталирана мощност на 
централи на ВЕИ 

MW 2 051,2 2 084,6 2 114,7 2 183,2 2 427,8 100% 

ПАВЕЦ “Чаира” MW 864 864 864 864 864  
 

Източник: МИЕТ 

През 2009 г. произведената електрическа енергия от ВЕИ е 3 718 GWh и представлява 8,8 % от брутното 
производство на електрическа енергия3 в страната (42 381 GWh).  

Във водноелектрически централи е произведена 93,5 % от електрическата енергия от ВЕИ в страната. 
Производството на електрическа енергия от ВтЕЦ продължава да нараства, но все още делът му е 
минимален и е 6,5 % от произведената електрическа енергия от ВЕИ в страната.    

 
Таблица 7 Производство на електрическа енергия от ВЕИ, 2005 - 2009 г., GWh 
 
 Мярка 2005 2006 2007 2008 2009 2009 
ВЕЦ GWh 3 788,3 3 717,9 2 874,2 2 296,4 2 866 77,2% 
МВЕЦ GWh 548,2 520,1 504,48 527,3 603,8 16,3% 
ВтЕЦ GWh 4,5 19,8 46,8 121,8 235,9 6,4% 
ФЕЦ GWh 0,0 0,0 0,06 0,167 3,3 0,1% 
ЕЦ на биогаза GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,1% 
Производство на електрическа 
енергия от ВЕИ 

GWh 4 341 4257,8 3 425,5 2 945,6 3 711 100% 

ПАВЕЦ “Чаира” GWh 342 277 360 453 583  
 
Източник: МИЕТ 

През 2009 г. производството на електрическа енергия от ВЕИ е увеличено с около 25 % в сравнение с 2008 
г.; брутното вътрешно потребление на електрическа енергия в сравнение с 2008 г.  – с 4,5 % и това позволи 
увеличаване дела на електрическата енергия от възобновяеми източници до 9,8% в брутното вътрешно 
потребление на електрическа енергия в страната.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3под брутно производство на електрическа енергия в страната се разбира сумата от брутното производство на 
електрическа енергия от всички видове централи в страната, намалено с произведената електрическа енергия от 
ПАВЕЦ „Чаира”. 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  
 
Изменение на климата  
Емисии на парникови газове (ПГ) от сектор „Енергия” 1988 – 2009 г.4

 
Сектор „Енергия” има ключова позиция в националната икономика. Същевременно той е източник на 76 % 
от агрегираните емисии на ПГ за последната година на инвентаризация - 2009 г. Най-голям дял от 
агрегираните емисии на ПГ в сектора заемат емисиите на CO2 – до 96 %.Най-голям дял от емисиите на ПГ 
имат горивни процеси за производство на енергия – 68.0 % от сумарните емисии на сектора.  
На следващата фигура може да се проследи тенденцията в промяната на емисиите на ПГ от сектор 
„Енергия” в сравнение с общите емисии за периода от 1988 г.(базовата година за България) до 2009 г. 

 
Фиг. 3 Тенденции в емисиите на ПГ от сектор „Енергия” и националните емисии на ПГ за периода , 

1988 – 2009 г., Gg CO2-екв. 
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Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2009  г. 
 
Замърсяване на въздуха 

Количество на емитираните вредни вещества от енергетиката 
 
ТЕЦ са най-големият източник на серен диоксид, емитирайки 617,2 хил. тона или 93,9% от общото 
емитирано в страната количество. Само Енергиен комплекс „Марица – Изток” емитира 56% от 
националните емисии на серен диоксид. През годината в сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Марица 
Изток 2” и ТЕЦ „Марица Изток 3” са уловени 458,9 хиляди тона серен диоксид.  
 
Един от основните източници на азотни оксиди са ТЕЦ. През годината те са източник  на 30% от общото 
количество, емитирано в страната от антропогенна дейност и природа. 
 
Генерирани производствени и опасни отпадъци от производство и разпределение на електрическа 
енергия, газообразни горива и топлинна енергия»  
 
През 2009 г. отрасъл “Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива” е 
генерирал общо 6 851 хиляди тона производствени и опасни отпадъци, като само 0.03% от тях са опасните. 
Количеството  отпадъци генерирани от отрасъла през последните 6 години остава относително постоянно – 

                                                           
4 Съгласно използваната при инвентаризациите на емисиите на парникови газове класификация на икономическите 
дейности по IPCC в сектор „Енергия” се включват емисии от горивните процеси на следните подсектори – енергетика, 
преработващи индустрии и строителство, транспорт, услуги, домакинства, селско и горско стопанство и други. 
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средно 7 568 хиляди тона. От генерираните производствени отпадъци от този отрасъл с най-голям дял са 
отпадъците от пепел и сгурии от ТЕЦ. 
 
Въздействие на ядрената енергетика върху околната среда  
 

Радиоактивни емисии от АЕЦ “Козлодуй“ 

Радиоактивните газообразни изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” - радиоактивни благородни газове (РБГ), 
дългоживеещи аерозоли (ДЖА) и йод-131 се контролират непрекъснато за всяка вентилационна тръба. 

Общата активност на изхвърлените в атмосферата радиоактивни благородни газове от вентилационните 
тръби през 2009 г. е 0, 656 TBq, което е 0,01% от новите значително по-ниски допустими стойности, 
въведени през 2007 г. За дългоживущите аерозоли тази стойност е 63 MBq, представляваща 0,12 % от 
допустимите стойности и за йод-131, съответно 0,006 GBq, което е 0,009%.от допустимата стойност. 

 

Таблица 8 Газоаерозолни изхвърляния от  АЕЦ “Козлодуй“, 2009 г. 

Газоаерозолни  
изхвърляния 

Обща активност % от  
допустимата  стойност 

Радиоактивни благородни газове (РБГ), TBq 0.656 0.01 
Йод-131, GBq 0.006 0.009 
Дългоживущи аерозоли(ДЖА), MBq 63 0.12 

 

Източник: Агенция за ядрено регулиране 

Сумарната активност на изхвърлените в “отводящия ” канал на централата, а от там и в р. Дунав 
технологични дебалансни и отпадъчни води  е по-ниска от пределно допустимите стойности, разрешени от 
Агенцията за ядрено регулиране. Общата активност (без тритий), е 229 MBq, като за тритий е 23 700 GBq – 
съответно 0,03% и 12,8 % от годишните лимити. 

 

Таблица 9 Дебалансни и отпадъчни води от  АЕЦ “Козлодуй“ 

Дебалансни и отпадъчни води % от годишните лимити Обща активност 
без Тритий, MBq 0.03 % 229 
Тритий, GBq 12.8% 23 700 

 

Източник: Агенция за ядрено регулиране 

 
Получените данни потвърждават ефективността и нормалното функциониране на системите и 
оборудването за специална обработка и пречистване на водите от технологичния цикъл на централата. 
 
Радиоактивни отпадъци от дейността на АЕЦ „ Козлодуй” 

Течните радиоактивни отпадъци (РАО), генерирани при експлоатацията на АЕЦ, са течни радиоактивни 
концентрати (“кубов остатък” – КО) и органични РАО – водни суспензии на отработени смоли и сорбенти, 
както и малки количества радиоактивно замърсени масла. Различните течни РАО следват различни 
технологични схеми и се съхраняват отделно в резервоари в специализираните корпуси (СК) към 
блоковете. 

Твърдите РАО се сортират на мястото на генерирането им по радиометрични характеристики и по вид на 
материала. Твърдите РАО, които представляват активирани материали с относително висока активност, се 
съхраняват в специални съоръжения, разположени в централните зали на реакторите на 1 – 4 блок и в СК-3 
към 5 и 6 блок. Генерираните ниско и средно активни твърди РАО се събират на определени за това места 
от където се транспортират в съоръжението на Специализираното поделение  „РАО Козлодуй”(СП „РАО 
Козлодуй”)  към Държавното предприятие  „РАО” (ДП”РАО”) за преработване и кондициониране. 

През 2009 г. СП „РАО Козлодуй” извършва дейности, свързани със събирането, сортирането, преработката 
и кондиционирането на цялото количество РАО, генерирано в резултат на експлоатационните и ремонтни 
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дейности на “АЕЦ Козлодуй” за 2009 г. и дейности, свързани с експлоатацията на хранилищата за 
временно съхраняване на твърди и кондиционирани РАО на площадката на “АЕЦ - Козлодуй” ЕАД, а също 
и тези свързани с преработката на част от твърдите РАО, генерирани в предишни периоди и съхранявани в 
непреработен вид на площадка „Варово стопанство”. Общо през годината са преработени 1228,82 
m3 твърди и 463, 00 m3 течни РАО от АЕЦ-Козлодуй.  Общият брой на стоманобетонните контейнери в 
склада за съхранение на кондиционирани РАО в края на 2009 г. е  943 броя.  
 
В таблица 9 е включена информация за обемите събрани , преработени и съхранени РАО от АЕЦ 
„Козлодуй” през периода 2000 – 2009 г. по години и видове , а на фиг.4 е представено разпределението по 
видове на събраните и преработени РАО от дейността на АЕЦ „Козлодуй” през 2009 г. и преработени РАО, 
генерирани от дейността на АЕЦ „ Козлодуй” през предишни години (площадка „Варово стопанство”). 
 
Таблица 10 Събрани, преработени, кондиционирани и съхранени РАО в СП „РАО Козлодуй” по 
години и по видове в периода 2000 – 2009 г. , m3  
 

Обеми РАО, m3 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
 
2009 г. 
 

Приети и 
преработени течни 
РАО 

0 0 0 0 286 421,75 438 415,8 464,26 463,00 

Пресуеми твърди 
РАО 1160 1250 1345 1522 968 812 773 1110 796,03 1151,12

Метални РАО 29,824 28,070 71,929 68,421 78,245 72,807 38,414 131,7 133,43 77,70 

Общо твърди РАО 1189,82 1278,07 2694,99 1590,42 1046,64 884,87 811,18 1241,7 929,46 1228,82
Непреработени 
РАО, „Варово 
стопанство” 

3705 3769 3883 3877 3835 3148 2895 3296 3023 2903 

Общо СтБК в 
ССКРАО, бр.     241 368 545 691 818 943 

 

Източник: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

Фиг. 4 Приети, преработени и кондиционирани РАО от АЕЦ- Козлодуй  и преработени РАО от 
„Варово стопанство” по видове за 2009 г., m3

1151,12

77,7

463

Пресуеми  РАО Метални РАО Течни РАО

 

299,54

70,7

Пресуеми Метални

 

Източник: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
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РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Документи и цели на европейско и национално ниво свързани с намаляване на емисиите на вредни 
вещества в атмосферния въздух   
 

• Директива 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) 
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) 
 

През 2007 г. от Министерския съвет с Решение №261/23.04.2007г. е приета Национална програма за 
намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и 
амоняк в атмосферния въздух. Програмата е разработена на основание чл.10а от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, в изпълнение на поетите ангажименти, съгласно Преговорната позиция на Р България 
по глава 22 “Околна среда” от законодателството на Общността. В частност, във връзка с чл.6 на 
Директива 2001/81/ЕС относно национални тавани за емисиите на определени атмосферни замърсители, 
който изисква приемането на такава програма от страните членки. Към момента споменатите по-горе 
преговорни ангажименти на страната по Директива 2001/81/ЕС включват постигане към 2010г. и 
поддържане впоследствие на следните стойности за общите годишни емисии (национални тавани), 
изразени в килотона за година (kt/y): за серен диоксид (SO2) – 836 kt/y; за азотни оксиди (NOx) – 247 kt/y; за 
летливи органични съединение (ЛОС) – 175 kt/y; за амоняк (NH3) – 108 kt/y Трябва да бъде подчертано, че 
посочената стойност за серен диоксид (836 кт/год) не отчита ефекта от прилагането на Директива 
2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите от големите горивни инсталации (ГГИ), по отношение 
намаляването на емисиите на серен диоксид от тях и не е единственото задължение, което страната има по 
отношение на нивата на емисиите от този замърсител. При пълно изпълнение на мерките по ПП (към края 
на 2009г.) общото количество на емисиите на серен диоксид трябва да бъде под 179.7 kt/y. Възможността за 
намаляване на емисиите на серен диоксид до това количество е доказана със специално проучване, 
възложено от бившето Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, въз основа на което бе 
разработена Програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС (Приложение 15 към Допълнителна 
информация CONF-BG 02/03), приета с Решение №216 на МС от 04.04.2003г. Посоченият таван за 
емисиите на серен диоксид от ГГИ, заедно с тавани за емисиите на прах (8.9 kt/y) и азотни оксиди (42.9 
kt/y), са записани като задължения за страната от 2008г. в Договора за присъединяване на България към 
Европейския съюз.  

През 2009г. от заложените в Програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС мероприятия в енергийния 
сектор e изпълнено следното: 

- ТЕЦ “Марица изток 2” – от м. юни 2009г. блокове 3 и 4 (с рехабилитирани електрофилтри) се 
експлоатират със сероочистваща инсталация (СОИ) работеща със степен на сяроочистка от 94%; 

- ТЕЦ “Марица изток 3” - 100% от мощностите (парогенератори ЕК1, ЕК2, ЕК3 и ЕК4) (с 
рехабилитирани електрофилтри) се експлоатират със сероочистващи инсталации (СОИ 1 и СОИ 2), 
работещи със степен на сяроочистка от 94%; 

- ТЕЦ “Русе - Изток” използва въглища със съдържание на сяра под 0.4%, като с това се осигурява 
спазването на определената норма за допустима емисия (НДЕ) за серен диоксид от 400 mg/Nm3. През м. 
декември 2009г. операторът е предприел процедура за изменение на КР №46/2005г., като е поискал 
удължаване на срока за рехабилитация на ЕФ на блок 3  за след 2009г. В тази връзка, от 01.01.2010г. блокът 
е изведен от обхвата на КР до приключване на рехабилитацията на ЕФ;.  
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- “ДЕВЕН” АД От експлоатация са изведени ПГ 1, ПГ 4 и ПГ 5, като на тяхно място от 01.12.2009г. е 
въведен в експлоатация нов парогенератор на кипящ слой; 

- ТЕЦ “Република” От 10.08.2009г. от експлоатация са изведени, ПГ от 1 до 4, а от 14.04.2009г. е въведен 
в експлоатация ПГ 5 (с нов електрофилтър);  

- ТЕЦ “Сливен” Операторът е предложил през м. декември 2009г (и е започнал да изпълнява), програма 
за ограничаване на капацитета на инсталацията под 50 MWth и излизане от обхвата на Директива 
2001/80/ЕО при което ще отпадне задължението за извеждане от експлоатация на двата  ПГ на твърдо 
гориво. Програмата включва ограничаване на индивидуалната топлинната мощност на всеки един от ПГ 
на твърдо гориво под посочената стойност и извеждане от експлоатация на водогрейните котли. След 
приключване на програмата инсталацията трябва да спазва НДЕ за серен диоксид, азотни оксиди и прах по 
Наредба №1 (ДВ, бр.64/2005г.). 
Същевременно има инсталации, които през 2008г. закъсняват с графика за осъществяване на 
инвестиционните мероприятия за привеждане в съответствие: 
- ТЕЦ “Свилоза” на практика все още не е започнала изпълнението на мероприятията по ПП; 
- През 2009г. ТЕЦ “Република" все още не е  започнала изграждането на СОИ на ПГ 5; 
- В ТЕЦ “Марица Изток 2” изграждането на СОИ за блокове 5 и 6 се осъществява с голямо закъснение. 
 
Документи и цели на европейско и национално ниво свързани с намаляване на енергийното 
потребление, подобряване на енергийната ефективност, намаляване на енергийната интензивност и 
увеличаване на дела на  възобновяеми енергийни източници   

 

Национални документи 

• Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г - Планът за действие 
е първият от трите национални плана за действие по енергийна ефективност, разработен в 
съответствие с чл.14 на Директива 2006/32/ЕО. относно енергийната ефективност при крайното 
потребление и енергийни услуги 

• Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-
2020 г.; 

• Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни 
източници 2005-2015 г.; 

• Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в 
транспортния сектор 2008-2020 г.; 

• Закон за енергетиката; 
• Закон за енергийна ефективност; 
• Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата. 

 
Европейски документи 

• Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните 
услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз 

• Директива 2001/77/EО за насърчаване производството на електроенергия от възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) във вътрешния пазар на електроенергия; 

• Директива 2003/30/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 8 май 2003 г. за насърчаване 
използването на биогорива и други възобновяеми горива в сектор Транспорт; 

• Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 
директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО 

 

Цели по отношение на Енергийна ефективност 

Съгласно Директива 2006/32/ЕО, основната цел е всички страни–членки да постигнат спестяване на горива 
и енергии, до година от прилагането на Директивата ( т.е. до 2016 г.), в размер на 9 % от осреднената 
стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.  
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В изпълнение на Директивата България приема индикативна национална цел за енергийно спестяване до 
2016 година в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години (средно по 1 % 
годишно), което означава, че страната трябва осигури спестяване на горива и енергии на обща стойност 627 
ktoe.  

Първият 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. 

Междинната цел възлиза на 209 ktoe спестени горива и енергии до края на 2010 година, което представлява 
3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 
2001-2005 година 
 
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. По данни на МИЕТ, през 2009 г. делът на произведената електроенергия от ВЕИ в брутното 
потребление на електрическа енергия в страната е 9,8 %. 

Директива 2003/30/ЕО поставя пред държавите – членки на ЕС задължение да гарантират, че минимална 
част от биогорива и други възобновяеми  горива са пуснати на техните пазари, и че вследствие на това ще 
се определят национални примерни цели. 

В Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 
2008-2020 г. са определени националните индикативни цели за насърчаване на потреблението на биогорива 
в страната за периода 2008-2020  г. Определени са следните национални индикативни цели за 
потреблението на биогорива в транспортния сектор: 2008 г. – 2 %, 2009  г. – 3,50  %; 2010  г. – 5,75  %; 2015  
г. – 8,00  %; 2020  г. – 10,00  %.  

През 2009 г. бе констатирано, че на практика не се изпълнява законовото изискване за задължително 
смесване на течните горива от нефтен произход с биокомпонент по Закона за възобновяемите и 
алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) и по този начин не се постига и 
изпълнението на заложената национална индикативна цел.  

Това наложи предприемане на съответни мерки за преодоляване на констатираните проблеми и 
осигуряване изпълнението на изискването за смесване.  

През декември 2009 г. беше приет от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за 
възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. 
 
Мерки за намаляване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух от големи 
горивни инсталации  
 
През 2009 г. е осъществена координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните 
големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика, в т.ч. 

• Проект “Рехабилитация на блокове 1–4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 – 4 
и увеличаване на ефективността на използване на парата при запазване на топлинната мощност на 
ПГ на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД”;  

• Проект „Рехабилитация и модернизация на ТЕЦ „Марица Изток 3 ЕАД”. Проектът приключи през 
2009 г.; 

• Проект „Рехабилитация на топлофикационната система на град София”. Проектът приключи през 
2009 г.; 

• Проект “Рехабилитация на "Топлофикация - Перник" ЕАД”. Проектът приключи през 2009 г.; 

• Проект “Междусистемен електропровод 400 кV п/ст.”Щип” /Р. Македония/ п/ст.“Червена могила” 
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/Р. България/”. Проектът приключи в началото на 2009 г.; 
 

Мерки и програми за подобряване на енергиината интензивност и енергийната ефективност 

Законодателни мерки  

През 2009 г. СА разработени и приети наредбите по Закона за енергийната ефективност, транспониращи 
директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги както 
следва: 

• Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на 
тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона 
за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за 
оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, в сила от 10.04.2009; 

• Наредба № РД-16-301 от 20 март 2009 г. За определяне съдържанието, структурата, условията и 
реда за набиране и предоставяне на информация; 

• Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. За условията и реда за определяне размера и изплащане на 
планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в 
сгради - държавна и/или общинска собственост; 

• Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. За показателите за разход на енергия, енергийните 
характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за 
енергийна ефективност на промишлени системи; 

• Наредба № РД-16-348 от 2 април 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на 
лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност; 

• Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите; 

• Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за 
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 
характеристики и категориите сертификати; 

• Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна 
ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от 
ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях. 

 

Финансови мерки 

• Фонд „Енергийна ефективност”; 

Посредством кредитния и гаранционен портфейл на фонда през 2009 год. са финансирани общо 29 бр. 
проекта по енергийна ефективност. Общата стойност на проектите възлиза на 13 156 хил.лв., като 
стойността на отпуснатите от Фонда кредити за 2009 год. е 5 104 хил.лв. Очакваните годишни спестявания 
на енергия от реализирането само на одобрените до края на 2009 г. проекти за подобряване на енергийна 
ефективност в индустрията се оценяват на: 

- електроенергия – 777,27 GWh/год 
- топлинна енергия – 247,25 GWh/год 
- общо енергоспестяване – 1 024,52 GWh/год.  

 
• Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) на 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).   
• Кредитна линия за проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради на ЕБВР, създадена за 

осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради, с бенефициенти физически лица и 
домакинства.  

• Кредитна линия на Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) за енергийна ефективност в България  
- финансира проекти за ЕЕ и ВЕИ с ползватели общини и други ползватели в обществения или 
частния сектор.  
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За периода 2001-2009 г. са реализирани проекти, които спестяват потребление на енергия в размер на 1 649 
GWh/ год. В общата оценка на реализираните спестявания по метода “отгоре-надолу” са взети предвид 
само реализираните през 2009 г. икономии. 

Данъчни мерки 
През 2009 г. данъчните облекчения за собствениците на сертифицирани сгради, регламентирани в чл. 24 от 
Закона за местните данъци и такси не са променяни.  Сертифицирани са 1 095 броя новопостроени сгради. 
Икономията на енергия спрямо същия тип съществуващи сгради се равнява на приблизително 20 - 24% в 
зависимост от типа и предназначението на сградата. Спестеното количество енергия не се отчита в общата 
оценка.  
 
Организационни мерки   

• Информационни кампании  
През 2009 г. МИЕТ и АЕЕ са провели и участвали в редица семинари, информационни и образователни 
събития и предостави на медиите информация за добрите европейски практики и за възможните финансови 
механизми за подобряване на енергийната  ефективност в страната. 

• Индивидуални цели за енергийни спестявания  
На основание на чл. 10, ал.1 от ЗЕЕ и чл.18 от Наредбата по чл.9, ал.2 от ЗЕЕ Агенцията по енергийна 
ефективност е извършено разпределение на част от националната индикативна цел като индивидуални цели 
за енергийни спестявания между отделните задължени лица. През 2009 г. са определени задължените лица 
и индивидуални цели до 2016 г. за  общо 5984,21 GWh/год. в т.ч.търговци с енергия , собственици на 
промишлени системи с годишно потребление над 3000  
 
Мерки, свързани с насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници  
 
Законодателни мерки 
Законът за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата определя следните 
насърчителни мерки: 

• приоритетно присъединяване на производителите на електрическа енергия от ВЕИ към преносната 
и/или разпределителната мрежа; 

• задължително изкупуване на произведената електрическа енергия от ВЕИ с изключение на 
водноелектрическите централи (ВЕЦ) с инсталирана мощност над 10 MW; 

• преференциални цени на изкупуване на произведената електрическа енергия с изключение на ВЕЦ 
с инсталирана мощност над 10 MW; 

• срок за присъединяване не по-дълъг от заявения от производителя срок за въвеждане в 
експлоатация на енергийния обект;  

• предвиждане на средства за развитие на мрежите, свързани с насърчаване на производството на 
електрическа енергия от ВЕИ в инвестиционните програми на преносното и разпределителните 
предприятия. 

През 2009 г. беше разработен и приет ЗИД на Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни 
източници и биогоривата. Промените са с цел въвеждане на подходящи мерки за изпълняване на 
изискването за задължително смесване на течните горива от нефтен произход с биокомпонент и постигане 
на заложената национална индикативна цел.  
 
Данъчни мерки 
Съгласно действащия към 2009 г. Закон за акцизите и данъчните складове е регламентирана акцизна ставка 
за моторните горива за чистия биодизел в размер на 0 лева на 1000 литра и намалена акцизна ставка за 
смесите на биогорива с течни горива, които са в сила от 24 ноември 2009 г., след  нотифицирането им от 
ЕК. Намалената акцизна ставка, която е одобрена от ЕК е валидна за смесите на биогорива с течни горива, 
в които съдържанието на биокомпонент е от 4 до 5 на сто включително. Намалените ставки са за период от 
2 години от датата на одобрението на нотификационната схема. 
 
Организационни мерки  
Участие в множество медийни прояви, интервюта по различни медии, над 40 презентации в семинари, 
кръгли маси, срещи с представители на бизнеса, потенциални инвеститори и др. заинтересовани страни с 
оглед разясняване на европейската и националната политика по ВЕИ и АЕИ 
Стратегическо екологично проучване на потенциала на вятърната енергия в България в рамките на 
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грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие; 
Участие в разработването и изпълнението на политиката по изменение на климата и въвеждането на 
Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове по отношение на енергийния и 
промишления сектор 
Със средства от държавния бюджет е осигурено оборудване за изпитване на чисти биогорива от 
Държавната агенция за метрологичен и технически контрол; 
Предвид слабата популярност на биогоривата сред населението и с оглед преодоляване на първоначалния 
скептицизъм за тяхното въвеждане, през 2009 г. с участие на МИЕТ са реализирани множество медийни 
прояви, интервюта по различни медии, презентации в семинари, кръгли маси, срещи с представители на 
бизнеса, потенциални инвеститори и др. заинтересовани страни с оглед разясняване на европейската и 
националната политика в тази сфера.  
В началото на 2009 г. стартира проект за разработване и разпространение на медиен продукт за 
популяризиране сред населението използването на биогорива за нуждите на транспорта. Проектът 
приключи през месец март с провеждането на разпространителка кампания в 19 големи градове на 
България, като бяха разпространени над 1 млн. брошури. 
 
Финансови инстументи 
• Кредитната линия за енергийна ефективност и ВЕИ в промишлеността. 
• Отделни операции са включени в Оперативни програми „Конкурентноспособност на българската 
икономика” и „Регионално развитие”, както и по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.  
• Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на 
околната среда и водите предоставя под форма на безлихвен заем средства на фирми за изграждане на 
малки ВЕЦ. 
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ПРОМИШЛЕНОСТ 

 През 2009 г. индустриалният сектор създава 30,3% от брутната добавената стойност на 
икономиката, а  реалното намаление на създадената добавена стойност спрямо 2008 г. е 8,1%. 
Преработващата промишленост е най-важната икономическа дейност на българската индустрия, 
която генерира над 70% от добавената стойност на промишлеността и около 15% от добавената 
стойност на икономиката като цяло. През 2009 г. произведената от преработващата промишленост 
продукция възлиза на 37,1 млн. лв., като бележи спад с 22,5% спрямо 2008 г. Крайното потреблението 
на енергия в индустрията намалява от 3611 хиляди тона нефтен еквивалент до 2428 хиляди тона 
нефтен еквивалент за периода 2007 - 2009 г. Образуваните отпадъчните води от индустрията 
намаляват и в абсолютен обем, и като дял от общо образуваните. Производството на олово от руди се 
явява и най-големия източник на олово и кадмий в страната. През 2009 г. средногодишната норма за 
съдържание на кадмий е превишена в РОУКАВ Пловдив и Югозападен район, като максималната 
средногодишна концентрация е регистрирана в Кърджали – 39,5 ng/m3

 
Развитие на сектора 2000-2009г1.  
По данни на Националния статистически институт за 2009 г. брутна добавена стойност (БДС) реализирана 
от субектите на националната икономика възлиза на 55,5 млрд. лв. като реалният стойностен обем на 
показателя се понижава с 3,8 % в сравнение с 2008 г. В структурата на икономиката по икономически 
сектори с най-голям дял в брутната добавена стойност е секторът на услугите (63,7%), следван от 
индустриалния сектор (30,3%) и аграрния сектор (6, 0%). Реалното намаление на създадената добавена 
стойност от индустриалния сектор е 8,1%. Секторът на услугите бележи реално намаление от 1,7 %, а 
аграрният сектор намалява производствената си активност през 2009 г. с 3,3% спрямо 2008 година.  
 

Фиг.1 Относителен дял на икономическите сектори в БДС, 2000 – 2009 г.,% 
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Източник: НСИ 
 
В общия обем на индустриалното производство преработващата промишленост е най-важната 
икономическа дейност, която генерира над 70,0% от добавената стойност на промишлеността и около 
15,0% от добавената стойност на икономиката като цяло. През 2009 г. произведената от преработващата 
промишленост продукция възлиза на 37,1 млн. лв. като бележи спад с 22,5% спрямо 2008 г. Добавена 
стойност създадена в сектора намалява с 9,3% спрямо предходната година. В оборота се отчита спад от 
23,0%, а броят на предприятията се понижава с 1 839 бр. (6,1%) спрямо 2008 г. 
През периода 2000-2009 г. в структурата на преработващата промишленост не се наблюдават съществени 
изменения. През 2009 г. в структурата на преработващата промишленост определящи са секторите на 
хранително-вкусовата промишленост, производството на основни метали и производството на изделия от 
неметални минерални суровини с дялове от 14,6%; 9,7% и 5,0%. С равни позиции са производството на 
облекло и производството на метални изделия, без машини и оборудване (4,4%). В границите от 3,1% до 

                                                           
1 Информацията е предоставена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

 15



3,5% е делът на производството на изделия от каучук и пластмаси, напитки, машини и оборудване с общо и 
специално предназначение и химични продукти. Данните за производство на кокс и рафинирани 
нефтопродукти, както и за производството на лекарствени вещества и продукти са конфиденциални, но 
могат да се оценят на около 10,0% в структурата на преработващата промишленост. Посочените сектори 
могат да бъдат определени като традиционни и формиращи над 50,0% от производството на българската 
преработваща промишленост. Внимание заслужават и още няколко динамично развиващи се сектора, които 
присъстват в структурата с дялове между 1,3-3,0%: производство на автомобили, ремаркета и 
полуремаркета, компютърна и комуникационна техника, текстил, тютюневи изделия, мебели и 
електрически съоръжения.  

 
Таблица 1 Структура2 на преработващата промишленост през 2009 г., % 
 

Преработваща промишленост по икономически дейности Дял  
Производство на хранителни продукти 14,6
Производство на основни метали 9,7
Производство на изделия от други неметални минерални суровини 5,0
Производство на облекло 4,4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване 4,4
Производство на химични продукти 3,5
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 3,3
Производство на напитки 3,2
Производство на изделия от каучук и пластмаси 3,1
Производство на електрически съоръжения 2,8
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1,8
Производство на мебели 1,6
Производство на тютюневи изделия 1,4
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1,4
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и 
оптични продукти 1,4
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 1,3
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, (без 
мебели) 1,2
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1,2
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,9
Производство на превозни средства, без автомобили 0,8
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени 
кожи 0,6
Производство, некласифицирано другаде 0,5

 
Източник :НСИ 
 
Продукцията на преработващата промишленост е експортно ориентирана. Най-голям дял в износа заемат 
металите, следвани от нефтопродуктите, облекло, машини и оборудване, химични продукти и др. 
Основните експортни пазари са страните от ЕС27, където се реализира над 60% от продукцията на 
преработващата промишленост. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  В съответствие с Класификатор на икономическите дейности 2008 г. 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Енергийно потребление 

По информация на Националния статистически институт, крайното потреблението на енергия в 
индустрията намалява от 3611 ktoe3 до 2428 ktoe за периода 2007 - 2009 г. Енергийната интензивност 
намалява от 0,322 до 0,292 кое/лв20014 през периода 2007 до 2008. Спестенето количество енергия в 
резултат на намаляване на общата енергийна интензивност в сектора през 2008 г. е 341,4 ktoe. Оценката е 
направена по предложената от Европейската комисия хармонизирана методика при следните условия: 

Таблица 2  Крайно енергийно потребление в индустриалния сектор през периода 2000 – 2009 г., ktoe 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Крайно енергийно 
потребление 8291 8410 9048 8915 9293 9721 9528 9419 8475
Индустрия 3270 3145 3385 3413 3432 3530 3611 3357 2428
Черна металургия 645 608 733 659 608 628 622 471 214
Цветна металургия 159 126 137 159 155 158 147 159 167
Химическа промишленост 1080 918 999 976 986 997 991 925 607
Неметални минерални 
суровини 504 549 550 590 613 673 778 706 524
Рудодобивна промишленост 111 109 105 103 111 110 113 117 87
Хранително-вкусова 
промишленост 294 291 269 286 294 289 276 286 261
Текстил, кожи и облекло 111 115 127 121 121 123 111 102 82
Дървен материал и изделия 
от него - без мебели 49 54 57 59 56 64 60 48 57
Целулозно-хартиена и 
полиграфическа 
промишленост 75 140 160 192 194 173 170 171 76
Машини, метални изделия и 
оборудване 126 120 119 111 120 119 123 131 92
   Превозни средства 11 17 10 10 10 9 10 11 12

Източник :НСИ 

 

Фиг.2  Крайно енергийно потребление в индустриалния сектор през периода 2000 – 2009 г., ktoe 
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Източник :НСИ 
Използвана вода5

                                                           
3 ktoe  - хиляди тона нефтен еквивалент 
4 кое/лв2001 - килограма нефтен еквивалент за лев по съпоставими цени от 2001 
5 Информацията е предоставена от Националния статистически институт 
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Общо използваните от доставка и собствено снабдяване води през 2009 г. са оценени на 4.9 млрд. m3 или 
95% от равнището на предходната година. Спадът се дължи основно на индустриалното водоползване - 
добивна, преработваща индустрия, енергетика, както и на сектора на услугите.  С най-голям дял в общо 
използваните количества са водите за охлаждане в енергетиката (77%), и водите за други  индустриални 
процеси (14%).  Нарастват използваните води за напояване и през 2009 г. достигат 296 млн. m3, което е най-
високото равнище от 2000 г.  
 

Фиг. 3.  Използвана вода по основни дейности, млн. m3
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Източник:  НСИ 

Отпадъчни води6  
През 2009 г. от бита и производството са образувани 463 млн. m3 отпадъчни води и около 3312 млн. m3 
води от охлаждащи процеси7.  

Образуваните отпадъчните води от индустрията намаляват и в абсолютен обем, и като дял от общо 
образуваните. Количеството им се оценява на 172 млн. m3, което е 84% от равнището на предходната 
година. Преработващата промишленост и енергетиката формират близо 90% от индустриалните отпадъчни 
води. Част от отпадъчните води са отведени в обществената канализационна мрежа, а останалите (85%) – 
във воден обект. Около 54% от образуваните индустриални води са третирани в производствени и селищни 
пречиствателни станции за отпадъчни води. Със значителни обеми се отличават 2003 и 2004 г., когато след 
разрешение от контролните органи във водните обекти са постъпили съхранявани в хвостохранилища 
отпадъчни води от минали периоди.  

Образуваните отпадъчни води от битовия сектор (домакинства и услуги) през 2009 г. се оценяват на 272 
млн. m3, което е близо до равнището на предходната година. Преобладаващата част се формират от 
домакинствата. Делът на населението в селища, свързани с обществена канализация и пречистване на 
отпадъчните води  нараства от 43,9% през 2008 г. на 45,3% през 2009 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
 
6 Виж 5 
7 Водите от охлаждане се разглеждат отделно от отпадъчните води. 
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Фиг.4  Образувани отпадъчни води по източници, млн.m3

0

1000

2000

3000

4000

5000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Води от  охлаждане Други индустриални Битов  сектор 

 
Източник: НСИ 

Емисии от промишлеността в атмосферния въздух  
От дейността на индустрията във въздуха се емитират 8,85 хиляди тона ФПЧ10, което е близо 20% от 
националните емисии. Като най-големи източници от индустрията трябва да се посочат дейностите за 
асфалтиране и производство на асфалтови смеси, производството на стомана и чугун и производството на 
цимент. 
 
Инсталациите за производство на мед, желязо, цинк и олово от руди са основните източници на емисии на 
тежки метали в атмосферния въздух. Промишлените горивни и производствени процеси са най-големия 
източник на олово в атмосферния въздух, образуващи 79,7% от националните емисии за 2009 г. – фиг.5. 
През 2009 г. делът на емисиите на серни оксиди спрямо националните емисии е 4,8%, на емисиите на 
азотните оксиди  е 14,7%. Емисиите на амоняк са незначителни в сравнение с количествата от селското 
стопанство и депониране и третиране на отпадъци. 

 
 

Фиг. 5. Съпоставка между емисиите на вредни вещества във въздуха от промишлеността и емисии от 
други антропогенни източници  през 2009 г., t/y 
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Източник: НСИ и МОСВ 
 
Най-големият източник на олово се явява производството на олово от руди – фиг.6. През 2009 г. емисиите 
от промишлеността са довели до превишение на средногодишната норма за съдържание на олово в 
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атмосферния въздух само в Югозападен РОУКАВ8, където основен източник на замърсяване е дейността 
на ОЦК „Кърджали” 
 
Производството на олово от руди се явява и най-големия източник на кадмий в страната – фиг.7 
 
Фиг. 6 Основни източници на олово от горивни 
и производствени процеси в промишлеността, t/y 

Фиг. 7 Основни източници на кадмий от горивни 
и производствени процеси в промишлеността,t/y  
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Източник: НСИ и МОСВ 

 

През 2009 г. средногодишната норма за съдържание на кадмий е превишена в РОУКАВ Пловдив и 
Югозападен район, като максималната средногодишна концентрация е регистрирана в Кърджали – 39,5 
ng/m3, която е  по-ниска от измерената през 2008 г. концентрация от 42 ng/m3. Отново причина за високото 
съдържание на кадмий е производствената дейност на цветната металургия. 

През годината в РОУКАВ Югозападен (Перник и Кърджали) и РОУКАВ Югоизточен,(Гълъбово и 
Димитровград) са превишени СЧН и СДН за серен диоксид. Най-голям брой превишения на праговите 
стойности за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух е регистриран в Кърджали. 
Максималната средночасова концентрация е измерена също в Кърджали - 1977 µg/m3, а максималната 
средноденонощна концентрация е регистрирана в Перник - 398.58 µg/m3. 

Основните източници на серен диоксид в Югоизточен РОУКАВ са трите ТЕЦ в района на енергиен 
комплекс Марица Изток и ТЕЦ Марица 3, а за Югозападен РОУКАВ - ТЕЦ Република, гр. Перник и „ОЦК” 
АД, гр. Кърджали.  

Отпадъци и нарушени терени от добива на подземни богатства  
В резултат на проучването, добива и първичната преработка (обогатяването) на подземни богатства 
околната среда се уврежда значително и невъзобратимо. Процесът най-силно е изразен при експлоатацията 
на находищата по открит (кариерен) способ и при първичната преработка на добитите суровини. Увреждат 
се почвите и ландшафта като цяло, на замърсяване са подложени почвите, водите (повърхностни и 
подземни) и въздуха. Сериозен проблем при добива и първичната преработка на подземните богатства е 
генерирането на огромни количества отпадъци (земно-скални и шламообразни материали). 
Оползотворяването на тези отпадъци е ограничено, главно поради липса на технологии, потребителски 
интерес и икономически регулатори. 
 
Горивно-енергийни суровини 

                                                           
8 Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, съгласно Наредба 7 /1999 г. за оценка и 
управление на качеството на атмосферния въздух 
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През 2009 г. са регистрирани 21 находища и 23 депа и хранилища в експлоатация от 15 предприятия. 
Добивът на въглища през годините се запазва относително постоянен, приблизително около 26 - 28 Mt. 
През 2009 г. от въгледобива са генерирани 105,8 Mt отпадъци, като количествата генерирани отпадъци при 
добива на въглища са по- високи спрямо предходните години. Обезвредени са са 98,09 Mt при 73,5 Mt за 
2008 г., 57,2 Mt за 2007 г.и 49,5 Mt за 2006 г. Общото количество натрупани отпадъци към 31.12.2009 г. 
възлиза на 1 815,4 Mt. Към същата дата , съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните 
площи е приблизително 1:1, което възстановява пропорцията от предходни години, но като цяло развитието 
на процеса е незадоволително. 
 
Фиг.8 Добив, генерирани и  обезвредени 
отпадъци при горивно енергийните ресурси 

Фиг.9 Нарушени и рекултивирани терени  
при горивно енергийните ресурси 
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Източник: ИАОС 
 
Метални полезни изкопаеми 
През 2009 г. са регистрирани 19 находища и 40 депа и хранилища в експлоатация от 12 предприятия. 
Добивът на руди през годините се запазва относително постоянен около 30 Mt. В процеса на минно- 
добивните дейности през годината са генерирани 46,07 Mt отпадъци при 59,2 Mt за 2008 г., 78,8 Mt за 2007 
г. и  66,2 Mt  за 2006 г. Обезвредени са едва 0,02 Mt. Общото количество натрупани отпадъци при добива на 
руди към 31.12.2009 г. възлиза на 4 026,5 Mt.  

Към 31.12.2009 г съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 1:5 и което 
определя развитието на процеса като много добро.  
 

 
Фиг.10 Добив, генерирани и обезвредени 

отпадъци при металните полезни изкопаеми 

 
Фиг.11 Нарушени и рекултивирани терени при 

металните полезни изкопаеми 
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Източник: ИАОС 
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Замърсяване на околната среда от обекти на уранодобива 
Съгласно  ПМС № 74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова 
суровина, дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологична рекултивация, 
управление и пречистване на рудничните води, изграждане и експлоатация на ведомствени мониторингови 
мрежи в засегнатите от бившия уранодобив райони, се организират и контролират от “Екоинженеринг – 
РМ” ЕООД.  
За изпълнението на всеки от тези етапи се изготвят проекти, които се разглеждат от междуведомствен 
Консултативен съвет, организиран към МИЕТ и се предлагат на Министъра на икономиката,  енергетиката 
и туризма за утвърждаване. Изпълнението на утвърдените проекти се обезпечава със средства от целева 
извънбюджетна сметка на Министерство на финансите, по ред и начин определени с Наредба., утвърдена 
от Министъра на финансите.  
 
В системата на МОСВ се извършва ежегоден надведомствен радиологичен мониторинг на околната среда в 
районите на бившите уранодобивни и уранопреработвателни обекти.  
В резултат на направените през 2009 г. наблюдения са установени следните нерешени проблеми, 
вследствие  извършената ликвидация и последваща рекултивация, които създават потенциална опасност от 
вторично радиоактивно замърсяване: 

• Компрометиране на дейностите, както по закриване на обектите, така и по техническото и 
биологично рекултивиране на терените около тях;  

• Съществуват вторично отворени минни изработки, които са обект на кражби;  
• Миграция на естествен уран в рудничните води, изтичащи от някои обекти, като например: 
 
 - от щолна 93, в района на обект ”Геостройкомплект”ЕООД; 
 - от отвал на участък „Наречен”; 
 - р. Луда река след кариера “Сенокос”, при Яновски мост; 
 
• Установеното замърсяване е локално и не влияе върху основните приемници; 

 
 
РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  
 
Законодателни мерки, свързани с намаляване и ограничаване на въздействието, прилагане на 
хоризонталното законодателство  
 
За намаляване и ограничаване на въздействието на промишлеността върху качеството на атмосферния 
въздух са разработени и приети следните нормативни актове: 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр. 45 от 28 май 1996г.); 
Наредба №1 от 27 юни 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани 
в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64/2005г.); 

• Наредба №7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични 
съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употреба на разтворители в определени 
инсталации (Обн. ДВ. бр.96/2003г.); 

• Наредба №16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. бр.75/1999г.). 

• Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични 
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (Обн. ДВ. бр.20 от 6 март 
2007г.); 

 
Изискванията на горецитираните нормативни документи са поставени и в издадените от 2004г. до 2009г. 
комплексни разрешителни на оператори от промишления сектор. 
 
С цел предотвратяване или прекратяване антропогенно замърсяване, през отчетния период са приети 
следните законодателни актове: 
• Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ. бр. 103 от 

29.12.2009 г.); 
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• Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (обн. 
ДВ. бр.80 от 09.10.2009г.); 

• Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (обн., ДВ, бр. 80 от 09.10.2009 
г., попр., бр. 97 от 08.12.2009 г.). 

 
Предприети мерки в резултат изпълнение на програми за отстраняване на минали екологични щети 

През 2009 г. продължи изпълнението на дейностите по програмите за отстраняване на екологичните щети 
на следните предприятия: “Асарел-Медет” АД – Панагюрище, “Нефтохим” АД – Бургас, “Агрополихим” 
АД – Девня, „ОЦК”АД – Кърджали, “Горубсо Лъки” АД – Лъки, “Горубсо Мадан” АД – Мадан, “Елаците 
Мед” АД – с. Мирково, „Пирел” АД – гр. Гоце Делчев, „Индустриална зона Варна – запад” ЕООД – Девня 
(площадка „Стар содов завод – Девня), „Мина Балкан 2000” АД – гр. Твърдица, „Брикел” АД – гр. 
Гълъбово, „Лагерен завод” – обособена част на „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот и „Електроразпределение 
Столично” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.  

Програмите се изпълняват на основание законовите разпоредби (пар. 9 от ПЗР на ЗООС) и Наредбата за 
условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху 
околната среда, причинени от минали действия или бездействия, при приватизация (приета с ПМС 
№173/2004 г., обн. ДВ бр. 66/30.07.2004 г., посл. изм. и доп. бр. 65/2007 г., обн. ДВ бр. 65/10.08.2007г.).  

Програмите са на различен етап на изпълнение. Разгледани са 34 отчети и проекти по програмите от 
Междуведомствения експертен екологичен съвет – специализиран състав на Висшия експертен екологичен 
съвет на МОСВ. През 2009 г. завърши изпълнението на програмата за отстраняване на миналите щети на 
„Брикел” АД – гр. Гълъбово. От програмите, чието изпълнение продължава, в най-напреднала фаза е 
изпълнението на програмата на “Асарел-Медет” АД – Панагюрище, „Индустриална зона Варна – запад”. 

За финансиране на дейностите по програмите от държавния бюджет за 2009 г. са усвоени общо 14 274 000 
лв.  

 
Предприети на национално и местно  ниво мерки за намаляване на негативното натоварване на 
промишлеността върху на околната среда9   
  
Ликвидиране на последиците от рудодобива и уранодобива    
 
През 2009 г. средствата от Държавния бюджет определени от министерството на финансите за изпълнение 
на проекти за техническа ликвидация, консервация, рекултивация и очистване на води в минния отрасъл са 
както следва: 
 

• за  подотрасъл „Въгледобив” – 7 280 700 лв. 

В подотрасъла до 31.12.2009 г. са усвоени 7 213 470 лв., в рамките на които са изпълнявани проекти за 
надземна техническа ликвидация и техническа  и биологична рекултивация. 

• за подотрасъл „Рудодобив”    – 4 388 250 лв. 
В подотрасъла до 31.12.2009г. са усвоени 3 860 278 лв., в рамките на които са изпълнявани проекти за 
техническа и биологична рекултивация и мониторинг на хвостохранилищата.  

• за подотрасъл „Уранодобив”  – 3 331 050 лв. 
В подотрасъла до 31.12.2009 г. са усвоени 2 969 619 лв., в рамките на които са изпълнявани  проекти по 
непрекъсваемите процеси, проекти за техническа и биологична рекултивация и мониторинг на обектите от 
закрития уранодобив.  

Предвидените средства по бюджета за 2009 г. са съобразени с етапа на изпълнението на програмите за 
техническа ликвидация. Предоставянето и изразходването на средствата е въз основа на конкретно 
разработени и приети от междуведомствени експертни съвети програми, с възможност за оценка на 
постигнатите количествени и най-вече качествени показатели.  Изпълнението на проекти за техническа и 
биологична рекултивация довежда до намаляване  и отстраняване на щетите и последиците, нанесени 
върху околната среда от миннодобивния отрасъл.   

                                                           
9 Информацията е предоставена от Министерство на икономиката енергетиката и туризма 
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Поддържане на регистри на предоставените концесии и разрешения на интернет страницата на МИЕТ 
 
Регистрите по предоставените концесии са обособени в два отделни раздела като Концесии за енергийни 
ресурси, в т.ч. твърди горива и нефт и газ и  Концесии за подземни богатства – метални полезни изкопаеми, 
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали и минни отпадъци. Регистрите съдържат данни за 
концесионера, наименованието на площта, решението на МС, срока на концесията и т.н. Регистрите се 
поддържат и актуализират или допълват своевременно при настъпване на промени в предоставените 
концесии или при предоставяне на нова концесия, от определени служители в дирекция „ПРК”. 

Регистърът на предоставените разрешения за търсене и/или проучване представлява опис на разрешенията 
издадени от МИЕТ и съдържа данни за номера и датата на разрешението, групата подземно богатство, 
обекта и площта на разрешението, наименованието на титуляра на разрешението и др. Регистърът се 
поддържа и актуализира и допълва при настъпване на промени в предоставените разрешения или при 
издаване на нови такива, от определени служители в дирекция „ПРК”. 

 
Подкрепа на фирмите от индустриалния сектор за въвеждането на енергоефективни и екологосъобразни 
мерки  

 
През 2009 г. продължава изпълнението на  дейности в подкрепа на конкурентоспособността на българската 
икономика, които имат връзка към въвеждането на екологосъобразни и енергоефективни мерки в сектора: 

Проведени са множество обучителни, информационни и осведомителни кампании и мероприятия, насочени 
към бизнеса и към населението в различните области на икономиката и обществения живот, където са 
обхванати и въпросите, свързани с устойчивото развитие на съответния сектор; 

За пета поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 
(ИАНМСП) администрира успешно схемата за финансиране чрез Национален иновационен фонд. През 
Петата конкурсна сесия, обявена през 2008 г. са одобрени за финансиране 60 проекта. Към 31.12.2009 г. в 
процес на изпълнение са 51 договора.  

През 2009 г. са реализирани дейности по отделни операции на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” свързани с устойчивото развитие, в т.ч. „Покриване на международно признати 
стандарти”, „Технологична модернизация на големи предприятия”, „Технологична модернизация на малки 
и средни предприятия”, „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и 
предоставяне на иновативни услуги”. 
 

МОСВ продължава работата си по популяризирането на доброволните ангажименти, които организациите 
могат да поемат по отношение опазването на околната среда чрез Схемата на Общността за управление по 
околна среда и одит (EMAS) и Схемата на ЕС за екомаркировка. 

По проект на Европейската комисия беше проведено обучение на 5 консултанти по прилагането на 
системата за управление по околна среда и одит (EMAS) посредством методиката EMAS Easy. Всеки от 
консултантите ще работи по прилагането на EMAS в поне една организация.  
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ТРАНСПОРТ 

 В периода 2000 – 2009 г. делът на сектор „Транспорт” в общата БДС се запазва 
около 7 %, като през 2009 г. се наблюдава спад във връзка със световната финансовата и 
икономическа криза до 6,2%. 

В периода 2000 – 2009 г. се наблюдава тенденция за намаляване на извършената работа 
при превоз на пътници за всички видове обществен транспорт, с изключение на 
въздушния и метрополитен. През кризисната 2009 г. , като общо при сухопътния 
транспорт спадът е с 22,1% спрямо предходната година, при  въздушния – с 16,9%, а при 
превозите с градски електротранспорт има повишение от 9%. При метрополитена 
извършената работа е нараснала 2,3 пъти през 2009 г. в сравнение с предходната 2008 г. 

Почти 100% от вътрешния превоз на товари се извършва със сухопътен транспорт. 
Структурата на вътрешната товарна превозна дейност се променя, като относителният 
дял на автомобилния транспорт нараства от 55,1% през 2000 г. до 62,8% през 2009 г., за 
сметка на дела на железопътния транспорт, а общо за товарните превози, включващи и 
превозите в международно съобщение, делът на автомобилния транспорт достига до 
62,7% през 2009 г., при 48,7% през 2000 г. 1

През 2009 г. енергийното потребление на транспорта е 32,7% от крайното енергийно 
потребление на страната. Консумацията на енергия от транспорта нараства от 1,839  млн. 
тона нефтен еквивалент през 2000 г. на 2,774 млн. тона нефтен еквивалент през 2009 г.  
Основен консуматор е автомобилния транспорт, който през 2009 г. потребява 89,9% от 
общо употребеното количество енергия в сектора. Развитието на автомобилния транспорт 
в периода 2000 – 2009 г. е свързано с нарастващо потребление на безоловен бензин, 
дизелово гориво и сравнително постоянно потребление на енергия от пропан-бутанови 
смеси. 
В България се изпълнява Оперативна програма Транспорт 2007 – 2013, с чиято 
реализация ще се осигури модернизация на пътната и железопътната нфраструктура.  
От 2008 г. се изпълнява Първи национален план за действие по енергийна ефективност 
2008 – 2010 г., предвиждащ мерки за спестяване на горива и енергия в сектор 
„Транспорт”.  
В Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в 
транспортния сектор 2008 – 2020 г. са заложени индикативни цели за потребление на 
биогорива от транспорта. Делът на биокомпонента в употребеното гориво в транспортния 
сектор през 2009 г. възлиза на 0,3% и отново не е постигната заложената цел за 2009 г. от 
3,5%-ен дял на биогоривата в общото потребление на енергия в сектора. 
 
РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА 2000 − 2009 г.2

  
В периода 2000 -2004 г. делът на сектор „Транспорт” в общата БДС се запазва в порядъка на 7 
%.Докато в периода 2005 – 2009 г. делът на транспорта при реализирането на Брутната 
добавена стойност (БДС) в икономиката се стабилизира на 6%. За 2009 г делът на сектор 
„Транспорт” в абсолютно изражение е 3,65 млрд. лв..3, в сравнение с малко над 1,65 млрд. лв.4  
за 2000 г. 
Предварителните данни за 2009 г. показват годишен спад (спрямо предходната година) на БДС 
в транспорта от 1,5%, при спад на Брутния вътрешен продукт (БВП) с 4,95%. 
Приносът на транспортния отрасъл, при формирането на БВП на страната, е приблизително 
равен на средния за страните-членки на Европейския съюз. Не стои така въпросът със 

                                                 
1 Данни на НСИ 
2 Информацията за развитието на сектора е предоставена от Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, като са използвани и ревизирани данни на НСИ (Проект 
към м. март 2011 г. на „Статистически годишник 2010”). 
3 По данни на НСИ (Проект към м. март 2011 г. на „Статистически годишник 2010” – Разд. VІІ, Табл. 4) 
4 „ Статистически годишник 2004” – Разд. VІІ, Табл. 4. 
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съотношението на физическия обем на транспортната дейност (особено на превоза на товари – 
в т/км) към БВП. За производството на единица БВП, в България се изразходва с около 10 
пункта повече товарна превозна дейност (т.е. транспортни разходи) отколкото е средният 
разход общо за страните от ЕС.5  
 
 

Фиг. 1 Дял на сектор „Транспорт” в общата БДС,  2000 г. – 2009 г., % 
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*За периода 2005 – 2009 г. от НСИ е направена ревизия на данните за приноса на отделните сектори при реализиране 
на БДС в икономиката. 

 
Източник: НСИ 
 
В периода делът на сектор „Транспорт” в общата БДС се запазва около 7 %, като през 2009 г. се 
наблюдава спад във връзка със световната финансовата и икономическа криза до 6,2%. 
Променя се и структурата на пътническите и товарни превози по видове транспорт.  
 
Пътнически транспорт 
 
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”.   
На фигура 2 са представени изпълнените пътниккилометри в периода 2000 – 2009 г. по видове 
транспорт.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 По данни на Евростат. Виж.:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr230 
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Фиг. 2 Извършена работа при превоз на пътници, по видове транспорт, 
млн. пътниккилометри 
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  Източник: НСИ 
* включва градски, междуселищни и международни платени превози 
** включва превози с трамваи, тролейбуси и метро 

 
Както e видно от диаграмата за периода 2000 – 2008 г. е налице  тенденция  на намаляване 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. Изключение не прави и 2009 г., когато  е регистрирано 
драстично намаление (спрямо предходната година) на извършената работа при превоз на 
пътници в железопътния, автомобилния и въздушния транспорт, съответно с 8,2%, 24,5% и 
16,9%, спрямо???. 
В периода 2000 – 2008 г. се регистрира много бързо нарастване на пътникооборота на трите 
големи международни летища, с изключение на 2009 г. Това се илюстрира с данните, показани 
на фиг.3 
 

Фиг. 3 Пътникооборот на летищата София, Варна и Бургас, хил. пътника 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

София Варна Бургас
 

  Източник: МТИТС – ГД „ГВА” 
 
Общият пътникооборот на трите летища за периода 2000 – 2008 г. нараства почти три пъти в 
абсолютно изражение, което се дължи на развитието на международния туризъм  и на 
нарасналия брой на бизнес пътувания до и от столицата.  
Тази положителна тенденция е прекъсната, през 2009 г., когато  е отбелязан 8,5%-тен спад в 
общия пътникооборот на трите летища, спрямо предходната година. Намалението на 
пътникооборота на летище София е незначително - 3%. По-голям спад на пътникооборота 
регистрират летищата Варна и Бургас, съответно - 15,8% и -12,2%.  
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Вътрешноградски пътнически транспорт 
 
Както общо при пътническите превози, така и при вътрешноградски пътнически превози, в 
частност, се наблюдава тенденция на свиване на търсенето на такива услуги спрямо 2000 г. При 
общо превозени от автобусен транспорт и вътрешноградски електротранспорт (в т. ч. и метро) 
1 142 436 хил. пътника през 2000 г., за 2009 г. са отчетени 710 386  хил. превозени пътника, т. е. 
намалението за периода е с 37,8%. И ако при превозите с електротранспорт намалението за 
периода 2000 – 2009 г. е само с 17,4%, то при автобусните вътрешноградски превози спадът е с 
цели 46,7%. Относителното тегло на пътническите превози с градски електротранспорт от 
30,4% през 2000 г., достига до 40,3% през 2009 г. Нарастването на относителния дял на 
превозите с щадящ околната среда транспорт може да бъде отчетено като позитивен факт. 
Общият обем по години за вътрешноградските пътнически превози с двата вида транспорт 
(автобусен и електротранспорт, в т.ч. трамваен, тролейбусен и метро) е показан на фиг. 4. 
 

Фиг. 4  Вътрешноградски пътнически превози, хил. пътника 
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Източник : НСИ 
 
Товарен транспорт 
 
На фиг. 5 е представен общият обем на товарите, превозени със сухопътен и воден транспорт за 
периода 2000 – 2009 г. Очертава се тенденция на нарастване на обема на превозените товари в 
периода 2000 – 2008 г., като основно този превоз се осъществява от сухопътния транспорт 
(железопътен, автомобилен и тръбопроводен), където и темповете на нарастване са по-високи, 
а при водния транспорт (речен и морски) има, макар и незначителен, темп на намаляване на 
обема на превозите. През 2009 г. е отбелязан рязък спад в обема на товарите, превозени с воден 
транспорт – с 35% спрямо предходната година, което се обяснява с настъпилата икономическа 
криза. Регистрираният спад в обема на товарите, превозени със сухопътен транспорт е в 
порядъка на 19,6% в сравнение с 2008 г. 
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Фиг. 5  Превозени товари от сухопътен и воден транспорт, хил. тона  
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                            Източник: НСИ 
* включва платен превоз с железопътен,  автомобилен и тръбопроводен   транспорт 

       ** включва речен и морски транспорт 
 
Тенденцията на нарастване на превозната дейност със сухопътен транспорт за периода 2000 – 
2008 г., много по-ясно се демонстрира чрез индикатора за извършената работа, както е 
показано на Фиг. 6.  Този положителният тренд е прекъснат през 2009 г., когато се забелязват  
първите признаци на навлизането на икономиката в условия на тежка рецесия. С 38,1% 
намалява извършената работа при превоз на товари от водния транспорт спрямо предходната 
година. 
 

Фиг. 6  Извършена работа при превоз на товари от сухопътен  и воден транспорт, 
млн. t/кm 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Сухопътен транспорт* Воден транспорт**
 

    
        Източник: НСИ 
                     * включва платен превоз с железопътен и  автомобилен транспорт и тръбопроводен       транспорт 
        ** включва речен и морски транспорт 

Вътрешен товарен транспорт 

Почти 100% от вътрешния превоз на товари се извършва със сухопътен транспорт. 
През последните девет години разпределението на превозените товари по видове транспорт се 
променя – фиг.7, като относителното тегло на автомобилния транспорт чувствително нараства 
(от 52,3% през 2000 г. на 67,4% през 2009 г.) за сметка на железопътния транспорт, чийто дял 
от 45,2% спада до 11,9% от вътрешните товарни превози6. От въздушния транспорт почти не са 

                                                 
6 Данните в абзаца са на Евростат, чиято методика не отчита превозите с тръбопроводен транспорт 
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превозвани товари по вътрешните линии, а делът на превозите с вътрешноводен транспорт 
рязко нараства от 2,6% през 2000 г. до 20,7% през 2009 г. 

 
Фиг. 7 Разпределение на превозените товари по видове транспорт 
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Железопътният транспорт е предпочитан за превоз на твърди минерални горива, 
нефтопродукти, желязна руда и скрап, руди на цветни метали, метални продукти, нерудни 
суровини и материали. Основните зони, генериращи търсене на товарни железопътни услуги, 
са: Бургас, София, Лом, Русе, Дупница, Пирдоп, Драгоман, а най-много превози се погасяват в 
София, Дупница, Бургас, Пловдив, Русе, Димитровград, Варна. 
 Зоните, генериращи най-голямо търсене на товарни автомобилни услуги, са Бургас, София-
област, Варна, Велико Търново, Ловеч, Пловдив и Стара Загора. Погасяването става предимно 
в Бургас, София-област, Велико Търново, Варна, Ловеч, Пловдив и София-град7. 
 
Тенденции във вътрешния товарен транспорт в периода 2000 – 2009 г. 

• Почти 100% от вътрешния превоз на товари се извършва със сухопътен транспорт; 
• През последните девет години структурата на товарната превозна дейност се променя, 

като относителното тегло на автомобилния транспорт чувствително нараства, за сметка 
на това на железопътния транспорт;  

• Делът на превозите с вътрешноводен транспорт чувствително нараства от 2,6% през 
2000 г. до 20,7% през 2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr220       
7 Източник: НСИ 
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Състояние на автомобилния и железопътния подвижен състав  
Възрастова структура и състояние на автомобилния парк 

Общият брой на регистрираните моторни пътни превозни средства по години е показан на 
таблица 1.  

Таблица 1 Брой на моторните пътни превозни средства (МПС) по видове, 2000 - 2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видове ППС 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Товарни автомобили 268098 296001 311038 208295 239769 273570 290784 

Специални автомобили 44408 34597 35736 24012 26974 29568 30613 

Влекачи 25389 21680 22828 17797 21547 25591 27024 

Автобуси 43687 36000 37161 22130 23265 24622 24448 

Леки автомобили 2309343 2438383 2538092 1767742 2081517 2366196 2502020 

Мотоциклети и мотопеди 535669 137955 146697 76254 90318 106911 117595 

Общо ППС 3226594 2964616 3091552 2116230 2483390 2826458 2992484 
Източник: НСИ 

* Чувствителното намаление на  броя на превозните средства за 2006 г. се дължи на служебно прекратена 
регистрация на МПС, които не са пререгистрирани. 

Особеност на автомобилния парк в България е неговата възрастова структура. По данни на ГД 
”Охранителна полиция” към МВР , делът на автомобилите с възраст над 15 години, продължава 
да нараства. За 2009 г. общо 55,79% ППС (1 760 953 бр.) са на възраст над 15 години, като от 
тях 795 378 бр.(25,20%) са на възраст над 20 години. За 2008 г. процентите са съответно  53,51  
и 22,92. Данните недвусмислено показват, че през следващите години, голям брой ППС ще 
излязат от употреба, което ще доведе до проблеми за практическото и своевременно 
екологосъобразно третиране. 
 
Възрастова структура и състояние на железопътния подвижен състав 
Повече от половината от локомотивите в България, 57% от електромотрисните влакове и над 
40% от пътническите вагони, са на възраст над 30 години. Единствено 25-те дизелови мотрисни 
влака „Дезиро”, могат да бъдат наречени нови и отговарящи на всички технологични и 
екологични изисквания. В таблицата, по-долу, са изложени данни за броя, структурата по 
видове и по възраст на основния железопътен подвижен състав  на лицензираните железопътни 
превозвачи, към края на 2009 г.  
  
Таблица 2 Брой и структура на подвижния състав на лицензираните железопътни 
превозвачи в България  към 30.12.2009 г. 

до 10 г. от 11 до 20 г. от 21 до 25 г. от 26 до 30 г. над 30 г. Вид подвижен 
състав бр. отн.  

дял 
% 

бр. отн.  
дял 
% 

бр. отн. 
дял   
% 

бр. отн. 
дял 
% 

бр. отн. 
дял 
% 

Общ 
парк 

Локомотиви 16 2,90 22 3,99 72 13,07 71 12,89 370 67,15 551 

Електро-мотрисни 
влакове 25 29,41 6 7,06 0 0,00 6 7,06 48 56,47 85 

Дизелови 
мотрисни влакове 25 96,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,85 26 

Пътнически вагони 14 1,17 276 0,00 290 24,29 140 11,72 474 39,70 1194 

Товарни вагони 10 0,08 363 3,05 3 361 28,24 4 540 38,14 3 629 30,49 11 903 

Източник: ИА „ЖА” 
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Състояние на транспортната инфраструктура 
 

Пътна инфраструктура8

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура” общата дължина на пътната мрежа в България е 
37,3 хил. км, със средна гъстота 0.33 km/km2. Предвид планинския характер на територията в 
страната (40% от територията на България е планинска), показателят сочи добре развита пътна 
мрежа.  

Републиканските пътища образуват основната пътна мрежа на страната, тъй като по нея се 
извършват близо 72% от автомобилните превози; пътищата от І и ІІ клас са 
структуроопределящи за цялата пътна мрежа и са изцяло или частично трасета на 
международните европейски пътища (Е). Републиканските пътища са с дължина 19 435 km, 
които разпределени по класове са, както следва: 
• Автомагистрали – 417,7 km; 
• Пътища І-ви клас – 2 974,9 km; 
• Пътища ІІ-ри клас – 4 008,1 km; 
• Пътища ІІІ-ти клас – 11 489,7 km; 
• Пътни връзки при възли и кръстовища-265,5 km; 

За периода 2000 - 2009 г. дължината на магистралните участъци от републиканската пътна 
мрежа е увеличена с 22,5%, както и пътищата от втори клас, са увеличени с 4,7%. 

Пътищата с настилка са с дължина общо 19 155,9 км и съставляват 98,57% от всички пътища в 
страната, а пътищата без настилка са с дължина 278,8 км или 1,43% от общата дължина на 
пътищата. 

Покритието на националната територия с пътища от висок клас е неравномерно – 
направленията изток-запад са по-силно развити, от колкото направленията север-юг. 
Преобладаващата част от пътища от висок ранг в страната са изградени на територията на 
Югозападен, Южен централен и Североизточен райони за планиране (съответно 22,0%; 21,7% и 
20,0% от общата им дължина). Това се обяснява с местоположението на особено важните 
центрове на селищната мрежа - София в Югозападен, Пловдив - в Южен централен и Варна – в 
Североизточен райони за планиране. Това е наложило и изграждането на АМ и I клас пътища 
именно в тези райони. Най-малка част от първокласните пътища на страната са изградени на 
територията на Северозападен район (5,3%).  

Основна причина за неравномерното разпределение на пътищата е липсата на достатъчно 
финансови средства за обезпечаване изпълнението на различните видове дейности и преди 
всичко за текущ и планов ремонт и поддържане. От друга страна подобряване и уеднаквяване 
на транспортно-експлоатационните показатели на основни пътища от републиканската пътна 
мрежа чрез реконструкции и рехабилитации е от решаващо значение за мобилността на 
населението и транспортната достъпност.  

През територията на България преминават пет от десетте общоевропейски транспортни 
коридора (ОЕТК) ІV, VІІ, VІІІ, ІХ и Х. За да станат Републиканските пътища част от 
общоевропейските транспортни коридори, са необходими огромни инвестиции, което е колкото 
положително, толкова и задължаващо обстоятелство. Сложността и високата цена при строежа 
на нови пътища, обусловено от планинския релеф на около 40% от територията на страната, 
продължават да са пречка за развитие на пътната мрежа в съответствие с европейските 
стандарти.  

От фигура 8 може да се придобие обща представа за развитието на пътната мрежа и промяната 
на състоянието на републиканските пътища в периода 1985 – 2009 г. 

 

 

                                                 
8 Информацията е предоставена от ИА „Пътна инфраструктура” 
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Фиг. 8 Състояние на републиканските пътища по години в % от общата дължина, 1985-
2009 г. 
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Източник: Агенция „Пътна инфраструктура” 

 
Съгласно данните за състоянието на републиканската пътна мрежа за периода 31.12.2008 г. ÷ 
31.12.2009 г. в зависимост от степента на изграждане на пътищата, носимоспособност, вид на 
настилката и брой ленти могат да се направят следните изводи: 

• Дължината на пътищата с настилка се е увеличила незначително, а на пътищата без 
настилка не се е променила в сравнение с 2008г.  

• Дължината на пътищата с носимоспособност 10т/ос за третокласните пътища се е 
увеличила с около 1%. 

• От данните за състоянието на настилките се констатира най-значително увеличение 
на автомагистралите и второкласните пътищата в добро и в средно състояние. В 
най-голяма степен се е влошило състоянието на второкласните и третокласните 
пътища. 

• По вид на настилката най-значително се е увеличил делът на пътищата с 
асфалтобетонна настилка, биндер и с асфалтова повърхностна обработка предимно 
за първокласните пътища 

• Дължините на първокласните пътни участъци с грапавите асфалтови покрития в 
малка степен са се увеличили, а при второкласните и третокласните пътища 
участъците с грапави настилки са по-малко в сравнение с 2008г.  

 
В заключение може да се обобщи, че състоянието на републиканската пътна мрежа за периода 
2008-2009г. се е подобрило в малка степен. Основната причина за това са недостатъчните 
инвестиции за поддържане и развитие.  

Железопътна инфраструктура 

Българската железопътна мрежа е част от Европейската железопътна мрежа, като голяма част 
от нейните 4150 km линии са разположени на трасета на Трансевропейските транспортни 
коридори. Общо  971 km са двойни линии и 2833 km са електрифицирани, което  е 68,3 %  от 
ж.п. мрежа на страната 

В по-голямата си част техническото състояние на железния път и съоръженията, като основни 
елементи на железопътната инфраструктура, не отговаря на завишените европейски изисквания 
по отношение на скорости, осови натоварвания и комбиниран транспорт. 
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Състоянието на железния път от последното цялостно измерване с Пътеизмерителна 
лаборатория ЕМ 120 на Plasser & Theurer за главните жп линии, проведено през 2009 г. е 
илюстрирано с фигура 9 

Фиг. 9 Състояние на железния път през 2009 г. 
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Източник: ДП „НКЖИ” 

 
Състоянието на железопътната инфраструктурата не удовлетворява изискванията за 
извършване на съвременни товаропревозни услуги. Общото състояние на железопътната 
инфраструктура определя необходимостта от неотложни мерки за възстановяване, подобряване 
и увеличаване технико-експлоатационните параметри на железния път, контактната мрежа, 
съобщителната и осигурителна техника, преди всичко по линиите, принадлежащи на 
Общоевропейските транспортни коридори. 
 
 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТРАНСПОРТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Потребление на горива  

Потреблението на горива и енергия в транспорта, изчислено като хиляди тона нефтен 
еквивалент (хил.т н.е., 1000 toe) 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 делът 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 транспорта с 5,7% спрямо предходната година или в абсолютно изражение нарастването е от 
2678 тона нефтен еквивалент на 2830 тона нефтен еквивалент. През 2009 г. крайното енергийно 
потребление от транспорта намалява незначително спрямо 2008 г. и достига 2774 тона нефтен 
еквивалент. Въпреки това делът на транспорта в крайното енергийно потребление на страната  
през 2009 г. е 32,7% (при 30% през 2008 г.). 
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Фиг. 10 Потребление на горива в транспорта по видове транспорт* в периода 2000 – 2009 
г., 1000 toe 
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По данни на НСИ употребата общо от транспорта на дизелови горива нараства от 759 хиляди 
тона нефтен еквивалент през 2000 г. до 1476 хиляди тона нефтен еквивалент през 2009 г. – 2 
пъти. Употребата на бензини за периода запазва нива около 650 хиляди тона нефтен еквивалент 
средногодишно (употребата на оловен бензин е преустановена от 2004 г.), а употребата на 
горива за реактивни двигатели е почти удвоена (спрямо 2000 г.), като през 2009 г. достига 175 
хиляди тона нефтен еквивалент. През 2009 г. количеството на потребените за транспорт 
пропан-бутанови смеси е 388 хиляди тона нефтен еквивалент и в сравнение с 2000 г. нараства 
приблизително 1,5 пъти. През 2009 г. употребата на природен газ в транспорта възлиза на 49 
хиляди тона нефтен еквивалент. 

 
Фиг. 11 Потребление на горива от автомобилния транспорт, в периода 

2000 – 2009 г., 1000 toe 
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В потреблението на горивата, основен е приносът на автомобилния транспорт, който през 2009 
г. потребява 89,9% от общо употребеното количество енергия в сектора. 
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Развитието на автомобилния транспорт в периода 2000 – 2009 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. 

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Транспортът е най-големият източник във България на азотни оксиди, емитирайки през 2009 г. 
над 50% от националните емисии. Той е най-значим източник на въглероден оксид с над 56% 
от всички емисии и втори по значимост източник на неметанови летливи органични 
съединения (NMVOC), емитирайки  19,1% от общите емисии. 

Таблица 3 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от автомобилен  и други 
видове транспорт през 2009 г., t/y 

Групи източници 
на емисии 

SОx 
(x 1000 

t/y) 
NОx 

(x 1000 t/y)
NMVOC 

(x 1000t/y) 
Pb 

(t/y) 
PAH 
 (t/y) 

CO 
(x 1000 t/y)

Автомобилен 
транспорт 0,205 81,9 63,3 3,1 0,085 265,2 

ЖП транспорт 0,0 0.792 0.093 0,0 0.001 0.214 

Въздушен 
транспорт 0.07 0.69 0.04 50.26 0.0 0.99 

Общ  дял на 
транспорта  от 
националните 
емисии (%) 

0,05 50,6 19,1 18,3 0,1 56,1 

    Източник : НСИ и ИАОС 
 
Особена загриженост представлява въздушния транспорт, който е най-бързо растящият 
транспортен сектор. Този ръст отчасти е подтикван от увеличаващото се благосъстояние и 
ниските цени (въздухоплаването не заплаща данък върху горивото), което допринася за силния 
ръст на туристическите пътувания. В момента въздухоплаването има дял от над 10 % от 
емисиите на парникови газове, ако в тази статистика бъде включено и международното 
въздухоплаване. 
През 2009 г. от въздушен транспорт са емитирани 50,3 тона олово, което представлява 18,3% от 
националните емисии на олово в България. Въздушният транспорт не създава съществени 
проблеми по отношение на емисиите на останалите атмосферни замърсители, в сравнение с 
другите видове транспорт. 
 

Въздействието на железопътния транспорт върху околната среда се изразява с относително 
скромни газови емисии от разходваното дизелово гориво и по-големи шумови нива.  
 
Превантивно се извършва и мониторинг на монтираните в подвижния състав климатични 
системи, съгласно Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, 
въпреки че поднормативните актове за климатичното оборудване в железопътния. транспорт 
още не са обнародвани. 
 
Транспортът е ключов източник на парникови газове от сектор „Енергия”. Подсекторът 
емитира 8482,88 Gg СО2 – екв., което представлява 14,3% от националните емисии на 
парникови газове. 
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Фиг.12 Емисии на парникови газове от подсектор „Транспорт”,  по вид на горивата Gg 
CO2 – екв. 
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Най-голям източник на парникови газове от пътния транспорт е използването на дизелово 
гориво, емитирайки 4593 Gg  СО2 – екв. От използването на бензин се емитират 2163 Gg  СО2 – 
екв. 
 

Влияние на  транспорта върху нивата на шум в околната среда     

Анализът на съществуващите данни показва, че като цяло нивото на шума в населените места 
константно запазва високите си надгранични стойности. Най-силно въздействие оказва 
транспортният шум-неговият дял е 80-85% от общото шумово състояние на градовете.  
Действието на фактора шум е най-отчетливо изразено в агломерациите с население над 100 000 
жители. Проследяваните дневни шумови нива в областните центрове и градове показват  че за 
периода 2000 – 2009 г. преобладаващи са диапазоните 68–72 dB(A) и 63–67 dB(A) при норма 
55-60 dB(A). През 2009 г.  шумовите нива в градовете са превишени в 70% от измервателните 
пунктове в страната. Неблагоприятното задържане на високите стойности на шумовите нива в 
големите  градове на страната, където плътността на населението е висока, означава утвърдена 
тежка акустична обстановка, свързана с възникването на здравен риск. 
Към настоящия момент в страната не се провежда мониторинг на шумовите нива от 
железопътен транспорт. Релсовият транспорт в населените места е обхванат отчасти от 
Националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии на Министерството 
на здравеопазването. 
Силата на въздействие на шума в близост до летищата се определя от шумовите емисии на 
отделните самолети, интензивността на движенията, отдалечеността на летището и въздушните 
коридори. За град София авиационният шум е сериозен проблем, поради непосредствената 
близост на аерогарата до града, което води до създаване на тежка акустична обстановка за 
жилищните райони в близост до Летище София. За оценка на шумовото натоварване от 
прелитащите над жилищните територии на гр. София въздухоплавателни средства и 
информиране на населението за реалните нива на шума функционират Автоматизирана система 
за мониторинг на авиационен шум към Изпълнителната агенция по околна среда  и 
Автоматизирана система на Летище София.9. 

                                                 
9 Подробна информация е представена в раздел „Шум и здраве” 
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РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  
 
Законодателни мерки10  
 
През 2009 г. продължи хармонизирането на българското с европейското законодателство по 
Глава 1 “Свободно движение на стоки”. 
 
Автомобилен транспорт 

Транспонирани са в наредби 2 директиви на Европейския съюз за одобряване типа на нови 
моторни превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически 
възли, предназначени за тях, с които се въвеждат нови екологични изисквания към превозните 
средства. 

С Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и 
техните ремаркета (обн. ДВ бр. 40 от 2009 г.) са въведени изискванията на Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка 
за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, 
компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB L 
263, 09.10.2007 г.). С нея се цели повишаване на безопасността на движението по пътищата, 
опазване на здравето на хората, опазване на околната среда и постигане на по-висока енергийна 
ефективност при използването на горивата.  

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 78 от 28 ноември 2006 г. за одобряване 
типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи 
газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво “природен газ” или 
“втечнен нефтен газ”, по отношение на емисиите замърсяващи газове; нови моторни превозни 
средства, оборудвани с тези двигатели (обн. ДВ бр. 3 от 2009 г.) са въведени изискванията на 
Директива 2008/74/ЕО на Комисията от 18 юли 2008 г.  

През 2009 влязоха в сила разпоредбите на: 

- Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2010 г. 
относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород и за 
изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 35, 04.02.2009 г.). Този регламент има огромно 
значение за опазването на околната среда, тъй като моторните превозни средства, задвижвани с 
водород не емитират нито въглеродосъдържащи замърсители, нито парникови газове.  

- Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за 
определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от 
цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни 
средства (ОВ L 140, 05.06.2009 г.). С него се определят изисквания по отношение на обема на 
емисиите от СО2 от новите леки автомобили с цел да се гарантира правилното функциониране 
на вътрешния пазар и да се постигне общата цел на Общността за средни емисии на СО2 от 120 
gCO2/km за новия парк от леки автомобили.  

- Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за 
одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от 
тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото 
обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 
2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (OB L 188, 
18.07.2009 г.).  

През 2009 г. беше затегнат контрола върху лицата получили разрешения за извършване на 
периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. 

Извършването на проверки на техническата изправност позволява по-добро контролиране на 
параметрите на пътните превозни средства, оказващи вредно въздействие върху околната среда 

                                                 
10 Информацията е предоставена от МТИТС 
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и при необходимост да се прилагат санкциите, предвидени в Закона за автомобилните превози 
и Закона за движението по пътищата 

Железопътен транспорт 

В областта на железопътния транспорт е приета Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 
г.), въвеждаща изискванията на Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни 
товари. 

Морски транспорт 

 

В частта морски транспорт са приети: 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на 
опасни товари по море и по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 46 от 19.06.2009 г.), 
въвеждаща изискванията на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари.  

- Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на 
Република България (обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г.). С нея се определят условията, редът 
и видът за предоставяне на речни информационни услуги за корабния трафик по вътрешните 
водни пътища на Република България.  
 
Енергийна ефективност 
С приетите през 2009 г. изменения в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни 
източници и биогоривата са въведени по-ниски задължителни изисквания за процентното 
съотношение на биокомпонентите в смесите на горивата с цел осигуряването на реалистични 
условия за бизнеса за постигането на техническата готовност за смесване и съответствие с 
показателите за качество на смесените горива. 
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове в сила от 
януари 2009 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г.) се увеличава размерът на акцизната ставка за 
керосина с кодове по КН 2710 19 21 и КН 2710 19 25 – от 535 лв. на 565 лв. за 1000 литра (чл. 
32, ал. 1, т. 4).  
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, приет през 
м. юни 2009 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г.) от 1 януари 2010 г. отпада акциза върху 
автомобилите.  
Основните изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, приети през м. 
декември 2009 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.) предвиждат: 
- освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти за плавателните и 
въздухоплавателни средства при условие, че горивата са маркирани.  
- въвеждане на нови акцизни ставки за тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 
2710 19 69 – 600 лв. за 1000 кг (чл. 32, ал. 1, нова т. 10) 
- отпадане на нулевата ставка за биоетанол, ползван като моторно гориво (няма стандарт за 
използването на биоетанола като чисто гориво, а се налага смесване - чл. 32, ал. 1, изм. в т. 7))  
- въвеждане на нулеви акцизни ставки за смазочни масла от КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и 
други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 – 0 лв. за 1000 литра (нов чл. 33а, ал. 
1).  

Национални стратегии и програми в областта на транспорта, свързани с опазване на 
околната среда 

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).  
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Основна програма, в този аспект, е Оперативна програма Транспорт 2007 – 2013, която вече 
се изпълнява, и с чиято реализация ще се осигури модернизация на пътната и железопътна 
инфраструктура, позволяваща оптимизация на скоростите на движение при автомобилния и 
железопътния транспорт. Това, от своя страна, ще доведе и до абсолютно намаляване на 
вредните газови емисии на единица транспортна продукция. 

С Решение № 66 на Министерския съвет от 02.02.2009 г. е приета Визия за нова политика за 
развитие на българските железници 2008-2013 г., очертаваща прилагането на интегриран 
подход при планиране и усвояване на инвестициите, предвидени за модернизацията, 
поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура и системите за безопасност 
и сигурност с оглед опазване на околната среда. 
 
Изпълняват се и Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 
възобновяемите енергийни източници 2005 – 2015 г., Първи национален план за действие по 
енергийна ефективност 2008 – 2010 г., Национална дългосрочна програма за насърчаване на 
потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008 – 2020 г. 

В съответствие с изискванията на Директива 2003/30/ЕО, приетите от Европейския съвет (8-9 
март 2007 г.) нови цели за увеличаване на дела на ВЕИ и в частност на биогоривата, и съгласно 
разпоредбите на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 
биогоривата, в Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на 
биогорива в транспортния сектор 2008 – 2020 г. (приета с Решение по точка №2 от протокол 
№43 от заседание на Министерски съвет, проведено на 15.11.2007 г.), като национални 
индикативни цели за потребление на биогорива в транспорта са посочени: 

• 2% за 2008 г.  
• 3,5% за 2009 г.;  
• 5,75% за 2010 г.; 
• 8% за 2015 г.; 
• 10% за 2020 г.  

И през 2009 г.потреблението на биогорива продължава да бъде незначително, като се запазва 
порядъка от предходните години. Делът на биогоривата в общото потребление на горива в 
транспортния сектор през 2009 г. възлиза на 0,3% (по данни на НСИ). Не е постигната 
заложената цел за 2009 г. от 3,5%-ен дял на биогоривата в общото потребление на енергия в 
сектора. 

С Протокол № 37.32 на Министерския съвет от 04.10.2007. е приет Първи национален план за 
действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г.,по който МТИТС отчита изпълнението на 
мерките за сектор транспорт.  
 
Дейности, свързани  с подобряване на екологосъобразността на транспорта  

Управление на отпадъците на „БДЖ” ЕАД 

През 2009 г. са изготвени и предадени годишните отчети, отнасящи се до Фирмените програми 
за управление на дейностите по отпадъци на „БДЖ” ЕАД и Дружествата, съгласно чл. З2 от 
Закона за управление на отпадъците. Също така са предадени и годишните отчети за дейности с 
отпадъци през 2009 г., съгласно чл. 10 от Наредба № 9/28.09.2004 г. 
През 2009 г. са издадени разрешителни за дейности с отпадъци на „БДЖ” ЕАД, „БДЖ – 
Товарни превози” ЕООД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен 
състав (Локомотиви)” ЕООД. 

През 2009 г. са разработени и утвърдени „Указания за провеждане на вътрешен мониторинг на 
производствени отпадъчни води и почистване на пречиствателни съоръжения в „ Холдинг 
БДЖ” ЕАД”, както и „Указания за дейностите с отпадъци в „БДЖ-Пътнически превози” 
ЕООД”. В процес на разработване са и „Указания за извършване на мониторинг на изпусканите 
в атмосферния въздух замърсители от неподвижни източници в „ Холдинг БДЖ” ЕАД”. 

Други дейности на „ Холдинг БДЖ” ЕАД 
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В „Холдинг БДЖ” ЕАД се извършва задължителен входящ контрол на всяка партида доставено 
дизелово гориво за съответствие на качеството му с изискванията на действащите стандарти. 

Съдържанието на сяра в дизеловото гориво за тяга на влаковете на „Холдинг БДЖ” ЕАД през 
2009 г. е намалено 5 пъти спрямо 2008 г.(таблица 4)  
 
Таблица  4 Съдържание на сяра в дизеловото гориво за тяга на подвижния състав 
(локомотиви и мотриси) на „Холдинг БДЖ” ЕАД (ppm – милионни части) 

  

Категория 2009  

Товарни локомотиви дизел 10 

Пътнически мотриси дизел 10 

Пътнически локомотиви дизел 10 
  
 Източник: „Холдинг БДЖ”ЕАД 
 
 
Управление на отпадъците на ДП „НКЖИ” 
 
В изпълнение на екологичното законодателство ДП „НКЖИ” разработи Фирмена програма за 
управление на дейностите по отпадъци за периода 2009 – 2015 г.  

Принципите в Програмата се базират на концепцията за управление на дейностите по 
отпадъците и концепцията за устойчиво развитие, целяща: 

- чиста и здравословна околна среда; 
- рационално използване на наличните суровини; 
- интегрирано управление на отпадъците. 

Планове и проекти на ДП „НКЖИ”, свързани с опазване на околната среда 

През 2009 г. ДП „НКЖИ” изготви  План за управление на околната среда (ПУОС) към проект 
„Подновяване и рехабилитация на жп линия Тракия – Скутаре”, одобрен от Световната банка. 

ПУОС се изразява в поредица от мерки за смекчаване, мерки за наблюдение, както и 
институционални аспекти, които трябва да бъдат взети под внимание по време на изпълнение и 
експлоатация на проекта, за елиминиране на възможните неблагоприятни екологични и 
социални последици, или да ги сведе до приемливо ниво. 
ДП „НКЖИ” разработи  проект „Обезопасяване на местообитания чрез поставяне на 
изолиращи платформи за гнезда на бял щъркел на стълбове за пренос на 
електроенергия”, собственост на компанията. През 2009 г. са осъществени първите два етапа 
на проекта. 

Управление на отпадъците  от въздухоплавателна дейност 
И през 2009 г. продължава изпълнението на Програмите за управление на дейностите по 
отпадъците на летищата Варна и Бургас с оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт” АД. В тях детайлно са обхванати дейностите по събиране, транспортиране, 
съхранение и обезвреждане и оползотворяване на отпадъците. 
На териториите на двете летища са обособени площадки и временни пунктове за разделно 
събиране на всички формирани отпадъци.  
През 2009 г. е издадено разрешително по чл.104 от Закона за опазване на околната среда на 
летище София ЕАД (от РИОСВ гр. София). 
Съгласно Заповеди № РД-881/04.12.2008 г. и № РД 883/04.12.2008 г. на Министъра на околната 
среда и водите през 2009 г. е извършена проверка на условията по издадените разрешителни по 
чл. 104 от  Закона за опазване на околната среда на летище Бургас с оператор „Фрапорт Туин 
Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, гр. Бургас  
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През 2009 г. е издадено разрешително за експлоатация по чл. 104 от Закона за опазване на 
околната среда на Летище Варна, с оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, 
гр. Варна. Съгласно утвърден график от министъра на околната среда и водите е извършена 
проверка по условията в разрешителното за експлоатация по чл. 104 от Закона за опазване на 
околната среда. 

Управление на отпадъците  от корабоплавателна дейност 

Дейностите по управление на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, се извършват 
в съответствие с разпоредбите на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища 
и пристанищата на Република България и подзаконови нормативни актове и в резултат на 
прилагането на Директива №2000/59/ЕС на Европейския парламент, с което се цели по-висока 
степен на защита и намаляване на замърсяването на морската околна среда.. Опазването на 
морската околна среда се постига чрез: 

• въвеждане на правила за предаване на генерираните отпадъци; 
• въвеждане на системи за задължително заплащане на такси за управление на отпадъци  

- резултат от корабоплавателна дейност; 
• осигуряване на съоръжения за приемане на отпадъци и остатъци от товари с произход  

от нормалната експлоатация на корабите. 

С Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – 
резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (обн., ДВ, бр. 28 от 
2009 г.) се въвеждат изискванията на  Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 
г. за изменение на Приложение 2 към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на 
корабите и на остатъци от товари..  

Съгласно чл. 17 на Задължителните правила за изменение и допълнение на „Задължителни 
правила” за българските пристанища на р. Дунав (обн., ДВ, бр. 38 от 22.05.2009 г.) преди 
отплаване водачите на кораби и състави сами или чрез своя агент представят в 
администрацията декларация, съдържаща информация относно вида и обема на предадените 
отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари 
(приложение № 2 към чл. 7 от Наредба № 15 от 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци – 
резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари). 
През 2009 г. бяха одобрени плановете за приемане и обработване на отпадъците на следните 
пристанища: 

• пристанища за обществен транспорт: Кораборемонтен завод „Порт Бургас”, 
пристанищe „ПЧМВ” 

• - пристанища по чл. 107 - 109 от Закона за морските пространства, вътрешните водни 
пътища и пристанищата на Република България : „Тортуга”, „Марина Слънчев ден”, 
„Северна буна Несебър”, „Север експорт”, „Чайка”, „Свети Атанас”, „Булярд 
Корабостроителна индустрия”, „Дюни”, „Черноморец”, „Созопол”. 

По-голямата част от пристанищата за кораборемонт не бяха изготвили планове за приемане и 
обработване на отпадъци, аргументирайки се със спецификата на извършваната от тях дейност 
и възможното тълкуване на разпоредбите на Директива 2000/59/ЕС. През м. март 2009 бе 
отправено официално запитване до Европейската Комисия с молба за разясняване и тълкуване 
на някои понятия и приложимостта на разпоредбите на директивата към пристанищата за 
кораборемонт. След като бе получен отговор от Европейската Комисия, на пристанищата бе 
даден срок да изготвят планове, в съответствие с изискванията на действащото 
законодателство. 
Направени са 523 проверки на кораби в съответствие с изискванията на Наредба № 15 за 
условията и реда за сдаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и 
остатъци от товари от отдел „Контрол и опазване на морската среда”към Изпълнителна агенция 
„Морска администрация”. За неспазване на нормите за опазване на околната среда са издадени 
общо 7 акта за административни нарушения и 7 наказателни постановления. 

В таблицата по-долу са отразени броя на проверените кораби, както и техният процентен дял от 
общия брой кораби, посетили пристанища Варна и Бургас. 
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  Таблица 5. Брой проверени кораби съгласно Наредба № 15 

Под юрисдикцията на ДМА ДМА Варна ДМА Бургас ОБЩО 

Общ брой кораби, посетили 
пристанищата 

1419 1162 2581 

Брой проверени кораби по 
Наредба № 15 Контрол и 
опазване на морската среда 

383 27% 140 12% 523 20% 

Брой проверени кораби по 
Наредба № 15 Държавен 
пристанищен контрол  

262 18% 275 24% 537 21% 

Общ брой проверени кораби 
по Наредба № 15  

645 45% 415 36% 1260 49% 

Източник: Отчет за дейността на Изпълнителна агенция „Морска администрация” за 2009 г. 
 

Информация за събирането на отпадъци и почистването на разливи от нефтопродукти през 
2009 г. е представена в таблица 6. Подадените данни се отнасят само за пристанищата Варна и 
Бургас.  

 

  Таблица 6 Събрани отпадъци от корабоплавателна дейност, 2009 г., m3 

Видове отпадъци по 
MARPOL 

Пристанище 
Варна 

Пристанище 
Бургас 

Общо за ДП 
„Пристанищна 
инфраструктура” 

Сантинни води  3 945,57 1 192,53 5 138,10 
Нефтени отпадъци  231,67 70,10 301,77 
Мръсен баласт  185,62 57,61 243,23 
Отпадъчни води 278,48 82,62 361,10 
Пластмаси и пепел  
от изгарянето им в 
корабните инсенератори  

161,30 95,67 256,97 

Хранителни отпадъци  118,00 65,72 183,72 
Други отпадъци 786,62 387,46 1 174,08 
ОБЩО 5 707,26 1 951,71 7 658,97 

Източник: МТИТС – ДП „Пристанищна инфраструктура” 

Забележки: 

1. Количествата са в кубични метри, тъй като това е мерната единица за обработка на отпадъци – резултат от 
корабоплавателна дейност 

2. В пристанища Русе и Лом на този етап не се събират отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност. От 
2013 г. ще започне събирането им в съответствие с изискванията на Международната конвенция за 
предотвратяване на замърсяването от кораби (Marpol). 

 
От м. юни 2009 г се изпълнява проект „Управление на отпадъци при корабоплаване по р. 
Дунав” (WANDA), финансиран по Приоритетна ос 2 „Опазване и подобряване на околната 
среда” на Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Включва девет 
партньора от седем държави, които работят в областта на вътрешните водни пътища, услуги 
във вътрешно водната инфраструктура или транспорт, и проучване на водата.  
Проектът е координиран от Via Donau като водещ партньор. Партньор по проекта от българска 
страна е Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на р. Дунав”.С него се цели: 
постигане на транснационално управление на отпадъците във вътрешните водни пътища, 
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изпълнение на превантивни мерки за ограничаване замърсяването на водите, създаване на 
транснационална финансова структура за намаляване риска от замърсяване, повишаване на 
координацията и информационния обмен между заинтересованите придунавски страни.  
Изпълнителна агенция „Поддържане и проучване на р. Дунав” ще изработи българската 
концепция за управление на отпадъците от корабна дейност. Тя ще планира пилотните 
дейности по отношение събирането, третирането и обезвреждането на маслени отпадъци от 
корабна дейност по Долен Дунав.  
Като платформа за координация и хармонизация на дейностите в областта на управление на 
отпадъците, този проект е свързан не само с националните политики и стратегии на България, 
но и с транспортната политика на Европейската комисия по отношение на превенция при 
управлението на отпадъците от корабите. 
През м. ноември 2009 са приети Работен план и Комуникационен план по проекта.  

Контрол и предотвратяване на замърсяването на Черно море и река Дунав11

В началото на 2009 година Изпълнителна агенция „Морска администрация" стартира 
изпълнението на два партньорски проекта: „Изграждане на капацитет за предотвратяване на 
замърсяване с нефт и други вредни вещества от кораби по река Дунав" и „Изграждане на 
капацитет за предотвратяване на замърсяване с нефт и други вредни вещества от кораби в 
Черно море" с продължителност шест месеца.  

Целта на проектите е чрез подобряването на административния капацитет на Изпълнителна 
агенция „Морска администрация", свързан с опазването на околната среда от замърсяване, 
причинено от корабоплавателна дейност, да бъде подобрена и координацията между всички 
национални компетентни органи. По този начин ще бъде развито допълнителното 
сътрудничество на регионално равнище, а също така ще бъде подобрен мониторингът, 
предотвратяването и отстраняването на замърсявания по река Дунав и в Черно море от кораби. 
Това от своя страна ще допринесе и за устойчивото развитие на туризма, риболова и другите 
индустрии, свързани с експлоатация на морската и речната среда. 

Проектът за река Дунав ще бъде изпълняван съвместно с експерти от Министерството на 
транспорта, строителството и благоустройството на Федерална република Германия. 
Очакваните резултати са свързани с повишаването на капацитета на регионалните дирекции на 
„Морска администрация" в Русе и Лом за наблюдение, предаване на спешните сигнали до 
отговорните органи и потвърждаване на мерките, които трябва да се предприемат като се 
използва опита в международното сътрудничество. Създаването на система за база данни за 
всеки кораб ще позволи бърза идентификация на замърсяването, включително и използването 
на международната CleanSeaNet. 

През м. юли 2009 г. влизат в сила нови Задължителни правила за морските пристанища на 
Република България, издадени от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска 
администрация” (обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2009 г.). В глава 7 са разписани правилата за 
осигуряване предпазването на морето от замърсяване от кораби. 

През 2009 г. е актуализирана и Националната програма за развитие на пристанищата за 
обществен транспорт, като е разширен обхвата й – до 2015 г. В нея един от дефинираните 
приоритети е: Привеждане на българските пристанища в съответствие с изискванията на ЕС по 
отношение на опазването на околната среда. 

От месец октомври 2009 г. е в експлоатация българската част от Европейската система за обмен 
на данни за корабоплаването SafeSeaNet. С тази система страните-членки на Европейския съюз 
обменят данни за посещенията на кораби, положението на корабите и опасните товари, които 
се намират на борда им. Целта на тази система е да се използва тази информация с цел 
повишаване на безопасността и сигурността на корабоплаването, информация за замърсяване 
на морската среда и осигуряване на търсенето и спасяването на хора при случаи на бедствие 

През 2009 г. служителите от ИА „Морска администрация” са извършили следните проверки 
в областта на контрола и опазването на морската среда от замърсяване: 

                                                 
11 Информацията е предоставена от ИА ”Морска администрация”. 
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- 914 проверки на кораби по Марпол (Международна конвенция за предотвартяване на 
замърсяването от кораби 
- 2667 проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни 
пътища. 

Под юрисдикцията на дирекция „Морска администрация” – гр. Варна и  дирекция „Морска 
администрация” – гр. Бургас са извършени 427 проверки на чистотата на акваториите, 
пристанищата, рейдовете и кейовите места и 75 проверки по сигнали за замърсяване на 
морската среда.  

По линия на европейската система за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване 
CleanSeaNet на Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) са получени и обработени 
46 съобщения (Alert Report), на които са били засечени общо 76 вероятни нефтени петна в 
отговорния район на Република България. За резултатите от анализите на нефтените петна е 
изпращана обратна информация (Feedback Report) в EMSA. 

През 2009 г. са извършени общо 2564 проверки (рутинни и целеви) за замърсяване на водите на 
р. Дунав. Обработени са 78 сигнали от преминаващи кораби за замърсяване на повърхността на 
реката. Извършените проверки по тези сигнали не констатират източник на замърсяване. 

През м. март 2009 г. стартира проектът Ecoport 8,( Екологичен мениджмент на пристанищни 
райони по трансграничния коридор №8) по който партнъор и събенефициент е ДП 
„Пристанищна инфраструктура”. Проектът е част от приоритетна ос 2: Опазване и подобряване 
на околната среда на  Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. 
Крайната цел на проекта е създаване на база за екологично сертифициране на пристанища по 
коридор № 8. Във връзка с изпълнението на задачите в работен пакет 5 на проекта Еcoport 8 за 
пристанище Бургас е подготвен Пилотен план за мониторинг в работен вариант, съгласно 
изискванията на проекта и действащото европейско и българско законодателства.  

Въздушен транспорт и околна среда 

Във връзка с изпълнението на задълженията по прилагане на Директива 2008/101/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 
2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии 
на парникови газове в рамките на Общността със Заповед № РД-08-454/20.11.2009 г. на 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е създадена 
Постоянната Експертна работна група със задача, оказване на съдействие на Министерство на 
околната среда и водите (МОСВ) в рамките на своята компетентност, в процеса на прилагане на 
горепосочените Директиви, по отношение на администрираните от Република България, 
респективно МОСВ, български авиационни оператори. 

На първото заседание на Постоянната Експертна работна група, състояло се на 23.11.2009 г., се 
поставиха за разискване проблеми свързани с разработване на нормативната уредба за 
прилагане на директивата, както и някои организационни въпроси, относно своевременното 
изпълнение на сроковете, заложени в законодателните решения. 
 
Всички законодателни и други мерки, свързани с намаляване на авиационния шум са включени 
в раздел “Шум и здраве”.  
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СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 
РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА 2000 – 2009 г. 
 

 За периода 2000 – 2009 г. делът на БДС от аграрния сектор  в икономиката на 
страната постепенно спада от 13.6 % до 4.8 %, 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. През 2009 г. стойността на  продукцията от селското стопанство по текущи 
цени  възлиза на 8010,3 млн.лева и е по ниска от тази през 2008 г. с  около 1,6 млрд.лева 
 
Структура и обем на аграрния сектор 
Брутната добавена стойност от аграрния сектор1 следва тенденциите на изменение на  
продукцията. За периода 2000 - 2009 г. аграрният сектор (вкл. горско стопанство, рибно 
стопанство и лов, ) създава брутна добавена стойност (БДС) в рамките на 2,8 – 3,5 млрд. лв. 
годишно. Годината  с изключително добри  агроклиматични условия е 2008 г., когато БДС от 
аграрния сектор достига най-високата си стойност – 3990,2 млн. лв. Ръстът на физическия обем 
на БДС спрямо предходната 2008 г. е 29,6 %. През 2009 г. има отново спад на БДС, който 
възлиза на 6,1процентни пункта. 
 

Фиг.1  Брутна добавена стойност от  аграрния сектор, млн.лв 
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Източник: НСИ 

 
За периода 2000 – 2009 г. делът на БДС от аграрния сектор  в икономиката на страната 
постепенно спада от 13,6% до 4,8 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 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. 
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1 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов 



Фиг. 2 Дял на БДС от аграрния сектор в БДС за икономиката, % 
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Източник: НСИ 

 
 

За периода 2000 - 2009 г. отрасъл „Селско стопанство” създава крайна продукция на стойност 
между 6,3 и 8,8 млрд. лв. годишно по текущи цени. При производството на селскостопански 
стоки делът на стойността на растителната продукция е по-голям в сравнение с делът на 
стойността на животновъдната продукция, като съотношението между тях е относително 
постоянно – около 50 % към 31 %. 
Обемът и стойността на крайната продукция в селското стопанство се влияят в значителна 
степен от природо-климатичните фактори. Най-ниска е стойността на продукция в годините с 
изключително неблагоприятни природо-климатични условия – 2003 и 2007 г. – съответно 
възлизайки на 6 365 млн. лв. през 2003 г. и на 6 483 млн. лв. през 2007 г. Най-висока стойност 
крайната продукция достига през 2008 г. - 8 789 млн. лв., когато са достигнати  и едни от най-
високите за периода добиви и производство при повечето продукти от растениевъдството. През 
2009 г., се наблюдава отново намаляване и възлиза на 7386 млн. лв. 
 
 

Фиг. 3 Стойност на крайната продукция от отрасъл „Селско стопанство” 
 за периода 2000 - 2009 г., млн.лв. 
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Фиг. 4. Структура на стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" 
за периода 2005 – 2009 г.,  % 
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Източник: НСИ 
 
През 2009 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. 
 
Структура и ползване на земята 

 

 През 2009 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 2009 г. се наблюдава намаление на обработваемата земя спрямо 2000 г. с 8%. 
Използваната земеделска площ намалява с 9,9%. Намалението на използваната 
земеделска площ е за сметка на необработваните земи, които се увеличават с 57,4% 
спрямо 2000 г. Площите със селскостопанско предназначение намаляват с 6,5% през 2009 
г. и преминават към други категории заетост, различна от земеделската. 
 

Фиг.5. Функционално използване на земята, % 
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Източник: МЗХ, Дирекция "Агростатистика и стратегии", отдел "Агростатистика", БАНСИК 2000-БАНСИК 
2009 
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Използване на площите със селскостопанско предназначение 
 
Площта със селскостопанско предназначение (ПССП) през 2009 г. е 5 490 113 hа и заема 
49,5% от територията на страната. През 2008 г. ПССП е била в размер на 5 648 206 hа или 
50,9% от територията на страната. Относителният й дял се запазва спрямо предходната година. 
Използваната земеделска площ (ИЗП) се формира от обработваемата земя, трайните 
насаждения, постоянно затревените площи, семейните градини и оранжерийните площи. 
Използваната земеделска площ през 2009 г. е 5 029 585 hа или 46,0% от територията на 
страната. През 2008 г. размерът й е 5 100 825 hа или 46,0% от територията на страната. 
Обработваемите земи са площите, които се включват в сеитбообращение, временните ливади 
с житни и бобови треви. През 2009 г. те са 3 122 516 hа и представляват 62,1% от използваната 
земеделска площ. Размерът им слабо е нараснал в сравнение с предходната година – 3 060 543 
hа или 60% от използваната земеделска площ. 
Угарите са обработваеми земи, които в годината на наблюдение не се рекултивират. През 
2009 г. угари са наблюдавани върху 196 336 hа, или 6,3% от обработваемата земя. През 2008 г. 
като угари са оставени 7,5% от обработваемите земи. Намалението на угарите през 2009 г. 
спрямо 2008 г. е 14,4%. 
Изкуствените ливади с бобови и житни треви през 2009 г. са 95 409 ха и заемат 3,04% от 
обработваемата земя, а през 2008 г. площта им е 101 830 hа или 3,3% от обработваемата земя. 
Постоянно продуктивните ливади, високопланинските пасища, затревените повърхности 
със слаб продуктивен потенциал и ливадите-овощни градини през 2009 г. заемат 1 719 028 
hа или 34,2% от ИЗП. Размерът им през 2008 г. е 1 828 865 hа или 35,9% от ИЗП. 
Лозя – чиста култура през 2009 г. има върху 84 438 hа , наблюдава се намаление с 16,3% 
спрямо 2008 г., когато площа е била 100 873 hа – ( и представлява 2,0% от ИЗП). 
Семейните градини през 2009 г. заемат 21 411 hа 0,4% от ИЗП. 
Необработваните земи са земи, които не се включват в сеитбообращението и не са използвани 
за земеделско производство повече от две години. Експлоатационното им възстановяване е 
възможно с минимални средства. Процентът на необработваните земи – 460 528 hа през 2009 г. 
е 4,1% от територията на страната. 
 
През 2009 г. се наблюдава намаление на обработваемата земя спрямо 2000 г. с 8%. 
Използваната земеделска площ намалява с 9,9%. Намалението на използваната земеделска 
площ е за сметка на необработваните земи, които се увеличават с 57% спрямо 2000 г. Площите 
със селскостопанско предназначение намаляват с 6,5% през 2009 г. и преминават към други 
категории заетост, различна от земеделската. 
 
Таблица 1 Заетост и използване на земеделската земя, ha 
 
ЗАЕТОСТ 2009 2000 изменение  
Обработваема земя 3 122 516 3 400 124 -8,1% 
Използвана земеделска площ 5 029 585 5 582 050 -9,9% 
Необработвана земя 460 528 292 510 57,4% 
Площ със селскостопанско 
предназначение: 5 490 113 5 874 560 -6,5% 
Източник: МЗХ, Дирекция "Агростатистика и стратегии", отдел "Агростатистика", БАНСИК 2000-БАНСИК 
2009 
 
Животновъдство 
Развитието на животновъдството и настъпилите промени в броя на стопанствата, отглежданите 
в тях животни и получената продукция са свързани с организационните, структурни и 
нормативни изменения, наложени от членството ни в ЕС и икономическата среда в страната. 
Повиши се качеството и продуктовото разнообразие, на потребителите се предлагат продукти с 
обозначени произход, качествени показатели, съвети за съхранение. 
Броят на стопанствата, отглеждащи животни през 2009 г. е около 290 хил. което е с 12,6% по-
малко в сравнение с 2008 г.  
В сравнение с 2001 година, през 2009 г. броят на стопанствата с животни е с около 50% по-
малък при вички видове животни. Броят на животните намалява по-плавно – говедовъдните 
ферми са намалели с 52.3%, а говедата са намалели с 14.1%, свиневъдните ферми намаляват с 
46.5%, а свинете със 7.4%. Фермите с овце намаляват с 54.0%, а овцете с 10.9%. Стопанствата с 



кози намаляват също с 54.1%, но козите имат най-значително намаление (-46.6%) спрямо 
всички други видове животни.  
Данните показват относително слабо развито месодайно животновъдство у нас. В 
говедовъдството от 2006 г. до сега се наблюдава постепенно увеличаване на броя на 
месодайните крави, които представляват 5,1% от общия брой крави. През 2009 г. овцете 
месодайни породи са с 32% по-малко от тези през 2008 г. и те са 4,6% от всички овце в 
страната.  
Индексът за гъстота на животните показва броя на животинските единици (ЖЕ) на хектар 
използвана земеделска площ. ЖЕ е еталонна единица, която улеснява агрегацията на 
селскостопанските животни от различни видове и възрасти - еднокопитни животни (коне, 
магарета, мулета), говеда, овце, кози, свине, птици и зайци. За България индексът за гъстота на 
животните през 2007 г. е 0.40 и е един от най-ниските в Европейския съюз. През 2007 г. 
средният индекс за 27-те държави-членки е 0.78.  
 
 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Селското стопанство оказва значителен натиск върху природните ресурси чрез прилаганите 
практики за използване на почвите, високата консумация на вода и използваните химически 
торове и продукти за растителна защита. От друга страна, и интензивното селско стопанство и 
нестопанисванисването на земите, имат отрицателни влияния върху околната среда. 
 
Използване на торове, продукти за растителна защита 

 През 2009 г. не се наблюдава съществено изменение на количеството употребени 
минерални торове по видове и като цяло, в сравнение с предходната година. В процент 
към използваната земеделска площ в страната, наторените площи представляват 43,6 % 
за азотните торове, почти 6,3 % за тези с фосфорни и 2,4% за наторените с калиеви 
торове.  
 
 
 
Минерални торове 

По данни на РСРЗ, през 2009 г. в страната са употребени: 177 553 тона азотни торове (N); 30 
661 т фосфорни торове (Р2O5) и 11 823 т калиеви торове (К2O). Наблюдава се увеличаване на 
използваните азотни торове спрямо предходната година и намаляване на използваните калиеви 
торове. Не се наблюдава съществено изменение на количеството употребени минерални торове 
по видове и като цяло, в сравнение с предходната година. 

Таблица 2 Употребени количества минерални торове в земеделието в t  и като kg/ha 
спрямо използваната земеделска площ 
 

Всичко торове Азот Р205 К20 Година 
t kg/ha t kg/ha t kg/ha t kg/ha 

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 

2009 220037 43,74 177553 35,30 30661 6,09 11823 2,35 
Източник: НСРЗ 
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Наторените площи през отчетната 2009 г. са както следва: 2190,5 хил. hа наторени с азотни 
торове; 318,4 хил. hа – с фосфорни и 124,9 хил. hа с калиеви торове. 
 
Таблица 3 Наторени площи с азотни, фосфорни и калиеви торове ( хил. ha) 
и като процент от използваната земеделска площ 
 

% от използваната 
земеделска площ 

Година 
Наторени 
площи с N 
хил. ha 

Наторени 
площи с 
Р205 

хил. ha 

Наторени 
площи с 
К20 

хил.ha N Р205 К20 

2000 1332,4 93,3 26,0 23,87 1,67 0,46 
2001 1468,4 92,15 22,17 26,70 1,96 0,47 
2002 1586,0 68,56 12,51 29,78 1,46 0,26 
2003 1846,9 72,88 30,66 34,67 1,37 0,57 
2004 1757,6 96,55 28,63 32,97 1,81 0,54 
2005 1832,6 129,10 47,20 34,81 2,45 0,89 
2006 1934,2 196,9 77,4 37,27 3,79 1,49 
2007 1972,6 174,5 95,3 37,38 3,41 1,86 
2008 2068,7 218,0 163,4 40,55 4,27 3,2 

2009 2190,5 318,4 124,9 43,6 6,3 2,4 
Източник: НСРЗ 
 
Употреба на оборски тор 
През 2009 г. са оползотворени 74 400 тона оборски тор, като са наторени приблизително 6 200 
ha. Наблюдава се намаляване както на количеството, така и на площта, върху която е употребен 
оборски тор. Наторени са предимно зеленчуци, картофи, овощни култури и лозя. 
 
Фиг.  6. Използвани количества оборски тор (хил. t) и наторени площи (хил. ha) 
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Източник: НСРЗ 
 
Складове за съхранение на продукти за растителна защита  
 

За периода 2000 – 2009 г. се наблюдават стабилни положителни тенденции в 
управлението на складовете за забранени и негодни за употреба пестициди. 55,0% от 
съхраняваните пестициди са трайно депонирани в 1 926 броя ББ куба, 31% са 
препакетирани и прибрани в 73 централните складове и само 14% от пестицидите се 
съхраняват в 298 необезопасени складове. 
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Складовете с негодни за употреба пестициди са обект на ежегодна инвентаризация от 
ИАОС/МОСВ, НСРЗ/МЗХ и ДАГЗ. Съгласно общоприетата на национално ниво класификация 
тези места се делят на 3 вида - централни общински складове, изоставени складове за негодни 
за употреба пестициди и ББ кубове.  
Към 31 декември 2009 г. на територията на страната са регистрирани 298 склада за забранени и 
негодни за употреба пестициди, намиращи се в 304 населени места, 98 общини 
(http://eea.government.bg/website/Pest2008img/viewer.htm). 175 броя от регистрираните складове 
се намират в добро състояние. 
Общото количество забранени и негодни за употреба пестициди възлиза приблизително на 
14031,63 тона(при 11 943t за 2003 г., когато започват ежегодните инвентаризации и 13410,32 
тона за 2008 г.), като 55% от тях са трайно депонирани в 1 926 броя ББ куба, а 31% са 
препакетирани и прибрани в 73 централните складове и само 13% от пестицидите се съхраняват 
в изоставени (необезопасени) складове. Фиг. 7 - 8 проследява движението към препакетиране, 
съхранение в централни складове или трайно депониране в ББ кубове на количествата 
забранени и негодните за употреба пестициди. 
 
Фиг.7 Съхранение на забранени и негодни за 
употреба пестициди, брой ББ кубове/ складове 

Фиг.8 Количества забранени и негодни за 
употреба пестициди, t 
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Източник: ИАОС Източник: ИАОС 
 
Напояване 
 

Държавната политика в областта на хидромелиорациите е насочена към 
подпомагане на поливното земеделие, опазване на хидромелиоративните обекти. Към 
настоящия момент в Република България има изграден голям за мащабите на страната 
хидромелиоративен фонд, състоящ се от 240 напоителни системи и редица отделни 
напоителни полета, които обхващат 744 100 ha земеделски земи. 
 
Съществуващите напоителни системи и през 2009 г. не се използват пълноценно. 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 
2000 – 2009 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. През поливния сезон на 2009 г. са подадени 282 419,4 хил. m3 за напояване на 39 910 ha 
обработваема земя. Общо поливодекарите са 57 895 ha. 
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Фиг. 9. Полети площи (ha) и използвани водни маси (m3)  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

полята площ, ha водни маси, 1000 m3
 

Източник МЗХ, „Изпълнителна агенция по Хидромелиорации” 
 
Въздействие на селското стопанство върху състоянието на почвите 
 

 Селското стопанство е основен източник на деградационни процеси в страната. 
Неправилните обработки, използването на продукти за растителна защита и торове, 
изгарянето на растителни остатъци и редица други земеделски практики водят не само до 
намаляване на почвеното плодородие, но до увреждането на почвата като природен 
ресурс2. 
Като цяло промените в българското земеделие от последните 16 години доведоха до спад в 
употребата на химикали и торове, до раздробяване на стопанствата и възстановяване на част от 
естествените елементи в селскостопанските ландшафти, което минимизира негативното 
въздействие върху състоянието на почвите. Не са регистрирани нови площи земеделски земи, 
замърсени с тежки метали и пестициди. За замърсени земеделски земи до 1990 г.(под 1% от 
общата площ) следва да се прилага т.н. препоръчителен режим на ползване при подходящ 
избор на технически култури. 
Около 64 % от площта на обработваемите земи е засегната от водна ерозия и около 34 % - от 
ветровата ерозия. Силно ерозирани са 11 % от територията на страната. Трайно се въвеждат 
добри земеделски практики, които ограничават ерозионните процеси- правилни 
почвообработки, затревявания, подходящи култури и др. 

Делът на почвите с кисела реакция е около 1 500 00 hа от обработваемите  земи или 
приблизително 11% от обработваемата площ. От тях 500 000 hа земеделски земи са с 
киселинност, токсична за повечето земеделски култури. 
В България са регистрирани около 35 500 ha обработваеми площи, засегнати от процесите на 
засоляване, като 252 ha са засолени с нормална сода и хлориди. Засолените почви са типичен 
представител на почвите с неблагоприятен състав и свойства за развитие на растенията. 
 
Въздействие на селското стопанство върху качеството на атмосферния въздух 
 

Основните атмосферни замърсители, емитирани от селското стопанство са амоняк и 
неметанови летливи органични съединения   
 
Основните атмосферни замърсители, емитирани от селското стопанство са амоняк (NH3) и 
неметанови летливи органични съединения (NMVOC). Селското стопанство е най-големият 
източник на амоняк, емитирайки 84 % от националните емисии на амоняк; делът на емисиите 
на неметанови летливи органични съединения спрямо националните емисии за този замърсител 
е 9%.  

                                                 
2
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Селското стопанство емитира общо 38 282 t амоняк, като най-голям източник е едрият рогат 
добитък (млечни крави и биволици) – фиг. 10 

Фиг. 10 Емисии на амоняк от основни 
източници в селското стопанство, t/y 

Фиг. 11 Емисии на неметанови летливи 
органични съединения във въздуха от 
селското стопанство, t/y 
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Източник: ИАОС Източник: ИАОС 
 
През 2009 г. селското стопанство емитира 35 374 t неметанови летливи органични съединения. 
Най-голям източник (фиг.11) са едногодишните насаждения с наторяване. 
 

Емисии на парникови газове   
Селското стопанство е източник и на парникови газове. Основните парникови газове, които се 
отделят от селскостопанските дейности  са  метан и двуазотен оксид.  
През 2009 г. емисиите от сектор "Селско стопанство" представляват 10,5% от общите емисии 
на парникови газове на България. Анализът на данните показва намаление на общите емисии от 
селското стопанство с 67,4% спрямо базовата 1988 г.След 2004 г. се наблюдава стабилна 
тенденция към намаляване на емисиите, което се дължи на реформа в селскостопанските 
предприятия. 
Емисиите на метан представляват 36% от общите емисии на сектора през 2009 г. След 2002 г. 
се наблюдава стабилна тенденция към намаляването им, поради намаляване на броя 
селскостопански животни в страната. Най-голям източник на емисии на метан (като СО2 - екв.) 
от селското стопанство е ентеричната ферментация при селскостопанските животни – 21,9 % от 
емисиите на сектора. 
Най-голям дял в емисиите на двуазотен оксид от сектора имат селскостопанските почви (88%). 
Останалите количества от емисиите на двуазотния оксид (12%) се отделят от дейности, 
свързани са употребата на оборски тор и изгаряне на стърнища.При изгарянето на растителни 
отпадъци от стърнищата се емитират известни количества  прекурсори на парникови газове – 
въглероден оксид и азотни оксиди. 
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Фиг. 12.  Емисии на парникови газове от сектора по видове и общо 
 в периода 1988 – 2009 г., Gg CO2-екв. 
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Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2009  г. 
 
Въздействие на селското стопанство върху качеството на водите  
 

Селскостопанската дейност е потенциален замърсител на повърхностните води и 
подземните води. Употребата на минерални торове е основен източник на замърсяване.     
 
Замърсяване на повърхностните води с биогенни елементи 
 
Селскостопанската дейност е един от основните замърсители на повърхностните води с 
биогенни елементи, поради широкото им приложение в земеделските практики.  
Степента на замърсяване на водите е в зависимост от степента на разтворимост на биогенните 
елементи. Големите количества на азот и фосфор, попаднали във водните басейни, могат да 
доведат до еутрофикация. Това предизвиква екологични промени свързани със загуба на 
растителни и животински видове, намаляване на екологичния статус, както и  отрицателно 
влияние върху водите използвани за питейно битови цели. 
На фиг.13 са представени данни за 2000 - 2009 г. за средногодишните концентрации на 
биогенните елементи (амониев азот, нитратен азот и фосфати) в повърхностните води общо за 
страната. Анализът е направен с използване на линейна екстраполация на данните. От фигурата 
се вижда запазване на едно стабилно състояние на биогенните елементи и тенденция за 
намаляване на концентрациите им. 
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Фиг. 13. Средногодишни концентрации на биогенни вещества през 2000-2009 г., mg/l 
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Източник: ИАОС 
 
Замърсяване на подземните води 
 
Нитратите са най-често срещаният замърсител в подземните води в страната. От направения 
статистически анализ (минимум, 25 персентил, медиана, 75 персентил и максимум) на данните 
за съдържание на нитрати в подземни води по четирите басейнови райони за периода 1995 – 
2009 г. се наблюдава тенденция на понижаване при  Черноморски басейнов район, 
Източнобеломорски и Западнобеломорски басейнови райони. При Дунавски басейнов район се 
забелязва слаба тенденция на нарастване, при което трябва да се отчита факта, че поради 
изменение на Закона за водите през 2009 г. две ПВТ и части от други две ПВТ преминават от 
Черноморски басейнов район в Дунавски басейнов район. При направените статистическите 
изчисления за 15-годишен период данните от съответните мониторингови пунктове са 
прехвърлени към БДДР. Определените стойности на медианите за концентрация на нитрати за 
всички басейнови райони са значително под стандарта за качество (СК)3.  
 
Направените аналогични статистически обработки за последните 15 години за съдържание на 
амониеви йони в подземните води по басейнови райони показват, че в 26 ПВТ медианите на 
концентрациите превишават СК, като в почти всички случаи това е за една или две от 
годините на изчисление. Не се наблюдават тенденции. За 2009 г. медианите за концентрация 
на амониеви йони по подземни водни тела превишават стандарта за качество само в две ПВТ -  
порови води в кватернера  на р.Двойница и в Порови води в неоген - сармат Айтос. 
 
Наличните данни за съдържание на пестициди за периода 2000-2009 г. показват  изчистване на 
подземните води. През предходните години е установено наличие на триазинови пестициди в 
отделни анализи в 10 мониторингови пункта, основно разположени в порови води в 
кватернерни отложения. За последните три години 2007 г.,  2008 г. и 2009 г. се наблюдава се 
изчистване и концентрациите на пестициди навсякъде са под стандартите за качество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Подробна информация в раздел” Състояние на водните ресурси и качество на водите” 
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РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА  
 

Изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г. (ПРСР) е 
основен инструмент, чрез който се въвеждат ясни правила и се подкрепят дейности, щадящи 
околна среда. Направената междинна оценка на ПРСР, установява, че изпълнените 
дейности допринасят за целите на програмата по сравнително задоволителен начин. Целта 
за подобряване на биоразнообразието и местообитанията е постигната на 31% по отношение 
на площите за които е поет ангажимент. Целта за качество на почвите е постигната на 26%, 
но  делът на приноса към биологичното производство е постигнат само на 5%. 

 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) с голяма релевантност е инструмент за 
опазване на околната среда от въздействието на селското стопанство. Разработена за да 
подпомага преструктурирането и модернизирането на селскостопанския сектор в страната, тя 
отчита и проблемите, свързани с опазването на природата, околната среда и развитието на 
селските райони в България в широкия смисъл на това понятие. 
Селскостопанският сектор и жителите на селските райони все още са изправени пред 
структурни проблеми по отношение на производството, ниска производителност и качество на 
продуктите и затруднения при конкуриране с вносни продукти. Резултатите са ниски доходи, 
бедност и липса на работни места. Като резултат се наблюдават проблеми със спазване на 
изискванията на ЕС, особено при по-малките земеделски производители, което води до 
отрицателно въздействие на производствата върху околната среда.  
Втората стратегическа цел на ПРСР – „Опазване на природните ресурси и околната среда в 
селските райони” поставя на преден план въвеждане на селскостопански практики, които 
водят до устойчиво управление на земите и горите. Тази цел ще бъде постигната, основно, чрез 
прилагането на мерките по ос 2 от Програмата за развитие на селските райони, насочени към 
опазване на биологичното разнообразие, както и на водите и почвите от замърсяване и 
деградация. Kъм нея се прибавят и мерките от ос 1, чрез които се подпомагат инвестиции, 
свързани със прилагането на Нитратната директива, биологичното земеделие и др.. 
 
Подкрепата за дейности, свързани със земеделското ползване в планинските 
необлагодетелствани райони, и спазването на условията за поддържане на земята в добро 
агро-екологично състояние в тези райони са необходими за предотвратяване на изоставянето на 
земеделските земи в тези райони, за повишаване привлекателността на ландшафта и за 
предотвратяване процеса на обезлюдяване на планинските райони.  
Регламентирани са Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони (мярка 
М211) и Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от 
планинските(мярка М212), които подпомагат финансово около 70 000 малки и средни 
стопанства (годишни плащания до 100 ha на стопанство/бенефициент) с цел  противодействие 
на изоставянето на земите и напускането на тези територии от хората в тези стопанства. 
Прилагането на мерките  има и екологични ползи, тъй като те допълнително допринасят за 
спазването на добрите земеделски и екологични условия от страна на подпомаганите 
стопанства. Прилагането на Мерките 211 и 212 допринася за: 
• поддържане селскостопанските дейности в планинските райони и да предотвратява 

изоставянето на земите и ерозията на почвите;  
• опазване и подобрява съществуващото биоразнообразие в планинските райони;  
• рационалната употреба, опазване и устойчиво развитие на земите и други природни ресурси 

в планинските райони;  
• рационалната употреба, опазване и устойчиво развитие на земите и други природни ресурси 

в други необлагодетелствани райони;  
• поддържане на селскостопанските дейности и да предотвратява изоставянето на земите и 

ерозията на почвите;  
• поддържането на привлекателността на ландшафта;  
• намаляване на обезлюдяването в тези райони;  
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Таблица 4   Планирани цели  за изпълнение на мерки М211 и М2112 
Индикатори M211 M212 
Брой подпомагани стопанства в райони с природни 
ограничения, различни от планинските  

60 000 10 000 

Подпомагана земеделска земя (ha) 328000 110000 
Източник:МЗХ 
 
За опазването, възстановяването и поддържането на природните ресурси, 
традиционният ландшафт и биоразнообразието се отпуска подпомагане по мярка 214 
Агроекологични плащания. Прилагането на мярка 214 допринася за: 
• Увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействието върху 

околната среда; 
• Поощряване използването на екологичното планиране (многогодишен план за управление 

на хранителните вещества и план за сеитбообращение);   
• Подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод, който е и 

икономически изгоден; 
• Съхраняване на генетичното разнообразие на застрашени от изчезване местни породи и 

традиционни сортове земеделски култури;  
• Съхраняване на биоразнообразието чрез насърчаване на опазването на обработваеми земи с 

висока природна стойност, включително и чрез подкрепа за традиционните животновъдни 
практики  в определени територии; 

• Поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и 
характеристики на ландшафта, които имат културна, природна  или екологична стойност;  

• Запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, които са засегнати от 
силна ерозия или застрашени от загуба на хранителни вещества (напр. в нитратно 
уязвимите зони); 

• Насърчаване на земеделските стопани доброволно да поемат задължение да управляват 
земеделски земи в Натура 2000, преди въвеждането на мярка 213. 
В допълнение към това всеки агро- екологичен пакет си има свои екологични цели.  

 
Таблица 5 Планирани цели за изпълнение на мярка  M214 
Брой стопанства получаващи подпомагане 40 000 
Обща площ, получаваща агро- екологично подпомагане (ha)  160 000
Общ брой договори 50 000 
Физическа площ получаваща агро- екологично подпомагане (ha) 160 000
Брой дейности, свързани с генетични ресурси:  1 000 
Източник:МЗХ 
 
Ефективността на изпълнението на Програмата се измерва основно като стойност и брой на 
сключените проекти/ договори/ дейности по различните мерки (табл.6 ). Слабото усвояване на 
средства води до незадоволителни резултати. 
 
Таблица  6  Информация относно одобрените площи за подпомагане по агроекологичната 
мярка – 2009г. 

Под-мярка 
Брой 
одобрени 
заявления 

Одобрена 
площ   
(hа) 

1 Биологично растениевъдство 168 5 321,50 
2 Биологично пчеларство 31  

3 Възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи 
с ВПС 496 17 515,54 

4 Възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с 
ВПС 30 577,63 

5 Поддържане на местообитанията на защитени видове в 
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места 2  

6 Традиционно отглеждане на овощни култури 28 61,56 
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7 Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите 2  
8 Контрол на почвената ерозия 54 1 415,78 
9 Опазване на застрашени от изчезване местни породи 160  
10 Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) 96 3 361,30 
Източник: МЗХ, Текуща и междинна оценка на ПРСР 2007-2010 г., България, Агротек
 
Релевантността на мерките по отношение на въздействията, свързани с околната среда, са по- 
скромни, поради слабото усвояване на средствата. Общото заключение при направената 
междинна оценка на ПРСР, че изпълнените дейности допринасят за целите на програмата по 
сравнително задоволителен начин. Целта за подобряване на биоразнообразието и 
местообитанията е постигната на 31% по отношение на площите за които е поет ангажимент. 
Целта за качество на почвите е постигната на 26%, но  делът на приноса към биологичното 
производство е постигнат само на 5%. След  2008 г. насам, обаче, всяка година площта  за която 
се кандидатства  почти се удвоява.  
Мерките за необлагодетелстваните райони достигат най-вече домашни и семейни стопанства, 
като по този начин допринасят за предотвратяване изоставянето на земи и обезлюдяването на 
селските райони, и така успяват да допринесат за целите на Програмата.  
Мерките от ос 1 също създават някои въздействия върху околната среда. Според проучването 
39% от бенефициентите по мярка 121 посочват, че инвестициите са подобрили опазването на 
околната среда и биоразнообразието,  докато 32% заявяват, че инвестициите са предотвратили 
замърсяването на води от земеделска дейност.  
 
Превантивни инструменти  
 
При осъществяване на някои дейности от селското стопанство в промишлен мащаб се оказва 
значително отрицателно въздействие върху здравето на хората и околната среда. За тези 
дейности се прилагат инструментите за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването.  
Това са основно дейностите, свързани с отглеждането на птици и свине. Поради това 
инсталациите за интензивно отглеждане на птици и свине с повече от: 40 000 места за птици, 
2000 места за свине за угояване и 750 места за свине майки, подлежат на издаване на 
комплексно разрешително. През 2009 година са издадени: 6 решения за издаване на КР и 1 
решение за неиздаване на Комплексни разрешителни за птицеферми и свинекомплекси. 
 
 



ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 

2009 г. е между 10-те най-топли години, а десетилетието 2000-2009 г. е по-топло 
от предходното (1990 г. – 1999 г.), което, от своя страна, е по-топло от  
десетгодишния период преди него (1980 -1989 г.) 

България изпълнява изискванията на Рамковата конвенция на Обединените нации 
по изменението на климата и Протокола от Киото за  намаляване на емисиите от 
парникови газове с 8% за периода 2008-2012 г. спрямо 1988 г. Намалението през 2009 г. 
спрямо базовата 1988 г. е 47,72%. 

Втора проверка на Секретариата на Рамковата конвенция по изменение на климата 
на ООН установява, че докладваната инвентаризация през април 2009 г. не отговаря на 
изискванията за “прозрачност, последователност, сравнимост, пълнота и точност”. Новото 
правителство започва усилена работата по изграждане, организация и цялостно 
подобряване на функционирането на Националната система за оценка на емисиите на 
парникови газове 

България не участва в  Европейската схема за търговия с квоти на емисии на 
парникови газове 

  В периода септември - декември 2009 г. е изготвен и одобрен от Министерски съвет 
Актуализиран национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове 
за периода 2008-2012 г. Планът включва 132 инсталации, които попадат в обхвата на 
Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове   

 

КЛИМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ1

Глобални климатични промени 

Едно от най-значимите предизвикателства пред човечеството е изменението на климата в 
глобален мащаб. Измерванията на глобалната атмосферна концентрация на парниковите газове 
(ПГ) показват значителни увеличения от преди индустриализацията, с нива на въглероден 
двуокис (CO2) далеч надвишаващи естествения обхват на последните 650 000 години. 
Концентрацията на CO2 в атмосферата се е увеличила от прединдустриалните равнища (периода 
1961–1990 г.)  от около 280 ppm на повече от 387 ppm през 2008 г.  

Увеличението на емисиите на парникови газове до голяма степен се дължи на използването на 
изкопаеми горива, въпреки че обезлесяването, промяната на земеползването и селското 
стопанство също оказват значително, но по-малко влияние. В резултат на това, средната 
глобална температура на въздуха през 2009 г. се е увеличила с 0,7 до 0,8 °C, в сравнение с 
нивата от преди индустриализацията.  

Други последици от променящите се климатични условия включват увеличаване на глобалната 
средна температура на океана, масивно топене на снежни и ледникови плочи, повишаване на 
риска от наводнения за градските зони и екосистеми, окисляване на океана и екстремни 
климатични явления, включително горещи вълни.  
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Последиците от изменението на климата варират значително в цяла Европа, очаква се 
подчертано въздействие в Средиземноморския басейн, Северозападна Европа, Арктика  и 
планинските райони. По-специално за басейна на Средиземно море повишаването на средните 
температури и намаляването на водните ресурси може да увеличи уязвимостта от засушаване, 
горски пожари и горещи вълни. Междувременно в Северозападна Европа, ниските крайбрежни 
области са изправени пред предизвикателството за покачване на морското равнище и свързаната 
с това повишена опасност от приливни вълни при бури. Увеличенията на температурата се 
очаква да бъдат по-големи, отколкото средните температури в Арктика, което ще окаже 
значителен натиск върху чувствителните екосистеми..  

Планинските области са изправени пред значителни предизвикателства, включително 
намаляване на снежната покривка, потенциално отрицателно влияние върху зимния туризъм и 
изчезване на много видове животни. В допълнение, намаляването на почвеното замръзване в 
планинските региони може да създаде проблеми на инфраструктурата, с които пътищата и 
мостовете няма да могат да се справят. По-голямата част от ледниците в европейските планини 
вече се топят  - което също оказва влияние върху управлението на водните ресурси в долната 
част на течението. В Алпите, например, ледниците са загубили около две трети от обема си от 
1850 г. и увеличение на отстъплението им се наблюдава от 1980 г. насам. По същия начин, 
крайбрежни и речни райони в Европа са особено уязвими към промените в  климата, както и 
градовете и градските райони.  На схемата по-долу са обобщени прогнозните резултати от 
изменението на климата според последния петгодишен доклад за състоянието на околната среда 
в Европа „SOER 2010” на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) .  

 
Фиг. 1 Предходни и прогнозни влияния и последици от изменението 

на климата за основните биогеографски региони в Европа 
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Национални климатични промени 

Аномалии на средната годишна температура 
 
От края на 1970-те в България се наблюдава тенденция към затопляне.  2009 г. е между 10-те 
най-топли години, а десетилетието 2000-2009 г. е по-топло от предходното (1990 - 1999г.), 1990-
те, което, от своя страна, е по-топло от  десетгодишния период преди него (1980-1989г.). 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. Средната годишна 
температура през 2009 г. е с 1,2°C над климатичната норма. Това е поредната 12-та година с 
температури по-високи от обичайните за страната. Най-топли са били летните месеци, когато е 
имало средно 5 -7 дни с максимална температура по-висока от 35 о . Особено топъл е бил 
ноември в Северна България и декември в  Южна България, когато средната месечна 
температура е била с около 2-2,5°C   по-висока от нормалната.  
 
Фиг.2 Аномалии на температурата на въздуха в България спрямо периода 1961-

1990 г.  

 
 положителна аномалия на средната годишна температура спрямо климатичната норма на периода 1961-1990 г.; 

 отрицателна аномалия на средната годишна температура спрямо климатичната норма на периода 1961-1990 г. 

 филтър (пълзящо средно) за определяне на вариациите в аномалиите на средната годишна температура; 

 линеен тренд  в аномалиите на  средната годишна температура за периода 1971-2010 г 

Източник: НИМХ 
 

Колебания в средната стойност на годишните,  максималните денонощни валежи, снежната 
покривка 
Годишната сума на валежите е била около нормалната (110%). Особено валежни са били януари, 
октомври и декември, когато месечните валежи са достигнали 200-220% от нормалните. По-сух е 
бил периодът април-септември. Най-големите измерени денонощни валежи не надвишават 80-90 
mm. 
Средно в ниската част на страната през зимните месеци се образувала снежна покривка в 10-15 
дни. Най-много сняг е имало през февруари, когато средната височина на снежната покривка е 
била 24-30 cm. Снежна покривка се е образувала и в отделни дни (средно 3-5) и през март.  Най-
голямата измерена дебелина на снежната покривка е в Добруджа – 115 cm.  
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Климатични сценарии за България 
 
Под егидата на проект СECILIA климатични сценарии за България бяха симулирани чрез 
прилагане на регионалния модел ALADIN (фиг. 3) 
 

Фиг. 3  ALADIN сценарии за изменението 
на климата в България в края на 21-ви 
век 

Годишни температурни промени (в ° C) в края 
на 21-ви век, в сравнение с 1961-1990 
Източник: НИМХ 
 
Изводи от проекта CECILIA  за България 

Годишни промени за валежи (в %) в края на 
21-ви век, в сравнение с 1961-1990 
 

 
• Зимите ще бъдат по-меки и през следващите десетилетия; 
• Ледените дни ще намалеят, а високата температура, ще се отрази на яровизацията2 през 

зимата на редица земеделски култури; 
• Сегашните летни условия постепенно ще изчезнат, тъй като ще бъде по-горещо със 

средни максимални температури на въздуха над 30°С най-често в равнинните райони на 
страната; 

• Броят на летните дни ще се увеличи до 90 дни в периода 2021-2050. Процентът от 
летните дни се очаква да нарасне с 18-20% над 40% в повечето равнинни места в Южна 
България; 

• Горещите дни ще се увеличат  до 30% до края на 21-ви век 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В БЪЛГАРИЯ 

Като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 
(РКОНИК), България има задължението да провежда ежегодни инвентаризации на емисиите на 
парникови газове по източници и поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК методология. 
Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид 
(СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) 
и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, 
CO и NMVOC) и серен диоксид (SO2). За сравняване на различните ПГ, чрез различната им сила 
да предизвикват глобалното затопляне, IPCC създава индекс, наречен “потенциал за глобално 
затопляне” (ПГЗ). Въздействието на топлинната енергия на всички ПГ се сравнява с 
въздействието на СО2 (ПГЗ = 1) и се обозначава като СО2 еквивалент (CO2 - екв.) . 
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Изготвянето на национални инвентаризации започва от 1988 г., определена за базова година за 
България. Данните за емисиите на ПГ за 2009 г. са предварителни. Окончателните данни ще са 
налични до 15.04.2011 г., след докладване на инвентаризацията на емисиите на парникови газове 
за 2009 г. в Секретариата на РКОНИК. 

Тенденции на общите емисии на парникови газове 
Предварителните данни от инвентаризацията на емисиите на ПГ за 2009 г. показват, че общите 
емисии на ПГ в CO2 - екв. са 59 370 гигаграма (Gg) без отчитане на поглъщането от сектор 
“Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство” (ЗППЗГС). Нетните емисии (с 
отчитане на поглъщането от ЗППЗГС) са 47 587 Gg. 

В Таблица 1 са посочени емисиите на основните ПГ, сумарните емисии (без отчитане на 
ЗППЗГС) и делът на общите емисии от емисиите през базовата 1988 г., приети за 100 %.  

Таблица 1 Агрегирани емисии на ПГ (без сектор “Земеползване, промяна в земеползването 
и горско стопанство”), Gg CO2-екв. и дял в проценти на общите годишни емисии спрямо 
базовата година  

 Парникови 
газове/години 

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Общо Дял 

1988 93563,90 15745,65 15099,47 - - 3,49 124412,51 100,00%

1989 92263,66 15648,93 13949,63 - - 3,70 121865,92 97,95%

1990 83623,04 14790,93 12817,98 - - 3,91 111235,87 89,41%

1991 65208,87 14783,04 9819,80 0,41 - 4,14 89816,25 72,19%

1992 61213,51 14319,16 8124,85 0,00 - 4,38 83661,90 67,25%

1993 61112,48 13361,16 7351,57 0,00 - 4,63 81829,84 65,77%

1994 59911,76 12532,69 7249,93 0,35 - 4,90 79699,62 64,06%

1995 62347,42 12483,34 6770,60 9,34 - 5,18 81615,88 65,60%

1996 62405,20 12206,47 6475,18 10,94 - 5,48 81103,28 65,19%

1997 59487,58 11069,13 6244,63 13,68 - 5,80 76820,83 61,75%

1998 55462,14 10634,02 5199,75 18,65 - 6,14 71320,70 57,33%

1999 48344,05 10137,43 5356,36 23,82 - 6,50 63868,16 51,34%

2000 47799,79 10140,26 5057,47 27,73 - 6,87 63032,11 50,66%

2001 51332,75 9422,78 5321,62 35,28 - 7,27 66119,71 53,15%

2002 48175,73 9482,62 5310,74 45,72 - 7,69 63022,50 50,66%

2003 52942,25 10548,13 4928,98 61,67 - 8,14 68489,16 55,05%

2004 51611,48 10220,32 5556,99 86,48 - 8,61 67483,88 54,24%

2005 52445,63 9454,19 5329,76 113,81 - 8,64 67352,03 54,14%

2006 53875,67 9329,08 5047,27 178,68 - 8,98 68439,68 55,01%

2007 57518,18 9284,80 4954,88 208,57 - 9,33 71975,76 57,85%

2008 54700,17 9117,13 5173,20 310,00 0,000491 9,70 69310,21 55,71%



2009 45615,775 8620,23 4856,23 268 0,01346 10,074 59370,32 47,72%

Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2009 г, 

Анализът на разпределението на основните ПГ в общите емисии (в CO2 – екв.) за 2009 г. показва, 
че  емисиите на CO2 имат най-голям дял от общите емисии на ПГ – 76,83 %, емисиите на CH4  - 
са на второ място с 14,51 %, а емисиите на N2O с  дял 8,18 % остават на трето място, F - газове са 
с дял от 0,5 % - на четвърто. 

Фиг.4 Тенденция на емисиите на основните ПГ - CO2, CH4 и N2O и общата емисия на ПГ (в 
това число HFCs, PFCs и SF6) за периода 1988-2009, Gg CO2 – екв. 
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Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2008г, 

Анализът на фиг. 4 показва, че за периода 1988 – 2009 г, емисиите на основните ПГ имат 
тенденция към намаляване. През 2009 г. са емитирани най-малко общи емисии на ПГ - 59 370 Gg 
CO2-екв. или 47,7 % от емисиите през базовата година. 

Тенденции в емисиите на парниковите газове по сектори от класификацията на IPCC 
Сектор „Енергия” 
В съответствие с номенклатурата на IPCC в енергийния сектор са включени емисии от изгаряне 
на горива за получаване на енергия. В този сектор са включени и неорганизирани емисии при 
добив, пренос и разпределение на твърди, течни и газообразни горива. 
 
В България сектор „Енергия” има ключова позиция в националната икономика. Той е източник 
на 74,79 % от агрегираните емисии на ПГ за последната година на инвентаризация - 2009 г. Най-
голям дял от агрегираните емисии на ПГ в сектора заемат емисиите на CO2 – 96% от емисиите на 
сектора . 

Най-голям дял от емисиите на ПГ имат горивни процеси за производство на енергия – над 66 % 
от сумарните емисии на сектора. През 2009 г. се наблюдава намаление на емисиите на ПГ с 
7 035.2 Gg CO2-екв. спрямо 2008 г.  

Сектор „Индустриални процеси” 
Емисиите на ПГ от сектор “Индустриални процеси” се получават в резултат на технологичните 
процеси на производство и/или консумация на материални продукти.  При този вид емисии не 
участват процесите на изгаряне. Тези процеси са източник на емисии на всички основни ПГ и 
ПГ- прекурсори. 

Секторът емитира 5,79% от националните емисии на ПГ. Най-голям дял в емисиите на ПГ от 
сектор “Индустриални процеси” за 2009 г. има CO2 – 83,96 %.  

В сектора най-значими източници на ПГ са: 
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- производството на цимент (CO2); 
- производството на стомана (CO2); 
- производството на вар (CO2); 
- производството на азотна киселинна (N2O); 
- производството на амоняк (CO2), 
 

Фиг.5 Тенденция на емисиите на ПГ от индустриалните процеси  
за периода 1988-2009 г., Gg CO2 – екв. 
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На фиг. 5 ясно се вижда, че в периода след 2000 г. се наблюдава тенденция за намаляване на 
емисиите на СО2 от производство на метали, което се дължи на преустановяването на дейността 
на комбинат „Кремиковци”, поради което през 2009 г. се наблюдава най-големия минимум на ПГ 
за разглеждания период. 

Сектор „Използване на разтворители” 
Емисиите на ПГ в сектор “Използване на разтворители” са в резултат на процесите на 
производство и използване на бои и лепила, използване на разтворители в леката промишленост 
и бита, химическо почистване на дрехи, производство на растителни масла и производство на 
лекарства, Основно в този сектор се емитират неметанови летливи органични съединения 
(NMVOCs) и N2O. Секторът не е ключов източник на емисии на ПГ.  
Емисиите  на NMVOCs и СО2 за 2009 г. намаляват спрямо 2008 г. с  4,8 %, което се дължи на 
засиления контрол при използване на летливи органични съединения съгласно съществуващото 
законодателство и закриване на инсталации. 
Източник на емисии на N2O за 2009 г. е използването на N2O за анастезия. Наблюдава се  
намаление на емисиите на N2O за 2009 г. спрямо 2008 г. с 5,6 %. 
 
Сектор „Селско стопанство” 
Емисиите на ПГ от сектор “Селско стопанство” се получават в резултат на дейностите и 
процесите на производство и преработка на селскостопанска продукция, торене на почвите и 
третиране на животински отпадъци. Процесите и дейностите в този сектор са източници основно 
на CH4 и N2O. 

Най-голям източник на емисии на CH4 (като СО2 - екв.) в сектора е ентеричната ферментация при 
селскостопанските животни – 21,8 % от емисиите на сектора. Най-значителни са емисиите на 
N2O (като СО2 екв от селскостопанските почви, като техният дял през 2009 г. е 56 %. 

При изгарянето на растителни отпадъци от стърнищата се емитират известни количества ПГ- 
прекурсори на ПГ - CO и NOx. 

  67



  68

Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство” 
Секторът обхваща процесите на обмен на CO2 между източниците на биомаса (горски 
насаждения, тревни и други насаждения, почви) и атмосферата. Обменът на потоците CO2 от и 
към атмосферата представлява съвкупност от процеси, които са резултат и от антропогенна 
дейност. Така например поглъщането на CO2 в горите е свързано със стопанисването и 
управлението на горски масиви, предназначени за промишлен добив на дървесина. Залесяването 
на пустеещи земи с цел спиране на ерозионни процеси също води до натрупване на CO2 в 
биомаса. 

Емисиите на CO2 в атмосферата от сектора са свързани с прочистване и изгаряне на гори с цел 
създаване на селскостопански земи, както и от промени в органичните съставки на почвите 
вследствие на ерозия или обработка с химикали. 

В тази категория се включват дейности, които също водят до промени в потоците на CO2 от и 
към атмосферата. Това са дренажи на почви, изместване на периодите на култивация на 
растителни култури (основно в тропическите региони), както и редуване на по-дълги и по-къси 
периоди на култивация, наводняване вследствие изграждането на хидротехнически съоръжения, 
изменения в подземните води поради антропогенни или природни въздействия. 

В инвентаризацията на ПГ за 2009 г., както и за предходните години, е определено нетното 
поглъщане на CO2 от категория “Изменение на горите и други горски източници на биомаса”. 

Поглъщането на CO2 се формира от нетния баланс на усвоявания от атмосферата С и отсеченото 
количество биомаса /дървета/, което се използва за отопление, производство на хартия и други 
дейности, консумиращи биомаса. 

Сектор „Отпадъци” 
Емисиите на ПГ в сектор “Отпадъци” се получават в резултат на процесите на събиране, 
съхранение и третиране на твърди отпадъци от бита и обществения сектор и след третиране на 
отпадъчни води от домакинствата и промишлеността. 
 
Твърдите отпадъци могат да се третират посредством депониране на сметища, рециклиране, 
изгаряне с цел унищожаване или за получаване на енергия. В този сектор се определят емисиите 
на ПГ само от процесите на гниене на депонираните твърди отпадъци, 

Депонираните твърди отпадъци емитират СН4 в резултат на процесите на анаеробно и аеробно 
разграждане на органичното им съдържание. В инвентаризацията за 2009 г., емисиите на метан 
от този източник са на първо място в България, емитирайки 4 335, 94 Gg (СО2  - екв.). 

Вторият голям източник на СН4 в този сектор е третирането на отпадъчните води в 
пречиствателните съоръжения, като се разглеждат самостоятелно третирането на 
индустриалните отпадъчни води и третирането на отпадъчни води от домакинствата и 
обществените сгради. 

Тенденции в общите емисии на парникови газове по сектори за периода 1988-2009 г. 

На следващата фигура са представени общите емисии на ПГ по сектори за периода 1988 - 2009 
год. в Gg СО2- екв. Включени са и количествата погълнат СО2 от горите, което води до 
понижаване на емисиите. 

 

 

 

 

 



Фиг. 6 Общи емисии на парникови газове по сектори за периода 1988 – 2009 г., Gg CO2  - 
екв. 

-40 000
-20 000

0
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Отпадъци
Изменение в земеползването и горско стопанство
Селско стопанство
Индустриални процеси
Енергетика

 

Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2009 г. 

За пръв път през 2009 г.емисиите на ПГ са под 60 000 Gg CO2 - екв. (59 370 Gg CO2 екв.). 
Анализът на фигурата показва, че сектор “Енергия” има най-голям дял от общите емисии на ПГ 
през 2009 г. – 74,79 %. На второ място е сектор „Селско стопанство” – 10.44% и на трето е сектор  
“Отпадъци” с 8,9 % от националните емисии. Сектор „Индустриални процеси” от трета позиция 
през 2008 г. вследствие на намалените производствени мощности заема четвърта позиция през 
2009 г. 

На следващите три графики са представени количествата на основните парникови газове, 
емитирани от различните сектори. 

Фиг. 7, 8, 9 Дял на основните източници на емисии на ПГ през 2009 г.,% 
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Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ за 2009 г. 

Основен индикатор за оценка на емисиите на парникови газове в международен аспект са 
емисиите на парникови газове на човек от населението. 
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Фиг. 10 Годишни емисии на парникови газове на човек от населението,  
тона СО2 - екв.   
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Източник: ИАОС 

Емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,84 тона  СО2- екв. през 
1988 г. до 7,85 тона СО2- екв. през 2009 г. Най-ниски са били нивата през 2000 г. - 7,73 тона СО2- 
екв. По този показател България се доближава до средния за Европейския съюз (ЕС). 

Средните годишни емисии на ПГ на човек от населението за ЕС през 2008 г. са около 10 тона 
СО2-екв.  

Фиг. 11 Емисиите на парникови газове като метричен тон и CO2 еквивалент на човек от 
страната през 2008 г. 

 

 

Източник:ЕАОС 

Емисиите на парникови газове са тясно свързани с икономическия растеж, тъй като с нарастване 
на икономическата активност нараства и потреблението на енергия и природни ресурси. 
Намаляването на тази зависимост е признак за устойчивост на развитието, поради което 
годишните емисии на парникови газове за производство на единица брутен вътрешен продукт 
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(БВП) представляват важен индикатор. На следващата фигура са представени данни за този 
показател  за България в периода 1999 – 2009 г. 

Фиг. 12 Годишни емисии на парникови газове  за единица БВП,   
тона СО2 - екв. за 1000 лева  
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Източник: ИАОС 

За периода емисиите на парниковите газове, получени при създаване на 1000 лева брутен 
вътрешен продукт  значително намаляват- от 2,63 тона СО2 - екв. за 2000 г. през 2009 г. те  
достигат до 0,87 тона СО2 – екв. Намаляването на емисиите за единица БВП е признак на 
устойчиво развитие на икономиката на страната. Между 1990 г. и 2007 г. емисиите на единица 
БВП намаляват в ЕС-27 с повече от една трета. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА СТРАНАТА СПРЯМО ЦЕЛИТЕ НА  
ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО 

Анализът на данните от националните инвентаризации за периода до 2009 г. спрямо целта от 
Киото показва, че емисиите на парникови газове са значително по-ниски в сравнение с базовата 
1988 г. и в момента България има необходимия резерв, който осигурява изпълнение на 
ангажиментите, поети с подписването на Протокола от Киото. 
 
Европейският съюз (ЕС) е отговорен за между 11 и 12% от глобалните емисии на ПГ, като в 
същото време в ЕС живее 8% от населението на света. По отношение на общото количество на 
емисии, ЕС е на трето място след Китай и САЩ. 

Фиг. 13   Постигане на целите на Протокола от Киото до  2009 г., Gg CO2 – екв. 
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Най-големите източници на емисии са: Германия – 19% от общото за ЕС количество, 
Великобритания - 13%, Италия и Франция около 11%. България емитира под 1,5% от общите 
количество ПГ на страните – членки на ЕС.  

Текущи данни за емисиите потвърждават, че страните от ЕС-15 са на път да постигнат своята 
обща цел за намаляване на емисиите с 8% в сравнение с базовите годишни  нива - 1990 г. за 
повечето страни - по време на първия период на задължения съгласно Протокола от Киото: 
периода от 2008 до 2012. Намаленията в ЕС-27 са още по-големи отколкото в ЕС-15, вътрешните 
емисии на парникови газове са намалели с около 11% между 1990 и 2008 г. 

  

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РКОНИК И ПРОТОКОЛА ОТ 
КИОТО 

Стратегически и нормативни документи 

Въпреки финансовите ограничения и необходимостта от съкращения в системата новото 
ръководство на МОСВ от втората половина на 2009 г. постигна институционално укрепване в 
изпълнение на политиката по изменение на климата,  като чрез преструктуриране на дейностите 
в министерството създаде Дирекция „Политика по изменение на климата”. Бяха обособени отдел 
„Прилагане на европейска политика по изменение на климата” и сектор „Международни 
механизми за търговия с емисии”.  

Прилагане на механизми на Протокола от Киото  
 
Изпълнение на проекти „съвместно изпълнение” за намаляване на емисиите на парникови 
газове  
Подновена и подобрена е работата по механизма „Съвместно изпълнение” за участие в 
търговия с единици редуцирани емисии, генерирани от проекти в България.  

С механизма “Съвместно изпълнение” България е приемник на финансова и технологична 
помощ за проекти, намаляващи емисиите на парникови газове. Чрез механизма се осъществяват 
проекти на територията на България, като друга страна със задължения по Протокола от Киото 
пренася технологии, експертна помощ и финансова подкрепа с условието да закупи 
генерираните в следствие на проекта единици - намаления на емисии на парникови газове.  

България разглежда този вид механизъм като важна инициатива за привличането на инвестиции 
в дейности за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, когенерация и нови 
нисковъглеродни или безвъглеродни технологии.  

Посредством използването на механизма страната ни успешно привлича инвестиции за частния 
сектор и подпомага трансфера на технологии и ноу-хау, което от своя страна спомага и за 
спазване на изискванията на европейските норми и стандарти. Проектите “Съвместно 
изпълнение” имат екологичен, социален и икономически ефект. 

Новото ръководство на МОСВ насочи усилията си към възобновяване на работата по механизма. 
През октомври-ноември 2009 г. беше подновена работата на Управляващия комитет за оценка на 
проекти. Шест проекта, неоснователно игнорирани от 2006г. до октомври 2009 г.,  бяха 
подготвени за разглеждане от Управляващия комитет, като до декември 2009 г. бяха одобрени 
два от тях:  

1.  „Производство на биодизелово гориво от слънчогледови и рапични семена и употребата му за 
транспорта в България”.   

2. “Ветроенергиен парк “Калиакра”.  
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Издаването на Писма за одобрение на тези проекти позволи тяхното по-нататъшно реализиране, 
а одобряването на проекта “Ветроенергиен парк “Калиакра” възвърна доверието на японските 
инвеститори в България.  

За по-нататъшно развитие по механизма „Съвместно изпълнение” на Протокола от Киото бе 
подкрепена една проектна идея „Смяна на горивната база от въглища на биомаса в котел за 
производство на топлина на Джи Ти Ай Компютри”, гр. Мизия. 

Действия във връзка с резултатите от проверката на експертен екип към Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата в страната и очерталия се риск от отнемане 
на акредитацията на България за участие в гъвкавите механизми за търговия с емисии по 
Протокола от Киото 3  

През 2007 г. е проведена първата годишна проверка от Секретариата на Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата в България, която установява, че Националната система за оценка 
на емисиите не съответства на изискванията на Протокола от Киото и дава подробни 
предписания и препоръки за нейното привеждане в съответствие. Тогавашното ръководство на 
МОСВ не предприема никакви мерки за изпълнението на тези препоръки. През есента на 2009 г. 
е проведена втората проверка в страната, докладът от която е съкрушителен за България. В 
доклада се отчита липсата на всякакъв напредък в изпълнение на даваните до момента 
препоръки и се подчертава, че докладваната инвентаризация през април 2009 г. не отговаря на 
изискванията за “прозрачност, последователност, сравнимост, пълнота и точност”. Основният 
проблем от подготовката на годишното докладване на България е липсата на функционираща 
съгласно изискванията на Протокола от Киото Национална система за оценка на емисиите на 
парникови газове. Недобре функциониращата система се отразява на качеството на 
националната инвентаризация на парникови газове, която страната докладва ежегодно до 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. В резултат на предварителната оценка 
на експертния екип през октомври 2009 г. се очаква възможността да бъде стартирана процедура 
за определяне на съответствието на българската Национална система за оценка на емисиите на 
парникови газове с изискванията на Протокола от Киото. 
 

Новото ръководство издигна в приоритет възстановяването на доверието в страната и 
предотвратяването на такава процедура, която би могла да доведе до отнемане на акредитацията 
на страната и правото й да участва в търговията с емисии на международно и европейско ниво – 
последици, изключително тежки за страната. Още през октомври 2009 г. непосредствено по 
време на проверката започна работата по изграждане, организация и цялостно подобряване на 
функционирането на Националната система за оценка на емисиите на парникови газове. Това 
включваше стартиране на процес за създаване на необходимите законови документи, 
междуинституционални споразумения за предоставяне на данни за инвентаризацията, 
изграждане на експертен капацитет в Изпълнителната агенция по околна среда. 

Започна работа по създаването на законова рамка за търговия с емисии на правителствено ниво 
чрез Национална схема за зелени инвестиции.  

България е първата държава, която още през 2004 г. с проучване на Световната банка започна 
дейност по създаване на Схема за зелени инвестиции. Въпреки това, до август 2009 г. в страната 
не е извършван никакъв допълнителен анализ, проучване, нито подготовка за разработване и 
въвеждане на необходимите законодателни и нормативни промени за създаването и прилагането 
на Схема за зелени инвестиции. 

 

3 През 2010 г. Прилагащия орган към Комитета по съответствие на Протокола от Киото отне акредитацията 
на страната за участие във всички механизми по търговията с емисии на ПГ . В резултат именно на предприетите 
фундаментални мерки за реформиране и укрепване на Националната система за инвентаризация на емисиите на 
парникови газове и екипна работа на експерти от няколко ведомства, през февруари 2011 г., акредитацията на 
България е възстановена. 
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От октомври 2009 г. започнаха основните подготвителни дейности по създаването на 
Национална схема за зелени инвестиции. Очертаха се структурата и основните й принципи за 
работа. Чрез Схемата държавата участва в международния механизъм за търговия с емисии 
съгласно чл.17 на Протокола от Киото чрез продажба на излишъка си от Предписани емисионни 
единици (ПЕЕ). Финансовите ресурси, постъпили в държавата от продажбата, се инвестират в 
мерки и проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. Това задължително 
„позеленяване” на приходите от продажбата е условие за повечето купувачи.  

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ)  
 
ЕСТЕ е основният инструмент на ЕС за изпълнение на задълженията на Общността по 
Протокола от Киото. Елементите на Схемата са: 
1. Разпределение на квотите чрез Национален план за разпределение на квоти (НПРК); 
2. Издаване на разрешителни за емисиите на парникови газове за всяка инсталация; 
3. Мониторинг, верификация и докладване на емисиите; 
4. Регистър за транзакции на квоти; 
5. Контрол на изпълнението и налагане на санкции. 
 
Разпределението на квоти за емисии на парникови газове се осъществява в съответствие с НПРК 
за търговия с емисии на парникови газове. Чрез този план на база на допустимите емисии на 
парникови газове за страната, историческите и прогнозните емисии на инсталациите се 
определят квотите за допустимите емисии от съоръженията в бъдещите периоди. За новите и 
закъснели оператори на инсталации  се създава резерв от квоти. При изчерпване на резерва 
операторите закупуват квоти на пазарен принцип. Безплатни квоти за търговия с емисии се 
разпределят само на оператори, притежаващи валидни разрешителни за емисии на парникови 
газове.  
 
Разпределението на квоти през 2009г. на ниво инсталации се основава на верифицираните 
емисии от докладите за 2007 г. и 2008 г. на операторите на инсталациите, участващи в ЕСТЕ. На 
база на одобрения план за мониторинг към разрешителното за емисии на парникови газове  
всеки оператор изготвя и представя в ИАОС до 31 март всяка година, годишен доклад за 
изпуснатите емисии от инсталацията през предходната година, който се заверява от независим 
акредитиран орган – верификатор.  
 
През 2009 г. е завършена актуализацията на всички издадени Разрешителни за емисии на 
парникови газове съгласно изменената и допълнена „Методика за осъществяване на 
мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в 
Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове”, утвърдена със Заповед № РД-
442/17.07.2008 г. на министъра на околната среда и водите. 
 
Националният регистър има за цел отчитане на издаването, притежаването, предаването, 
прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове. Регистърът се поддържа като 
електронна база данни и се води в съответствие с изискванията и по реда, определен в Регламент 
2216/2004 на Европейската комисия от 21 декември 2004 г. относно стандартизирана и защитена 
система от регистри по силата на Директива 2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета 
и Решение № 280/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета.  
 
Разработен е Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за 
периода 2008-2012 г. и е подаден за одобрение от Европейската комисия 

В периода септември-декември 2009 г. е изготвен Национален план за разпределение на квоти за 
емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г. Планът е разработен от междуведомствена 
работна група с активното участие на бизнеса в условията на пълна прозрачност и обективност и 
съгласно изискванията на Европейската комисия, и е одобрен от Министерския съвет през 
декември 2009 г. Дотогава България е единствената страна в ЕС без такъв национален план и 
българските предприятия нямат достъп до ЕСТЕ, тъй като предишният вариант на плана е бил 
разработен по непрозрачен и несправедлив начин, в противоречие с европейските правила.    
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Националният план за разпределение включва 132 инсталации, които попадат в обхвата на 
Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове. Предприятията, които изхвърлят 
по-малко емисии от разрешените им според Националния план, могат да търгуват с излишъка от 
квоти в периода до 2012 г., което е сериозна възможност за вливане на свеж финансов ресурс в 
индустриалния сектор по време на криза.  

Започна процесът на разработване на Трети национален план за действие по изменение на 
климата 2013- 2020 г. 

Стартиран е забавен проект на обща стойност 438 689 Евро с грант от 350 000 Евро. Договорът 
за партньорство е от януари 2009 г. , а грант от Иновация Норвегия е получен през март 2009 г. 
До октомври 2009 г. проектът не е стартирал. Бенефициент на проекта е МОСВ, партньор 
Норвежки университет за наука и технологии (НУНТ). Проектът цели създаване на Трети 
национален план за действие за изменението на климата за създаване на мерки за намаляване на 
емисиите на национално ниво и който да бъде прилаган в периода 2013 - 2020 г. Проектът цели 
също така подобряване капацитета на държавната администрация и агенции, работещи в 
областта на изменение на климата, пренос на добри практики, практически опит и проучвания от 
Норвегия и прилагането им в България.  



РАЗРУШАВАНЕ НА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ 
Проучване1 на екип от Геофизичния институт и Националния институт по 
метеорология и хидрология показва, че през последните двадесет години е нямало 
драстично намаляване на дебелината на озоновия слой над територията на България. 
Тоталното съдържание на озон е било в стабилни граници, вариращи в рамките на 
годината в установените норми, при средногодишна стойност около и малко над 300 
добсън единици. През 2009 г. в атмосферата са емитирани 278,09 Gg CO2–екв 
флуорирани парникови газове (HFCs, PFCs и SF6), което е с 13% по-малко в 
сравнение с количествато, емитирано през предходната  2008 г. (319,70 Gg CO2–екв.). 
В България се прилагат се изискванията на Регламент № 2037/2000 за веществата, 
които нарушават озоновия слой и на Регламент № 842/2006 относно някои 
флуорирани парникови газове.  

 

СЪСТОЯНИЕ НА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ НАД ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 

Озонът е един от многото газове в атмосферния въздух с незначително количество, 
съставляващи общо около 1% от обема на въздуха - от 10 милиона молекули на въздуха 
само 3 са озон. Макар в малко количество, озонът е от жизненоважно значение за живота 
на нашата Планета. Той абсорбира почти напълно изключително вредните, на практика 
смъртоносни, ултравиолетови лъчи на Слънцето с дължина на вълната под 320 nm, 
предпазвайки по този начин всички живи организми на Земята.  Изпълнявайки тези си 
функции озонът в значителна степен определя и температурната структура на атмосферата 
в слоя 10-50 km. Профилът на съдържанието на озон във височина в атмосферата, също 
показва, че основната част (около 90%) от озона е разположен в слоя 19-23 km в частта от 
атмосферата, наречена “стратосфера”. Затова и тази основна част от съдържанието на озон 
в атмосферата е известна с името “стратосферен озон” или още “добрия озон”, предвид 
изключително полезното му действие, за разлика от приземния, т.н. “тропосферен озон” 
или “лош озон” вблизост до земната повърхност.  

 
Фиг. 1  Профили на съдържанието на озон и температурата по височина в 

атмосферата 

Източник: ИАОС,отчет  „ Извършване на изследвания на озоновия слой (стратосферен озин) над 
територията на България” 
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1 http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/NSMOS/Air/ozone-strato.doc 
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Озоновия слой се  характеризира чрез тоталното (общото) съдържание на озон (ТСО).   
ТСО се дефинира като съдържание на озон във вертикален атмосферен стълб с основа 1cm2 
при стандартни налягане и температура. Тогава в единици на налягане този стълб ще бъде 
около 0,3 атмосферни сантиметра. В случая на измерване на озон в атмосферата 
величината мили атмосферен сантиметър (10-3 cm) е прието да се нарича Добсънова 
единица (DU). Тя кореспондира приблизително на обемна концентрация 1ppbv (part per 
billion volume) озон. 
 
ТСО над дадено място е променлива величина, основно зависеща от атмосферната 
динамика. Средната стойност на ТСО за планетата е около  300 DU и варира според 
географските координати от около 230 до около 500 DU. 
 
В рамките на гореспоменатото  изследване2 са извършени измервания на територията на 
гр. София за определяне на тоталното съдържание на озон (ТСО) за периода август 2008 – 
юли 2009.  Получените количествени резултати на базата на дистанционната спътникова 
информация от Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото 
пространство (НАСА) на САЩ и в качествено отношение от наземните измервания в 
НИМХ през периода 1989-2001 г. позволяват категорично да се заключи, че през 
последните двадесет години – от 1989 г. насам, не е имало драстично намаляване на 
дебелината на озоновия слой над територията на България. Съдържанието на озон над 
българия е било в стабилни граници, вариращи в рамките на годината в установените 
норми, при средногодишна стойност около и малко над 300 DU..   
 
 
РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗРУШАВАНЕТО НА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ 
 

България е ратифицирала Виенската конвенция за защита на озона и Монреалския 
протокол (МП) за веществата, които нарушават озоновия слой през 1989 г. и става страна 
по тях от 1991г. През 1998 г. са ратифицирани Лондонските и Копенхагенските изменения, 
през 1999 г. – Монреалските изменения, а през 2002 г. – Пекинските изменения към 
Протокола. 
Към м. ноември 2009 г. 196 страни са ратифицирали Конвенцията и Протокола; 193 страни 
– Лондонското изменение; 190 страни – Копенхагенското изменение; 178 страни – 
Монреалското изменение; и 160 страни – Пекинското изменение. 
 
От подписването на МП през 1987 г. до сега, в света консумацията на вещества, които 
нарушават озоновия слой  (ВНОС) е намалена с над 90%.  
 
Внос и употреба на озоноразрушаващи вещества  
 
България не произвежда, а само използва ВНОС. Затова критериите за изпълнение на 
задълженията по протокола са свързани само с техния внос, износ и използване.  
 
Консумация на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) и флуорирани 
парникови газове (HFC, PFC, SF6) 
 
Тенденцията на увеличаване на консумацията на флуорирани парникови газове (HFC, PFC, 
SF6), които се контролират от Протокола от Киото и се явяват алтернативи на 
озоноразрушаващите вещества се запазва и през 2009 г., поради забраната за използването 
на ненепълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) за производствени нужди 

 
2 Виж 1 
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(31.12.2006 г.), както и във връзка с крайния срок за употребата на свежи HCFC (31.12.2009 
г.).  
 
От месец юли 2007 г. се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно 
някои флуорирани парникови газове, а от 4 юли 2008 г. влизат в сила някои от забраните 
на  регламента. През същата година Европейската комисия приема няколко прилагащи 
регламента към Регламент (ЕО) № 842/2006, за установяване на минимални изисквания и 
на условията за взаимно признаване на сертифицирането на компании и персонал за работа 
със стационарни  хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, пожарогасителни 
инсталации, високоволтови съоръжения и инсталации, съдържащи разтворители на базата 
на флуорирани парникови газове. Мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 и 
прилагащите го актове са установени в националното законодателство посредством 
Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006  относно 
някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС № 336/23.12.2008 г.  
 
През 2009 г. започна изпълнението на регионален проект на UNDP-GEF MSP „Подготовка 
за поетапно прекратяване употребата на HCFC в страните с икономики в преход (CEITs): 
нужди, ползи и потенциално взаимодействие с други многостранни споразумения в 
областта на околната среда”. Освен България, в проекта участват още Азърбейджан, 
Беларус, Казахстан, Русия, Таджикистан, Узбекистан и Украйна. Проектът се финансира от 
Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) и се координира от изпълнителните агенции – 
Програмата за околна среда на ООН (UNEP), Програмата за развитие на ООН (UNIDO) и 
Световната банка. Целта на проекта е да подпомогне страните с икономики в преход в 
изпълнението на задълженията им за прекратяване на употребата на HCFC. България, в 
ролята си на страна с икономика в преход и член на Европейския съюз (ЕС), участва както 
като пример за сравнение с останалите страни-участнички в проучването, така и за оценка 
на статута си като стана по Монреалския протокол и по по-строгите мерки – част от 
политиката на ЕС. Специфичните цели на проучването в България са да оцени настоящото 
положение и да определи нуждите и бариерите за успешно прилагане на прекратяването на 
употребата на HCFC в контекста на задълженията, произтичащи от Монреалския протокол 
и членство в ЕС. Целта на разработката е изготвянето на набор от стратегии и препоръки 
към МОСВ и правителството на Р България за действия за удовлетворяване на нуждите и 
премахване на бариерите, стоящи пред страната. Проучването се базира на събиране, 
обобщаване и анализиране на наличната техническа, търговска, институционална, 
юридическа и регулативна информация и данни за употребата и търговията с HCFC във 
всички области на приложение. 
 
През 2009 г. в атмосферата са емитирани 278.09 Gg CO2–екв флуорирани парникови 
газове (HFCs, PFCs и SF6), което е с 13% по-малко в сравнение с количествато, емитирано 
през предходната  2008 г. (319.70 Gg CO2–екв.). Намалението се дължи на използването на 
HFC–152а като разпенващ агент вместо HFC–134а, който е бил използван през 2008 г.в по-
големи количества, както и на по-ниския потенциал на глобално затопляне на HFC–152а, 
който е 140 при потенциал 1300 на  HFC–134а при изчислението на емисиите.  На фиг.2 сa 
представени реалните емисии на  HFCs, PFCs и SF6 в Gg СО2 еквивалент по години за 
периода 1988 – 2009 г. 
 

 

 

 

 



Фиг.2  Емисии на HFCs,  PFCs и SF6за периода 1988- 2009 г., Gg CO2 – екв. 
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Източник:ИАОС, Национална  инвентаризация на парникови газове за 2009 г. 

 
 

Консумация  и мерки за ограничаване на употребата на метилбромид   

Внесените количества метилбромид намаляват в съответствие с изискванията на 
законодателството. От 2004 г. е забранен вноса и употребата на метилбромид за фумигация 
на почви и обеззаразяване на складове. Разрешен е вноса на 3t ODP годишно за нуждите на 
карантината и обработката на пратки преди износ (QPS).През 2009 г. не е осъществяван 
внос на метилбромид, а са използвани количества, останали на склад от предходни години. 
Реално използваните количества метилбромид за QPS през 2009 г. възлизат на 197,996 kg.  
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През  2009 г. в сероочистващите инсталации са уловени 461,9 хиляди тона серен 
диоксид,  

През 2009 г. нивата на емисиите на азотен диоксид, амоняк и неметанови летливи 
органични съединения са значително под поетите международни ангажименти на 
страната за 2010 г. 

Емисиите на серен диоксид за 2009 г. са 657 хил. тона. Ангажиментите на страната за 
2010 г. са за 836 хил. тона, докато ангажиментите на страната по Националната програма, 
приета с решение №261 на МС са за 380 хил. тона. 

Битовото отопление е основен източник на ФПЧ10, емитирайки 48% от общото 
количество, изхвърляно в атмосферата 
 
 
Инвентаризация на вредни вещества във въздуха 
 
Източниците на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, разпределени в единадесет 
групи са представени в следващата таблица. Инвентаризацията1 обхваща следните вещества: 
серни оксиди (SОx), азотни оксиди (NОx), неметанови летливи органични съединения 
(NMVOC), амоняк (NH3), въглероден оксид (СО), тежки метали (живак - Hg, кадмий – Cd, 
олово – Pb), полициклични ароматни въглеводороди (РАH) диоксини и фурани (DIOX), 
полихлорирани бифенили (PCBs), фини прахови частици (ФПЧ10) и някои др. специфични 
замърсители. 

  
Таблица 1 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2009 г, по групи източници 

 
Групи 

източницина 
емисии 

SОx  * 
(x 1000 

t/y) 

NOx**
(x 1000 

t/y) 

NMVOC 
(x 1000  

t/y) 

NH3 
(x 1000 

t/y) 

CO 
(x 1000 

t/y) 

Hg
t/y 

Cd 
t/y 

Pb 
t/y 

РАН 
t/y 

DIOX 
g/y 

PCBs
kg/y 

ФПЧ10
(x 1000 

t/y) 

№1 ТЕЦ 617,252 49,433 0,064 - 1,008 0,353 0,245 2,646 0,001 2,108 0,001 9,189 
№2 Битово 
горене 7,506 3,488 28,565 0,106 175,764 0,057 0,076 2,027 24,567 24,497 2,800 21,711
№3 Горивни 
процеси в 
индустрията 
(в т,ч, 
производство 
на енергия) 8,865 8,293 0,145 0,001 2,185 0,552 2,622 219,247 22,265 5,304 0,698 0,866 
№4 Негоривни 
производствени 
процеси 23,218 15,936 8,250 1,067 11,336 0,134 0,224 12,54 39,195 4,480 - 7,982 
№5 Добив и 
преработка на 
изкопаеми 
горива - - 2,048 - - - - - - - - - 
№6 Използване 
на 
разтворители - - 8,241 - - - - - 1,688 - - - 
№7 Пътен 
транспорт 0,205 81,867 63,262 0,71765 265,179 - 0,020 3,070 0,085 0,251 54,600 5,015 

                                                           
1 Инвентаризацията е изготвена, като за изчисленията е  използвана Единна методика за инвентаризация 
на емисиите на вредни вещества във въздуха 



№8 Друг 
транспорт 0,067 1,487 0,135 0,00014 1,202 - 0,0002 50,26 0,001 150,000 - 0,029 
№9 Третиране 
и депониране 
на отпадъци 0,002 0,066 0,332 10,947 0,003 0,079 0,079 0,923 0,001 0,805 0,013 - 
№10 Селско 
стопанство - 3,840 35,374 38,282 1,997 - - - - - - - 
№11 Природни 
източници - 0,357 185,807 0,000 16,191 - - - - - - - 
Общо 657,115 164,767 332,223 51,121 474,865 1,175 3,266 290,713 87,803 187,445 58,112 44,792

 
Източник: НСИ и ИАОС 

 * - изчислени като серен диоксид 
 ** - изчислени като азотен диоксид 

 
Подробен анализ за дела на основните групи източници при формирането на емисиите на  
серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO2), неметанови летливи органични съединения 
(NMVOC), амоняк (NH3), въглероден оксид (CO) и олово (Pb) е представен в следващия текст и 
фиг.1 
 
Фиг. 1 Дял на основните групи източници на емисии за съответните вредни  

вещества през 2009 г., % 
 

Серен диоксид Азотен диоксид 
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Източник: НСИ и ИАОС 
 
Основни изводи: 

• Енергетиката е най-големият източник на серен диоксид – 93,9% от общото емитирано 
в страната количество. През годината в сероочистните инсталации на ТЕЦ „Марица 
Изток 2” и ТЕЦ „Марица Изток 3” са уловени 458,9 хиляди тона серен диоксид.  

• Основни източници на азотни оксиди са пътния2 транспорт и ТЕЦ. През годината те са 
източник съответно на 49% и 30% от общото количество, емитирано в страната от 
антропогенна дейност и природа;  

• Селското стопанство емитира 75% от общото количество амоняк. Друг основен 
източник е третирането и депонирането на отпадъци  - 21%; 

• Основен източник на неметанови летливи органични съединения е природата – 56% от 
общото емитирано количество за страната. Делът на пътния транспорт и селското 
стопанство е съответно 19% и 11%; 

• Горивните процеси в индустрията изхвърлят в атмосферата 76 % от емисиите на олово в 
атмосферата. Пътният транспорт, който до края на 2003 г. беше основен източник на 
емисии на олово, след прекратяване употребата на оловни бензини емитира само 1% от 
общото количество олово.  

• Пътният транспорт и бита, като най-големите източници на въглероден оксид, емитират 
съответно по 57% и 37% от националните емисии; 

• Битовото отопление е основен източник на ФПЧ10, емитирайки 48% от общото 
количество, изхвърляно в атмосферата. 

 
Емисии на вкисляващи вещества 
Важен индикатор за замърсяването на атмосферния въздух е нивото на емисиите на така 
наречените вкисляващи вещества - SO2, NОx и NH3. Чрез корелационни фактори се изчислява 
сумарният им ефект за въздействие върху околната среда, определен като киселинен 
еквивалент (КЕ). 
 
Индикаторът подпомага оценката на прогреса по отношение изпълнение ангажиментите на 
страните в достигане на  националните тавани на емисиите на вредни вещества, определени от 
Директива 2001/81/ЕС и Гьотеборския протокол за намаляване подкиселяването, 
еутрофикацията и тропосферния озон 1979 г. към Конвенция за трансгранично замърсяване на 
въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР). 
 
Фигура 2 представя хода на киселинния еквивалент в периода 1990 – 2009 г. в България и 
средно за страните членки на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). На същата 
графика е показан и индекса на изменение  на киселинния еквивалент в България спрямо 1990 
г. (приет за 100%).  
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2 Автомобилен транспорт 



Фиг. 2 Емисии на вкисляващи вещества, преизчислени в КЕ и индекс на изменението му 
в България, както и среден КЕ в страните – членки на ЕАОС  
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Източник:  ИАОС и ЕАОС 
 
Изменението на емисиите на вкисляващи вещества в България следва приблизително хода на 
емисиите в 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 емисиите на 
вкисляващи вещества е с 8,2% под установените тавани по Директива 2001/81/ЕС, в България 
то е 11, 5% под поетите ангажименти. Има страни, като Малта, в която нивото на емисиите е с 
33% над установения таван – фиг.3. 

 
Фиг. 3 Съответствие на емисиите на вкисляващи вещества на страните – членки на 
ЕАОС спрямо поетите ангажименти за тавани на емисии на вредни вещества  по 

Директива 2001/81/ЕС към 2010 г 
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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.В Европейския съюз няма специфични изисквания за 
тавани на емисиите на ФПЧ10, като мерките в момента са фокусирани към контрол на 
прекурсорите на ФПЧ10.  
 
Таваните на емисиите на прекурсори на ФПЧ10 (NOx, SOx и NH3) за 2010 г., 2015 г. и 2020 г. г.са 
регламентирани с Директива 2001/81/ЕС и Гьотеборския протокол за ограничаване на 
годишните национални емисии, които страните трябва да изпълнят. Допустимите тавани за 
България са еднакви и за трите периода. 

 
Фиг.4 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 – 2009 г.  
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Източник: ИАОС и ЕАОС 
 
За периода от 1990 г. до 2009 г. емисиите на прекурсори на ФПЧ10 във България са намалели с 
64%, 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. 
 
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 може да има неблагоприятен ефект върху здравето на хората и 
екосистемите. Високите 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. 
 
Фигура 5  представя хода  на емисиите на прекурсори на озон  и индекса на изменението им 
спрямо 1999 г. (приет за 100 %). За сравнение на същата фигура са представени средните 
стойности на емисиите за общо за страните членки на ЕАОС. 
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Фиг. 5   Емисии на вещества, прекурсори на  озон, изчислени като NMVOC еквивалент  за 
България и страните – членки на ЕАОС 
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Източник: ИАОС и ЕАОС 
 
Рязкото намаляване 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. 
 
 
АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
 

 84

 Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух 
изпълнява всички изисквания на националното и европейско законодателства по отношение на 
брой на пунктовете и контролирани атмосферни замърсители 

 Като цяло, за страната продължава тенденцията към понижаване на средногодишните 
концентрации на оловни аерозоли в атмосферния въздух с изключение на гр. Кърджали 

В отделни населени места са регистрирани концентрации на серен диоксид, азотен диоксид и 
озон над пределно допустимите норми 

Замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 е основен проблем за качеството на 
атмосферния въздух на територията на цялата страна  
 
Национална система за контрол  качеството на атмосферния въздух 
 
Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство със Заповед №РД-
580/17.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите територията на страната е разделена 
на следните райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) : 
Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен. Анализът на 
данните за качеството на атмосферния въздух (КАВ) се извършва по райони, като се отчита и 
спецификата на всяко населено място, в което се извършва контрол. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Фиг. 6 Национална система за качество на атмосферния въздух  
 

 
Източник: ИАОС 

 
През 2009 г. в Националната Автоматизирана Система за Контрол  Качеството на Атмосферния 
Въздух (НАСККАВ) функционират 55 стационарни пункта, в т.ч. 11 пункта с ръчно 
пробонабиране (РП) и последващ лабораторен анализ, 30 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 3 АИС за мониторинг в горски 
екосистеми. Пунктовете за мониторинг (ПМ) на качеството на атмосферния въздух са 
разположени в 34 населени места. 
 
През 2009 г. са въведени в редовна експлоатация 7 нови АИС, разположени в градовете 
София, Смолян, Пловдив, Видин, Ловеч, Сливен и Добрич.  
 
Оценката на качеството на атмосферния въздух в страната през 2009 г. е изготвена за основните 
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – прах, фини прахови частици 
(ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, 
кадмий, никел, арсен и полициклични ароматни въглеводороди, както и за други специфични 
замърсители, определени от Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Анализ на качеството на атмосферния въздух по замърсители и райони за оценка и 
управление на качеството на атмосферния въздух 
 
Серен диоксид 

През годината в два РОУКАВ (Югозападен и Югоизточен) е регистрирано превишение на СЧН 
и/или СДН за серен диоксид. 

Основните източници на серен диоксид в Югоизточен РОУКАВ са трите ТЕЦ в района на 
енергиен комплекс Марица Изток и ТЕЦ Марица 3, а за Югозападен РОУКАВ - ТЕЦ Република, 
гр. Перник и „ОЦК” АД, гр. Кърджали.  

В останалите 4 РОУКАВ на територията на страната през 2009 г. не са регистрирани превишения 
на нормите за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух, т.е. регистрираният брой 
превишения на праговите стойности е в рамките на допустимия или отсъстват такива. 
 
Средночасовата норма (СЧН) за серен диоксид се счита за нарушена в пунктовете за 
мониторинг, в които са регистрирани повече от 24 средночасови стойности над праговата 
стойност (ПС) от 350 μg/m3. Средноденонощната норма (СДН) за съдържание на серен диоксид 
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в атмосферния въздух се счита за превишена в пунктовете, в които са регистрирани повече от 3 
концентрации превишаващи ПС за СДН от 125 μg/m3, в рамките на една календарна година. 
  
 

Фиг. 7 Нива на замърсяване със серен диоксид по РОУКАВ  

 
 
Източник: ИАОС 

 
 
 
Таблица 2 Характеристика на РОУКАВ по отношение на замърсяването на атмосферния 
въздух със SO2 
 

РОУКАВ СЧН (1 час) СДН (24 часа) СГН за екосистеми  
(1 год.) 

Норма  за екосистеми 
(1 год. и зима) 

  >СЧН ≤СЧН >СДН ≤СДН >СГН ≤СГН >Норма <Норма 
София   +   +         
Пловдив   +   +         
Варна   +   +         
Северен   +   +         

Югозападен  +  +     +   + 
Югоизточен +   +           

Забележка: Оценката е изготвена въз основа на регистрирани превишения на съответните норми в един или 
повече пунктове за даден РОУКАВ  
Източник: ИАОС 
 
 
В Перник, Гълъбово, Димитровград и Кърджали са превишени нормите за ПС за СЧН и ПС за 
СДН. Причина за превишаването на нормите са дейността на ТЕЦ в първите три населени 
места и на ОЦК в гр.Кърджали 
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Фиг. 8 Пунктове с превишения на нормите за серен диоксид (ПС за СЧН и ПС за СДН) 
през 2009 г. 
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Източник: ИАОС 
 
Във връзка с регистрираните превишения през 2007 г. на СЧН и СДН по показател серен 
диоксид в общините Перник, Димитровград и Гълъбово, през 2009 г. Европейската комисия 
стартира процедура по нарушение на общностното право за неизпълнение на задълженията на 
Република България съгласно член 3, параграф 1 и раздел І от Приложение І на Директива 
99/30/ЕО относно пределно допустими стойности на серен диоксид, азотни оксиди, прахови 
частици и олово в атмосферния въздух. Въпреки че за периода 2007-2009г броят на тези 
превишения намалява значително, все още нормите по този показател в тези общини са 
нарушени, като през 2009 г. допълнително се включва и община Кърджали със значителен брой 
превишения. 
 

 
Азотен диоксид 
При отчитане на допустимото отклонение през годината, превишение на средночасовата норма за 
азотен диоксид е регистрирано в РОУКАВ София, РОУКАВ Пловдив и Югоизточен РОУКАВ 
Средногодишната норма е превишена в  РОУКАВ София и РОУКАВ Пловдив 
Основен източник на азотни оксиди, водещи до превишаване на нормите са емисиите от 
автомобилен транспорт. 
 

Средночасовата норма за съдържание на азотен диоксид в атмосферния въздух се счита за 
превишена в даден пункт при условие, че в рамките на една календарна година са регистрирани 
повече от 18 средночасови стойности за концентрацията на този замърсител, превишаващи 
съответната ПС.  

При отчитане на допустимото отклонение (ДО) през годината, превишение на СЧН е 
регистрирано в РОУКАВ София -  АИС „Хиподрума”,АИС „Орлов мост”, АИС „Надежда”, 
АИС „Павлово”, РОУКАВ Пловдив – АИС „Баня Старинна” и Югоизточен РОУКАВ – АИС 
„Зелен клин” . 
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Фиг.9 Нива на замърсяване с азотен диоксид по РОУКАВ 

 
Източник: ИАОС 
 
Таблица 3 Характеристика на РОУКАВ по отношение на замърсяването на атмосферния 
въздух с NO2 
 
РОУКАВ СЧН (1 час) СГН (1 год.) 
  >СЧН+ДО ≤СЧН >СГН+ДО ≤СГН 

София +   +   
Пловдив  +   +  
Варна   +   + 
Северен   +   + 

Югозападен  +   + 
Югоизточен +    + 
Забележка: Оценката е изготвена въз основа на регистрирани превишения на съответните норми в един или 
повече пунктове за даден РОУКАВ  
Източник: ИАОС 

 
За разлика от предходните години, когато проблем за качеството на атмосферния въздух по 
отношение замърсяването с азотен диоксид се наблюдаваше само в РОУКАВ София, през 
годината са регистрирани превишения на СЧН в РОУКАВ Пловдив и Югоизточен РОУКАВ. 
 

 
Фиг. 10 Пунктове с превишения на нормите за азотен диоксид (СЧН + ДО и СГН + ДО)   
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Източник: ИАОС 



 
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 във Видин, Перник и Пловдив 

Източник на регистрираните наднормени замърсявания са промишлените, изгаряне на горива в 
бита и транспортните дейности на територията на съответните общини, както и замърсените и 
лошо поддържани пътни настилки.  

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 m/s), както и 
продължителни засушавания. 
 

През 2009 г. СДН за ФПЧ10 е нарушена в пунктовете, в които са регистрирани повече от 35 
средноденонощни стойности, превишаващи ПС  за СДН за ФПЧ10 (50µg/m3). 

 
Фиг. 11 Нива на замърсяване с ФПЧ10 по РОУКАВ  

 
Източник: ИАОС 

 
Таблица 4 Характеристика на РОУКАВ по отношение на замърсяването на атмосферния 
въздух с ФПЧ10 
 

РОУКАВ СДН (24 часа) СГН (1 год.) 
  >СДН ≤СДН >СГН ≤СГН 

София +   +   
Пловдив +   +   
Варна +   +   
Северен +   +   

Югозападен +   +   
Югоизточен +   +   

Забележка: Оценката е изготвена въз основа на регистрирани превишения на съответните норми в един или 
повече пунктове за даден РОУКАВ  
Източник: ИАОС 
 

 
 

 89



Фиг. 12 Пунктове с превишения на ПС за СДН за ФПЧ10
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Източник: ИАОС 
Фини прахови частици (ФПЧ2,5) 
Средногодишната норма е превишена в РОУКАВ Пловдив и Югозападен РОУКАВ. 
Основен източник на замърсяването са емисиите от транспорта, битовия сектор, промишлената 
дейност, както и лошо поддържаните пътни артерии. 
 
През 2009 г. показателят е контролиран в 9 ПМ на КАВ – София/”Хиподрума”, 
София/”Копитото”, Перник/„Църква”, Пловдив/”Каменица”, Ст. Загора/”РИОСВ”, Варна/”Ян 
Палах”,  Русе/”Възраждане”, В. Търново/”РИОСВ и Комплексна фонова станция (КФС) 
„Рожен”, разположени съответно във всички РОУКАВ. Средногодишната норма е превишена в 
РОУКАВ Пловдив (АИС „Каменица”) и Югозападен РОУКАВ (ПМ „Църква”). 

Фиг. 13 Средногодишни концентрации на ФПЧ2.5, регистрирани в  през 2009 г. 
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Източник: ИАОС 
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Общ прах 
Контролира се в 15 пункта. През 2009 г. не е регистрирано превишаване на средногодишната 
норма за общ прах. 
Най-високи средноденонощни концентрации са измерени в ПМ „Църква”, гр. Перник. 
 
В ПМ „Църква”, гр. Перник са измерени 6 концентрации, превишаващи СДН (0,25mg/m3). 
Основен източник на замърсяването са емисиите от транспорта, битовия сектор и промишлена 
дейност. Източник са и непочистените пътни артерии.  
 
Олово 

Като цяло за страната, продължава тенденцията към понижаване на средногодишните 
концентрации на оловни аерозоли в атмосферния въздух, с изключение на гр. Кърджали. 

През 2009 г. превишение на СГН за съдържание на олово  в атмосферния въздух е регистрирано 
само в РОУКАВ Югозападен, където основен източник на замърсяване е дейността на ОЦК 
„Кърджали”.  
 

През годината превишение на СГН за съдържание на оловни аерозоли в атмосферния въздух 
(0,5 µg/m3) е регистрирано само в Кърджали, разположен в РОУКАВ Югозападен. В останалите 
пет РОУКАВ съдържанието на олово не представлява проблем за КАВ. 

На следващата фигура е показано изменението на средногодишните концентрации на олово, 
измерени в Кърджали в периода 2003 – 2009 г. В последните четири години е регистрирано 
превишение на СГН, като най-висока концентрация е измерена през 2009 г. 

 
Фиг. 14 Превишения на СГН за олово в гр. Кърджали за периода 2003-2009 г. 
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Източник: ИАОС 
 
Озон 
Контролира се в 32 пункта. 
През годината не е регистрирано превишение на праг за предупреждаване на населението ( в три 
последователни часа концентрации над 240 μg/m3). В АИС Павлово е регистрирано само едно 
превишение на прага за предупреждаване на населението -  240 μg/m3. 
Във всички РОУКАВ са регистрирани превишения на прага за здравна защита (110 μg/m3).  
 

През 2009 г. в 6 ПМ, разположени в София (АИС „Надежда”, АИС „Хиподрума”, АИС 
„Павлово” и АИС Копитото”), Никопол и Несебър е регистрирано превишение на праг за 
информиране на населението (180 μg/m3).  
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Фиг.15 Нива на замърсяване с озон по РОУКАВ  

 
Източник: ИАОС 

 

Фиг. 16 Максимални средночасови концентрации на озон през 2009 г. 
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Източник: ИАОС 

 
Въглероден оксид 
Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух (10mg/m3) е 
регистрирано в РОУКАВ София.  
Източник на замърсяването основно е транспортът, както и всички останали горивни процеси. 
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Таблица 5 Характеристика на РОУКАВ по отношение на замърсяването на атмосферния 
въздух с въглероден оксид 
 

РОУКАВ Норма – максимална 8-часова стойност  
(в рамките на денонощието) 

 >Норма (8 часа) ≤ Норма (8 часа) 
София +   
Пловдив   + 
Варна   + 
Северен   + 

Югозападен   + 
Югоизточен   + 

Забележка: Оценката е изготвена въз основа на регистрирани превишения на съответните норми в един или 
повече пунктове за даден РОУКАВ  
Източник: ИАОС 

През 2009 г. превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух 
е регистрирано само в АИС „Павлово”. Основният фактор, влияещ върху качеството на въздуха 
в района на пункта е автомобилният трафик.  

 
Бензен 

През годината е регистрирано превишение на средногодишната норма за опазване на човешкото 
здраве за бензен в гр. Бургас (5 μg/m3), която следва да бъде спазена след 01.01.2010 г. 

 
Таблица 6 Характеристика на РОУКАВ по отношение на замърсяването на атмосферния 
въздух с бензен 
 

РОУКАВ СГН (1 год.) 
 >СГН+ДО ≤СГН+ДО; >СГН ≤СГН 

София     + 
Пловдив     + 
Варна     + 
Северен     + 

Югозападен      + 
Югоизточен  +    

Забележка: Оценката е изготвена въз основа на регистрирани превишения на съответните норми в един или 
повече пунктове за даден РОУКАВ  
Източник: ИАОС 

 
Регистрирано е превишение на СГН+ДО в Югоизточен РОУКАВ, гр. Бургас. 

Измерената стойност е 6.69 µg/m3. 
 

Кадмий 

Средногодишната норма за съдържание на кадмий е превишена в РОУКАВ Пловдив и 
Югозападен район.  
Източник на замърсяването с кадмий в Пловдив, Кърджали и Долни Воден са емисиите на вредни 
вещества от цветната металургия.  
 

Съгласно Директива 2004/107/ЕС (транспонирана в националното законодателство чрез 
Наредба №11/2007 г.) за страните от ЕС следва да се прилага целева СГН за съдържание на 
кадмий в атмосферния въздух от 5 ng/m3, като последната следва да бъде достигната към 
31.12.2012 г. и поддържана впоследствие. 

 
 
 
 
 
 



 
Фиг. 18 Средногодишни концентрации на кадмий през 2008 г. и 2009 г. 
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Източник: ИАОС 

 

СГН за кадмий е превишена в РОУКАВ Пловдив и Югозападен район, като максималната 
средногодишна концентрация е регистрирана в Кърджали – 39,54 ng/m3. 

В Пирдоп измерената концентрация през 2009 г. е под СГН. 
 
Никел 
През 2009 г. не е регистрирано превишение на СГН за съдържание на никел в атмосферния въздух, 
която следва да бъде достигната  към 31.12.2012 г. 

 

Съгласно Директива 2004/107/ЕС (транспонирана в националното законодателство чрез Наредба 
№11/2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в 
атмосферния въздух) за страните от ЕС следва да се прилага единствено целева СГН за 
съдържание на никел в атмосферния въздух от 20 ng/m3, като последната следва да бъде 
достигната към 31.12.2012 г. и поддържана впоследствие.  

Съдържанието на никел в атмосферния въздух се контролира в 8 пункта. През 2009 г. не е 
регистрирано превишение на СГН за съдържание на никел в атмосферния въздух.  

Арсен 
През 2009 год. е регистрирано минимално превишение на СГН за съдържание на арсен в 
атмосферния въздух в Югозападен РОУКАВ. Нормата следва да бъде достигната  към 31.12.2012 г.  

Съгласно Директива 2004/107/ЕС (транспонирана в националното законодателство чрез Наредба 
№11/2007 г.) за страните от ЕС следва да се прилага единствено целева средногодишна норма за 
съдържание на арсен в атмосферния въздух от 6 ng/m3, като последната следва да бъде 
достигната към 31.12.2012 г. и поддържана впоследствие.  

Съдържанието на арсен в атмосферния въздух се контролира в 8 пункта. През 2009 г. е 
регистрирано превишение на СГН за съдържание на арсен в атмосферния въздух само в гр. 
Кърджали – 6.06 ng/m3. 

 

Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) 

През 2009 г. в РОУКАВ Пловдив, Варна, Югозападен и Югоизточен е регистрирано превишение на 
СГН за съдържание на ПАВ в атмосферния въздух. 
Основни източници на замърсяването са изгарянето на различни видове горива, в т.ч. и в битовия 
сектор.  
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Съгласно Директива 2004/107/ЕС (транспонирана в националното законодателство чрез Наредба 
№11/2007год.) за страните от ЕС следва да се прилага целева средногодишна норма за 
съдържание на ПАВ (определяни като бензо-а- пирен) в атмосферния въздух от 1 ng/m3, като 
последната следва да бъде достигната към 31.12.2012 г. и поддържана впоследствие. 

Съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух се контролира в 
17 пункта През 2009 год. в 5 пункта в РОУКАВ Пловдив, Варна, Югозападен и Югоизточен е 
регистрирано превишение на СГН за съдържание на ПАВ в атмосферния въздух.  

Таблица 7  Характеристика на РОУКАВ по отношение на замърсяването на атмосферния 
въздух с арсен, кадмий, никел и ПАВ 

 
 СГН (1 год.) 

РОУКАВ  Арсен Кадмий Никел ПАВ 

  >СГН ≤СГН >СГН ≤СГН >СГН ≤СГН >СГН ≤СГН 
София   +   +   +  +  
Пловдив     +       +   
Варна   +       +  +  
Северен           +   + 

Югозападен  +  +     + +   
Югоизточен   +   +   + +   

Забележка: Оценката е изготвена въз основа на регистрирани превишения на съответните норми в един или 
повече пунктове за даден РОУКАВ  
Източник: ИАОС 

 
 

СПЕЦИФИЧНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 
 

В някои части на територията на страната се контролират допълнителни атмосферни 
замърсители, които имат локално влияние върху качеството на атмосферния въздух 
 
Фенол (3ПДКм.е.= 0.02мг/м3, 4ПДКср.дн. = 0.01 мг/м3) 
Контролира се в пункт София/„Гара Яна” не е регистрирано превишаване на пределно 
допустима средно часова концентрация (ПДКс.ч.) за фенол. Средноденонощната концентрация 
е превишена през 2,3% от дните. Измерена е концентрация, превишаваща 1,7 пъти нормата.  

Амоняк (ПДКм.е. = 0.25мг/м3, ПДКср.дн. = 0.1 мг/м3) 
Контролира се в Димитровград, Девня, Никопол и Враца.  

Превишение на ПДКс.ч. е регистрирано само в Никопол. Също в Никопол е регистрирано и 
превишение на денонощната пределно допустима концентрация (ПДКср.дн.) – 1,2 пъти над 
нормата. Превишенията на нормите се дължат на пренос от химически завод, разположен на 
територията на Турну Магуруле. 

Серовъглерод (ПДКм.е. = 0.015мг/м3, ПДКср.дн. = 0.008 мг/м3) 
Контролира се само в  гр. Свищов. През годината са измерени концентрации на сяровъглерод, 
превишаващи ПДКс.ч., като максималната измерена концентрация е 0,09 mg/m3. В 
наблюдавания период са регистрирани превишения и на ПДКср.дн. Максималната измерена 
средноденонощна концентрация е 0,028 mg/m3. Източник на замърсяването е дейността на 
„Свилоза” ЕООД. 

Аерозоли на сярна киселина (ПДКм.е. = 0.3мг/м3, ПДКср.дн. = 0.1 мг/м3) 
През годината не е регистрирано превишение на нормите за аерозоли на сярна киселина. 
 
Фосген (ПДКм.е. = 0.02мг/м3, ПДКср.дн. = 0.01 мг/м3) 
Контролира се в два пункта в с. Ръжена и с. Остра Могила, разположени в близост по 
границите на военния полигон „Змейово”. Не са регистрирани концентрации, превишаващи 
допустимите норми за ПДКс.ч. и ПДКср.дн. 
 
Циановодород (ПДКм.е. = 0.01мг/м3, ПДКср.дн. = 0.01 мг/м3) 
                                                           
3 ПДКм.е. – максимално еднократна пределно допустима концентрация; 
4 ПДКср.дн. - средноденонощна пределно допустима концентрация 
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Контролира се в два пункта в с. Ръжена и с. Остра Могила, разположени в близост по 
границите на военния полигон „Змейово”. Не са регистрирани концентрации, превишаващи 
допустимите норми за ПДКс.ч. и ПДКср.дн. 
 
 
Хлороводород (ПДКм.е. = 0.2мг/м3, ПДКср.дн. = 0.1 мг/м3) 
Контролира се в два пункта в с. Ръжена и с. Остра Могила, разположени в близост по 
границите на военния полигон „Змейово”. Не са регистрирани концентрации, превишаващи 
допустимите норми за ПДКс.ч. и ПДКср.дн. 
 
Хлор (ПДКм.е. = 0.07мг/м3, ПДКср.дн. = 0.03 мг/м3) 
Контролира се в два пункта в с. Ръжена и с. Остра Могила, разположени в близост по 
границите на военния полигон „Змейово”. Не са регистрирани концентрации, превишаващи 
допустимите норми за ПДКс.ч. и ПДКср.дн. 
 
 

Качество на атмосферния въздух в България и в страните членки на Европейската 
агенция по околна среда  

 
Основен индикатор за качеството на атмосферния въздух е нивото на SOx, NOx, фини прахови 
частици, озон и процента на засегнатото население на страната, което живее при наднормени 
нива на замърсяване.  Обобщена информация за дела на населението в отделните РОУКАВ и в 
цялата страна, което е било подложено на наднормени нива на серен диоксид, азотен оксид, 
фини прахови частици  и озон през 2009 г. е представена в табличен вид.   

 
 

Таблица 8 Процент на засегнатото население от нивата на SO2, NO2, ФПЧ10 и озон по 
РОУКАВ 

Процент на засегнатото население от нивата на 
съответните атмосферни замърсители по РОУКАВ и 

общо за страната РОУКАВ 

SO2
* NO2

** ФПЧ10
***  Озон****  

Столичен  0 100 100 0 
Пловдив  0 100 100 0 
Варна 0 0 100 0 
Северен/Дунавски  0 0 40 0 

Югозападен  9 0 27 0 
Югоизточен  5 0 52 14 
Общо за страната  3 22 57 4 
Източник: ИАОС 
* Оценката е изготвена спрямо ПС за СДН = 125 μg/m3 (да не бъде превишена в повече от 3 дни за една 

календарна година) 
** Оценката е изготвена спрямо СГН = 40 μg/m3

*** Оценката е изготвена спрямо ПС за СДН = 50 μg/m3 (да не бъде превишена в повече от 35 дни за една 
календарна година) 

**** Оценката е изготвена спрямо краткосрочна целева норма (КЦН =120 μg/m3). Съответствието с КЦН се 
оценява от 01.01.2010 г.  

 

 

 

 

 

 



Фиг. 19 Процент на населението на страните членки на ЕАОС, подложено на ниво 
на замърсяване, превишаващо съответните норми за защита на човешкото здраве в 

периода 1997 – 2008 г. и в България за 2009 г.  
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В България по-малък процент от населението живее при нива на озон над краткосрочната 

целева норма (4%) от това на страните, членки на ЕАОС (15%).   
Нивото на ФПЧ10  е значително над средното за Европа, като достига 57% на засегнатото 

население.  
По отношение на азотните оксиди в България се е увеличил процентът на населението 

през 2009 г. спрямо 2008 г., което живее при нива на замърсяване над допустимите норми, като 
достига 22% при ниво за Европа от 5,9%. 

Три процента от населението на страната живее при нива на замърсяване със серен 
диоксид над допустимата норма, докато за Европа този процент е под 0,3%. 

 
 
 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА И 
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
 
Промени в законодателството  на национално и европейско нива – цели и изпълнение на 
целите  
Новоприето законодателство 
През 2009г. са разработени и приети следните нормативни актове: 
- Приет е Закон за изменение и допълнение на ЗЧАВ, въвеждащ изискванията на Регламент 
842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, както и разпоредби относно 
създаването на регистър на местните доставчици на корабно гориво в съответствие с 
изискванията на чл.4а (6) на Директива 2005/33/ЕС;  
- Приета е наредба за изменение и допълнение  на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за 
допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в 
резултат на употребата на разтворители в определени инсталации   
 
Мерки на международно ниво и изпълнение на ангажиментите на България   
 
Съгласно ангажиментите на България по Директива 2001/81/ЕС и по Гьотеборския Протокол за 
ограничаване на годишните национални емисии към КТЗВДР в следващите години трябва да се 
достигнат нива на емисии на вредни вещества от антропогенна дейност, посочени в следващата 
таблица: 
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Таблица 9 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от антропогенни 
източници (без природа) и международни ангажименти на България до 2020 г.,kt  

 
Ангажименти по 

Директива 
2001/81/ЕО 

Ангажименти, по Националната 
програма, приета с Решение № 261 на 

МС 

Атмосферни 
замърсители 

Емисии 
през 

2009г. 
2010г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

SOx (като SO2) 657 836 380 300 250 
NOx (като NO2) 164 247 247 247 247 
NMVOC 146 175 175 175 175 
NH3 51 108 108 108 108 
Източник: ИАОС 
 
През 2009 г. нивата на емисиите на NO2, NH3, NMVOC и 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.  
 
Съгласно ангажиментите на страната по Националната програма, приета с Решение № 261 на 
МС, мерките за намаляване на емисиите на серни оксиди са недостатъчни. В програмата за2010 
г. са заложени ниво на серни оксиди от 380 kt, което при сегашното ниво от 657 kt е трудно 
достижимо. 
 
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 

Предвид констатираните през 2007г. и 2008г. превишения на нормите за нивата на някои от 
основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в отделните зони от 
обособените РОУКАВ (в т.ч. ФПЧ10, където се наблюдава нарастване на броя на общините с 
наднормени нива - от 25 през 2007г., на 28 общини през 2008г. и съответно на 30 през 2009г.), 
МОСВ, чрез своите регионални структури – РИОСВ, инициира  действия за 
актуализиране/преразглеждане на съществуващите програми по чл.27 ЗЧАВ, като по 
съответния ред бяха уведомени компетентните общински органи (кметовете) за наличието на 
необходимост от актуализация. Срокът даден на общините за актуализация на програмите бе 
месец декември 2009г. В резултат на това в периода 2008-2009г. са разработени/актуализирани 
някои общински програми (на общини Благоевград, Варна, Добрич, Бургас, Девня, Перник, 
Смолян, Хасково, Шумен, Враца, Провадия и др.), и са актуализирани плановете за действие на 
10 общини (Асеновград, Димитровград, Гълъбово, Горна Оряховица, Кърджали, Монтана, 
Велико Търново, Пазарджик, Пловдив и Русе).  

Във връзка с установените превишения на нормите за ФПЧ10 в шестте РОУКАВ, на които е 
разделена територията на страната, на основание чл.22 на Директива 2008/50/ЕО за качество на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (отменяща Директива 99/30/ЕО от 
11.06.2010г.), през месец април 2009г., МОСВ подготви и изпрати в Европейската комисия 
нотификационна документация за удължаване на крайните срокове за постигане на 
съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10 за 23 общини. Разработването на нотификационната 
документация е направено въз основа на указания на Европейската комисия [СОМ(2008) 403 
окончателен], като е изготвена и обосновка, демонстрираща принос на неблагоприятните 
климатични условия (ниска скорост на вятъра и наличие на дни с мъгла) към констатираните 
несъответствия с нормите за ФПЧ10 в обхванатите от нотификацията общини. В съответстие с 
изсикванията и с оглед да се удостовери постигането на съответствие с нормите за нивата на 
ФПЧ10 към края на удължения срок (11.06.2011г.), в допълнение към документацията са 
представени и наличните към момента актуализирани програми и/или планове за действие и е 
поет ангажимент за представянето на останалите 18 общински програми до края на м. декември 
2009г.  

С писмо от 22.07.2009г. от страна на ЕК е изискана допълнителна информация, която е 
представена на 24.08.2009г.  
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През месец декември 2009г., обаче ЕК се произнесе отрицателно по искането на България за 
удължаване на крайните срокове за постигане на съответствие с нормите за ФПЧ10. Сред 
мотивите за взетото решение като основен е посочено отсъствието на оценка за всеки 
конкретен случай за приноса на отделните източници на емисии към нивата на замърсяване с 
ФПЧ10, т.е. съответните общински програми не съдържат въпросната оценка. Последното не 
позволява да бъде оценена адекватността на предприетите мерки за намаляване на емисиите на 
прахови частици, с оглед постигане на установените норми за КАВ на територията на 
съответните общини. 

 

През 2009г. продължава изпълнението на дейности и мерки, заложени в плановете за действие 
към Общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените 
норми съгласно чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)  
Като конкретно реализирани дейности, в част от общините на територията на съответните 
РОУКАВ, в които се изпълняват програми по чл.27 от ЗЧАВ, могат да бъдат посочени: 
 
РОУКАВ София 

o Столична община – през 2009г. е изградена 2510 m газоразпределителна мрежа, 
присъединени са 2815 потребители, от които 79 стопански и 2736 битови. Продължава 
изпълняването на програмата за поетапно обновяване на автопарка от масовия градски 
транспорт, като новодоставените автобуси са оборудвани с двигатели, отговарящи на 
сертификат ЕВРО 4. Ограничен е достъпът на автомобили в централната градска част 
чрез разширяване на „Синята зона”. Реализиран е проект за изграждане на второ табло 
(на бул. „Евлоги Георгиев”, в района на „Орлов мост”) към Автоматизираната система 
за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух. Пусната е 
линията на метрото от станция „Сердика” до „Младост”. Ремонтирани са 681 692 m2 от 
пътната инфраструктура. Изградени са 15 km велоалеи. При зимната поддръжка на 
уличната мрежа са използвани солни разтвори.  

РОУКАВ Пловдив 
o Община Пловдив – през 2009г. на територията на общината са изградени 10бр. битови 

сградни газови инсталации и 28 газови инсталации за обществени и промишлени 
консуматори, изпълнени са проекти за енергийна ефективност, като са санирани и 
топлоизолирани (цялостно или частично) 15 общински сгради, в т.ч. училища, детски 
градини и ясли 

o РОУКАВ Варна 
o Община Варна – 10 бр. автобуси на градския транспорт са преоборудвани за работа на 

смесан режим – дизел и газ метан, закупени са нови 16 бр. автобуси работещи с газ 
метан, оптимизиран е графика за мокро метене и миене на основните транспортни 
артерии, предприети са действия за изграждане на нови паркинги в централната градска 
част, извършени са предпроектни проучвания за проектиране на зона за кратковременно 
платено паркиране в централната градска част на гр.Варна. 

РОУКАВ Северен/Дунавски 
o Община Монтана – през 2009г. е изпълнен проектът за газификация на гр. Монтана в 

обществения сектор, като броят на потребителите е 164. Продължава реализацията на 
проекта за газификация в битовия сектор, като в рамките на 2009г. са газифицирани 328 
домакинства, с което общият брой на домакинствата на газ възлиза на 1649.  

o Община Велико Търново – продължава реализацията на проект “Газификация на гр. 
Велико Търново, включваща изграждане на разпределителни газопроводи и 
газопроводни отклонения до консуматорите.” В рамките на проекта през 2009г. е 
изградена газоразпределителна мрежа, включваща разпределителни газопроводи и 
газопроводни отклонения с обща дължина 2050 m.  216 броя домакинства и 7 броя 
промишлени и обществено-административни сгради в т.ч. три училища са преминали 
на природен газ  

o Община Горна Оряховица – през 2009г. е изградена 334 m газоразпределителна мрежа. 
Извършена е подмяна на котли и горелки в общински обекти. 

o Община Плевен – през 2009г. е извършена газификация на една детска градина, 88 
промишлени абонати и 683 битови абонати, двукратно измиване на цялата улична 
мрежа в града, благоустроени са крайпътни и междублокови пространства.  

o Община Добрич – газифицирани са 3 бр. обществени сгради и кухненските боксове на 4 
бр. детски градини, в едно училище е изградена нова отоплителна централа на природна 
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газ. Реализира се проект за цялостна организация на движението в централната градска 
част. 

o Община Русе – съгласно Плана за газификация на община Русе през 2009г. е изградена 
2500 m газоснабдителна мрежа и са газоснабдени 226 бр. домакинства и 19 обществени 
и промишлени обекта. Изградени са присъединителни топлопроводи и абонатни 
станции за 4 обекта.  

o РОУКАВ Югозападен 
o Община Перник – през 2009г. започва първи етап от проекта за газификация на 

гр.Перник посредством газифициране на кв.“Църква“ и кв.“Изток. Преасфалтирана е 
цялата вътрешно-градска мрежа, централната част на града и вътрешно-квартални 
пространства. Създадени са нови кръстовища, с цел подобряване на организацията на 
движението на моторните превозни средства и намаляване на задръстванията 

o Община Кърджали – през 2009г. са реализирани следните мероприятия: в “S&B 
Индастриъл Минералс” АД  е изготвена програма за поддържане в изправност на 
прахоуловителните съоръжения и спазване на нормите за емисии. В “Горубсо – 
Кърджали” АД  за предотвратяване на замърсяването с прах се поддържа в изправност 
оросителната инсталация на Хвостохранилище „Кърджали 2”. Стартирана е процедура 
по възлагането на проектирането на околовръстен път на гр. Кърджали.  

o Община Пирдоп – изготвен е проект за консервиране и рекултивация на депото за 
твърди битови отпадъци в местността “Сулюманица”. Изготвен е проект от “Еко 
Медет” ЕООД за рекултивация на терените извън концесията в района на 
хвостохранилище “Медет”. Извършена е техническа рекултивация на хвостохранилище 
“Медет”. 

РОУКАВ Югоизточен 
o Община Димитровград – във “Вулкан Цимент” АД  за намаляване емисиите на прах 

пещ №4 работи с електрофилтър, гарантиращ до 30mg/Nm3 eмисии на изхода, а пещ №3 
работи с два последователно свързани електрофилтъра. В ТЕЦ „Марица 3” за 
намаляване на емисиите от прах от сгуроотвалите се изпълнява схема за оросяване на 
нерекултивираните площи.  

o Община Стара Загора – през 2009г. новите потребители на газ от обществено 
административния сектор са 12, с което общият им брой става 269. Газифицираните 
домакинства са 264, с което общият им брой възлиза на 2625. Извършена е частична 
промяна в организацията на движение в централната градска част. Преустановен е 
достъпът на товарни автомобили с товароносимост над 3,5 тона в централната градска 
част.  

o Община Гълъбово – изпълняват се мерки, свързани с дейността на „Брикел” ЕАД, като 
е извършено следното: поддържане на оптимален режим на всички пречиствателни 
съоръжения. Извършени са основни и текущи ремонти на електрофилтрите. За 
редуциране на праховите емисии от сгуроотвала е извършена ревизия на покритите с 
геотекстил неработещи секции и възстановяване на отделни участъци, с нарушено 
покритие. 
В „Енел Марица изток 3” ЕАД е приключена рехабилитацията на електрофилтрите и са 
въведени в експлоатация СОИ 1 и СОИ 2. На всеки енергоблок са монтирани нови 
прахови горелки, намаляващи емисиите на азотни оксиди. Въведена е Система за 
управление на околната среда, сертифицирана съгласно изискванията на 
ISO14001:2004. На сгуроотвала, експлоатиран от Дружеството, е извършено химическо 
запечатване на секция 1В с поливинилацетатно лепило. В работещата секция с пепелина 
се поддържа водно огледало. Изградена е оросителна инсталация с помпена станция с 
цел ограничаване на запрашаването. 

o Община Раднево – изпълняват се мерки, свързани с дейността на големите промишлени 
обекти на територията на общината – ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД, „Ремотекс - Раднево”  
ЕАД и „Мини Марица Изток” ЕАД. Изградена е СОИ на Блок 3 и Блок 4. Ефектът от 
изпълнението на СОИ е намаляване на емисиите на серен диоксид с 94% и на прах под 
допустимата норма. Стартирани са строително монтажните работи по изграждането на 
СОИ на бл. 5 и бл. 6, като същевременно е спрян за реконструкция и модернизация блок 
6. Покрит е II басейн на сгуроотвала с геотекстил. 
С цел ограничаване на неорганизираните прахови емисии от „Мини Марица – Изток” 
ЕАД през 2009г. са рекултивирани 205 дка за селско стопанско ползване на насипище 
„Могилата” в рудник „Трояново-север”.  
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o Община Сливен – през 2009г. са газифицирани частни домове в кв. „Сини камъни”, 
„Дружба” и „Руски квартал”. Изпълнени са мероприятия за повишаване на енергийната 
ефективност: санирани са 2 училища, извършена е газификация на ОДЗ „Еделвайс”, 
изградена е нова водно-отоплителна инсталация в V СОУ „П. Яворов”, в града и 24 
населени места  са монтирани общо 733 енергоспестяващи осветителни тела.  Всички 
промишлени обекти работят на гориво природен газ, с изключение на “Топлофикация – 
Сливен” ЕАД. С оглед предотвратяване на неорганизираните емисии на прах от 
сгуроотвала на Дружеството, е извършено запечатване на неработещата секция чрез 
запръстяване.  

o Община Бургас – през 2009г. са положени 3857 m газоразпределителна мрежа, като към 
общата мрежа са включени 350 домакинства и 60 обществени и промишлени 
потребители. През 2009г. продължи реконструкцията на основните улици в гр.Бургас, 
като са изградени общо 846 нови паркоместа. Благоустроени са пространства във 
всички жилищни комплекси на гр. Бургас и са засадени 800 бр. нови дръвчета. 

o Община Хасково – извършени са дейности по договор с МРРБ по ОП “Регионално 
развитие 2007-2013г.” за реализиране на проект за подобряване на паркова среда, 
пешеходни зони, благоустрояване на зелени площи, изграждане на велоалеи и др. 

 
Трябва да бъде подчертано, че реализираните конкретни дейности през 2009г. са крайно 
недостатъчни за постигането на установените със законодателството норми за качество на 
атмосферния въздух. Анализът на плановете за действие към общинските програми показва 
като цяло неизпълнение на заложените дейности, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 
в атмосферния въздух. Това наложи да бъдат инициирани посочените по-горе действия за 
актуализация на общинските програми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

KAЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА КОМПЛЕКСНА ФОНОВА СТАНЦИЯ 
“РОЖЕН” 

 
България има една фонова станция – КФС „Рожен”, която е призната на европейско ниво 
и е включена в Програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители 
на въздуха на далечни разстояния в Европа ЕМЕР5.  

 
КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
През 2009 г. kлиматът е типично високопланински със средна годишна температура 4,80C. 
Най-студен месец е февруари със средна температура -6,00C. При нахлуване на студен въздух 
от север и северозапад се наблюдава понижение, при което абсолютният минимум на 
температурата на въздуха достига до -13,50C през месец февруари. Пролетта на 2009 г. в района 
е сравнително хладна с изразени късни пролетни мразове. Мразовете са опасни, ако настъпят 
по време на активната вегетация на растенията. През периода на летните жеги абсолютните 
температурни максимуми достигат до 28,90C през месец юли. През 2009 г. най-топъл месец е 
юли със средна температура 14,00C. Изключително топла есен с максимални температури 
18,40C през месец октомври и 16,60C през месец ноември. Относително висока средно месечна 
стойност за общата слънчева радиация с ясно изразен максимум през месец юли – 275,9W/m2  
Режимът на средната месечна относителна влажност се отличава със зимен максимум през 
месец февруари – 88,3% и летен минимум през месец юни – 62,2%. Годишният ход на 
месечната сума на валежите се характеризира с три изразени максимуми през месец март, май 
и септември. Годишната сума на валежите е 845.6mm. През годината доминират северозападни 
ветрове (21%), като през есенните месеци преобладаващи са ветровете от източна и югоизточна 
посока. Средната годишна скорост на вятъра е 2,1m/s. 

 
КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
 
Серен диоксид 
Средногодишната концентрация на серен диоксид на КФС “Рожен” е под нормата за 
опазване на природни екосистемите. 

 
Азотен диоксид и азотни оксиди  
Средногодишната концентрация на азотните оксиди на КФС “Рожен” са под нормата за 
опазване на растителността. 
 
В таблица 1 са представени измерените в КФС “Рожен” средногодишни концентрации на SO2 и 
NOx в атмосферния въздух и съответните норми и оценъчни прагове. 
 

Таблица 1 Норми и оценъчни прагове на серен диоксид и азотни оксиди 
Нормирани показатели SO2 

[μg/m3] 
NO2+NO 
[μg/m3] 

Средногодишна норма за опазване на екосистеми и растителност 206 307

Горен оценъчен праг /ГОП/  12 24 
Долен оценъчен праг /ДОП/ 8 19,5 

Средногодишна концентрация в АИС ”Рожен” 2,7 2,2 
Източник:ИАОС 

Тенденциите в изменението на средногодишните фонови концентрации на SO2 и NOx за 
периода 2001-2009 г. са показани на фигура 1. 

 

 

                                                           
5 Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа 
/EMEP/ 
6 Норма за опазване на природни екосистеми за серен диоксид SO2 - 20 [μg/m3] (За една календарна година и зима /от 1 октомври 
до 31 март) 
7 Норма за опазване на растителността за азотни оксиди NO2 + NO - 30 [μg/m3] (За една календарна година ) 



Фиг.1 Средногодишни фонови концентрации на SO2 и NOx за периода 2001-2009 г. 
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Източник: ИАОС 

Тенденциите в изменение на концентрациите на SO2 в периода 2001 г. – 2009 г. показват 
постепенно понижение на средногодишните концентрации на SO2 след 2002 г.. 
Средногодишната концентрация на SO2 за 2009 г. е под нормата за опазване на природни 
екосистеми. Средногодишните концентрации на NO2+NO за периода 2001 г. – 2009 г. са 
значително под нормата за опазване на растителността. 
 
Фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и общ прах  
Средногодишните концентрации на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и общ прах 
на КФС “Рожен” са под нормата за опазване на човешкото здраве. 
 
Полициклични ароматни въглеводороди (PAH), тежки метали (TM) и арсен 
Средногодишните концентрации на тежки метали, арсен и PAH на КФС “Рожен” са под 
нормата за опазване на човешкото здраве. 
 
Бензен 
Средногодишната концентрация на бензен на КФС “Рожен” е под нормата за опазване на 
човешкото здраве. 
 
Тропосферен озон 
Регистрираните нива на озон на КФС „Рожен” през 2009 г. са по-ниски, в сравнение с 2008 
г. Всички средночасови стойности на озон през 2009 г. са под прага за растителна защита 
– 200μg/m3. 81% от измерените средноденонощни стойности на концентрациите на озон 
показват стойности по-високи от нормата за растителна защита – 65μg/m3. 
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Таблица 2 Данни за съдържание на озон в атмосферния въздух на КФС „Рожен” 
Брой регистрирани 
 /1h/ концентрации 

 

Максимална средночасова 
концентрация, 

[µg/m3] 

Брой превишения на 
ПРЗ  

 
ПРЗ8

8217 142 0 
Брой регистрирани 
/24h/ концентрации 

 

Максимална средноденонощна 
концентрация, 

[µg/m3] 

Брой превишения на 
ПРЗ  

 
ПРЗ9

356 135 288 
Брой регистрирани 
/8h/ концентрации 

Максимална /8h/ концентрация 
[µg/m3] 

Брой превишения на 
ПЗЗ 

 
ПЗЗ10

1453 130 34 

Източник: ИАОС 

 
На фигура 2 е показано изменението на средночасовите концентрации на озон през 2009 г. 
Всички измерени средночасови стойности на озон през 2009 г. са под прага за растителна 
защита – 200μg/m3. През годината максимална средночасова концентрация на озон е 
регистрирана на 02.08.09 г. в 22:00 h – 142,8µg/m3. 81% от измерените средноденонощни 
стойности на концентрациите на озон показват стойности по-високи от нормата за растителна 
защита – 65μg/m3. Средногодишната концентрация на озон през 2009 г. е 84,4µg/m3. 
 

Фиг.2 Регистрирани средночасови концентрации на озон през 2009 г. на АИС “Рожен” 
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Източник: ИАОС 

По оста х са нанесени 8217 непрекъснати измервания за концентрациите на озон през 2009 г. 

 
Критично ниво на озон за защита на растителността в България  (AOT40 Май-Юли) 

 
Индикаторът AOT40 Май-Юли представлява число, което се определя като сума от разликите 
между стойностите на средночасовите концентрации на озон над 80 µg/m3 (=40 ppb) и 80 µg/m3 
за определен период (от май до юли), при използване само на стойностите, измерени за дадено 

                                                           
8 ПРЗ Праг за растителна защита, определена като средна стойност за период от 1 час /средночасова стойност/ 
- 200µg/m3

9 ПРЗ Праг за растителна защита, определена като средна стойност за период от 24 часа /средноденонощна 
стойност/-65 µg/m3
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10 ПЗЗ Праг за здравна защита, определена като средна стойност за период от 8 часа - 110 µg/m3



денонощие на всеки час между 8:00 и 20:00 централно европейско време. Единицата за 
измерване на AOT40 се изразява в микрограм на кубичен метър за час (µg/m3.h). 
 
Законодателството регламентира11 краткосрочна целева норма (КЦН) и дългосрочна целева 
норма (ДЦН) 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 01.01.2010 г.) 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. 
ДЦН следва да бъде достигната към 2020 г. и да се поддържа в последствие.  
 
На фигура 3 са представени стойности на индикатора AOT40 (Май – Юли), изчислен от 
средночасовите концентрации на озон, регистрирани във фонова станция „Рожен” в периода 
2003 г. – 2009 г. Общо за периода стойностите на AOT40 намаляват до 2006 г., след което се 
покачват. През 2009 г. стойностите на AOT40 са над определената краткосрочна целева норма 
за защита на растителността от 18000 µg/m3.h.  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 µg/m3.h следва да се постигне към 
2020 г. и да се поддържа впоследствие.  
 
Фиг.3 Критично ниво на озон за защита на растителността АОТ40(µg/m3.h) Май - Юли в 

България спрямо целевите норми 
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Източник:ИАОС 

Критично ниво на озон за защита на растителността в Европа 
 

За сравнение представяме данни за АОТ40, публикувани в годишния доклад за 2008 г. на 
Химическия координационен център на програмата EMEP12 за всичките европейски страни, 
участващи в програмата. 
 
На фигурa 4 са отбелязани цветово фоновите станции на страните в зависимост от изчислената 
стойност на индикатора АОТ40 (Май - Юли) в граници от <3000 ppb.h13 до >15000 ppb.h. 
Показано е движението на общия ход на АОТ40 от запад на изток и от север на юг. За Европа 
                                                           
11 Наредба № 4/05.07.2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух, 
Директива 2002/3/ЕО,  Директива 2008/50/ЕО,  
12 http://tarantula.nilu.no/projects/ccc/reports/cccr21-2010.pdf 
13 Kоефициентът на превръщане за България при 200C и 1013 hPa е 1ppb=2,0 µg/m3
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като цяло стойностите на АОТ40 от 2008 г. са по-ниски от тези от 2007 г.. Само в 2 станции по 
една в Словакия и Италия стойностите на AOT40 (Май - Юли) са над 15000 ppb.h.. 
България попада в групата на страните със средни нива на АОТ40. В периода от май до юли 
АОТ40, изчислен от средночасовите стойности на озон, измерени на фонова станция „Рожен” е 
между 5000-10000 ppb.h.  
 
 
Фиг.5 Критично ниво на озон за защита на растителността АОТ40(ppb.h) Май - Юли в 

Европа през 2008 г. 
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Източник: EMEP/CCC-Report 2/2010, ИАОС 

КФС „Рожен”

 



СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ 
 
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ) е основният документ на Европейския съюз в 
политиката за управление на водния сектор, в отговор на нарастващите изисквания за 
достатъчни количества вода с добро качество, предназначени за всякакви цели. Нейното 
прилагане е голямо предизвикателство, поради въвеждането на новия интегриран подход за 
устойчиво управление на водите на основата на речно-басейнов принцип. Основното 
предизвикателство за всички страни днес е установяване на такова управление във водния 
сектор, чрез което да бъдат задоволени потребностите от вода в необходимото количество и 
качество, както за осигуряване на живота и здравето на населението, така и за нуждите на 
икономиката, при осигуряването на условия за възпроизводството и развитието на водните 
екосистеми. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ1

 
Състояние на ресурсите от повърхностни води  
Водните ресурси са използваемата част от природните води на определена територия в зададен 
интервал от време. Формират се предимно от валежите и се проявяват като повърхностни и 
подземни води.  
 
Средната годишна сума на валежите през 2009 г. за цялата страна е 636 mm (l/m2), което е около 
средната годишна норма на валежите за страната. По-валежни са месеците: януари, септември, 
октомври и декември със превишение от 150 до 200% от средната за страната месечна норма на 
валежите. През останалите месеци от годината валежите са 50 – 70 % от средната за страната 
месечна норма на валежите. 
 
Снежна покривка в ниската част на страната има през м. февруари – 10 ÷ 15 дни със средна 
височина 25 – 30 сm. През останалите зимни месеци снежна покривка има в отделни дни, с 
височина под 10 сm.  
 
БД „ Дунавски район” 
Средната годишна сума на валежите през 2009 г. в този район е 614 mm (l/m2), което е около 
годишната норма на валежите 
 
БД „ Черноморски район” 
Средната годишна сума на валежите през 2009 г. в този район е 657 mm (l/m2), което е 15 % над 
годишната норма на валежите в този район 
 
БД „ Източнобеломорски район” 
Средната годишна сума на валежите през 2009 г. в този район е 630 mm (l/m2), което е около 
годишната норма на валежите за този район 
 
БД „ Западнобеломорски район” 
Средната годишна сума на валежите през 2009 г. в този район е 670 mm (l/m2), което е 20 % над 
годишната норма на валежите в този район 
 
Ресурсите от повърхностни води за 2009 г., напускащи територията на страната (формирани само 
на територията на страната), при нарушени условия на формиране са 13879 млн.m3 и приспадащи 
се ресурси от чужди територии, включително р. Дунав -89191млн.m3 . Годишният обем на 
повърхностните води общо за страната е 103070 млн.m3 (в годишния обем са включени 
възможните за използване ресурси от р. Дунав). 
Сумарният речен отток за 2009 г. в отделните райони за басейново управление, както следва:  
 

• Дунавски                     93696,302 x 106 m3    ( в т.ч. река Дунав) 

                                                 
1 Информация е предоставена от Националния институт по метеорология и хидрология  
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• Черноморски               1250,641 x 106 m3    

• Източнобеломорски   4225,383 x 106 m3         

• Западнобеломорски    3897,883 x 106 m3         

 
Разпределението на годишния отток на реките по водосборни басейни е следното: 90,9% от този 
отток е формиран от реките в Дунавския водосборен басейн; 7,9 %  - от реките в Беломорския 
басейн; 1,2% - от реките в Черноморския басейн.  
 
Състояние на водните ресурси в язовирите 

Общият наличен обем в наблюдаваните 41 язовири към 31.12.2009 г. е 4591,7 млн.m3, а наличния 
полезен обем е 3740,7 млн.m3, което е 81,5% от общия им наличен обем. Стойността на този 
показател през 2008 г. е 54,9%, т.е. съхранените води са повече с 631,48 млн.m3.  

Общия разход на вода за 2009 г. от контролираните 41 язовири е 6655,3 млн.m3  
 
Дунавския район за басейново управление  

Регистрираният приток в наблюдаваните 13 язовири е 1105,9 млн.m3, общия разход е 971,0 
млн.m3. В края на м. декември 2009 г. общия наличен обем в същите язовири е 1164,5 млн.m3, 
наличния полезен обем е 959,1 млн.m3, което е 82,4 % от общия наличен обем. 
 
Черноморски район за басейново управление 

Регистрираният приток в наблюдаваните 8 язовири през 2009 г. е 458,8 млн.m3, общия разход – 
съответно 314,8 млн.m3, а общия наличен обем е 861,0 млн.m3. Общия полезен обем в края на 
2009 г. е 683,3 млн.m3, което е 79,4 % от общия наличен обем. 
 
Източнобеломорски район за басейново управление 

През 2009 г. регистрираният приток в наблюдаваните 16 язовира е 5342,6 млн.m3, общия разход е 
5000,2 млн.m3, а общия наличен обем в края на годината е 2041,5 млн.m3. Общия полезен обем е 
1634,0 млн.m3, което е 80,0 % от общия наличен обем. 
 
Западнобеломорския район за басейново управление   

Регистрираният приток в наблюдаваните 4 язовири е 442,7 млн.m3, общия разход е 369,3 млн.m3, 
а наличният им обем е 524,7 млн.m3. Общия полезен обем е 465,1 млн.m3, което е 88,6 % от 
общия наличен обем. 
 
Състояние на ресурсите на подземните води  
 
През  2009 г. е установено голямо пространствено разнообразие и много по-добре изразена 
тенденция на спадане в изменението на водните ресурси.  Тенденцията е регистрирана при 71 
наблюдателни пункта или в около 70 % от случаите, представящи различни подземни водни 
басейни.  Не е установена добре изразена тенденция на изменение в 3 % от случаите. 
През годината максимални стойности на дебита на изворите са регистрирани в периода март–
май, но най-често през март.  Превишението на максималните месечни стойности на дебита 
спрямо съответните средни стойности на месечните максимуми е от 101 до 400 %, рядко по-
голямо.  Преобладаващи положителни отклонения са регистрирани в Гоцеделчевски (Струмската 
част), Чепински и Настан–Триградски карстови басейни, както и в част от басейна на Стойловска 
синклинала (Странджански район).  Най-големи (от 202 до 514 %) са отклоненията в периодите 
януари–март и юни–август в Искрецки, Милановски и Етрополски карстови басейни, в 
басейните на Тетевенска и Преславска антиклинали, както и в част от басейна на Стойловска 
синклинала.  Преобладаващи максимални месечни стойности на дебита под средните стойности 
на месечните максимуми бяха регистрирани в Градешнишко–Владимировски, Бистрец–
Мътнишки и Разложки карстови басейни, в басейна Златна Панега, както и в басейните на 
Башдерменска и част от Стойловска синклинали (Странджански район). 
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Минимални стойности на дебита са регистрирани в периода септември–декември и през януари, 
но най-често през септември.  Преобладаващ брой случаи на минимални месечни стойности, 
които превишават средните стойности на месечните минимуми, са регистрирани в басейна на 
северното бедро на Белоградчишка антиклинала, в Гоцеделчевски (Струмска част), Чепински и 
Настан–Триградски карстови басейни.  Преобладаващ брой случаи на минимални месечни 
стойности, които не превишават средните стойности на месечните минимуми, са установени в 
Градешнишко–Владимировски и Разложки карстови басейни, както и в басейните на 
Башдерменска и част от Стойловска синклинали. 
През по-голямата част на годината, в 76 % от наблюдаваните басейни, средномесечните 
стойности на дебита са под (от 2 до 97 %) съответните месечни норми.  Предимно се е понижил 
дебитът в Градешнишко–Владимировски карстов басейн, в барем-аптския водоносен комплекс и 
в басейна на барем-аптските карстово-пукнатинни води на Североизточна България, в 
Бобошево–Мърводолски, част от Разложки, Перущица–Огняновски и Куклен–Добростански 
карстови басейни, както и в басейна на Башдерменска синклинала.  Преобладаващ брой случаи 
на средномесечни стойности на дебита, които не превишават месечните норми, са установени в 
Нишавски и Гоцеделчевски карстови басейни, в сарматския водоносен хоризонт и в малм-
валанжкия водоносен комплекс на Североизточна България, в басейните на масива Голо бърдо и 
част от Стойловска синклинала. Преобладаващо положителни отклонения (от 103 до 351 %) на 
дебита от месечните норми са регистрирани в част от Бистрец–Мътнишки, Етрополски, 
Чепински и в част от Настан – Триградски карстови басейни, в басейните на платото Пъстрина и 
част от Стойловска синклинала.  
В изменението на дебита на изворите в периода 2000–2009 г. са установени добре изразени 
положителни тенденции в 73 % от наблюдаваните басейни.  Такива бяха тенденциите в 
басейните на северното бедро на Белоградчишка антиклинала и платото Пъстрина, в Бистрец–
Мътнишки, Нишавски, Искрецки, Етрополски, Котленски, Гоцеделчевски, Чепински и Настан–
Триградски карстови басейни, в басейните на масива Голо бърдо и Стойловска синклинала, 
както и в малм-валанжкия водоносен комплекс на Североизточна България. За същия годишен 
период в 18 % от наблюдаваните басейни са установени добре изразени отрицателни тенденции 
на дебита.  Такива тенденции се проявиха в Градешнишко–Владимировски и част от Разложки 
карстови басейни, в барем-аптския водоносен комплекс и в басейна на барем-аптските карстово-
пукнатинни води на Североизточна България, както и в басейните на Башдерменска синклинала 
и студените пукнатинни води в Източнородопски район. Без добре изразени тенденции е дебитът 
на изворите в 9 % от наблюдаваните случаи, съответно в басейните Златна Панега и на студените 
пукнатинни води в Рило–Пирински район, както и в Бобошево–Мърводолски карстов басейн. 
През годината е установено голямо пространствено разнообразие на вариациите на водните нива 
в кладенците спрямо съответните месечни норми и средномногогодишни месечни стойности и 
добре изразена тенденция на спадане, регистрирана в 45 наблюдателни пункта или в 66 % от 
случаите. 
Максимални стойности на водните нива са регистрирани през първата половина на годината 
февруари–април, но най-често през април. Преобладаващи положителни отклонения от нормите 
(от 101 до 250 %, а в терасата на р.Русокастренска и по-големи) са установени в локални зони от 
терасите на реките Искър и Марица, в Дупнишка и Кюстендилска котловини, а също в 
Горнотракийската низина и сарматския водоносен хоризонт на Североизточна България.  Близки 
до нормите, но преобладаващо положителни, са отклоненията на средномесечните водни нива в 
малм-валанжкия водоносен комплекс на същия район на страната. Минимални стойности на 
водните нива са регистрирани в периода септември–октомври и януари, но най-често през 
септември.  Преобладаващи отклонения (от 44 до 99 %) на средномесечните стойности на 
нивата, които не превишаваха нормите, бяха регистрирани в терасите на р.Дунав и почти всички 
нейни притоци (Лом, Огоста, Скът, Искър, Вит, Янтра), в терасите на реките Камчия, Факийска, 
Струма, Места, Марица и Тунджа, в Софийска, Карловска, Сливенска и Кюстендилска 
котловини, както и на места в Горнотракийската низина и в сарматския водоносен хоризонт на 
Североизточна България.  
В изменението на нивата на подземните води в периода 2000–2009 г. са установени по-добре 
изразени положителни тенденции в 58 % от случаите.  Такива бяха тенденциите на места в 
терасите на реките Лом, Огоста, Искър, Русенски Лом, Русокастренска, Марица и Тунджа, в 
Горнотракийската низина, в Софийска и Дупнишка котловини, в локални зони от сарматския 
водоносен хоризонт на Североизточна България, както и в малм-валанжкия и барем-аптския 
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водоносни комплекси на същия район на страната.  За същия годишен период в 34 % от 
наблюдаваните случаи са установени добре изразени отрицателни тенденции на водните нива.  
Тенденциите се проявяват на места в терасите на реките Дунав, Огоста, Вит, Янтра, Камчия, 
Факийска, Струма и Места, в Кюстендилска, Карловска и Сливенска котловини, както и в 
сарматския водоносен хоризонт на Североизточна България. Без добре изразени тенденции 
остават нивата на подземните води в 8 % от наблюдаваните случаи в локални зони от терасите на 
реките Дунав и Скът, както и в Горнотракийската низина. 
По детайлна информация за състоянието на водните ресурси в България може да бъде намерена 
на електронната страница на НИМХ на адреси http://hydro.meteo.bg, www.meteo.bg
 
  
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВОДИТЕ2

 
Използването на водните ресурси и опазването им от замърсяване е не само екологичен въпрос, 
но и съществен фактор за устойчивия икономически растеж особено в условията на недостиг на 
вода и зачестяващи суши. 
 
Пресни водни ресурси 
Общите пресни водни ресурси на страната (вкл. води от р.Дунав) са оценени на 107,2 m3 
(дългосрочна средногодишна), което е 14,1 хил. m3 средно на човек от населението. Сравнението 
с други европейски страни показва, че по този показател България е в относително благоприятно 
положение.  

 
Фиг. 1 Пресни водни ресурси  средно на човек от населението за някои европейски страни, 

хил.m3/чов.  
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Източник: Евростат 
 

Иззета прясна вода 
През 2009 г. общо иззетата прясна вода за водоснабдяване и за собствени цели на предприятията се 
оценява на 6,1 млрд. m3, което съставлява около 5,7% от пресните водни ресурси на страната. 
Съотношението определя индекса на експлоатация на водите. За периода 2000-2009 г. индексът е 
оценен в интервала 5,4 - 6,5%.  Според литературни източници предупредителния праг , който 
отличава районите без стрес от отези с недостиг на вода е 20%. 
 

 
 
 

                                                 
2 Информация е предоставена от Националния статистически институт. Източник на данни са статистическите наблюдения за водите 
– водоснабдяване и водопотребление. Статистическото изследване за водоснабдяването обхваща изчерпателно дружествата, 
ангажирани със събиране и доставяне на вода - обществено водоснабдяване (ВиК) и напоителни системи (вкл. сдружения за 
напояване). Собственото водоснабдяване се изучава чрез изследването за водопотреблението - частично статистическо наблюдение,  
съсредоточено върху по-големите водоползватели.  Критерий за обхват - предприятия, за чиято дейност постъпват над 36 хил. m3 
вода годишно. Доброволно представят данни и предприятия под този критерий. Не се наблюдава собственото снабдяване на 
домакинствата и други физически лица. В представените данни и коментари не се включва водата за хидроенергийно производство.  
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Фиг.2 Индекс на експлоатация на водите, % 
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Приблизително в еднаква степен намалява водовземането и от повърхностни, и от подземни води 
– през 2009 те достигат 95% от равнището на предходната година. Около 68% са добити за 
собствено снабдяване на предприятията, а 32% за водоснабдяване (ВиК и напоителни системи).  

Равнището на водовземане се формира от  енергетиката, чиито дял съставлява средногодишно 
64% от иззетите пресни води. Основен източник за енергийно водоползване е р. Дунав. След 
2006 г. водоползването от р.Дунав намалява и се компенсира с язовирни и други повърхностни 
води.  
 

Фиг. 3. Иззети пресни води по водоизточници, млн.m3 
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Източник: НСИ 

Въпреки намалението, подземните води запазват сравнително постоянен дял – около 10% от 
общо иззетите пресни води.  Спадът се формира основно от собственото снабдяване на 
предприятията. Преобладаващата част от подземните води са за питейно-битово водоснабдяване 
(79%) и остават на относително постоянни равнища. 
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Фиг. 4. Иззети подземни води по основни дейности, млн.m3
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Използвана вода 
Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2009 г. е  както и през 
предходната година - 99 литра за денонощие средно на човек Над средната за страната е 
консумацията в Дунавския и Черноморския район.  
 

Фиг. 5 Използвана питейна вода от домакинствата по БРУВ, л/чов./ден 
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Отпадъчни води 
През 2009 г. от бита и производството са образувани 463 млн. m3 отпадъчни води и около 3312 
млн. m3 води от охлаждащи процеси3.  

Общото количество на отведените отпадъчни води от канализационната система, СПСОВ, 
наблюдаваните икономически единици и населението се оценява на 757 млн. m3, което е с 5% 
по-малко спрямо 2008 година.  

Най-висок е делът на населението, свързано с обществена канализация и пречистване на 
отпадъчните води в Дунавския и Черноморския район за басейново управление на водите. 
 

                                                 
3 Водите от охлаждане се разглеждат отделно от отпадъчните води. 
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Фиг. 6 Дял на населението с пречистване на отпадъчните води по БРУВ през 2009 г., % 
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През 2009 г.  са отчетени 73 СПСОВ, работещи по поръчка на държавното управление, към 
които са свързани 91 селища и селищни образувания. През 2009 г. са регистрирани 5 нови 
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с вторично пречистване. Без 
пречиствателни станции за битови води са 46 градове с над 10000 души население.  
 
Обществената канализационна мрежа у нас е смесена и събира съвместно битови, индустриални 
и дъждовни води. Събраните отпадъчни води в канализацията (вкл. дъждовни) през 2009 г. се 
оценяват на 521 млн. m3, от които 82% са постъпили в селищни пречиствателни станции за 
отпадъчни води.  
 
Състояние на повърхностните води 
 
Обща оценка на химичното състояние  на повърхностните води 

 Въз основа на събраната информация от Националната система за мониторинг на 
околната среда през периода 1990 - 2009 се запазва тенденцията наблюдавана през 
последните  години за подобряване на качеството на водите, но въпреки това все още има 
водни тела в риск. За тях в публикуваните през 2009 г. Планове за управление на водните 
басейни (ПУРБ) са заложени редица програми от мерки чрез който да се достигнат целите 
на  Рамковата директива за водите -  достигане на добро екологично състояние до 2015 г. 

 
  

Повърхностните води са един от основните източници за вода за нуждите на живата екосистема. 
Голяма част от реките  на територията на България се използват за снабдяване на населението с 
питейна вода, за местообитание на  много видове водни организми  и не на последно място за 
отдих.  Именно това налага опазването им и постъпки за подобряване на състоянието им, както и 
провеждането на една успешна и устойчива политика на управлението им. 
  
Основните показатели характеризиращи качеството на повърхностните води са: 

• Разтворен кислород (Dissolved oxygen DO) – основен показател за 
метаболизма на всички водни организми. 

• БПК5 (BOD5) - (биохимична потребност от кислород) – това е мярка за 
количеството кислород, използван от аеробните микроорганизми за 
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разграждане на органичните замърсители, той определя замърсяването на 
водите с органични вещества. 

• Химична потребност от кислород  (COD) – определя общото замърсяване на 
водите. 

• Амониев азот (NH4 – N) – основен причинител на еутрофикация на водите, а 
при високи концентрации е токсичен за водните организми. 

• Нитратен азот (NO3 – N) – стимулира растежа на водните растения  
• Ортофосфати (РО4) – основен източник за растеж на водните растения при 
фотосинтезата, но в излишни количества води до цъфтеж на водораслите. 

 
Оценката и състоянието на  основните физикохимични показатели е представено на двете карти 
(фиг.8 и фиг.9), а динамиката, характеризираща изменението в периода 1990 – 2009 г. - на фиг.7 
Оценката е направена на базата на усреднени годишни стойности на показателите и 
категоризирани по Наредба №7/86 г., като оценката на категориите е както следва: I категория – 
много добро; II категория – добро; III категория – умерено и над III категория – лошо 

 
Фиг. 7. Динамика на съдържанието на основните показатели в повърхностните води 

общо за страната за периода 1990-2009 г. 
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Динамиката характеризираща изменението им е направена на базата на средно годишни 
стойности на показателите, преизчислени спрямо 1990 г., която е избрана за базова. Този подход 
спомага за едно по-детайлно проследяване на динамиката на показателите за един по-дълъг 
период от време. От графиката личи запазване на тенденцията за подобряване на състоянието на 
водите по основните физикохимични показатели. 
 
Оценка на качеството на  реките в отделните  райони за басейново управление 

Анализът на качеството на повърхностните води по райони за басейново управление 
през 2009 г. показва  тенденция за запазване на доброто качество на водите по отношение 
на основните показатели – разтворен кислород, биохимична потребност от кислород 
(БПК5), химична потребност от кислород (ХПК), азот амониев (NH4-N), азот нитратен (NO3-
N), фосфати (PO4). 
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Фиг.8. Състояние на речните води в България по отношение на разтворен кислород, биохимична потребност от кислород(БПК5) и 
химична потребност от кислород (ХПК) за 2009 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник: ИАОС 



През изминалата 2009 г. на територията на страната ни са обследвани общо 562 пункта разпределени 
в четири района на басейново управление.  

В Дунавския район на басейново управление се наблюдава запазване на доброто качеството на 
водите  по основните показатели – разтворен кислород, БПК5, и ХПК. По отношение на биогенните 
елементи имаме се наблюдават все пак еднократни превишения на нормите за трета категория. 
 Разтворен кислород – в първа категория попадат 80% , във втора категория 17%, а в трета -3% от 
пунктовете. 

БПК5  - в първа категория попадат 80%, във втора категория 18%,  и в трета 2% от пунктовете. 
  Химична потребност от кислород  – в първа категория попадат 85%, във втора категория 14%,  и в 
трета 1% от пунктовете. 

Неразтворени вещества - в първа категория попадат 54%, във втора категория 24%,  в трета 15% от 
пунктовете, а 6% от пунктовете попадат извън нормите за трета категория. 

Амониев азот (NH4 – N) – в първа категория попадат 53%, във втора категория 40%,  и в трета 5% от 
пунктовете. При около 2% от пунктовете се наблюдават еднократни превишения на нормите за трета 
категория. 

Нитратен азот (NO3 – N) – в първа категория попадат 92%, във втора категория 6%,  и в трета 2% от 
пунктовете. 
  Ортофосфати (РО4) – в първа категория попадат 55%, във втора категория 34%,  и в трета 8% от 
пунктовете, а в 3% се наблюдават еднократни превишавания на нормата. 

В Черноморският басейнов район през 2009 г. като цяло се наблюдава добро качество на водите по 
показателите разтворен кислород, биологична потребност от кислород и химична потребност от 
кислород. По отношение на биогенните елементи се наблюдават еднократни превишения на нормите 
за трета категория основно при амониевият азот и фосфатите. 

Разтворен кислород – в първа категория попадат 81% , във втора категория 12%, а в трета  7% от 
пунктовете. 

БПК5  - в първа категория попадат 77%, във втора категория 18%,  и в трета 5% от пунктовете. 
  Химична потребност от кислород  – в първа категория попадат 67%, във втора категория 27%,  и в 
трета 3% от пунктовете. Еднократно превишаване има в около 3% от пунктовете. 

Неразтворени вещества - в първа категория попадат 84%, във втора категория 11%,  в трета 6% от 
пунктовете.  

Амониев азот (NH4 – N) – в първа категория попадат 35%, във втора категория 54%,  и в трета 7% от 
пунктовете. При около 4% от пунктовете се наблюдават еднократни превишения на нормите за трета 
категория. 

Нитратен азот (NO3 – N) – в първа категория попадат 92%, във втора категория 6%,  и в трета 2% от 
пунктовете. 
  Ортофосфати (РО4) – в първа категория попадат 52%, във втора категория 27%,  и в трета 10% от 
пунктовете, а в 10% се наблюдават еднократни превишавания на нормата. 

В Източно беломорския басейн през изминалата 2009 г. се наблюдава запазване на  доброто 
качество на водите по основните физикохимични показатели. 

Разтворен кислород – в първа категория попадат 90% , във втора категория 7%, а в трета  2% от 
пунктовете. Еднократни превишения се наблюдават в 12 пункта разполажени на територията на басейновият 
район. 

БПК5  - в първа категория попадат 73%, във втора категория 18%,  и в трета 5% от пунктовете. В около 
4% се наблюдават еднократни превишения на нормата. 
  Химична потребност от кислород  – в първа категория попадат 71%, във втора категория 25%,  и в 
трета 3% от пунктовете. Еднократно превишаване има в 14 от пунктовете. 

Неразтворени вещества - в първа категория попадат 87%, във втора категория 8%,  в трета 5% от 
пунктовете.  

Амониев азот (NH4 – N) – в първа категория попадат 40%, във втора категория 51%,  и в трета 5% от 
пунктовете. При около 4% от пунктовете се наблюдават еднократни превишения на нормите за трета 
категория. 

Нитратен азот (NO3 – N) – в първа категория попадат 98%, във втора категория 2% . 
  Ортофосфати (РО4) – в първа категория попадат 48%, във втора категория 27%,  и в трета 15% от 
пунктовете, а в 10% се наблюдават еднократни превишавания на нормата. 

 116



В Западно беломорския басейнов район през 2009 г. се наблюдава запазване на качеството на 
водите по основните показатели, като превишаване на нормите за трета категория се наблюдава по 
отношение на фосфатите. 

Разтворен кислород – в първа категория попадат 80% , във втора категория 17%, а в трета 3% от 
пунктовете.  

БПК5  - в първа категория попадат 86%, във втора категория 12%,  и в трета 1% от пунктовете. В около 
1% се наблюдават еднократни превишения на нормата. 
  Химична потребност от кислород  – в първа категория попадат 87%, във втора категория 9%,  и в трета 
3% от пунктовете. Еднократно превишаване има в 1 пункт. 

Неразтворени вещества - в първа категория попадат 58%, във втора категория 26%,  в трета 11% от 
пунктовете. Еднократни превишения има в 4% от пунктовете. 

Амониев азот (NH4 – N) – в първа категория попадат 50%, във втора категория 45%,  и в трета 3% от 
пунктовете. При около 2% от пунктовете се наблюдават еднократни превишения на нормите за трета 
категория. 

Нитратен азот (NO3 – N) – в първа категория попадат 99%, във втора категория 1% . 
  Ортофосфати (РО4) – в първа категория попадат 30%, във втора категория 63%, еднократни 
превишавания на нормата за трета категория има в 7% от пунктовете. 
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Фиг. 9. Състояние на речните води в България по отношение на NH4-N-азот амониев, NO3-N-азот нитратен, PO4-ортофосфати за 
2009 г. 



  Според биологичната оценка за качество на речните води в България през 2009г. се 
запазва състоянието на водните тела със средно до слабо замърсени води и замърсени до средно 
замърсени води, установена през последните две години. 

Оценка на съдържанието на тежки  метали и някой други замърсители 

Оценката на съдържанието на тежките метали и някои други замърсители е направена въз основа на 
резултатите от общо обследвани 562 пункта за повърхностни води през 2009 г., като честотата на 
пробонабиране е от 4 до 12 пъти годишно. 

В текста по долу е посачена по-подробна информация за интервала, в който варират 
концентрациите, както и регистрираните превишения на територията на страната ни.  
Олово (Pb) – съдържанието на оловото варират в рамките от 0,001 до 0,084 mg/l, което не превишава нормата 
за трета категория водоприемник. В първа категория попадат 97,4 % от пунктовете, във втора 2,1%, а в трета 
категория попадат под 1% от пунктовете. 
Мед (Cu) -  съдържанеито на мед през 2009 г. 95,8% от пунктовете попадат в първа категория, 1,5 % във втора 
и 1% в трета. Еднократни превишавания на нормите за трета категория (> 0,5 mg/l)  има в 1,7% от пунктовете, 
като най-често срещаните са на пунктовете: р. Тополница на шос.мост гр. Панагюрище-гр. Пирдоп, р. Медет - 
преди устие, р. Малък Искър след гр. Етрополе при с. Лъга. 
Никел (Ni) – съдържанието на никел варира в границите от 0 до 0,216 mg/l. В първа категория попадат 98% от 
пунктовете, а във втора 2%. За периода на 2009 г. не се наблюдава превишавене на нормите за трета категория. 
Цинк (Zn) – съдържанието на цинка варира в границите от 0 до 9,2 mg/l, като в първа категория попадат 98% 
от пунктовете. Еднократно превишаване на нормата за трета категория (10 mg/l) има в пункта на р. Върбица с. 
Ерма река.. 
Арсен (As) – съдържането на арсена варира в границите на 0 до 0,042 mg/l. В първа категория попадат 94% от 
пунктовете, 5% попадат във втора категория и 1% в нормите за трета категория. Не се наблюдават 
превишавания на нормите за трета категория. 

 
В биологичната оценка (направена по утвърдена през 1998г. методика за макробезгръбначна фауна) 
са включени резултатите от проведения мониторинг на дънната макробезгръбначна фауна за 574 
пункта в реки. Пунктовете са разпределени по речни басейни  както следва: 144 пункта в Дунавски 
басейн, 83 пункта в Черноморски басейн, 278 пункта в Източнобеломорски басейн и 69 пункта в 
Западнобеломорски басейн. Оценката е направена по стойностите на биотичния индекс Биотичният 
индекс отразява относителното обилие на индикаторни групи. Методиката се използва за 
биологична оценка на качеството на речните води и не определя екологичен статус съгласно 
изискванията на Рамковата Директива за Водите 2000/60/ЕС. Използвана е следната оценъчна скала: 
БИ 1,1-2 – силно замърсени; БИ 2,2-3 – замърсени; БИ 3 – средно замърсени; БИ 3-4 – слабо 
замърсени; БИ 4,4-5,5 – не замърсени. Използваната оценъчна скала не е типово специфична.   

Биологична оценка на речните води 

 
Като цяло може да се обобщи, че и през изминалата 2009 г. ясно личи тенденцията за 
подобряване качеството на повърхностните води в Република България по отношение на 
основните химични показатели, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.  Независимо 
от тази тенденция обаче все още има водни екосистеми които са определени в рисково 
състояние. 

Запазва се установената през последните години тенденция за най-добро качеството на водите в 
Дунавския басейн. На фиг. 10 е предствена биологичната оценка на основните речни поречия. 
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Фиг. 10. Биологична оценка на качеството на речните води в България през 2009 г. 

 



Подобно на установената тенденция през 2008 г., в Дунавският басейнов район в добро състояние 
(слабо до средно замърсени) остават р. Огоста и реките западно от Огоста, като изключение правят 
само някои пунктове с влошено състояние – р. Тимок – при гр. Брегово, р. Огоста – след гр. 
Монтана. Водите на р. Осъм и р. Янтра са с умерено качество (средно замърсени), като влошено 
качество е установено само в пунктовете – р. Осъм – след гр. Троян и при устието, р. Янтра – след 
гр. Габрово и преди вливането й в р. Дунав. Запазва се тенденцията от предишни години за лошо 
качество на водите на р. Росица. Р. Русенски Лом е със средно замърсено води, с изключение на 
няколко участъка, които са в много лошо състояние – р. Русенски Лом – преди яз. Бели Лом, след гр. 
Разград и преди устието й. 
Наблюдава се подобрение на състоянието на водите на р. Ерма, в сравнение с 2008г. 
В Черноморският район не е установена съществена промяна в състоянието на речните води, в 
сравнение с последните няколко години. Значително повлияни от човешката дейност са реките 
Провадийска, Врана, Батова, Крива и Айтоска. В добро състояние са водите на р. Луда Камчия, 
както и горното течение на р. Камчия. Слабо замърсени остават водите на р. Велека. 
В Източнобеломорският басейн по-значително е замърсяването на реките Марица, Тополница и 
Тунджа. В по-добро състояние се намира поречието на р. Арда. Част от притоците на р. Марица са с 
качество на водите в диапазона замърсени до средно замърсени (р. Каялийка, р. Банска, р. Луда Яна, 
р. Пирдопска). Участъка на р. Марица между гр. Димитровград и гр. Свиленград остава в лошо 
състояние. При р. Тополница силно замърсени са участъците около с. Чавдар и преди яз. Тополница. 
В горното си течение р. Тополница се намира в по-добро състояние. В добро състояние са и водите 
на р. Бяла. Р. Арда, както и по-голямата част от притоците й (р. Елховска, р. Маданска, р. Черна, р. 
Върбица) са средно до слабо замърсени, изключение прави участъка след гр. Кърджали, където 
състоянието на реката рязко се влошава. 
В Западнобеломорският басейн в поречията на р. Струма и р. Места преобладават пунктове със 
средно до слабо замърсени води. В по-лошо състояние (със замърсени води) се намира участъка на 
р. Струма след гр. Батановци, както и част от притоците на Струма – р. Джерман, р. Благоевградска 
Бистрица, р. Санданска Бистрица – след гр. Сандански, р. Струмешница – след гр. Петрич. Преди 
границата състоянието на водите на р. Струмешница се подобрява. От поречието на р. Места със 
замърсени води са р. Глазне и р. Доспатска – след гр. Доспат. В по-добро състояние от притоците на 
р. Струма са р. Конска, р. Арката и р. Рилска, а от притоците на р. Места – р. Дамяница, р. 
Сатовченска Бистрица и р. Канина. 

 
Състояние на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване 
 
Състоянието на водите предназначени за питейни нужди се определя в съответствие с изискванията  
на  Наредба №12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване. Съгласно чл.3 на Наредба №12 категоризирането и изискванията 
към качеството на повърхностните води се извършва чрез определени гранични стойности в три 
категории: А1, А2 и А3. Категориите А1, А2 и А3 отговарят на различно качество повърхностни 
води съобразно физични, химични и микробиологични показатели, които са определени в 
приложение №1 на Наредбата. По радиологични показатели повърхностните води за питейно-битово 
водоснабдяване трябва да отговарят на изискванията на Наредба №9 от 2001 г. изм. ДВ. бр.1 от 4 
Януари 2011г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.  
Стандартните методи за обработка на повърхностни води, са посочени в приложение №2 на Наредба 
№12 и са следните: 
Категория А1 - Груба механична обработка и дезинфекция, напр. бърза филтрация и дезинфекция. 
Категория А2 - Механична и химична обработка и дезинфекция, напр. предхлориране, коагулация, 
флокулация, утаяване, филтрация и дезинфекция (крайна дезинфекция).  
Категория А3 - Разширена механична и химична обработка,  последваща обработка и дезинфекция, 
напр. хлориране, коагулация, флокулация, утаяване, филтрация, адсорбция чрез активен въглен и 
дезинфекция (озониране, крайна дезинфекция). 
За 2009 г. оценката на състоянието на повърхностните водни тела предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване е изготвена в зависимост от категоризацията на водоизточниците в тях и е 
подготвена на база информацията от Годишните доклади, изготвени от Басейновите дирекции в 
изпълнение на чл. 16 на Наредба №12/2002 г. В Годишните доклади е представена подробна 
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информация за водоизточниците, програмите за мониторинг и данните от проведен мониторинг, 
включително от  собствен мониторниг на ВиК дружествата, както и оценки на резултатите, прогнози 
и анализи.  Пълните текстове на Годишните доклади са публикувани на интернет страниците на 
Басейновите дирекции на следните адреси: www.dunavbd.org , www.bsbd.org , www.bd-ibr.org и 
www.wabd.bg  

 
  

Фиг. 11. Категоризация на повърхностните води за 2009 г. предназначени за питейно-битово 
водоснадбдяване в различните басейнови райони 

 
 

БДДР 2009г. БДЧР 2009г.

БДИБР 2009г. 
Не е провеждан мониторинг по  
Наредба 12/2002 г.  

БДЗБР 2009г.

A1 A2 A3

   
Източник: ИАОС по данни на Басейновите Дирекции 
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Състояние на подземните води 
 
Обща оценка на качеството на подземните води в цялата страна 

 Основен замърсител на подземните води в страната са нитратите. От направения 
статистически анализ на данните за нитрати за периода 1995-2009 г. се установява, че 
определените медиани за концентрация на нитрати в подземните води на четирите басейнови 
райони са значително под стандарта за качество – 50 mg/l.  
През 2009г. се констатира липса на наднормени съдържания за пестициди  в  подземните води 
на  цялата страна и единични превишения на стандартите за качество за отделни тежки 
метали. 

Оценките на качеството на подземните води за 2009 г. са направени според изискванията на 
Европейската Рамкова Директива за Водите по речни басейнови райони и по подземни водни тела 
(ПВТ). Резултатите от направените анализи са сравнени със Стандарти за качество (СК) на 
подземните води, съгласно  Наредба №1 от 10.10.2007 г. изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010 г. за 
проучване, ползване и опазване на подземните води. 
 
Извършени са статистически обработки на мониторинговите данни за 15 години (периода 1995 – 
2009 г.).  Определени са медиани ( 50  персентили ) по подземни водни тела за съответните 
параметри за предварително усреднените за всяка година данни от мониторинговите пунктове. 
Подземните водни тела, в които са установени превишения на медианите през годините се 
определят като рискови и със съответните им тенденции на изменение са посочени в таблица 1.  За 
по-голяма част от ПВТ не се наблюдават ясно изразени трендове.  

 
Таблица 1. Преглед на установените трендове на изменение на  рисковите ПВТ в отделните 
райони за басейново управление за периода 1995-2009 г. 

 
Басейнов  
район Трендове NO3 NH4 NO2 PO4 SO4 Fe Mn Mg 

Намаление 11        
Нарастване 8+2*        
Няма 0 12 4 10  21 27  

Дунавски 
басейнов 
район  Общо ПВТ под риск 21 12 4 10  21 27  

Намаление 2      2 1 
Нарастване 3 1*       
Няма  8    4 7  

Черномор-
ски 

басейнов 
район Общо ПВТ под риск 5 9    4 9 1 

Намаление 3    1  1  
Нарастване 4+1*        
Няма 1 4  3  8 8  

Източнобе-
ломорски 
басейнов 
район Общо ПВТ под риск 9 4  3 1 8 9  

Намаление 2        
Нарастване 2        
Няма  1 1 1  2 1  

Западнобе-
ломорски 
басейнов 
район Общо ПВТ под риск 4 1 1 1  2 1  

Общо ПВТ 
под риск  39 26 5 14 1 44 46 1 

Източник: ИАОС 
*за подземни водни тела с данни само за две години. 
 
Резултатите от статистическите обработки показват, че от всички 167 ПВТ за страната за 
последните 15 години 75 ПВТ имат поне една стойност на медиана, която превишава стандартите за 
качество поне по един от горните осем показатели. Най-висок е този дял за мангана, общото 
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желязо и нитратните йони, като за желязото превишенията на медианите са единични за 15-
годишния период. За мангана и нитратите могат да се отделят няколко подземни водни тела, при 
които се наблюдават по-продължителни във времето превишения за периода 1995-2009 г. Такива 
по-значими превишения на стандарта за качество на манган са установени в порови води в 
кватернерните отложения на някои от крайдунавските низини, а именно – Козлодуйска, Островска, 
Беленско-Свищовска низина и в Вардим-Новградска низина; в кватернерните отложения на 
тересите на реките – Огоста, Скът, Вит, Росица (в Севлиевската котловина) и също така в неогена 
на Софийската котловина. Превишения на СК по медиана на концентрация на манган са изчислени 
също и за кватернера  на  р. Врана. В Източнобеломорски басейнов район превишенията на медиана 
за манган са трайни в 15-годишния период за неоген-кватернерните отложения на Хасковската 
котлавина и Пазарджик-Пловдивския район; за кватернерните водоносни хоризонти в 
Горнотракийската низина; поровите води в Неоген - Свиленград-Стамболово; Превишаващи 
стойности на медианата за манган са установени също в карстови води в района Чирпан-
Димитровград и в Централно-Родопския масив и в пукнатинни води в - Г. Малинско - Панагюрски 
район. При всички случаи не се установява някаква изразена тенденция в концентрациите на 
манган. 
 
От анализа на медианите на концентрациите на нитрати по подземни водни тела са установени 34 
подземни водни тела с по-трайни превишения за 15-годишния период. Тенденция на нарастване на 
медианите е установена в следните подземни водни тела на Дунавски Басейнов район- 
BG1G0000QAL001 - Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина; BG1G0000QAL004 - 
Порови води в Кватернера - Цибърска низина; BG1G0000QAL013 Порови води в Кватернера - р. 
Лом; BG1G0000QAL020 - Порови води в Кватернера - р.Янтра ; BG1G00000N2034 Порови води в 
Неогена - Ломско-Плевенска депресия; BG1G000N1BP036 Карстови води в Ломско-Плевенската 
депресия; BG1G0000TJK045 - Карстови води в Централния Балкан.  
Положителна тенденция е определена и за две ПВТ на Черноморски басейнов район - 
BG2G000000Q008 Порови води в кватернера  на р.Айтоска и в BG2G000000N044 Карстово- Порови 
води в неоген -сармат Североизточна Добруджа;  
Четири ПВТ на Източнобеломорски басейнов район показват тенденция на нарастване за периода 
1995-2009г. - BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина; 
BG3G00000NQ005 Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско - Карнобатска котловина; 
BG3G0000PGN019 Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток и BG3G0000T12034 Карстови 
води - Тополовградски масив;  
Нарастване на концентрациите е установено и в две ПВТ на Западнобеломорски басейнов район - 
BG4G000000N011 Порови води в неоген – Струмешница и в BG4G00000Pg018 Пукнатинни води в 
Гоцеделчевски палеогенски водоносен хоризонт. 
 
В резултат на горните анализи се вижда, че основен замърсител на подземните води за страната са 
нитратите. Подземните водни тела, изложени на риск относно съдържание на нитрати (когато поне 
една стойност превишава Стандарта за качество- 50 mg/l) и пунктовете с превишения през 2009 г. са 
представени на обобщена карта за четирите басейнови райони (фиг. 12). 
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Фиг. 12 Подземни водни тела  и мониторингови пунктове със съдържание на нитрати над 
стандарта за качество за 2009г. 

 
 

 
Източник: ИАОС 
 
От направения статистически анализ (минимум, 25% персентил, медиана, 75% персентил и 
максимум) на данните за съдържание на нитрати в подземни води по четирите басейнови райони за 
15 годишен период се наблюдават представените на фиг. 13 тенденции. 
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Фиг. 13 Статистически данни за съдържание на нитрати в подземни води по райони за 
басейново управление 

Нитрати в подземни води в Дунавски БР

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

m
g/

l

0

10

20

30

40

 

50

60

70

СК

проби: 249 269 198  204  246  252     252  254  247  259   257  263  184    389   436
пунктове:81 92 87  73    76      76    76      78    79      77    79    96   68     93      100

Нитрати в подземни води в Черноморски 
БР

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

m
g/

l

0

50

100

СК

проби:    76   73       54       73      79      87    85    89    85       91   90    141  110   254    225
пунктове:  29   32    30      28       28      29    29    29    28       32     32   63    41    76       79

Нитрати в подземни води в 
Западнобеломорски БР

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

m
g/

l

0

10

20

30

40

50

Нитрати в подземни води в 
Източнобеломорски БР

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

m
g/

l

0

10

20

30

40

50
СК

проби:  279  246  221    236   236   233  231   233  234   227  229  332  312  339     372
пунктове:85 83   79     72   76    72     71    71    71      71      70   170     135     94      96

СК

проби: 69  69    68   58     26    48     47    48      48     55     50   109  101    103   68  
пунктове:24   24   25   22   7    14     15    14      14    14      13     73   45      39     37   

 
- От 25% до 75% персентили       - min       - max              - median               -  стандарт за качество 

 
Източник: ИАОС 
 
След анализ на останалите задължителни показатели по Наредба №1/10.10.2007 г.  (нитритни йони, 
амониеви йони, фосфати, хлориди, сулфати, желязо, манган, перманганатна окисляемост, 
електропроводимост, калции и магнезий), мониторинговите пунктове с установени превишения на 
стандартите за качество на някои от тези показатели за 2009 г. са посочени на следващата обобщена 
карта за четирите басейнови райони -(фиг. 14). 
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Фиг. 14 Подземни водни тела и мониторингови пунктове с показатели над стандарта за 
качество по Наредба №1/ 10.10.2007 г. за 2009 г. 

 
Източник: ИАОС 
 
 
През 2009 г. замърсявания с горните показатели се установяват в 46,15% от наблюдаваните 
подземни водни тела и в 34,31% от мониторинговите пунктове за подземни води.  
И през 2009 г. за подземните води в цялата страна се констатира липса на наднормени съдържания 
на пестициди и единични превишения на стандартите за качество за отделни тежки метали. 
 
 
Качество на подземните води в Дунавски басейнов район. 
 
От 50-те подземни водни тела,  които подлежат на мониторинг през 2009 г. в Дунавски басейнов район - 
24 са рискови по съдържание на нитрати, а 27 съдържат поне един пункт, в който е превишен поне един 
от показателите по Наредба№1/ 10.10.2007 г.  
Направеният статистически анализ на данни по гореописаната методика  за периода 1995 – 2009 
г.показва наличие на рискови тела за дълъг период по медиани на нитрати и манган  
Като положителна промяна се отчита изчистването на пестицидите в подземните води, като през 2009 
г. навсякъде резултатите от анализите показват стойности под стандартите за качество. Анализираните 
специфични органичнични замърсители: 2,4 Д,  Алахлор, Ацетохлор, Манкоцеб, Пендиметалин, 
Трифлуралин, Хлорпирифос и Циперметрин също показват стойности под границите на определяне на 
лабораторните методи за анализ. 
 
 В Дунавски басейнов район мониторингът на подземните води през 2009 г. е извършван в 
98 мониторингови пункта,  разпределени в 50 подземни водни тела- от тях тридесет и четири ПВТ са  
привързани към кватернерните отложения в Северобългарски хидрогеоложки район, на второ ниво 
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от земната повърхност са три ПВТ в неогенски отложения. Наблюдават се и тринадесет карстови и 
карстово-пукнатинни ПВТ и едно пукнатинно  ПВТ. 
Основен замърсител на подземните води през 2009 г. са нитратите. (фиг.12). Установяват се 
замърсявания с нитрати в 30,61 % от пунктовете, като под риск са 48 % от ПВТ. След анализ на 
останалите задължителни показатели по Наредба №1/10.10.2007г., мониторинговите пунктове с 
установени превишения за 2009 год. са посочени на фиг. 14. Резултатите показват замърсявания в 
40,86% от пунктовете, като 54 % от ПВТ са под риск. Рисковите ПВТ и тенденции за всички 
показатели за периода 1995 - 2009 г. са посочени в таблица 1 Тенденциите за съдържанието на 
нитрати са представени като бокс - плотове на фиг.13. 
За 2009 г. са регистрирани през отделни тримесечия единични превишения на сулфати, фосфати и 
едно превишение на амониевите йони. От анализираните тежки метали през 2009 г. се наблюдават 
единични превишение в отделни пунктове на стандартите за арсен, живак,  никел, олово и кадмий. 
 
През 2009 г. резултатите от анализите на пестициди навсякъде са под 0,1 µg/l.  От 2006 г. се 
анализират органичните замърсители – трихлоретилен и тетрахлоретилен и резултатите от анализа 
им за последните четири години показват, че навсякъде са под определените в Наредба №1 
стандарти за качество- 10 µg/l. От 2008 г. започна анализирането и на следните специфични 
замърсители: 2,4 Д,  Алахлор, Ацетохлор, Манкоцеб, Пендиметалин, Трифлуралин, Хлорпирифос и 
Циперметрин. Резултатите от анализа им показват, че навсякъде са под границите на определяне на 
лабораторния метод.  
 
Качество на подземните води в Черноморски басейнов район 
От 35-те подземни водни тела, които подлежат на мониторинг в Черноморски басейнов район през 
2009г. са определени като рискови 13 ПВТ по съдържание на нитрати, а 22 съдържат поне един пункт, в 
който е превишен стандартите за качество на поне един от показателите. Направените статистически 
анализи на данни по гореописаната методика за периода 1995-2009 година показват наличие на 
нитрати по стойност на медианите за дълъг период в три подземни водни тела. Установено е наличие 
на манган за дълъг период само в едно кватернерно ПВТ. Всички останали превишения на нитрати, 
амониеви йони, манган и желязо са единични за 15-годишния период. 
Резултатите от анализите на тежки метали през 2009г. показват, че навсякъде са под стандартите за 
качество, с едно изключение –единично превишение за никел. 
 
През 2009 г. в този басейнов район са мониторирани  81 пункта, разпределени в 35 подземни водни 
тела (ПВТ). Дванадесет от телата са привързани към кватернерните отложения на реките, пет тела са 
в порови неогенски отложения, а четири ПВТ са в палеогенските наслаги. Карстови води се 
наблюдават в 7 горнокредни ПВТ и в 2 ПВТ в Малм-Валанж. Обект на мониторинг на химичното 
състояние на водите са и пет пукнатинни подземни водни тела. 
Рисковите ПВТ и пунктовете, където е превишен стандарта за качество за нитратите през  2009г. и 
за останалите показатели по Наредба №1 са показани на обобщени за четирите басейнови райони 
карти на фиг. 12 и фиг. 14. През 2009г. се установяват замърсявания с нитрати в 24,69 % от 
пунктовете, а 37,14 % от ПВТ са под риск. Резултатите  от анализа на останалите показатели 
показват замърсявания в 35,8 % от пунктовете и  в 62,86 % от ПВТ. 
Трендовете за петнадесет годишен период за нитрати са представени на фиг.15, а в таблица 1 е 
посочено и разпределението на тенденциите за определените рискови тела по някои от останалите 
показатели. Превишения през 2009 г. на стандарта за качество за амониеви йони се установяват в 
поровите води в кватернера на две от реките в този басейнов район, както и в единични анализи в 
порови води в неоген-сармат  и в карстовите води в горна креда. През годината се наблюдават  и 
единични превишения за фосфати, нитритни йони, хлориди и сулфати. Електропроводимост над 
стандарта е регистрирана в пунктове привързани към поровите води на три от реките в този 
басейнов район и в един пункт в порови води в палеоген-еоцен-олигоцен. 
Анализът на тежки метали през 2009 г.  показва, че навсякъде резултатите са под определените им 
стандарти за качество с едно изключение -единично превишение за никел в пункта при Оброчище, 
сондаж- „Автотранс Албена” ООД, привързан към ПВТ „Порови води в кватернера на р. Батова”. 
Данните от анализа на пестициди и органични замърсители за 2009 г. не показват  превишения  на 
стандартите за качество.  
 

 128



Качество на подземните води в Източнобеломорски басейнов район. 
От 40-те подземни водни тела, които подлежат на мониторинг в Източнобеломорски басейнов район за 
2009г. са установени 13 ПВТ рискови по съдържание на нитрати, а 19 съдържат поне един пункт, в 
който е превишен поне един от показателите по Наредба№1/ 10.10.2007 г.  
Направените статистически анализи по гореописаната методика за 15-годишен период показват 
значими във времето превишения на медианите относно стандартите за качество за нитрати – за осем 
ПВТ и за манган – в седем ПВТ.  
След 2006 г. резултатите от анализа на пестициди и органични замьрсители показват, че навсякьде са 
под  определените им стандарти за качество. 
 
В Източнобеломорски басейнов район през 2009г. са наблюдавани  99 мониторингови пункта на 
подземни води,  разпределени в 40 подземни водни тела. От подлежащите на мониторинг ПВТ 
петнадесет са привързани към кватернерните отложения или на места образуващи общи водоносни 
хоризонти с неогенските седименти, намиращи се в първото най-горно ниво до земната повърхност. 
Други две ПВТ са очертани в неогенски водоносни хоризонти и едно е в палеоген- неогенски 
водоносен хоризонт. Карстови води са разпространени в десет от ПВТ, а пукнатинните води в  
дванадесет ПВТ. 
Мониторинговите пунктове с установено  замърсяване с нитратни йони през 2009 г., както и 
рисковите подземни водни тела са представени на обобщената за четирите басейнови райони карта 
(фиг. 12.). През 2009 г. се установяват замърсявания с нитрати в 26,26 % от пунктовете, а 32,5 % от 
ПВТ са под риск. Установените през 2009г. превишения на стандартите за качество за останалите 
показатели  по Наредба №1/10.10.2007г. по ПВТ и мониторингови пунктове са посочени на фиг. 14. 
Резултатите  показват замърсявания в 35,35 % от пунктовете, като  47.5 % от ПВТ са под риск.  
През  2009 г. са отчетени единични  превишения за електропроводимост,  хлориди и манган. 
Манган над нормата е установен в пунктове привързани към Порови води в Кватернер  и в Неоген – 
Кватернерни отложения.  Амониеви йони са регистрирани над стандарта за качество в част от 
пробовземанията през 2009г. и в част от мониторинговите пунктове на девет ПВТ- порови води в 
кватернерни и неогенски отложения, неоген-кватернерни и палеоген-неогенски отложения, както и 
в карстови и пукнатинни води.  
Превишения на общото желязо са регистрирани в пунктове на 6 ПВТ привързани към порови води 
в кватернера, неоген-кватернера и в пукнатинните води на Крумовград-Кирковската зона.  
През 2009 г. са установени отделни превишения на стандартите за сулфати в единични пунктове на 
три ПВТ в неоген- кватернерни оотложения, както и в два от трите наблюдавани пункта на ПВТ - 
Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток. Регистрирани са единични превишения на 
стандартите за качество за фосфати, като по-значими се определят съдържанията в 5 ПВТ в 
кватернерни и неоген-кватернерни отложения, и в карстовите води на Чирпан – Димитровград. От 
анализираните тежки метали през 2009 г. е установено единично превишение на стандарта за 
качество на олово. От анализа на пестициди и органични замърсители през 2009 г. не са установени 
превишения на стандартите за качество, съгласно Наредба №1/10.10.2007 г. 
 
Качество на подземните води в Западнобеломорски басейнов район. 
От 31-то подземни водни тела, подлежащи на мониторинг в Западнобеломорски басейнов район са 
установени 4 ПВТ -  рискови по съдържание на нитрати за 2009 г., и 4 съдържат поне един пункт, в 
който е превишен поне един от показателите по Наредба№1/ 10.10.2007г.  Направените анализи и 
тенденции по гореописаната методика за периода 1995-2009 година показват 4 рискови ПВТ по 
нитрати, като 2 са с тенденция на нарастване в две – с тенденция на намаляване. За останалите 
показатели са установени само единични превишения на медианите за 15-годишния период. През 2009 
г. няма нито едно регистрирано превишение на стандартите за качество на тежките метали и на 
пестицидите.  

 
В района подлежат на мониторинг 38 мониторингови пункта разпределени в 31 подземни водни 
тела. Това са седем ПВТ, привързани към кватернерните отложения, седем в неогенски водоносни 
хоризонти и едно ПВТ е в кватернер-неогенски скали. На мониторинг подлежат карстовите води на 
девет ПВТ и пукнатинни води в седем ПВТ. 
Пунктовете и ПВТ с превишения на стандарта за качество на нитратите и  останалите показатели по 
Наредба №1/ 10.10.2007 г. са посочени на обобщените карти за четирите басейнови райони на 
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фиг.12 и фиг.14. През 2009 г. се установяват замърсявания с нитрати в 10,81 % от мониторинговите  
пунктове, а 12,9 % от ПВТ са под риск. Анализа на останалите показатели показва същия резултат – 
в 10,81 % от пунктовете се установяват замърсявания , а 12,9 % от ПВТ са рискови. Тенденциите за 
15 годишен период за нитрати са посочени на фиг. 13.(бокс – плотове), а за всички останали 
показатели – в таблица 1.   
През 2009 г. са установени единични превишения за амониеви йони, общо желязо и фосфати. 
От анализа на тежките метали през 2009 г. не се установяват превишения. Не се наблюдават  и 
замърсявания на подземните води с пестициди и органични замърсители.
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ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА 
ВОДНИТЕ РЕСУРСИ 
 
Развитие на националното законодателство в областта на водите  

През 2009 г. са публикувани няколко промени в Закона за водите, като последната е от 29.12.2009 г. 
(изм., ДВ, бр. 103 от 29.12.2009 г.). Предприети са действия по подготовката на проект на  Закон за 
изменение и допълнение на Закона за водите с оглед на пълното транспониране на изискванията на 
Директива 2000/60 на ЕС и изискванията на Директивата за наводненията. 

Публикувана е Наредба № 18 от 27 май 2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските 
култури. 

 
Подготвени са проекти и на следните нормативни актове в областта на водите: 

• Проект на Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване и на минералните води,  

• Проект на Наредба за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 
замърсяване. 

 
Програми и проекти за подобряване на качеството на водите 
Планове за управление на речните басейни 
В изпълнение на изискванията и сроковете залегнали в Закона за водите, през 2009 г.за всеки район 
за басейново  управление на водите - Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и 
Западнобеломорски - от страна на четирите басейнови дирекции са разработени проекти на Планове 
за управление на речните басейни /ПУРБ/, проведени са публично обявяване и обществено 
обсъждане на проектите и са приети и публикувани за изпълнение.  
Плановете за управление на речните басейни са основен документ за управление на водите в 
съответния район за басейново управление през следващите шест години. Основната цел в 
плановете е постигане и поддържане на добро състояние на водите в България. Извършените в 
плановете за управление оценки показват, че от общо 936 водни тела в страната, 439 са в добро 
състояние и 497 - в недобро състояние. Планиран е и се изпълнява мониторинг както на 
количеството и качеството на водите и свързаните с тях екосистеми, така и за оценка на ефекта от 
прилагането на мерките, които ще бъдат изпълнени през следващите 6 години.  
Основна част на плановете са Програмите от мерки до 2015 г. Мерките са основни и допълващи. 
Най-неотложните мерки предвиждат да се подобри състоянието на около 20% от водните тела, за 
които то не е оценено като добро, като в доказани случаи срокът за постигане на добро състояние е 
отложен до 2021 или 2027 г. 
Основна инвестиционна мярка за подобряване качеството на водите е изграждането на 
канализационни системи, в т.ч. ГПСОВ и канализационни мрежи за населени места с над 2000 
еквивалент жители. 
По първоначална експертна оценка за изпълнението на предвидените в програмите основни и 
допълнителни мерки, в т.ч. инвестиционни, административни, образователни и др., са необходими 
около 12,6 милиарда лева, които се очаква да бъдат осигурени както от националния бюджет, така и 
от европейски фондове.  
 
Контролна дейност 
За опазване на водите предназначени за питейно – битово водоснабдяване и на минералните води до 
31.12.2009 г., общият брой санитарно-охранителни зони на водовземни съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване е 4836 и са издадени заповеди за реализиране на 88 бр. проекта за санитарно 
– охранителни зони на минерални води. Извършени са 366 бр. проверки за спазване на забраните и 
ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони. 
Един от механизмите за управление на водите са издаваните административни актове за 
водовземане и ползване на воден обект. През 2009 г. министърът на околната среда и водите е издал 
2350 бр. разрешителни по Закона за водите.  
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За опазване на водите от замърсяване, на титулярите на разрешителни за ползване на воден обект за 
заустване, издадени по реда на Закона за водите са направени 3215 бр. проверки, а на титулярите на 
комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда са направени 
218 бр. проверки за съответствие с изискванията за опазване на водите. Утвърдени са 164 бр. 
програми за собствен мониторинг на водите. Емитери на приоритетни и опасни вещества, 
постигнали съответствие с условията в издадените разрешителни за опазване на водите са 1968 бр.  
За подготовка за планирането на мерки за предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното 
въздействие на водите са предприети 265 административни и организационни мерки. 
През 2009г. са извършвани дейности по следните проекти: 
• Проект: BG 2006/018-343.06.03 “Укрепване на мониторинговата мрежа за повърхностни води”, 

финансиран по програма ФАР. Целта на проекта е укрепване на националната система за 
мониторинг на повърхностни води, във връзка с изпълнението на Рамковата директива за 
водите 2000/60/ЕС., включително доставяне и инсталиране на 23 автоматични станции за 
мониторинг на повърхностните води, както и 4 сървъра за съхранение и обработка на 
получените данни от автоматичните станции. За 2009 г. бяха финализирани части Туининг и 
Доставка. В момента тече гаранционния период по договора за инсталиране на станциите.  

• проект BG 2007/019-303.04.01 “Укрепване на административния капацитет на структурите 
отговарящи за управлението на водите в България за изпълнение на икономически 
инструменти за управление на водите съгласно Рамковата директива за водите 2000/60/ЕC”, 
финансиран по Преходен финансов инструмент. В рамките на проекта беше подпомогнато 
разработването на плановете за управление на речните басейни съгласно изискванията на 
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и подготовката за докладването пред Европейската 
комисия към 22 март 2010 година. За изпълнение на икономически инструменти за управление 
на водите съгласно изискванията на Рамковата директива за водите (чл. 9 и чл. 11) бяха 
проведени множество работни срещи и семинари за укрепване на административния 
капацитет. 

• Проект „Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите”, 
финансиран по Норвежка програма за сътрудничество. През 2009 г. се подготвя стартирането 
на проекта. Бенефициенти по проекта са Министерство на околната среда и водите и четирите 
Басейнови дирекции. Проектът е насочен и към всички институции, имащи отношение към 
разрешителните режими по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, 
мониторинга, контрола и заплащането на такси по издадените разрешителни. Проектът ще има 
за цел и осигуряване на публичен достъп до информация за издаваните разрешителни, 
съгласно изискванията към публичните регистри по разрешителните, посочени в Закона за 
водите. Проектът стартира на 27.11.2009 г. 

• Международен проект за оценка на риска от наводнения на заливаемите ивици на река Дунав 
(DANUBE FLOOD RISK).Проектът се изпълнява от средата на 2009 г. в рамките на 
Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”. Общата му 
стойност е 6 400 000 евро, от които 1 313 000 евро са предвидени за дейността на българските 
партньори - МОСВ и Университетът за архитектура, строителство и геодезия. Основната цел е 
да се разработи единна методология за изчисляване на риска от наводнения и степента на 
уязвимост на териториите по течението на река Дунав на осемте страни участнички - Австрия, 
България, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Хърватска и Сърбия. Това ще доведе до 
редуциране на риска чрез мерки за намаляване на наводненията, корекции на териториалните 
планове за развитие, начини за оценка на икономическото развитие на заливаемите ивици и ще 
фокусира вниманието на политиците, инвеститорите и обществеността към намаляване на 
риска от наводнения. Проектът ще подпомогне изпълнението на задълженията на България по 
Директива 2007/60/ЕС за оценката и управлението на риска от наводнения. 

  
Прилагане на изискванията на директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните 
води от населените места 
 
Изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените 
места са транспонирани в националното законодателство в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за 
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емисионни норми  за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти. 
 
Към 31.12.2009 г. в страната 928 агломерации попадат в обхвата на Директивата.   
От тях 124 агломерации с над 10 000 е.ж. 

a. 14 агломерации имат 100 % изградена канализационна мрежа 
b. 110 агломерации имат частично изградена канализационна мрежа 
a. за 9 агломерации отпадъчните води се пречистват до необходимата степен на 

пречистване 
b. за 49 агломерации се пречистват, но не до необходимата степен на пречистване 
c. за 66 агломерации отпадъчните води не се пречистват 
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СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ И ПОЧВИТЕ 
 
Почвата, като компонент на околната среда е незаменим, ограничен и практически 
невъзстановим природен ресурс, което налага опазването му от вредни въздействия и 
унищожаване, както и неговото устойчиво ползване. 
 
Най-разпространените форми на увреждане на почвите са химическото замърсяване с тежки 
метали, различни форми на деградационни процеси като ерозия, вкисляване и засоляване. 
 
ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

Почвите в страната са в добро екологично състояние, както по отношение на запасеност с 
биогенни елементи/ органично вещество, така и по отношение замърсяване с тежки метали и 
металоиди. Няма регистрирани почвени замърсявания с устойчиви органични замърсители. 
 
Оценка състоянието на почвите се извършва в рамките на Националната система за мониторинг 
на почви, въз основа на мрежа 16х16 km, в която се извършват проучвания в 407 пункта, чрез 
наблюдения на набор от показатели - тежки метали, устойчиви органични замърсители, 
въглерод, азот и фосфор. Изборът на показатели позволява да се извърши оценка на 
състоянието на почвите. Периодичността на наблюдение е 5 години. Мрежата е изградена през 
2004 г., а за първа базова година се приема 2005 г., през 2010 г. предстои следващия пълен 
цикъл на наблюдение. Допълнително, с цел валидиране на получените данни, ежегодно се 
наблюдават състоянието на почвите в ¼ от общия брой пунктове. 
 
Извършените наблюдения в периода 2004-2009 г. позволяват да се направи заключение, че 
почвите в страната са в добро екологично състояние, както по отношение на запасеност1  с 
биогенни елементи/органично вещество, така и по отношение замърсяване с тежки метали и 
металоиди. Стойностите на медианата са изцяло над приетите стойности за средна запасеност2  
и под регламентираните максимално допустими концентрации (табл. 1-2, фиг. 1). Регистрирани 
са превишения на максимално допустимите концентрации (МДК)3едва в 5,98% от общия брой 
пунктове (24 броя). Няма превишения на МДК за живак. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 запасеност- съдържание на биогенни елементи 
2 средна запасеност- оптимално съдържание 
3 "Максимално допустима концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, 
превишаването на която при определени условия води до нарушаване на почвените функции и до 
опасност за околната среда и човешкото здраве. Наредба №3- ДВ 71/2008г. 
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Таблица 1 Статистически данни за измерените съдържания на биогенни елементи, 2005-
2009 г. 

 

орг. С, g/kg общ N, g/kg общ P, mg/kg орг. C/ общ N Статистическа 
стойност 1 2 1 2 1 2 1 2 
І дълбочина  
брой 284 113 282 113 284 118 282 113 
минимална 0,5 5,92 0,39 0,5 280,67 230,67 0,3 5,64 
максимална 49,55 88,0 4,53 9,9 2638,68 4491,84 20,95 17,88 
медиана 15,78 19,2 1,6 1,93 806,07 707,03 10,28 9,91 
Средна 17,08 23,36 1,69 2,33 854,11 821,53 10,42 10,28 
ІІ дълбочина  
Брой 284 112 282 112 284 118 282 112 
минимална 2,5 5,1 0,29 0,47 241,67 266,58 1,47 5,2 
максимална 42,6 65,6 4,07 9,18 2560,36 4059,07 20,94 16,97 
медиана 14,5 16,6 1,47 1,7 766,92 675,54 9,96 9,78 
Средна 15,6 19,0 1,56 1,96 832,9 780,78 10,27 10,11 
средна 
запасеност 10-15 1,33-1,95 553-924 10-12 

 
 
Фиг. 1 Разпределение на биогенните елементи/ органично вещество по степен на 
запасеност, 2005- 2009 г. 
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Източник: ИАОС, Национална система за мониторинг на почви 2004-2009  г. 
1- обработваеми земи 
2- пасища и ливади 
 
Таблица 2 Статистически данни за измерените съдържания на тежки метали и 
металоиди, 2005- 2009 г. 
 

pH Cu, mg/kg Zn, mg/kg Cd, mg/kg Pb, mg/kg Ni, mg/kg Cr, mg/kg As, mg/kg Hg, mg/kgСтатисти
ческа 
стойност 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
І дълбочина- повърхностен слой 
Брой 284 118 284 118 284 118 284 118 284 118 284 118 284 118 284 118 255 104 
Мин. 4,8 4,5 2,64 3,81 1,6 1,26 0,03 0,02 5,09 3,6 2,0 1,65 5,87 1,61 0,42 0,43 0,01 0,01 
Макс. 8,8 8,4 281,09 95,64 161,33 156,9 1,35 4,98 93,57 179,12 212,5 263,79 225,92 373,58 40,88 51,41 0,97 0,67 
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Медиана 6,9 6,2 25,31 24,95 66,43 67,13 0,18 0,17 17,72 19,94 36,33 30,46 51,52 47,72 7,14 5,34 0,11 0,13 
Средна 6,9 6,4 34,82 28,4 69,08 70,13 0,21 0,29 20,46 26,81 37,12 33,95 56,07 56,85 7,51 7,56 0,14 0,15 
ІІ дълбочина- подповърхностен слой 
Брой 284 118 284 118 284 118 284 118 284 118 284 118 284 118 284 118   
Мин. 4,83 4,59 2,66 3,43 1,57 1,26 0,04 0,03 5,47 3,68 2,0 1,55 5,57 0,88 0,43 0,34   
Макс. 8,79 8,3 186,28 101,2 139,00 163,42 1,58 6,17 72,8 180,63 224,75 267,45 222,17 379,7 39,2 70,03   
Медиана 6,92 6,19 24,83 23,43 66,08 66,85 0,18 0,15 17,67 19,49 36,73 29,85 51,15 48,06 6,93 5,3   
Средна 6,91 6,46 33,04 27,86 67,86 70,11 0,2 0,26 20,08 25,74 37,45 34,87 56,46 57,77 7,34 7,52   

МДК7   150 140 320 390 2 2,5 100 130 110 80 200 250 25 30 1,5 1,5 
Източник: ИАОС, Национална система за мониторинг на почви 2005-2009 г. 
1-обработваеми земи 
2-пасища и ливади 
 
Таблица 3 Брой пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг с установени 
превишения на МДК през 2005-2009г. 
 
  Cu Zn Pb Cd As Ni Cr Hg 
повърхностен 
слой 

3 - 4 1 8 7 2 - 

подповърхностен 
слой 

2 - 4 1 8 6 2 - 

 
В 2,74% от пунктовете с регистрирани стойности над МДК попадат на териториите на 
обработваеми земеделски площи, останалите 3,24% се намират на постоянно затревени терени. 
В някои пунктове са регистрирани превишения на МДК на повече от един елемент. 
 
Измерените съдържания на  устойчивите органични замърсители, в периода 2004- 2009 г. са в 
пъти по- ниски от пределно допустимите концентрации, като полихлорираните  бифенили са 
под границата на откриване, а в 98,9% от пробите полиароматните въглеводороди са под МДК. 
Провежданият контрол при използването на продукти за растителна защита, включително и по 
отношение на реда за одобряване на нови продукти, е нормативно регулиран и на този етап не 
представлява източник за трайни замърсявания на почвите. 
 
Във връзка с наличието на складове със залежали и/ или забранени продукти за растителна 
защита, допълнително се обследват райони/ площадки в близост до тях- места, в които се 
очаква замърсяване на прилежащите терени, вследствие на течащи покриви, разградени 
постройки и излагане на продуктите на атмосферните влияния. От изпитани проби за 
съдържания на хлорорганични пестициди, над 80% от измерените съдържания са под 
откриваемия минимум. 
 
 
ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА 

 Проследявайки ерозионните процеси за последните години се наблюдава слаба 
тенденция към ограничаване на процеса, особено по отношение на средногодишните 
почвени загуби. 
 
Водоплощната ерозия2 засяга над 60% от земеделските земи, в различна степен на проявление, 
като оценката на средногодишната ерозия възлиза на около 55 млн. t. През 2006 г. бе подобрен 
математическият модел за оценка като бяха прецизирани редица показатели: ерозионна 
податливост на почвата, влияние на релефа и т.н. В резултат на това, крайната оценка за 
средногодишните почвени загуби за 2006 г. бяха значително по-ниски. Проследявайки 
ерозионните процеси през 2009г. (след обновявяне на модела с данни за интензивните валежи 

                                                 
1 оценката се извършва съгласно математически модел по уравнението USLE, 
(http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm) 
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за същата година) се наблюдава леко повишаване на площното разпространение (10 395 397 
ha), но пък средногодишните почвени загуби намаляват с 11% в сравнение с 2006г. и възлизат 
на 5,3 t/ha/y.*(фиг. 2).  
Площите с умерен и тези с умерен до висок ерозионен риск намаляват в сравнение с 2006г. и се 
равняат на 1 539 597  ha. Разпределението на останалите площи е следното: със слаб и слаб до 
умерен ерозионен риск - 3 455 964 ha; с висок  - 192 712 ha; с много слаб риск 4 377 714 ha (фиг. 
5). 
С висок риск от проява на водоплощна ерозия на почвата са 1,7% от територията на страната 
(среден интензитет 5 до 10 t/ha/y); с  умерен 9.2% (среден интензитет 5 до 10 t/ha/y). 
Най- широко разпространение на процеса е установено за общините в области: Ловеч, Габрово, 
Кърджали, Благоевград и Сливен, където са загегнати до 40% от общата територия. 
Продължават да бъдат най-силно ерозирани водосборите на реките Арда, Долна Струма, Искър 
и Тополница, на водните течения по южните склонове на Стара планина и Средна гора.(фиг.3) 
 
 

Фиг.2 Разпределение на площите по 
степен на действителен ерозионен риск 
за територията на страната 

Фиг.3 Разпределение на действителния риск  от 
водоплощна ерозия по степен на риск за 
територията на страната по водосбори 
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Източник: ИАОС 
 

Източник: ИАОС 

 
Видът на почвообработките и начина на трайно ползване на земите са основните причинители 
на процеса (изключвайки природните и климатични фактори). Над ¼ от използваната 
земеделска площ (35,5% от обработваемите и 1,9% от трайните насаждения) са с умерен риск 
от ерозиране. Средногодишният интензитет на ерозията варира в зависимост от начина на 
земеползване от 20.6 t/ha/y(трайни насаждения) до 7 t/ha/y (ниви).  
НПРС3 включва специализира мярка за борба с ерозията, чрез която от 2009 г. земеделските 
производители се поощряват да прилагат противоерозионни дейности- подходящи 
почвообработки, поддържане на постоянна тревна покривка и т.н. В края на програмния период 
2007-2013 г., в резултат на прилагане на тази компесаторна мярка, се очакват реални резултати 
за ограничаване на процеса.  
 

 През 2009г. 34 % от обработваемити земи в България са засегнати от ветрова ерозия, но се 
наблюдава тенденция към леко намаляване на засегнатите площи. 

                                                 
3 Национална програма за развитие на селските райони 

 137



Един от основните деградационни процеси на почвата е ветровата ерозия4. В резултат на нея 
става отвявяне и насипване на почвени частици и растителни остатъци под въздействието на 
силни (над 10  m/s) ветрове. 
През последните години тенденциите в световен мащаб са към слабо нарастване интезивността 
на ветровата ерозия, като главна причина за това се изтъква увеличената честота на: силните 
ветрове, засушаванията и нецелесъобразната система на земеделие. 
Съгласно използваният математичен модел за оценка риска от ветровата ерозия в България 
през 2009 г. се наблюдава процес на леко намаляване (в сравнение с 2008 г.) на засегнатите 
площи - 3 798 429 hа. Средно годишното количество загуби се задържа и е 0,21 t/hа.  През 2009 
г. 34 % от обработваемити земи в страната са засегнати от ерозия причинена от вятъра. 
През наблюдаваната година се забелязва следната особеност: площите с много висок и слаб 
риск от ветрова ерозия намаляват в сравнение с предходната година и възлизат съответно на 
87 163 hа и 2 663 564 hа (фиг.4), това намаление (както и в предходната година) се компенсира 
от увеличаване площите на земите с умерен и висок риск. Наблюдаваната тенденция се дължи 
от една страна на климатичните и почвенни особености в страната, а от друга на прилаганата 
система на земеделие (фиг.5). 
 
Фиг. 4 Разпределение на площите (хил. ha) засегнати от ветрова ерозия по степен 
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Фиг. 5 Тенденции в развитието на ветровата ерозия, 1000 ha 
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Източник: ИАОС 
 
Земите с умерен риск и висок риск  през 2009 г. в сравнение с предходната година се увеличават 
и площите им възлизат съответно на 682 641 hа и  365 062 hа.  

                                                 
4 Оценката се извършва според математически модел по уравнението WEQ, 
(http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html) 
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Най-засегнати от проявата на ветрова ерозия през 2009 г. са земеделските територии (нивите) в 
областите: Добрич (74%), Русе (59%) и Ямбол (57%), следват Варна (44%), Бургас (31%) и  
София-град  (26%). Много малка е частта от земеделските територии на областите Добрич, 
Варна, Бургас и София област с много висок риск от ветрова ерозия, като най-голям е делът на 
площите с висок риск в област Добрич - 64 493 ha (14,5% от територията на областта).  
 
 
 
ВКИСЛЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ 

През 2009 г. степента на вкисляване в пунктовете за мониторинг се запазва. 
Степента на наситеност с бази (V3%) остава относително висок, което изисква 
прилагане на мелиоративни дейности и добри земеделски практики, съобразени с 
конкретните почвени условия. За ограничаване на развитието на процеса на 
вкисляване при обработваемите почви е необходимо прилагане на подходящи 
модели на торене. При изоставените терени се налага ограничаване на процесите 
на ерозия, прилагане на стопански решения за увеличаване на почвеното 
плодородие и извършване на варуване, съобразно конкретните условия на 
засегнатите площи. 
 
Вкисляването на почвите се дължи на емисии от промишлени процеси, природни 
биохимични цикли, а за обработваемите почви - и от едностранчивото (без фосфор и калий) 
торене с азотни торове. 
Основен фактор за вкисляването на почвите в България е едностранчивото торене с азотни 
торове. Успоредно с процеса на вкисляване се променя подвижността и достъпността на редица 
почвени елементи, които оказват пряко и косвено влияние върху системата почва-растение-
човек. 
Делът на почвите с кисела реакция е около 1 500 00 hа от обработваемите  земи или 
приблизително 11% от обработваемата площ. От тях 500 000 hа земеделски земи са с 
киселинност, токсична за повечето земеделски култури. 
През 2009 г. в рамките на НСМОС, наблюдението на процеса се извърши върху 25 брой 
пунктове /полигони/, разположени на характерни за страната агропочвени групи. Върху 
карбонатни и типични черноземи, както и върху смолници и черноземовидни почви не са 
предвидени пунктове за наблюдение и контрол. Счита се, че дори при интензивно торене, те не 
се вкисляват поради силната им буферна способност. 
Изменението на някои от основните показатели, характеризиращи състоянието на киселите 
почви, установени при мониторинговото наблюдение за 2009 г., са представени на фиг.6 и 
таблица 4 (съдържание на подвижен АІ, стойности на рН и степен на наситеност с бази ( V3% ) 
за 0-20 и 20-40 сm почвени хоризонти). 
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Фиг.6 Вкисляване на почвите в България, 2009 г. 

 
Източник:ИАОС. 
 
Таблица 4. Вкисляване на почвите в Р България, 2009 г. 
 

РИОСВ Обект рН Al V3%   РИОСВ Обект рН Al V3%
0 - 20 см  20 - 40 см 

Стара 
Загора Тъжа 4 0,37 93,2  

Стара 
Загора Тъжа 3,9 0,46 92

  Сборище 5 0,03 99,5    Сборище 5,1 0,03 99,5
Велико 
Търново Душево 3,8 1,87 65,2  

Велико 
Търново Душево 3,8 2,04 63,2

Плевен Велчово 4,1 1,39 71,8  Плевен Велчово 4 2,21 58,6
Смолян Рожен 4 1,31 90,1  Смолян Рожен 4,3 1,81 87
  Борино 1 5,9 0 0    Борино 1 6 0 0
  Борино 2 4,4 0,21 96,9    Борино 2 4,4 0,2 95,9
София Ботевград 3,7 0,64 93,1  София Ботевград 3,7 0,61 93
  Новачене 3,8 0,03 98    Новачене 3,7 0,04 98,5
  Дупница 3,8 0,15 97,7    Дупница 3,7 0,11 98,1
Хасково Глухар 4,7 0,01 99,9  Хасково Глухар 4,7 0,01 99,7
Пазарджик Панагюрище 4 0,48 59,1  Пазарджик Панагюрище 4 0,51 54
  Велинград 4,2 0,23 97,2    Велинград 4,2 0,26 97,1

Монтана 
Д-р 
Йосифово 4,2 0,16 98,5  Монтана 

Д-р 
Йосифово 4,3 0,26 98,3

  Бойница 5,8 0 0    Бойница 5,8 0 0
Враца Главаци 4 0,82 91,6  Враца Главаци 4 0,85 91,7
Благоевград Сатовча 3,9 1,18 62,9  Благоевград Сатовча 4 1,04 61,5
  Първомай  5,8 0 0    Първомай  5,8 0 0
Пловдив Тополово 3,8 0,24 97,5  Пловдив Тополово 3,8 0,08 98,3
  Борец 4,4 0,04 97    Борец 4,4 0,05 96,7
  Отец 4,4 0,09 96,2    Отец 4,5 0,06 97
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Кирилово Кирилово 

  
Ръжево 
Конаре 4 0,36 85,2    

Ръжево 
Конаре 3,9 0,5 82,5

Бургас Подвис 4,5 0,43 95,7  Бургас Подвис 4,5 0,41 95,7
  Кипилово 4,8 0,04 99,5    Кипилово 5,2 0 0
  Приморско 4,5 0,41 96,5     Приморско 4,3 0,5 95,5

Източник:ИАОС, Национална система за мониторинг на почви 2009 г. 
 

При  наблюденията, извършени в периода на прилагане на мониторинг по вкисляване на 
почвите 2002 – 2009 г. се очертават следните тенденции: 
• Установяване на киселинно – алкално равновесие при необработваемите терени, 
свързано с изменения на показателите, характеризиращи вредна почвена киселинност до 
стойности, определящи по – слаба степен на вкисляване от първоначално установената 
• Установяване на активни на ерозионни процеси в райони с развит процес на 
вкисляване на изоставени и необработваеми терени  
• Развитие на процеса на вкисляване при обработваеми почви, определено главно от 
интензивността на използване на хидролитично кисели азотни торове. 
 
 
ЗАСОЛЯВАНЕ И АЛКАЛИЗАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ 

Степента на развитие на процесите на засоляване се определят от 
климатичните, хидроложките и стопанските условия. Голяма част от засолените 
почви представляват главно изоставени земеделски ниви и не се обработват, 
поради намаленото плодородие. Включването им в обработваемия фонд на 
страната е възможно след корекция на съществуващите дренажни системи и 
извършване на химични мелиорации, съобразени с конкретните условия на всеки 
обект. 
 
Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на водноразтворимите 
соли и/или обменен натрий в почвите в количества, влияещи негативно на техните свойства, 
респективно на продуктивния им потенциал. В България са регистрирани около 35 500 ha 
обработваеми площи, засегнати от процесите на засоляване, като 252 ha са засолени с нормална 
сода и хлориди. Процесите засягат главно областите Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, 
Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол 
Засолените почви са типичен представител на почвите с неблагоприятен състав и свойства за 
развитие на растенията. Към тях се отнасят т.н. солончаци (същински засолени почви), чиято 
най- съществена педогенетична особеност е значителната концентрация на водноразтворими 
соли в почвения профил и т.н. солонци (алкални почви, съдържащи и в по- малко количество 
хидролизно- алкалния нормален натриев карбонат (сода) и натрий в обменно състояние (над 
20% от (Т-сорбционен капацитет). В определени случаи условията на почвообразуване се 
комбинират така, че се създават предпоставки за едновременно протичане на солончаков и 
солонцов процес.  
В зависимост  от съдържанието на обменен натрий почвите се делят на няколко групи, като 
почви съдържащи обменен натрий по- малко от 5 % от сорбционния капацитет не се считат за 
солонцевати, тъй като натрия в посоченото количество не предизвиква пептизация на 
почвените колоиди. Следователно при характеризиране (оценка) и контрол на засолените почви 
е необходимо да се установи общата им солева концентрация и т.н. степен на солонцеватост, 
т.е. какво количество от сорбционния капацитет се пада на обменния натрий. 
Мониторинга на процеса на засоляване на почвите се провежда  в  12 броя   постоянни 
стационари. Измерват се 8 показатели / водоразтворими Na+, Cl, SO4

2-, HCO3
- и CO3

2-, обменен 
Na+, сорбционен капацитет на почвата/ и подземните води. Периодичността на пробовземане е 
два пъти годишно /Май и Септември/. Пунктовете са представителни за засолени почви. 
Степента на засоляване, изразена като съотношение на обменния натрий към сорбционния 
капацитет за пунктовете от мониторинговата мрежа, е представена на фиг.7. 
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Фиг.7 Степен на засоляване в периода  2007 – 2009 г.,% 

 
Източник:ИАОС, Национална система за мониторинг на почви 2009 г. 
 
В повече от наблюдаваните пунктове се наблюдават сезонни изменения в съдържанието на 
водоразтворимите соли. Измиване на солите по дълбочина – през пролетния период и леко 
увеличаване – през есенния сезон. 
В някои от пунктовете за тригодишния период (2007–2009 г.) на наблюдение се установява 
намаляване съдържанието на обменен Na и някъде липсва солонцеватост (Пловдив, Новград, 
Брест, Загражден, Дъбован), както и намаляване стойностите на рН (Житница). В други 
пунктове – рН силно се завишава поради наличие на нормални карбонати, и % на обменния Na 
от Т се увеличава (Рудник, Каменар). В пункта при с. Белозем, Пловдивско за тригодишния 
период на наблюдение не се наблюдава намаляване на засоляването – рН и съдържанието на 
обменен Na остават много високи. 
Така за подобряване на свойствата на почвата при Житница, Стралджа, Кермен, Белозем, 
Рудник и Каменар е необходимо провеждане на химическа мелиорация.           
 
Извършените мониторингови наблюдения по засоляване на почвите в периода 2007 – 2009 г. 
очертават следните зависимости: 
• При по-високи от нормалните количества на падналите валежи се регистрира 
промиване на водоразтворимите соли в дълбочина на почвата. Процесите на разсоляване 
се установяват трайно при ефективно действие на съществуващите дренажни системи. 
• В районите с наличие на сода в почвения разтвор се отбелязва увеличаване на 
стойностите на почвената реакция в резултат на протекъл разсолителен процес. 
• Съдържанието на обменен натрий не се променя съществено. 
 
УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ  
Уплътняването на почвите е процес засягащ основно земеделските земи. Главната причина за 
появата  му е неправилна обработка, а именно използване на тежки селскостопански машини 
при висока влажност на почвите. Процесът е включен като заплаха в Европейската стратегия за 
опазване на почвите. Поради спецификата на земеделието в Р.България на този етап е трудно да 
се представят данни за обхвата на този процес за България.  
 
ПОЧВЕНО ЗАПЕЧАТВАНЕ 
Почвеното запечатване през последните години се оценява като съществена, глобална заплаха 
за унищожаване на почвите. Това са почви, използвани и трайно застроени за селищно 
изграждане, промишлено и инфраструктурно строителство, търговски и транспортни участъци, 
пътна и железопътна мрежа и др. В периода 1990 - 2000 г. отнемането на земя за такива нужди 
е около 1000 m2 /y или 275 000 ha /d  за територията на 27-те страни членки. Процентът на 
трайно застроените площи нараства до 5,7 % (от 176 000 до повече от 186 000 km2.). За 
България те представляват около 5% от общата територия (над 560 000 ha), но има райони 
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където тези проценти са значително по- високи. През последните 20 години за Европа 
застроените райони са се увеличили с 20 %, докато населението само с 6 %. В България темпът 
на нарастване на почвеното запечатване е по – слаб, но в същото време общата численост на 
населението намалява. Процесът е по – силно изразен за крайбрежните райони и курортните 
селища, където строителството бележи най- висок ръст. Очаква се през следващите години 
процесът да е още по – силно изразен поради планираните за реализация инфраструктурни 
проекти. 
 
СВЛАЧИЩА И АБРАЗИОННИ ПРОЦЕСИ 
 

   За периода 2000-2009 г. в страната са регистрирани около 1 533 свлачища на 
обща площ от 20 529 ha. Свлачищните райони са преди всичко в населените места 
и по-малко по общинската пътна мрежа. Дължината на абразионния бряг е 221,8 
km. Тенденцията и през 2009 г. е увеличаване броя на свлачищата и засегнатата  територия 
 
Свлачищата нанасят щети върху инженерната инфраструктура и облика на територията във 
всички области в страната. Проявата и/или активизирането им се дължат на природни 
(геоложки строеж на района, движения по разломи, земетресения, колебания в нивата на 
подземни води) и техногенни фактори (въздействия в резултат на човешка дейност – 
извършване на дълбоки изкопи, прокарване на пътища, добив на полезни изкопаеми, 
претоварване на горната част на терена от насипи или ново строителство).  
Съгласно Закона за почвите и Закона за устройство на територията, предотвратяването и 
ограничаването на свлачищните и абразионни процеси е от компетенцията на Министерството 
на регионалното развитие и благоустрояване. Инвестиционната програма на МРРБ за 
геозащитна дейност се осъществява чрез превантивна дейност, разрешителни режими и 
управление на проекти. Разходите за извършената превантивна дейност през 2009 г. са в 
размер на 389 972 лв, а за управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси, са в 
размер на 6 231 874 лв. Подадени са 102 преписки за инвестиционни намерения в свлачищни 
райони. 
За периода 2000-2009 г. в страната са регистрирани около 1 533 свлачища на обща площ от 20 
529 ha. Свлачищните райони са преди всичко в населените места и по-малко по общинската 
пътна мрежа. Дължината на абразионния бряг е 221,8 km.  
През 2009 г. са регистрирани 20 нововопроявени свлачища с обща площ около 83,5 ha. Най-
много нови свлачища има в област Кюстендил - 3 броя с обща площ 0,4 ha, а София (град) е 
областта с най-голям дял засегната от свлачищни процеси територия – 3,5 ha. (фиг. 8). 
 

Фиг. 8  Разпределение на площите засегнати от свлачищни процеси, ha 

 
Източник:  МРРБ 
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За последните 5 години (2005 – 2009г.) тенденцията е увеличаване на свлачищните процеси, 
като проявата на свлачищната активност е през пролетния сезон след снеготопене и интензивни 
валежи. През 2009 г. площите засегнати от свлачища, а и общият им брой в сравнение с 
предходните години е по-малък.  (фиг. 9). Свлачищата са регистрирани в райони, в които не са 
извършвани проекто- проучвателни дейности и съответно не се изпълняват укрепителни 
мероприятия. 
 

Фиг. 9.  Разпределение на новопоявилите се през 2009 г. свлачища (брой и площ)  
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Източник:  МРРБ 
Предприетите мерки за намаляване щетите от свлачищата са насочени към: 
• намаляване на икономическите загуби в урбанизираните територии, транспорта и 
туризма чез ликвидиране последствията от свлачищните и абразионни процеси; 
• възстановяване  и подобряване на екологичното равновесие в нарушените територии. 
   
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И ПРОГРАМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ 

 
Опазването на почвите изисква комплексен подход и последователни действия. Уврежданията 
на почвите са в резултат на неустойчиви, вредни за околната среда, производствени практики 
във всички сектори на икономиката. За предотвратяване на тези процеси е необходима 
последователна политика, подходяща нормативна база и значителен финансов ресурс 
(стимулиращ/ поощряващ). В същото време, за почвите е характерно, че те са „частна” 
собственост и от уменията и знанията на всеки един член на обществото съществено зависи 
тяхното опазване и съхранение за следващите поколения. 
 
Понастоящем липсват мерки на Общностно ниво за опазване на почвите. Това е основната 
причина поради която предприетите мерки за опазване на почвите през 2009 г. са повече 
индиректни отколкото директно ориентирани и последователни, както се изисква от Закона за 
почвите. Действията, предприети през 2009 г. са свързани предимно с превантивния контрол 
чрез процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по 
глава шеста на ЗООС и , както чрез издаваните комплексни разрешителни по чл. 117 на  ЗООС. 
Контролната дейност, извършвана чрез РИОСВ и изпълнението на ежегодните програми за 
мониторинг на почвите позволяват да се следи състоянието на почвите. 
 
Като страна членка по Конвенция за борба с опустиняването , през 2006- 2007 г. се разработи и 
през 2008 г. се одобри Национална програма за действие (НПД) за устойчиво управление на 
земите и борба с опустиняването, в която се интегрират усилията на централната и местна 
администрация (общини), граждани, земеделски производители и оператори на производствени 
единици, наука и неправителствени организации, за провеждане на дългосрочна политика за 
опазване и устойчиво използване на почвите. За съжаление НПД остана само един добър 
стратегически документ, който така и не се възприе като инструмент за последователни и 
обединени действия в областта на опазване на почвите. 
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Националната програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. на този етап е 
единствената програма, по разбираеми причини, която се развива, изпълнява и допринася за 
опазването на почвите. Акцентът на цялата програма е не върху ползването, а върху въвеждане 
на земеделски и горски практики, намаляващи негативното въздействие върху околната среда и 
ограничаващи почвените деградационни процеси.5  
 
Опазването на почвите се постига и чрез въвеждане на биологичното земеделие. Целите са 
описани в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година и са насочени към 
опазване чистотата на почвата, водата, растенията и животните и равновесието между тях, към 
високата степен на биологично разнообразие, използването по отговорен начин на енергията и 
природните ресурси. По данни на ЕВРОСТАТ тези площи за Р.България  към 2009 г. са  
4955,47 ha и ще се увеличат с 7362,28 ha след преминаване на преходния период, съгласно 
Наредбата за биологично производство на растения, растителни продукти и храни от 
растителен произход и неговото означаване върху тях  За опазване на почвите допринасят и 
площите заети от диворастящи култури в размер през 2009 г. от 401 425,90 ha. 
 
Значителен ресурс се отделя за ограничаване на свлачищата и абразията. В МРРБ се работи по 
редица програми и проекти за геозащитна дейност, както следва: 
 

• Национална стратегия за прогнозиране, предотвратяване и ликвидиране на 
последствията от свлачищните процеси в Република България; 

• Национална програма 2007-2015 г. за укрепване на свлачищата, предпазване на 
Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпазване на техническата 
инфраструктура и населените места от свлачищни процеси; 

• Национална програма за укрепване свлачищата по Черноморското крайбрежие; 
• Национална програма за борба с ерозията и укрепване брега на р.Дунав; 
• Регионални програми за укрепване на свлачищата във вътрешността на страната; 
• Проект "България - защита на речните и морски брегове от ерозията и абразията на 

водата и свързаните с тях свлачищни процеси; 
• Генерална схема за брегозащита на Българското Черноморско крайбрежие; 
• Проект “България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на 

водата и свързаните с тях свлачищни  процеси” 
 
В урбанизираните територии усилията са насочени към запазване, разширяване и изграждане 
на нови зелени площи. На европейско ниво предстои разработване на  технически документ по 
“запечатване” , който ще допринесе за  урегулиране на презастрояването и опазване на почвите 
в населените места. 
 
Очаква се в близките години обединените усилия на национално и регионално ниво чрез 
разработване и изпълнение на Националната и общински програми за опазване, устойчиво 
ползване и възстановяване на почвите (чл.24, ал.1 и чл.26 от Закона за почвите), да се дадат 
видими положителни резултати по отношение на запазване и подобряване на състоянието на 
почвите. Предстои изпълнение на изискването на Закона за опазване на околната среда и 
Закона за почвите за създаване на методики за извършване на инвентаризация на увредените 
почви и поетапно изграждане на регистър за  управлението им в т.ч. необходимите 
възстановителни мероприятия и поддържането им. 
 

 

                                                 
5 Виж раздел „Селско стопанство” 
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СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА 
 
 

СЪСТОЯНИЕ И БАЛАНС НА ЗАПАСИТЕ НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ 
БОГАТСТВА 

 
 

Настъпилите през 2009 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. 

 
В страната са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 164 вида 
подземни богатства, в т.ч. на : 7 вида енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и 
кондензат); 12 вида метални полезни изкопаеми (руди); 77 вида неметални полезни изкопаеми 
(индустриални минерали); и 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали. 
Настъпилите през 2009 г. абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните 
запаси и ресурси на находищата на подземни богатства в страната като цяло, са в границите на 
заложените стойности  в съгласуваните и утвърдени работни проекти. Обезпечеността на 
страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без 
нефта и природния газ) е достатъчна, при сегашните потребности от различните видове 
подземни богатства. 
В сравнение с 2008 г., през 2009 г. се очертава тенденция към:  

- увеличаване на добива на варовици за сяроочистка.  Задържат се нивата на добитите 
количества на медни, златосъдържащи и оловно-цинкови руди, на лигнитните и на кафявите 
въглища; 

- намаляване на добива: на неметални полезни изкопаеми (каолинова суровина, 
бентонитови глини, варовици за химическата промишленост) ; на суровини за производство на 
цимент; на глини и мергели за тухли и керемиди; на суровини за трошен камък за пълнител на 
бетон и пътното строителство; на пясъци и чакъли за бетон и др. 
През 2009 год. в Специализираната експертна комисия (СЕК) на МОСВ са разгледани, приети и 
утвърдени запасите и ресурсите общо на 73 находища на подземни богатства. От тях 51 
находища  са новорегистрирани, в т.ч. на строителни и скално-облицовъчни материали (43), на  
неметални полезни изкопаеми (4), на  твърди горива (2), природен газ (1) и на медни руди (1). 
На всички титуляри на разрешения, които са представили необходимите Решения да не се 
извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните им 
намерения  или положителна оценка на ДОВОС на инвестиционните им предложения,  са 
издадени Удостоверения за направени търговски открития по реда на Закона за подземните 
богатства. На 20 находища, наличните в Баланса запаси са преизчислени и утвърдени в 
границите на концесионните им площи, въз основа на нови технико-икономически и 
екологични изисквания (кондиции). През годината са приети и утвърдени ресурсите на 2 
находища за които на титулярите са издадени Удостоверения за направени  геоложки открития. 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОБИВА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
В резултат на проучването, добива и първичната преработка (обогатяването) на подземни 
богатства околната среда значително и в голяма степен необратимо се уврежда. Процесът най- 
силно е изразен при експлоатацията на находищата по открит (кариерен) способ и при 
първичната преработка на добитите суровини. Увреждат се почвите и ландшафта като цяло, на 
замърсяване са подложени почвите, водите (повърхностни и подземни) и въздуха. Сериозен 
проблем при добива и първичната преработка на подземните богатства е генерирането на 
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огромни количества отпадъци (земно-скални и шламообразни материали). Оползотворяването 
на тези отпадъци е ограничено, главно поради липса на технологии, потребителски интерес и 
икономически регулатори. 
 
Горивно-енергийни суровини 

 

 Добивът на въглища през годините се запазва относително постоянен, 
приблизително около 26 - 27 Mt1. 
В сравнение с 2008 г. леко е намалено количеството на генерирани отпадъци с близо 7 Mt. 
Количеството на обезвредените отпадъци се е увеличило с близо 20 Mt., в сравнение с  
2008 г.  
Към 31.12.2009 г. съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните 
площи е 1:1, което възстановява пропорцията от предходни години, но като цяло 
развитието на процеса е незадоволително. 
 
През 2009 г. са регистрирани 21 находища и 23 депа и хранилища в експлоатация от 15 
предприятия (Мина Станянци АД, Мина Бели Брег АД, Мина Чукурово АД, ПИРИН 
ОРАНОВО ЕООД, КАНИНА ЕООД, Мина Черно море - Бургас ЕАД, Мина Балкан - 2000 АД, 
Карбон Ивест ООД, Мини Марица изток ЕАД, РЕКОУЛ АД, Каусто - голд АД, Мини открит 
Въгледобив ЕАД, ФУНДАМЕНТАЛ ООД, Въгледобив Бобов дол ЕООД). 
 
Добив на горивно -енергийни суровини 
През 2009 г. са добити общо 26,5 Mt въглища, в т.ч.: 

 - лигнитни -    23,7 Mt  
 - кафяви -    2,6 Mt 
 - черни  -    0,19 Mt 

  
Въздействие на въгледобива върху околната среда 
 
През 2009 г. от въгледобива са генерирани 105,8 Mt отпадъци, като количествата са сходни 
спрямо предходните години (фиг.1), 100 % са отпадъците от разкриване и добив (код 01.01.00). 
Обезвредени са 98,09 M t отпадъци при 73,5 за 2008 г., 49,5 M t за 2007 г. и 42,3 M t за 2006 г. 
Общото количество натрупани отпадъци към 31.12.2009 г. възлиза на 1 815,4 Mt. 
Общо добитите маси и общо преработените маси при добива на въглища са съответно 3 690,9 
M t и 762,6 M t. 
Преобладаващият метод за обезвреждане на отпадъците е депонирането. Образуваните 
отпадъци от разкриването, добива и преработването се депонират изцяло на специализирани 
депа, които се експлоатират от предприятията. 
При добива на горивно- енергийните суровини 96 % от депата са от насипен тип (22 броя) и 4 
% от намивен тип (1 брой). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                           
1 Милиона тона 
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Фиг. 1 Добив, генерирани и обезвредени отпадъци, Mt 
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Източник: ИАОС 

 
При добив на горивно- енергийните суровини заетата площ за 2009 г. съставлява 1 626,2 ha, а 
проектната площ на депата за съхранение на отпадъците е 1 195,4 ha. Проектният и остатъчен 
капацитет на депата и хранилищата от добива и първичната преработка се изчислява съответно 
на 481,1 млн. m3 и 66,6 млн. m3. (фиг. 2. и фиг. 3.). 

 
Фиг. 2 и 3. Характеристики на депата и хранилищата (минни съоръжения) от добива на 
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При добива на въглища през 2009 г. са рекултивирани 179,3 ha при 166,5 ha за 2008 г., 180,7 ha 
за 2007 г. и възстановени за 2006 г. са 177,1 ha. (фиг.4). Общата площ на нарушените терени 
към края на 2009 г. възлиза на 27 446,9 ha и само 8 685 ha- рекултивирани земи. Към 31.12.2009 
г. 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. Изразходваните средства през годината за възстановяване и рекултивация са 
едва 25 500 лв.  

 
 
 

Фиг. 4 Рекултивирани терени от добива на Въглища, ha 
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Метални полезни изкопаеми 
 

Добивът на руди през годините се запазва относително постоянен, приблизително 
около 25 – 27 M t . 
Леко намаляват количествата генерираните отпадъци през 2009 г., но количествата са 
съизмерими с количествата добити суровини. 
При обезвредените отпадъци не се забелязва промяна спрямо 2008 г. 
Възстановените и рекултивирани земи остават относително постоянни през 2008 г. и 2009 
г. Към 31.12.2009 г съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните 
площи е 1:1, което определя развитието на процеса като задоволително. 
  
През 2009 г. са регистрирани 19 находища и 40 депа и хранилища в експлоатация от 12 
предприятия (Бургаски медни мини ЕАД, Странджа Майнинг АД, Евроманган АД, Асарел 
Медет АД, РУДМЕТАЛ АД, ЛЪКИ ИНВЕСТ АД, Горубсо- РОФ АД, Горубсо Златоград АД, 
Горубсо - Мадан АД, Горубсо- Кърджали АД, Елаците мед АД, Челопеч Майнинг ЕАД). 
През 2009 г. са добити 27,9 Mt Метални полезни изкопаеми при 24,2 Mt за 2008 г.,  31,3 Mt за 
2007 г. и 25,02 M t за 2006 г. (фиг.5.). Общо добитите маси и общо преработените маси при 
добива на руди са съответно 713,2 Mt и 260,1 Mt.  
В процеса на минно- добивните дейности са генерирани 46,07 Mt отпадъци при 59,2 Mt за 2008 
г. и 78,8 Mt за 2007 г. Обезвредени са едва 0,02 Mt отпадъци, почти колкото и през 2008 г. 
Общото количество натрупани отпадъци при добива на руди към 31.12.2009 г. възлиза на 
4 026,6 Mt.  

 
Фиг. 5  Добив, генерирани и обезвредените отпадъци, Mt 
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Образуваните отпадъци от разкриването, добив и преработването се депонират изцяло на 
специализирани депа, които се експлоатират от предприятията. 54 % от отпадъците при добив 
на руда са отпадъци при разкриването и добива (01.01.01.) и 46 % са отпадъци от физическата и 
химическата преработка на руди, съдържащи метали (01.03.00). 38 % (15 броя) от депата са от 
намивен и 62 % (25 броя) са от насипен тип. (фиг.6). 

 
Фиг. 6  Вид депа при добива на Метални полезни изкопаеми (Руди) 
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При добив на метални полезни изкопаеми заетата площ е 991,8 ha, а проектната е 2062 ha 
(фиг.7,8). 
  
Фиг. 7 и 8. Характеристики на депата и хранилищата (Минни съоръжения) от добива на 
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През годината от рудодобива са възстановени 214,7 ha при 185,5 ha за 2008 г. и 230,8 ha за 2007 
г (фиг.9). Общата площ на нарушените и рекултивирани земи към края на 2009 г. е 1 165,7 ha 
нарушени и 1 727,5 ha -рекултивирани. През 2009 г. за техническа и биологична рекултивация 
на нарушени земи са изразходвани 36,2 млн. лв. Към 31.12.2009 г. съотношението на нарушени 
площи към общо рекултивирани площи е почти 1:1, като цяло развитието на процеса е 
задоволителен. 
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Фиг. 9 Рекултивирани терени при добива на Руди, ha 
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Неметални материали и суровини 

 

Добивът на неметални материали и суровини отчита леко повишение, с около 6 – 7 
M t. При генерираните и обезвредените отпадъци не се забелязва съществена промяна. 
Възстановените и рекултивирани земи от добива остават почти постоянни. Към 
31.12.2009 г. съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 
5:1, което определя процеса като незадоволителен. 

 
Неметалните материали и суровини са високачествени глини, каолингипс, перлити, фелдшпати, 
каменна сол, скални строителни материали (гранити, риолити, сиенити, мрамори, варовици, 
мергели, доломити). 
При добив на неметални материали и суровини са регистрирани 253 депа и хранилища в 
експлоатация от 210 предприятия. 
През 2009 г. са добити 37,2 Mt  неметални материали и суровини. Генерирани са 3,1 M t 
отпадъци при добива и първичната преработка, а обезвредените отпадъци са 2,8 Mt. (фиг.10). 
Общото количество натрупани отпадъци при добив на неметални материали и суровини към 
31.12.2009 г. възлиза на 74,5 Mt. 
Общо добитите маси и общо преработените маси при добив на неметални материали и 
суровини от първичната преработка са съответно 950,3 Mt и 822,5 Mt. 

 
Фиг. 10 Добив, генерирани и обезвредени отпадъци, Mt 
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При добив на неметални материали и суровини 90 % (227 броя) от депата са от насипен и 10 % 
(26 броя) са от намивен тип (фиг.11). 

 
Фиг.11  Вид депа при добива на неметалните материали и суровини 
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При добив на неметални материали и суровини заетата и проектната площ на депата и 
хранилищата от добива и първичната преработка е съответно 532,5 ha и 785,3 ha. (фиг. 12 и 
13.). Остатъчният капацитет съставлява близо ½ от проектният капацитет при депата и 
хранилищата. (фиг.12 и 13). 

 
Фиг. 12 и 13. Характеристики на депата и хранилищата (Минни съоръжения) от добива 

на Неметални материали и суровини 
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В процеса на добив и първична преработка на неметални материали и суровини през 2009 г. са 
възстановени и рекултивирани 61,6 ha земи, при възстановени за 2008 г. 59,6 ha.  (фиг.14). Към 
края на годината размерът на нарушените земи възлиза на 3 479,2 ha и общо възстановени и 
рекултивирани към 31.12.2009 г. 817,4 ha земи. През 2009 г. за техническа и биологична 
рекултивация на нарушени земи от добива на неметални полезни изкопаеми са изразходвани 
758 599,3 лв. 
Към 31.12.2009 г. съотношението на нарушените площи към общо рекултивираните площи е 
5:1, като цяло развитието на процеса е незадоволителен. 
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Фиг. 14 Рекултивирани терени от добива на Неметални материали и суровини, ha 
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ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ДОБИВА НА 
ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА  
 
Мероприятия през 2009 г. във връзка с ПМС № 140/1992 г., ПМС № 195/2000 г., ПМС № 
74/1998 г.  

 
За ограничаване въздействието на минно- добивната и преработвателна дейност върху 
компонентите на околната среда, през 2009 г. са изпълнявани редица мероприятия, както от 
страна на дружествата в експлоатация, така и по силата на ПМС № 140/1992 г. за рудодобива, 
ПМС № 195/2000 г. за въгледобивната промишленост, ПМС № 74/1998 г. за уранодобивната 
промишленост, както и ПМС 173/2004г. за отстраняване на щети от стари замърсявания до 
момента на приватизация. 
По линия на ПМС № 140/23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно 
закриване на неефективни производствени мощности и последвалите го изменения и 
допълнения, продължават дейностите по ликвидация и рекултивация на минни обекти, 
включени в Приложение № 1 на Постановлението. За 2009 година са изразходвани 4 088 162 лв. 
за предпроектни проучвания, изготвяне на идейни и работни проекти и за тяхното изпълнение. 
По-мащабни обекти, които са изпълнявани през 2009 г. по дружества са: 

“Бургаски медни мини”ЕАД 
• Техническа и биологическа рекултивация на рудник “Пропаднала вода”; 
•  „РП „Мерки за минимизиране на риска от пропадания и деформации в уч-к 

„Пропада” в района на международен път Малко Търново – Истанбул 
• „Мониторинг на хвостохранилище „Върли бряг” и хвостохранилище „Росен” 
• „Техническа и биологична рекултивация на нарушени терени от дейността на рудник 

„Зидарово”. 
“Панагюрски мини”ЕАД 
• Инвестиционен проект „Техническа ликвидация на подпорна стена към 

приемни бункери, утайници за пиритен концентрат и рекултивация на терени в района 
на рудник „Елшица”; 

• Работен проект „Рекултивация на замърсени и нарушени терени от дейността на 
рудник „Радка”. 

 “Еко Елшица”ЕООД 
• Мониторинг  на хвостохранилищата “Елшица” и „Радка”. 
“Еко Медет”ЕООД  
• Хвостохронилище „Медет”. Рекултивация на откоси и площи извън 

границите на концесията, изграждане на дренажни и отводнителни съоръжения в 
зоната на стените 

•  РП „Мониторинг на хвостохранилище „Медет”; 
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• РП : „Рудник „Медет”- Управление и пречистване на води и мониторинг” 
– І етап 

Чипровец”ЕАД  
• РП: Рудник „Мартиново”. Техническа ликвидация на сгради и съоръжения към 

подобект „Претоварна база – с. Боровци”; 
“Маджарово”ЕАД 
• Предварителни прединвестиционни проучвания за Управление и 

пречистване на водите в Маджаровското рудно поле 
• Рекултивация на отвали и пром. площадк  на рудник “Маджарово” ; 
• Мониторинг на обект „Хвостохранилище „Маджарово – 1” и „Временно 

хвостохранилище „Маджарово”. 
“Горубсо Рудозем”ЕАД 
• Техническа ликвидация, рекултивация на нарушени терени и отвали за 

подобекти “Язовирна стена” и “Временно водоснабдяване към р-к “Рибница”; 
• “Мониторинг на руднични води при утаител на VІІ-ма площадка, рудник 

„Рибница” и рудник „Шахоница”. 
„Елисейна”ЕАД(н)  
• Консервация и рекултивация на хвостохранилище “Елисейна”. 
• „Рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Плакалница” 
 

По линия на ПМС №195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на 
вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във 
въгледобива продължават дейностите по ликвидация и рекултивация на обектите, включени в 
Постановлението. За 2009 година са изразходвани 7 213 470 лв. за предпроектни проучвания, 
изготвяне на работни проекти и за тяхното изпълнение 

По-мащабни обекти, които са изпълнявани през 2009 г. са: 
• Техническа ликвидация на надземен комплекс на мина „Здравец”; 
• Техническа ликвидация на надземен комплекс на рудник “Миньор” 
• Ликвидация на надземен комплекс на мина „Пирин”; 
• Рекултивация на нарушени терени, промишлени площадки и табани на територията 

на Хасковска област; 
• Рекултивация на нарушени терени, промишлени площадки и табани на територията 

на област Стара Загора; 
• Техническа ликвидация на рудник “Света Анна” от Мини „Перник”. 
• Техническа ликвидация на подземна минна болница в Мини „Перник”. 
• Техническа ликвидация на подземно защитно съоръжение в Мини “Перник”. 
• Ликвидация на Трета младежка палата на “КОЛОШ - БД“ ЕООД /л/, 
• Ликвидация на Централна Обогатителна Фабрика на Мина “Антра” ЕАД /л/, 
 

По линия на ПМС №74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на 
уранова суровина продължават дейностите по ликвидация и рекултивация на обектите, 
включени в Постановлението. За 2009 година са изразходвани 2 629 583 лв. за предпроектни 
проучвания, изготвяне на работни проекти и за тяхното изпълнение. 
По-мащабни обекти, които са изпълнявани през 2009 г. са:  

• Пречистване на замърсени с уран руднични води на обектите „Искра”, „Бялата 
вода” и „Чора”; 

• Доизграждане на мониторингова мрежа и мониторинг на обектите от закрития 
уранодобив;  

• Рекултивация на нарушени терени на обект „Искра”.  
• Рекултивация на нарушени терени на Буховското рудно поле – участък „Чора”. 
• Довършителни работи по рекултивация на нарушени терени на рудници 

“Дружба 1” и “Дружба 2”, с. Елешница, област Благоевград. 
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• Техническа и биологична рекултивация на утайник на руднични води в 
землището на с. Елешница, област Благоевград. 

 
Превантивен контрол 

 
Осъществяването на превантивният контрол започва в началото на всяка година, с 
разглеждането и приемането на годишните технически проекти на дружествата за добив и 
първична преработка на подземните богатства. В проектите, освен технологията на добив и 
първична преработка на подземните богатства, се залагат и мероприятия по опазване на 
околната среда. Всички минни предприятия са задължени в срок до 30-ти март да внесат в 
МОСВ за съгласуване годишните си проекти. В случай на констатирани пропуски, 
несъответствия и нарушения в инженерните разработки, се дава срок за тяхното отстраняване, 
след което проектите се съгласуват. 
РИОСВ по места извършва регулярни проверки на минните дружества и осъществява контрол 
върху параметрите на околната среда, повлияна от минната дейност. При установяване на 
замърсявания над пределно допустимите стойности се правят предписания за отстраняването 
им, а на виновните лица се налагат санкции, според вида и степента на замърсяването. 
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СЪСТОЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ. 
НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 

 

 В края на 2009 г. броят на защитените територии е 951, с обща площ 582 076,3 ha. 
Приети са четири  нови плана за управление на защитени територии.  
Издадени са 11 заповеди за обявяване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 
Продължава изпълнението на дейностите по Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие и програмата за екологичен мониторинг на Националните 
паркове. 
 

СЪСТОЯНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
 

ФЛОРА И РАСТИТЕЛНОСТ 
Богатството на българския фитогенофонд включва около 3 900 вида висши растения, около 
1300 вида нисши растения и 709 вида лишеи. Потенциалният брой на видовете в българската 
микота е оценен на 20 6701.  
 
Видове под специален режим 
С оглед опазване ресурсите на някои видове лечебни растения с ограничени запаси в природата, 
всяка година министърът на околната среда и водите издава Заповед за ползването на лечебните 
растения под специален режим за текущата година. През 2009 г. Заповед № РД – 73 от 03.02.2009 
г. на министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на 
лечебните растения обхваща 35 растителни вида. Няма промяна на видовете от заповедта от 2008 
г. Не се разрешава събиране на билки от тези видове в националните паркове, както и извън 
определените със заповедта райони и количества. Режимът не се отнася за случаите, когато 
билките се събират за лично ползване. 
Определени са допустимите за събиране количества билки от естествени находища (извън 
територията на националните паркове) на 10 вида лечебни растения. 
Забранените за събиране билки от естествените им находища на територията на цялата страна са 
25 вида лечебни растения, като ограниченията и забраните не се отнасят за количествата билки, 
събирани за лични нужди. 
Практиката през изминалите години отново доказа, че отпуснатите количества  не се използват, а 
се събира много по-малко от природата, което е един щадящ механизъм за видовете и техните 
популации във времето. Изключение прави цвят иглика, която ежегодно е с изцяло използвано 
разрешено количество и с все по-големи заявени количества за събиране. 
Ежегодно под режим на опазване и регулирано ползване се поставя и блатното кокиче (Leucojum 
aestivum). Находищата на вида в по-голямата си част се намират в защитени територии и са обект 
на наблюдение и оценка. През 2009 г. министърът на околната среда и водите със заповед РД - 296 
от 27 април забрани събирането на вида на цялата територия на страната, поради 
незадоволително състояние на популациите. 
Ползването на естествените находища в страната, като източник на генетичен материал за 
отглеждане на блатно кокиче (луковици, семена), се осъществява само с разрешение на МОСВ и 
съгласие на собствениците, при спазване изискванията на Закона за защитените територии и 
Закона за биологичното разнообразие. 
През последните години блатното кокиче е обект на научни проучвания и прилагане на 
биотехнологиите за размножаване с оглед широкото му прилагане в медицината.  
 
 
 

                                                 
1 Повече информация може да се намери в Националния доклад за състоянието на околната среда за 2008 г. 
  http://nfp-bg.eionet.eu.int/eea/bg/publicat/2008/index.htm 
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Нова червена книга на България 
Продължава работата по изготвяне на ново издание на Червена книга на България с 3 тома – 
растения, животни и местообитания, в която са включени и видове гъби и безгръбначни животни.2  
 
ФАУНА  
Фаунистичното разнообразие на страната е високо. Гръбначните животни в България общо 
са около 790 вида, а безгръбначните животни наброяват около 30 000 вида. 3 
 
Безгръбначни 
Общият улов на рапани в Черно море, регистриран през 2009 г., е 2214 тона.  
Режимите, условията и редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, 
черупки и месо се определят със Заповед № РД-361 от 2004 г. на министъра на околната среда и 
водите (Обн. ДВ, бр. 38/2004 г). Заповедта определя разрешения период за събиране (10 май-30 
юни) на лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia);  минималния размер на 
диаметъра на черупката – 28 mm, връщане на маломерните охлюви в природата и изисквания към 
лицата, изкупуващи охлюви (разкриване на изкупвателен пункт, оборудван с хладилно помещение, 
калибровъчни сита и подходящ амбалаж), както и деклариране на количествата, намиращи се на 
склад след определения период. 
 
Риби 
Общият улов на риба и други водни организми за страната през 2009 г. е 8984,79 тона, като 
тенденцията е за повишаване на улова.  
Производството на зарибителен материал в рибовъдните стопанства е намалял, а 
производството на риба за консумация е нараснало.  
Общият брой на функциониращите рибовъдни стопанства през 2009 г.  е  336.  

 
 

Количеството на уловената през 2009 г. риба и други водни организми от стопански риболов 
възлиза на 8 984,79 т., като в сравнение с 2008 г. се забелязва тенденция за повишаване на уловите 
в р. Дунав с 19 % и във вътрешните водоеми с 34 % (табл. 1). 
През месец април 2009 г. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) забрани 
улова на всички видове есетрови риби в р. Дунав и Черно море с цел опазване на популациите им и 
създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство. 
 
Таблица 1 Улов на риба и други водни организми в Черно море, река Дунав и вътрешните 
водоеми, t 

Година Черно море р. Дунав Вътрешни 
водоеми 

Общо 
количество 

2009 7 394,54  96,06 1 494,19 8 984,79 
 

2008 
 

7664,59 
 

81,69 
 

1116,97 
 

8863,25 
2007 7829,7 68,1 1006,1 8903,9 
2006 5629,41 345,86 1569,46 7544,73 
2005 3408,48 360,82 1663,86 5433,16 
2004 3354 404,16 2019,41 5777,57 
2003 9869,7 490,11 1791,9 12151,1 

   Източник: ИАРА, МЗХ 
 
Съгласно Регламент 1139/2008 на съвета за определяне на възможностите за  риболов и 
съответните условия по отношение на определени рибни запаси, приложими в Черно море за 2009 
                                                 
2 Виж 1 
3 Виж 1 
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г. са определени квоти за улов на калкан в рамките на 50 тона за България и общо 12750 тона цаца 
за България и Румъния. 
Според резултатите от проведените през последните години научни изследвания за състоянието на 
запаса на калкан в Черно море общата му експлоатационна биомаса пред българския бряг на Черно 
море през пролетния сезон на 2009 г. се оценява на 1502,04 тона, като понижението в сравнение с 
оценката през 2008 г. е приблизително 24 %.  
През 2009 г. производството на зарибителен материал в рибовъдните стопанства е намалял спрямо 
2008 г. с 151 тона и възлиза на 1849 тона, а производството на риба за консумация е нараснало 
спрямо 2008 г. с 1561 тона и възлиза на 6 722 тона. Най-голям относителен дял има 
производството на дъгова пъстърва и шаран. 
 
Информацията за производство на зарибителен материал, риба и др. водни организми за 
консумация за периода 2001- 2009 г. е представена на фиг.1. 

 
Фиг. 1 Промяна в количеството на произведения зарибителен материал и  на рибата за 

консумация за периода 2001 - 2009 г., t 
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 Източник: ИАРА, МЗХ 
 

През последните години се запазва и тенденцията към развитие на производството на морски 
аквакултури по българското крайбрежие. Производството на черна морска мида през 2009 година е 
в размер на 812,38 тона, като за последните години се наблюдава многократно увеличение. 
С цел опазване и поддържане на естествените популации на риба и други водни организми през 
2009 г. ИАРА извърши зарибяване на вътрешни водни обекти. Броят на разселените риби е както 
следва: с 1 300 000 бр. речна пъстърва са зарибени 131 реки и техните притоци или участъци от 
тях; 95 000 бр. европейски сом, 615 000 бр. шаран и 15 400 бр. есетрови риби. 
През 2009 г. са регистрирани 79 нови рибовъдни стопанства, като 43 от тях топловодни, 9 - 
студеноводни, 15 – соленоводни, 11 – смесени и 1 есетрово.  
 
Основните констатирани нарушения и деструктивни риболовни практики, които са заплаха за 
естествения рибен ресурс са свързани с бракониерство и извършване на риболов с незаконни 
уреди и средства. Това са най-вече мрежи, кърмаци, агрегати за електроулов и др. Деструктивните 
практики предполагат залагане и изваждане на въпросните уреди предимно нощем и по време на 
забрана през размножаването. С цел провеждане на по-ефективна борба с незаконния риболов, 
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури засилва постоянно контролната си дейност, 
както във водите на българската акватория на Черно море, така и в р. Дунав и вътрешните 
водоеми. В сравение с 2008 г. е повишен броят на извършените проверки в обектите за стопански 
риболов с околo 7%, а за любителски риболов с 6 %. 
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В резултат на извършените проверки при констатирани нарушения на Закона за рибарство и 
аквакултури (ЗРА) през 2009 г. са съставени 5 634 констативни протокола; 3 622 акта на 
нарушителите; издадени са 3 404 наказателни постановления и влезлите в сила са 2 823 
наказателни постановления. През отчетната година в сравнение с 2008 г. ИАРА е съставила 
повече АУАН (31%), НП (26%) а влезлите в сила наказателни са нараснали с 32%. 

 
 
Птици  

В резултат на среднозимното преброяване през 2009г. са установени общо 301 741 птици, 
като водолюбивите са 251 416.  
През 2008 г., за шеста поредна година, в България се изпълнява Схемата за мониторинг на 
обикновените видове птици. Индекса на птиците обитаващи горски местообитания бележат 
обща положителна тенденция 8%, докато индекса на птиците обитаващи земеделските земи 
и индекса на птиците, които не са привързани към определено местообитание показват 
негативна тенденция, като са намалели съответно с 10% и близо 40%. 
 
Среднозимно преброяване 
В резултат от среднозимното преброяване през 2009г. са установени общо 301 741 птици, като 
водолюбивите са 251 416. Установени са също 582 дневни грабливи птици, 8 нощни грабливи 
птици и 49 735 други видове. 
В сравнение с 2008 г. числеността на наблюдаваните корморани, пеликани, патици, потапници и 
нирци, дърдавцови и чайкови е значително по-висока. Най-многочислените видове тази година са: 
зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos – 65 602 бр.), голямата белочела гъска (Anser albifrons - 
60 209 бр.), лиската (Fulica atra - 44 586 бр.) и посевната врана (Corvus frugilegus – 34 145 бр.).  
Данните от среднозимните преброявания за промяната в числеността на водолюбивите птици за 
периода 1997- 2009г. са представени за сравнение на фиг. 2. 

 
Фиг. 2 Промяна в числеността на водолюбивите птици за периода 1997- 2009 г. 
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Източник: Българско дружество за защита на птиците 

 
Численостите на установени по време на среднозимните преброявания световно застрашени 
видове за сравнение през 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г. са представени в таблица 2.  
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Таблица 2 Численост на световно застрашени видове птици през януари 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 и 2009г. 

ОБЩ БРОЙ ЕКЗЕМПЛЯРИ 
ВИД 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Малък корморан  
(Ph. pygmeus) 4348 5175 6416 7119 2508 4375 

Къдроглав пеликан 
(P. crispus) 897 782 985 625 412 1140 

Червеногуша гъска 
(B. ruficollis) 37 311 238 2828 642 15 139 11758 

Малка белочела гъска 
(A. erythropus) 0 8 10 0 0 0 

Белоока потапница 
(A. nyroca) 2 5 8 10 4 18 

Тръноопашата потапница 
(O. leucocephala) 131 271 372 0 4 4 

Източник: Българско дружество за защита на птиците 
 
Схема за мониторинг на обикновените видове птици  
През 2009 г., за шеста поредна година бе проведена Схемата за мониторинг на обикновените 
видове птици в България (МОВП), организирана от Българско дружество за защита на птиците. 
След обработване на данните от полевия сезон за 2009 г. е направена оценка за състоянието на 
някои обикновени видове птиците за пет-годишен период 2005 - 2009 г. Оценено е състоянието на 
общо 38 вида птици разделени в три групи, според местообитанията, които обитават: земеделски 
земи, горски местообитания и птици, срещани в повече от един тип местообитания (т.нар. 
„генералисти”). 
Общата оценка на всички оценени видове показва, че тенденцията им за периода 2005-2009 г. 
намалява с близо 10% (Фиг. 3). 
 
Фиг. 3 Обобщен индекс на всички оценени обикновени видове птици за периода 2005-2009 г. 
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Източник: Българско дружество за защита на птиците 
 
Видовете, които намаляват (вкл. умерено и силно) са 29% от общия брой оценени, в сравнение с 
10,5% от видовете, които се увеличават (Таблица 3). При предходната оценка за периода 2005-2008 
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г., видовете, които намаляват, са били 18% от общия същият брой оценени видове (38), а тези, 
които са се увеличавали, са били 13%. 
 
Таблица 3. Обобщени данни за тенденциите на видовете по местообитания за периода 2005-
2009 г. 

Категория на 
тенденцията 

Земеделски 
земи 

(бр. видове) 

Горски 
местообитания 

(бр. видове) 

Други 
местообитания 

(бр. видове) 

Общо 2009 
(бр. видове) 

Силно нарастваща 1   1 
Умерено 

нарастваща 1 2  3 

Стабилна  - - - - 
Неопределена 9 8 6 23 

Умерено 
намаляваща 5  1 6 

Силно 
намаляваща 1  4 5 

Общо оценени 
видове по 

местообитания 
17 10 11 38 

Източник: Българско дружество за защита на птиците 
 
В сравнение с данните от предходната оценка за периода 2005-2008 г., видовете при настоящата 
оценка 2005-2009 г., които силно се увеличават, са намалели от два на един, умерено 
увеличаващите се и умерено намаляващите видове са запазили броя си – съответно три и шест, 
броят на видовете, които намалят значително се е увеличил от един на пет. Същевременно, броят 
на видовете с неопределена тенденция е намалял от 26 на 23. 
Състоянието на видовете птици, обитаващи земеделските земи остава с отрицателен знак и при 
настоящата оценка, като за пет годишния период, оценените видове птици са намалели с близо 
10% (фиг. 4). От таблица 3 се вижда, че птиците, обитаващи земеделски местообитания съдържат 
най-висок общ брой на намаляващи видове (вкл. умерено и силно). За момента не е правено 
проучване за причините за съществуващата тенденция в състоянието на птиците от земеделските 
земи. 

Фиг. 4 Индекс на птиците обитаващи земеделските земи (17 вида) 
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Източник: Българско дружество за защита на птиците 

 
Общата оценка на птиците, обитаващи горски местообитания показва, че птиците от тези 
местообитания се увеличават с близо 8% (фиг. 5). В тази група птици, само два от общо десет вида 
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са с ясно изразена тенденция, а всички останали са с неопределена. Причината за този висок брой 
видове с неопределени тенденции, е че доверителните интервали са в твърде широки граници. 
Високият брой на видове с неопределени тенденции в тази група птици показва, че не е възможно 
да се направи извод за състоянието на птиците от горските местообитания. 

 
 

Фиг. 5 Индекс на птиците обитаващи горски местообитания (10 вида) 
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Източник: Българско дружество за защита на птиците 
 
Общата оценка на птиците, обитаващи повече от един тип местообитание показва, че птиците в 
тази група са с най-значителната негативна тенденция: намалят с близо 40% за последните пет 
години (фиг. 6). Най-високият брой на видове със силно намаляващи тенденции е именно в тази 
категория. Общо четири вида намаляват силно с видово специфични тенденции: Сива врана (74%), 
Черен бързолет (64%), Сирийски пъстър кълвач (52%), Градска лястовица (48%). 

 
 
Фиг. 6 Индекс на птиците, които не са привързани към определено местообитание (11 вида) 
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Източник: Българско дружество за защита на птиците 
 
Причините за изменението на индексите са обект на допълнителни проучвания. На този етап е 
твърде рано да се правят заключения на какво се дължат измененията в тенденциите. Изготвянето 
им е направено със специализиран TRIM софтуер. Данните са изпратени до Пан-Европейската 
схема за мониторинг на птиците и ще бъдат включени в доклад за състоянието на птиците в 
Европа за посочения период. Тъй като птиците са индикатор за състоянието на природната среда, 



 163

показаните тенденции ще послужат за оценка на подходите на управление на местообитанията в 
страната и в Европа. 
 
Ловни видове птици 
Ловните видове птици са глухар, фазан, яребица и кеклик. По данни от таксацията на дивеча през 
2009 г., числеността на глухара е 2 472 бр., като е намаляла с 23% (617 броя) спрямо 2008 г. Тази 
численост на глухара не е реална поради липсата на таксационни данни за 2009 г.  от трите 
национални парка, както и унищожаване на някои големи токовища в района на ДГС Самоков. 
Числеността в ДЛР сочи едно относително стабилизиране на запаса. 
Числеността на фазана е 108 620 бр., намаляла е с 3384 бр. (3%), числеността на яребицата е 
262 991 бр., увеличила се е с 4782 (2%), а числеността на кеклика е 21 402 бр., намаляла е с 1184 
бр. или 6% спрямо 2008 г. (фиг. 7 и 8). 
 
Фиг. 7 Динамика в числеността на 
глухар1997- 2009г. 

Фиг. 8 Динамика в числеността на фазан, за 
яребица и кеклик за периода 1997- 2009 г. 

глухар

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Година

Брой

фазан

яребица

кеклик
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Година

Брой

 
Източник: Изпълнителна агенция по горите    

 
Бозайници 
Данните от таксацията на ловните видове през 2009 г. показват увеличаване на запасите на 
сърната, дивата свиня и тибетския як и намаляване на запасите на благороден елен, елен лопатар и 
муфлон. 
 
През 2009 г. по Наредба 8/2003 г. на МОСВ, МЗГ за реда и условията за издаване на разрешителни 
за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за 
животинските и растителните видове, министърът на околната среда и водите е издал 70 
разрешителни, от които 18 са реализирани за отстрел на диви кози и 4 за кафяви мечки. 
Останалите 24 разрешителни са за научни, консервационни и образователни цели: събиране и 
изследване безгръбначни, улавяне на земноводни и влечуги, опръстеняване, събиране на 
изоставени яйца, преместване на щъркелови гнезда, поставяне на експерименти с птици, снемане 
на биометрични показатели (тегло, размери и др.), вземане на проби (кръвни, слъзни, фекални и 
др.), поставяне на GPS/GSM предаватели на птици и мечки, улавяне на кози с цел реинтродукция в 
ПП "Витоша" и в Сърбия, улавяне на прилепи, събиране на растения. 

Чрез издадените 18 разрешителни за отстрел е разрешен отстрелът на 52 диви кози и 9 
кафяви мечки.  

 
 
Ловни видове 
Данните от таксацията през 2009 г. показват увеличаване на запасите на сърната, дивата свиня и 
тибетския як и намаляване на запасите на благороден елен, елен лопатар и муфлон. При чакала, 
лисицата и скитащите кучета се наблюдава тенденция към увеличаване на числеността, а при 
вълка се наблюдава намаляване на числеността. Нарастването на числеността на чакалите вече е 
осезателно. Тревога буди разширяването на ареала на разпространение на този хищник, който 
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намира подходящи местообитания и в планинската част на ловностопанските райони и 
продължава да бъде лимитиращ фактор за числеността на дивеча.Числеността на основните видове 
дивеч по данни от пролетната таксация през 2009 г., сравнени с тези за периода 2001 - 2008г. е 
представена в табл. 4. На фиг. 9 е представена динамиката в числеността на благороден елен, елен 
лопатар, сърна и дива свиня за периода 1991 - 2009 г. Запасът на благородния елен е под 
допустимият за страната. В сравнение с миналата година общия запас на елена лопатар намалява с 
330 бр. По данни от таксацията наличие на алпийски козирог няма. Спрямо 2008 г. числеността му 
е намаляла с 25 бр., но липсва информация за числеността му в районите на националните паркове. 
Броят на вълците е 2 282 (с 279 бр. по-малко от 2008 г.); чакали - 36 304 (с 2903 бр. повече от 2008 
г.); лисици - 41 896 (с 733 бр. повече от 2008 г); скитащи кучета - 30 169 (с 7 652 бр. повече от 
2008г.).  
През 2008 г. като цяло здравословният статус на дивеча е добър. Основно влияние върху 
състоянието на дивечовите запаси оказват бракониерството и числеността на хищниците. 

 
Таблица 4 Численост на дивеча по данни от пролетната таксация 2001 - 2009 г., броя 
 

ВИД ДИВЕЧ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Благороден елен 17 542 16 264 14 310 15 030 16 021 17 593 18 520 19 067 18 653 
Елен лопатар 3 731 3 748 4 055 4 291 4 708 5 318 5 619 5 545 5 243 
Сърна 63 610 57 245 61 800 63 161 66 552 68 862 71 180 73 295 74 002 
Дива свиня 46 663 42 322 42 410 45 788 52 854 58 448 63 216 63 963 64 852 
Муфлон 2 194 2 111 2 250 2 216 2 667 3 133 3 844 4 372 4 235 
Зубър 62 67 51 51 51 49 54 20 19 
Тибетски як 19 20 21 17 15 16 12 12 18 
Козирог 9 4 6 3 2 47 63 25 0 
Заек 474 461 390 567 354 635 391 343 422 675 374 149 389 195 388 541 386 952

Източник: Изпълнителна агенция по горите 
 
Фиг. 9 Динамика в числеността на благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня и дива 
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ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 
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През 2009 г. не са издавани разрешения за освобождаване на  ГМО на територията на страната, не 
са издавани разрешения за работа с ГМО в контролирани условия и не са регистрирани помещения 
за работа с ГМО в контролирани условия. 
Проведени са редовни заседания на Консултативна комисия по генетично модифицирани 
организми към министъра на околната среда и водите (ККГМО). 
Дейностите в направление «Генетично модифицирани организми» са свързани с подготовка на 
документи, становища и позиции, във връзка с политиката в тази област, както и участие в работни 
групи на национално и международно ниво, някои от които са представени по-долу:  
• Участие в Комитети на компетентните органи, прилагащи Директива 2001/18/ЕС за 

освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда; 
• Участие в Регулаторни комитети по Директива 2001/18/ЕС за освобождаване на 

генетично модифицирани организми в околната среда;  
• Участие в заседания на Работната група по международните въпроси към Съвета по 

околна среда (WPIEI); 
• Участие в Работни групи за създаване на списък  с  новите техники, попадащи в обхвата 

на Директива 2001/18/ЕС за освобождаване на генетично модифицирани организми в 
околната среда и Директива 90/219/ЕС за работа в контролирани условия с генетично 
модифицирани микроорганизми (NTWG). 

 
ГМО - промишлено култивиране 
Законът за генетично модифицираните организми налага система от национални мерки, 
гарантиращи невъзможността за компрометиране на българските земеделски продукти от 
случайно попадане на генетично модифицирани организми (ГМО) в тях. 
Според действащото законодателство за генетично модифицирани организми в  България, за 
свободни от ГМО са обявени териториите, включени в националната екологична мрежа (НАТУРА 
2000) на страната, както и 30-километровия пояс около тях . Освен това е забранено издаването на 
разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда при наличие в съседство на поле с 
екологичен начин на производство. ГМО от пет растителни вида: тютюн, лоза, маслодайна роза, 
пшеница и всички зеленчукови и овощни култури изрично са забранени за освобождаване в 
околната среда и пускането им на пазара. 
 
ГМО -  храни и фуражи 
По смисъла на чл. 395, алинея 1, т. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
Националната ветеринарномедицинска служба осъществява официален контрол за безопасност 
на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи при 
тяхното производство, транспортиране, търговия, съхранение, внасяне, изнасяне и употреба 
относно  продукти, които съдържат или са произведени от генетично модифицирани организми. 
Националната ветеринарномедицинска служба, считано от 01.01.2007 г. не издава 
ветеринарномедицински разрешителни за внос на генетично модифицирани фуражи или техни 
съставки от растителен произход. През 2009 г. Националната ветеринарномедицинска служба не е 
налагала административно наказателни санкции за внос на генетично модифицирани продукти. 
 
Разпределение на генетичните ресурси – достъп, състояние, заплахи 
 
Национална програма по растителните генетични ресурси 
България има изградена национална програма по растителните генетични ресурси (РГР) с 
генбанка, чиито основни приоритети са в съответствие с международните стандарти и 
националните интереси в това направление. Предмет на нейната дейност е съхранение в 
дългосрочен план и документиране на разнообразието от полски и градински култури и техните 
диви родственици, с приоритет на българските произходи. Съхранението се осъществява: ex situ - в 
генбанка;  in vivo колекции в ботаническа градина; in vitro - на вегетативно размножаващи се 
култури (картофи, медицински).  
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Дейността по ex situ съхранение гарантира: дълготрайно използване на РГР на национално и 
интернационално ниво; поддържане видовото разнообразие във времето и пространството; 
Бъдещото развитие на земеделието и екологичния баланс при евентуални промени в климата. 
Националната генбанка на Института по растителни генeтични ресурси (ИРГР), Садово е 
номинирана от Европейската програма по РГР за координатор за България. Със създаването на 
Европейския електронен каталог EURISCO (http://eurisco.ecpgr.org) стана ясно, че България 
притежава най-богатата колекция от растителен генофонд, съхраняван в генбанка за 
Югоизточна Европа. Електронният каталог включва 62 131 образци, от които: 57710 в ИРГР-
Садово, 3857 в ДЗИ-Добрич, 564 в ИПМК-Казанлък. Общият размер на колекцията в 
Националната генбанка-Садово, която се поддържа при условия на средносрочно и дългосрочно 
контролирано съхранение е 57 684 семенни образци от над 1400 растителни вида, представители 
на културната и дива флора, с произход от страната и чужбина. ИРГР е член и на Международния 
институт по биоразнообразие (International Biodiversity), Европейската програма по РГР - European 
Cooperative Programme for Crop Genetic Resources (ECP/GR), Рим и участва в  Project for the  South 
East European Development Network on Plant Genetic Resources (SEEDNET), Швеция  и  поддържане 
на BGR-NI информационна база данни.  
Основните дейности, които насърчават съхранението, охарактеризирането, събирането и 
оползотворяването на  РГР, реализирани в ИРГР и съобразени с международни документи  
включват:  

І. Събиране и обогатяване на колекциите с нова местна генплазма - извършва се чрез 
експедиционна дейност и включва 750 - 800 образци годишно.   

ІІ. Оценка и характеристика на РГР - По  дискриптори на International Biodiversity и 
изискванията на Европейската програма по генетични ресурси, както и по конкретно разработени 
методики. 

ІІІ.  Поддържането на растителния генофонд  - включва няколко аспекта: 
Репродуциране на образци; Размножаване на образците (събрани материали от експедиции, за 
депозиране в генбанката, за обменна колекция); поддържане in vivo и  in garden  на около  500  
вегетативно размножаващи се образци, които не могат да бъдат съхранени в семенната генбанка – 
приоритетно многогодишни фуражни треви, маслодайни, медицински и декоративни  с местен 
произход както и  редки, защитени и еднемични видове; in situ съхранение, което осигурява защита 
на естествени екосистеми и  агро-екосистеми и опазване на диви родственици на културните 
растения); In situ / on farm съхранение (Създаване на база данни за стопани, които отглеждат стари 
традиционни и забравени сортове и култури); номиниране на стопани за on farm съхранение с 
осигуряване на конкретна финансова помощ; Поддържане в in vitro колекции – за поддържане и 
размножаване на вегетативно и  трудно размножаващи се важни селскостопански култури, 
защитени и ендемични, редки и изчезващи видове от медицински, декоративни и др. видове 
растения. 

ІV. Съхранение на РГР в националната генбанка - Дългосрочното съхранение в генбанката 
гарантира запазване на жизнеността на семената и тяхната идентичност от няколко десетки до сто 
и повече години в зависимост от растителния вид.  

V.  Документация - Изграден е сайт за Европейската база данни за растителни генетични 
ресурси. Базата  данни за българската колекция (BGR-National Inventory) беше трансформирана в 
искания формат. Електронният каталог включва 62 131 образци, които са част от Европейския 
каталог за растителни генетични ресурси (EURISCO). 

VІ.  Използване - Събраното, оценено и съхранено, богато растително разнообразие разкрива 
широки възможности за  целенасоченото му използване. Основни дейности в това направление са: 
Обмен на зародишна плазма; Отбор на изходен материал и създаване на нова генетична плазма; 
Идентифициране на РГР с ценни стопански качества за въвеждане в практиката; Демонстративни 
колекции в Ботаническата градина и опитното поле на ИРГР; Познавателна, научна  и 
образователна дейност. 
Съпътстващи дейности 
ИРГР извършва обмен на семенен материал с над 100 генбанки по света; участие в курсове; 
семинари и работни съвещания; интегриране на научните знания в управление на ферми и 
земеделски производства чрез обучение -  курсове, семинари, открити дни и др.; издава брошури и 
практически директиви за производители. 

http://eurisco.ecpgr.org/
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Мерки за ограничаване на неразумните загуби на уникална растителна плазма и за постигане на 
отворен достъп до информацията и обмена на семенни материали с партньорите и ползвателите на 
РГР е необходимо: Създаване на национална информационна база данни - Национален регистър и 
Национална мрежа за документация и информация на растителния генофонд; Установяване на 
адекватна и стабилна връзка между земеделската науката и управленските структури за целите на 
опазване растителното разнообразие; Попълване на липсите в колекцията РГР: диви родственици 
на културните растения; местни форми от градински, зеленчукови, фуражни, декоративни видове; 
Мониторинг на дивите родственици на културните растения в естествените им хабитати; 
Дублиране на уникалната зародишна плазма от колекцията в генбанка  извън страната (Европа), с 
цел опазване от загуби в кризисни ситуации; Осигуряване на финансиране за репродуциране на 
семенните образци с понижена кълняемост.  
 
Ex situ колекции  
Във връзка с опазването на околната среда, в отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси” 
на Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН (бивш 
Институт по ботаника-БАН) са създадени и се поддържат ex situ колекции от редки и застрашени 
растителни видове, като голяма част от тях са лечебни и ароматни растения; събират се семена за 
съхранение в семенни банки; размножават се растения с цел реинтродукция в естествените 
хабитати.  
Създадени са 4 ex situ колекции, три от които са от живи растения и една от растения, поддържани 
в in vitro култури. Живите колекции се намират в Западни Родопи, м. Беглика; на Витоша, м. 
Златните мостове; на експерименталния участък в съседство с оранжерията на института. In vitro 
колекцията се поддържа в Биотехнологичната лаборатория за лечебни растения, при секция 
Приложна ботаника. 

1. Експерименталният участък при ИБЕИ е с площ над един декар. Най-голямата колекция е от 
блатно кокиче (Leucojum aestivum L.), създадена през 2001 г. с одобрение на МОСВ, в рамките на 
научен проект по програмата на НАТО “Наука за мир”: Алтернативни пътища за биопроизводство 
на алкалоиди от редки и защитени лечебни растения от българската флора (NATO SfP 974453 – 
Bioproduction). През 2001-2002 г. е събран генетичен материал от 30 находища на вида в страната 
(цъфтящи растения и/или луковици), както и малко количество семена за научни цели (до 50 g) от 
някои популации.С този материал (3500 луковици) е създадена и се поддържа жива ex situ 
колекция на 400 m2, представяща генетичното разнообразие на вида в България, която в момента 
наброява над 20000 растения и служи за демонстрационни, образователни и научни цели.  
На експерименталния участък се поддържат също живи колекции от български произходи на 
видовете Galanthus nivalis, Galanthus elwesii, Ruta graveolens, Origanum vulgare ssp. hirtum, 
Alchemilla mollis, Alchemilla achtarowii, Alchemilla jumrukczalica. 

2. Колекцията от редки и застрашени видове лечебни растения в местността Беглика в Западни 
Родопи е създадена в резултат на сключен договор между Институт по ботаника-БАН и МОСВ. На 
площ около един декар се поддържат 36 растителни вида, между които Rhodiola rosea, Gentiana 
lutea, Sideritis scardica, Alchemilla mollis, Alchemilla achtarowii, Alchemilla jumrukczalica, Ribes 
nigrum. Експерименталната дейност се провежда по проекти, финансирани от националния фонд 
Научни изследвания, колекцията се допълва непрестанно с генетичен материал, което подпомага 
опазването на фитогенфонда на България в ex situ условия. 

3. Колекцията от високопланински лечебни растения в местността Златните мостове на 
Витоша е създадена благодарение на договор, сключен с ФНИ “Комплексно изследване на 
високопланински защитени, ендемични и редки лечебни растения от Българската флора – опазване 
и устойчиво използване”. На площ от около 100 m2 се поддържат видовете Rhodiola rosea, Gentiana 
lutea, Sideritis scardica, Alchemilla mollis, Alchemilla achtarowii, Alchemilla jumrukczalica. 

4. In vitro колекцията, поддържана в Биотехнологичната лаборатория за лечебни растения, се 
състои от селектирани клонове от редки лечебни растения, както и от култури на ендемични 
растителни видове. Поддържат се високопродуктивни на галантамин клонове от Leucojum 
aestivum, подходящи за иницииране на производствени насаждения. Култури от Ruscus aculeatus, 
Ruscus hypoglossum, Alchemilla mollis, Alchemilla achtarowii, Alchemilla bundericensis са в процес на 
фитохимично изследване с цел селекция на ценни изходни форми. Поддържат се култури от редки 
и ендемични видове като Tulipa urumowii, Astragalus physocalyx, Lilium jankae, Papaver degenii и 



 168

др., с цел реинтродукция в естествените им хабитати. Изследванията се извършват по проекти, 
финансирани от НАТО, МОСВ, ФНИ, ЕИП, ЕС. 
 
Семенни колекции  

1. В периода 2005-2010 г. ИБ-БАН, сега вече ИБЕИ е партньор на Millennium Seed Bank, Royal 
Botanic Gardens, Kew, UK. Проектът Millennium Seed Bank (MSB) е международна инициатива за 
сътрудничество в опазване на растенията – световна консервационна програма, инициирана, 
развита и управлявана от Отдела за консервация на семена към Royal Botanic Gardens, Kew, UK. 
Основни цели на проекта до 2010 година бяха: събиране и съхранение на 10% (над 24 000 вида) от 
световната семенна флора, научни изследвания за подобряване на всички аспекти на 
консервацията на семена и реинтродукция на видове в естествените местообитания, насърчаване 
на консервационните дейности по света чрез улесняване достъпа до семена от редки и ценни 
видове и внедряване на технологии за съхраняване на семена, поддържане и повишаване на 
обществения интерес в областта на опазване на растенията с разширяване на международното 
сътрудничество. Институтът по ботаника – БАН и Millennium Seed Bank, Royal Botanic Gardens, 
Kew, UK работят по проект „Събиране на семена от видове от естествената българска флора за 
консервация в MSB, UK“ финансиран от RBG, Kew, UK с приемане на поетапни годишни 
програми в рамките на Меморандуми за сътрудничество (2005-2006, 2006-2007, 2007-2012) в духа 
на CITES, СВD и приложимите регионални и национални законодателства за биоразнообразие, 
достъп и трансфер на растителни генетични ресурси, при строго спазване на възприети еколого-
съобразни норми за събиране. Събрани и депозирани за съхранение в MSB в периода 2005-2009 г. 
са 486 семенни колекции с хербарни ваучери от 464 вида от естествената флора на България, 76 от 
които защитени, 114 включени в Червен списък на висшите растения от Българската флора (2009), 
161 с икономическо значение, с предимство са събирани видове от консервационно значими и 
застрашени хабитати.  
Събирането на семена от защитени видове става при спазване на Закона за биологичното 
разнообразие и Наредба № 8 от 12. 12. 2003 на МОСВ за реда и условията за издаване на 
разрешителни за изключенията на забраните въведени със ЗБР за видовете от Приложение № 3. 
Колекциите са придружени със сертификати за ботаническа идентификация от института и данни 
по стандартен образец на MSB. Съгласно меморандума семената са на разположение 
изключително само за научни и реинтродукционни цели без комерсиализация, като за 
предоставянето им на трети лица е възможно само със съгласие на Института по ботаника - БАН.  

2. По допълнително изискване на МОСВ през 2009 г., 10% от всяка семенна колекция от 
защитен вид (11 броя), са предадени за дългосрочно съхранение и в Националната семенна банка 
към Института по растителни генeтични ресурси „К. Малков”, гр. Садово.  
 
 

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 
 
Националната екологична мрежа включва защитени територии, обявени съгласно българското 
специално законодателство и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа 
"НАТУРА 2000". 
 

Към 31.12.2009г. броят на защитените територии е 951, с обща площ 582 076,3 ha. Приети 
са четири  нови плана за управление на защитени територии.  
Приетият от Министерски съвет списък със защитени зони включва 114 защитени зони за 
опазване на дивите птици и 228 защитени зони за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна, покриващи 33,8% от територията на страната. Издадени са 11 
заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици. 
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Защитени територии (по Закона за защитените територии) 
В края на 2009г. броят на защитените територии (ЗТ) е 951 с обща площ 582 076,3 ha (5,2% от 
територията на страната). Разпределението по категории е представено в таблица 5 (категориите 
съответстват на IUCN), а промяната в площта на фиг. 10. През 2009г. са обявени 2 защитени 
местности, а 1 защитена местност е заличена.  
През 2009г. продължи провеждането на процедури по актуализация  на площите на защитените 
територии на основание на чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), даващо 
възможност за коректно отразяване на площите им, произтичащо в резултат на по-точни и 
съвременни замервания, при запазване на границите, определени със заповедите им за обявяване. 
През 2009 г. са актуализирани площите на 11 бр. защитени територии: 1 резерват, 4  защитени 
местности и 6 природни забележителности. 

  
Таблица 5 Разпределение на броя и площта на защитените територии по категории  
 

Брой към 31.12. Площ, ha Категории защитени 
територии 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

Резервати 55 55 77014,2 77021,9 
Национални паркове 3 3 150362,3 150362,3 
Природни забележителности 345 345 16707 16876,8 
Поддържани резервати 35 35 4515,1 4515,1 
Природни паркове 11 11 256455,7 256455,7 
Защитени местности 501 502 76681,6 76844,5 
Общо защитени територии 950 951 581 735,9 582 076,3 

Източник: МОСВ - НСЗП 
 

Фиг. 10 Промяна в площта на защитените територии за периода 1991 – 2009 г., ha 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Година

ha

 
Източник: МОСВ – НСЗП 
 
Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защитените територии, за защитените територии се 
разработват планове за управление. През 2009г. са приети 4 плана за управление на: 

o поддържан резерват Конски дол (Заповед № РД- 678/12.10.2009 г.) 
o поддържан резерват Тъмна гора (Заповед № РД- 678/12.10.2009 г.) 
o защитени местности Широка поляна, Кавал тепе, Студената чучурка и Слънчева 

поляна (Заповед № РД-165 от 09.03.2009г./ДВ бр. 24/31.03.2009г.); 
o защитени местности Чатъма, Батльбоаз и Самодивска поляна (Заповед № РД-157 от 

06.03.2009г., ДВ бр. 24/31.03.2009г.); 
o други. 
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През 2009 г. Комитетът на министрите към Съвета на Европа присъди Европейски диплом за 
защитена територия на Национален парк „Централен Балкан”, като по този начин страната ни 
стана 26-тата европейска страна, удостоена с това престижно международно отличие. 
Европейският Диплом за защитени територии се присъжда от 1965 г. на защитени територии със 
специална Европейска значимост за опазването на биологичното, геоложкото и ландшафтно 
разнообразие. Той е награда, която оценява не само качествата на природното наследство на 
отличената територия, но и ефективността на нейната защита и система на управление.  
Европейският диплом за защитени територии е гаранция за постигането на европейски стандарти в 
опазването на природата и управлението на защитените територии. Той е международно 
признание с особена значимост за цялостната политика на държавата в областта на опазването на 
природата.  
 
Защитени зони 
   
През 2009 г. продължи работата по обявяване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 
2000, като в Държавен вестник са обнародвани 11 бр. заповеди за защитени зони за опазване на 
дивите птици, от които 9 са включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. 
на Министерския съвет, а 2 са включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 
г. на Министерския съвет .   
През 2009 г. е обнародвана в Държавен вестник Наредбата за условията и реда за разработване и 
утвърждаване на планове за управление на защитени зони.   
В Закона за биологичното разнообразие е предвидена възможност, в случай на наличие на 
опасност от увреждане на защитени зони, преди да бъдат издадени заповеди за обявяването им, 
министърът на околната среда и водите да забранява или ограничава отделни дейности в 
границите на зоните. Срокът на тези заповеди е до две години.  
През 2009 г. със заповед на министъра на околната среда и водите е удължен срока на действие на 
издадената през 2008 г. заповед по чл. 19, ал. 1 от ЗБР защитена зона за опазване на природните 
местообитания от НАТУРА 2000 „Комплекс Калиакра”.  
През 2009 г. дирекция “НСЗП”, като бенефициент по приоритетна ос 3 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007 - 2013 г.” има издадени заповеди на министъра на околната среда и водите № 
РД-ОП-24/02.07.2009 г., РД-ОП-25/02.07.2009 г. и РД-ОП-26/02.07.2009 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за проекти DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние природните местообитания и видове – фаза I”, DIR-59318-2-3 
„Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа 
Натура 2000” и DIR-59318-3-4 „Национална информационна и комуникационна стратегия за 
мрежата Натура 2000”. 
 
Мониторингови дейности в защитени територии 
 
Национални паркове 

Направените изследвания на качеството на водите по отношение на 
физикохимичните параметри през 2009 г. отразяват доброто състояние на реките и езерата 
на територията на трите Национални парка. 

Данните от мониторинг на биологичните обекти на територията на трите 
Национални парка като цяло показват добро състояние на наблюдаваните видове 
През 2009 г. 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 физикохимичните параметри през 2009 г. отразяват 
доброто състояние на реките и езерата на територията на трите Национални парка. Стойностите на 
анализираните показатели са в нормите за води I категория, само в единични  пунктове на 
територията на трите национални парка концентрациите на амониев азот и фосфати са малко по-
високи от нормата за I категория води, но са по-ниски от нормите за II категория. 
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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 ,биохимична потребност от кислород (БПК5), перманганатна 
окисляемост  (ХПК – Mn) , амониев, нитратен и нитритен  азот, фосфати .  
На фиг. 11 и фиг. 12 е представено изменението на концентрацията на основните показатели за 
качество на повърхностни води  в Националните паркове. Използвани са осреднени стойности от 
всички пунктове на територията на трите Национални парка от всички пробонабирания. 
 

Фиг. 11 Изменение на средните концентрации на разтворен О2, ХПК – Mn и БПК5 в 
повърхностните води в трите национални парка за периода 2004 – 2009 г. 
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Източник: ИАОС 
 
Фиг. 12 Изменение на средните концентрации на амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, 

фосфати в повърхностните води в трите национални парка за периода 2004 – 2009 г. 
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Източник: ИАОС 
 

От проведения мониторинг на биологичното разнообразие в НП „Рила” през 2009 г. може да се 
направи следното обобщение: от наблюдаваните 6 вида бозайници, състоянието на 2 е добро (вълк, 
кафява мечка); на 3 вида е задоволително (дива коза, сърна и дива свиня) и на един вид е лошо 
(благороден елен). Основните фактори, които влияят неблагоприятно върху състоянието на 
популациите са безпокоене от страна на туристите и бракониерство. На територията на НП “Рила“ 
е проведен мониторинг на 8 вида птици. 
Наблюдавани са 4 консервационно значими растителни вида, състоянието им е добро. 
Състоянието на черната боровинка е добро, като най-силно влияние върху развитието и оказват 
метеорологичните условия. 
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През 2009 г. в НП “Централен Балкан“ е проведен мониторинг на 8 вида консервационно значими 
растения. Основните лимитиращи фактори, които оказват най-силно влияние върху развитието им 
са туризъм и бракониерско събиране, но общото им състояние е добро. Състоянието на 
наблюдаваните 7 вида бозайници е добро. Дивата коза е наблюдавана в 7 паркови участъка. 
Състоянието и в 4 от наблюдаваните участъка е добро, в 2 е задоволително, а в ПУ Тетевен не се 
среща. От проведения мониторинг на 15 вида птици може да се направи следното обобщение: 
състоянието на 5 от тях (белоопашат мишелов, скален орел, кеклик, яребица и жълтоклюна гарга) е 
добро, на 1 вид (белогръб кълвач) е задоволително, на 5 вида (орел змияр, ловен сокол, сокол 
скитник, лещарка и скалолазка) е незадоволително и на 2 вида (врабчова кукумявка и бухал) е 
неясно, наблюдавани  са 2 екземпляра царски орел - състоянието му е лошо). За разлика от 2007 г. 
през 2008 г. и 2009 г. не е наблюдавана уралска улулица. 
През 2009 г. в НП “Пирин“ е проведен мониторинг на 9 вида бозайници (дива коза, мечка и вълк, 
дива свиня, сърна, дива котка, заек, златка и лисица). Състоянието на популациите на 5 вида 
(еделвайс, урумов окситропсис, петниста тинтява, жълта тинтява и вихренска злолетница) от 
наблюдаваните 8 консервационно значими растителни вида е добро, на пиринския девисил, 
пиринския мак и пиринската мащерка е задоволително. На територията на НП “Пирин“ е проведен 
мониторинг на 13 вида птици. 
За индикатори в националните паркове са избрани: числеността на 2 вида бозайници (мечка и дива 
коза), числеността на два вида птици (скален орел и сокол скитник). Тези видове са избрани, 
защото се срещат и в трите национални парка и има достатъчно данни, за да се направи някаква 
оценка (фиг.13, 14 и 15). 
 
Фиг. 13 Промяна в числеността на скалния орел и сокола скитник в трите национални парка 
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Фиг. 14 Промяна на числеността на дивата 
коза в 3-те НП за периода 2005- 2009г. 

Фиг. 15 Промяна в числеността на мечката 
в 3-те НП за периода 2005-2009г 
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НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
 
През 2009 г. продължи изпълнението на дейностите по НСМБР, като според капацитета на 
регионалните структури (РИОСВ, ДНП и ДПП) се прилагат някои от методиките за мониторинг на 
видове. Проведен е мониторинг на 80 вида гъби, растения и гръбначни животни от 7 систематични 
групи и на 147 вида птици – по една от методиките – Среднозимно преброяване. Получени са 597 
попълнени полеви формуляра.  
 
В изпълнение на плана за действие на дива коза и кафява мечка и дейностите по НСМБР за първи 
път се проведе национален мониторинг на двата вида, които обхвана всички основните места за 
мониторинг, според методиките на НСМБР. Мониторинга на кафява мечка се проведе в края на 
месец октомври, а на дива коза в началото на месец ноември. Преди провеждането на мониторинга 
се проведе обучение на служителите на ДНП, РИОСВ към МОСВ, както и на служители на ДЛС и 
ДГС при МЗХ в прилагането на методиките на терен. През есента на 2009 г. на територията на 84 
маршрута са установени 102 уникални следи на кафява мечка. По отношение на дивата коза, от 
обходените 50 маршрута са установени 1180 екземпляра. 
  
 
 
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ЗАЩИТЕНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 
 
Промени в нормативната уредба в областта на биологичното разнообразие и защитените 
територии, прилагане на екологичното законодателство - проблеми, наказателни процедури 
През 2009 г. беше подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните 
растения, с цел отпадане на текстове, свързани с членството на страната в ЕС и допълване на 
текстове, относно функциите на органите към съответните две наредби към закона. 
 
В Проект на МИЕТ за премахване и намаляване с 20% на административните тежести на бизнеса са 
описани 34 закона, като в областта на БР са Закона за защитените територии и Закона за лечебните 
растения, по които се предвиждат промени, предложени от бизнеса, за постигане на целта на 
проекта с изработване и изпълнение на мерки по одобрен от Министерски съвет План за действие. 
 
Във връзка с констатирани неточности и непълноти при транспонирането в законодателството на 
Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО, относно работата с генетично 
модифицирани микроорганизми в контролирани условия и на Директива 2001/18/ЕС, относно 
съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми и отменяща 
Директива на Съвета 90/220/ЕИО, през 2009 г. беше разработен и внесен в Народното събрание 
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми, 
чрез който се цели постигане на пълно съответствие на националното законодателство с 
европейските норми. Съгласно новите промени в Закона за генетично модифицирани организми са 
въведени забрани за отглеждане и освобождаване в околната среда на ГМО в следните територии: 

1. в границите на защитените територии по Закона за защитените територии и в 
границите на защитените зони от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие; 

2. на отстояние по-малко от 30 km от границите на териториите по т. 1; 
3. на отстояние по-малко от 10 km от стационарни пчелини, регистрирани по реда на 

Закона за пчеларството; 
4. на отстояние по-малко от 7 km от площи с биологичен начин на производство на 

селскостопанска продукция; 
5. на отстояния по-малки от тези, посочени в приложение № 2, по отношение на площи с 

традиционен начин на производство. 
Забранява се освобождаването в околната среда и пускането на пазара на ГМО, съдържащи 
маркерни гени за антибиотична резистентност. 
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Забранява се освобождаването в околната среда и пускането на пазара на следните ГМО: тютюн, 
лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури. 
 
Предприети мерки за опазване и възстановяване на ценни видове и хабитати (проекти, 
изразходвани средства) 
 
За 2009 г. има издадени 67 разрешителни по Наредба No 8 от 12.12.2003 г.  
За растителни видове са издадени 14 разрешителни, на различни оранизации и екипи за цялата 
страна. Предвидено е 10% от семената от застрашени видове да се предават в Националната ген-
банка към Института за растителни генетични ресурси в Садово, с цел опазване на ресурса. 
По Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за условията и реда за издаване на неместни или повторно 
въвеждане на местни животински и растителни видове в природата има издадени 2 разрешителни: 
1) за развъждане и отглеждане на барамунди (Lates calcarifer), 2) внасяне с цел развъждане и 
отглеждане в инсектариум на 20 неместни видове пеперуди. 
 
Изпълнение на дейности от Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005 
– 2010 г. 
 
Дейности по Рамковата Конвенция на ООН за биологично разнообразие (КБР) - През м. април в 
Париж се проведе 13-тата среща на Спомагателния орган по научните, техническите и 
технологичните въпроси към КБР, където в рамките на една седмица бяха подготвени редица 
документи, относно основните направления за биоразнообразие в горите, земеделските земи, 
водните басейни, островни държави; изпълнение на трите цели на конвенцията (опазване на БР; 
устойчиво ползване; достъп и разпределение на генетичните ресурси) - обсъждания по редица 
световно критично застрашени видове; мерки на глобално, регионално и национално ниво. По 
всички въпроси се стигна до съгласие и съответно до изготвяне на документи, които да послужат 
на Секретариата на Конвенцията за подготовка на решения, които да бъдат приети от страните-
членки за изпълнение, с изключение на текстовете по създаване на международен Протокол за 
достъп до генетични ресурси. По последния въпрос мненията  и желанията на страните бяха 
толкова разнообразни, че не се постигна съгласие по нито една глава на бъдещия протокол, което 
ще се доработва на следващи срещи по тези въпроси. 
 
Международният ден на БР - 22 май с мото “Инвазивните чужди видове  - заплаха за биологичното 
разнообразие”, бе отбелязан в цялата страна със съдействието на РИОСВ и техните партньори 
(общини, училища, НПО). Целта е да се обърне внимание на обществото върху проблема за 
превенция и управление на инвазивните видове и сътрудничеството между държавите в тази 
област. Инвазивните чужди видове могат да бъдат пренесени на нови места непреднамерено, като 
глобализацията благоприятства този процес чрез разширяване на търговията, транспорта и 
туризма. Щетите, предизвикани от инвазивните видове и средствата, необходими за ограничаване 
и контрол на тяхното негативно въздействие имат значимо финансово измерение.  
В страната бе създадена нова Междуведомствена група по въпросите на “Биологично разнообразие 
и климатични промени” в синхрон с новите предизвикателства за адаптацията на видовете и 
смекчаване на условията и настъпилите промени. Участниците в групата дадоха множество 
предложения за обща работа между институциите и се прие решение за разработване на 
Национална стратегия по тези въпроси. 
 
В края на годината Междуведомствената координационна работна група към Конвенцията по 
биологично разнообразие, създадена през 2008 г., се събра да обсъди и постави началото на 
инициативите на национално и регионално ниво за предстоящата 2010 г. – обявена с Резолюция на 
ООН за “Международна година на биологичното разнообразие”. 
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Дейности по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата 
фауна и флора (CITES) 
 
Конвенцията CITES е международно споразумение, което има за цел да предотврати изчезването на 
видове в резултат на търговията с тях. Прилагането и в България се осъществява чрез спазване на 
разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Компетентната институция за прилагане на 
Конвенцията е Министерството на околната среда и водите. От 1 януари 2007 България прилага 
Регламент № 338/97 на Съвета относно опазването на видовете от дивата флора и фауна чрез 
регулиране на търговията с тях 
 
През 2009 г. по CITES са издадени общо 175 разрешителни/сертификати, от които 147 за внос, 16 
общо за износ и за ре-експорт, 10 съгласно чл. 8 (Разпоредби отнасящи се до контрола на 
търговски дейности за видове в приложение А) от регламент 338/97 за живи животни и трофеи, 1 
съгласно чл. 9 (Движение на живи екземпляри) от Регламент 338/97, 1 - за пътуваща изложба.  
Разрешителните за внос са за малки кожени изделия (каишки за часовници, гривни и др.), ловни 
трофеи (вкл. кожи, черепи, крака, копита, бивни), кожени облекла.  Разрешителните за износ са за 
черен хайвер и ловни трофеи (кожи). Ре-експортът е на малки кожени изделия.   
 
Общо обект на търговия (включително обмен) по смисъла на Конвенцията са били 580 екземпляра 
от 31 вида животни (с изключение на риби), включени в приложенията на CITES, от които 13 вида 
бозайници, 8 вида (вкл. 2 подвида) влечуги и 9 вида безгръбначни.  
 
През 2009 г. България е изнесла общо 309 кг. хайвер от 3 вида есетрови, един хибрид. Хайверът е 
произведен от три есетрови вида и един хибрид. Хайверът е произведен в аквакултури. Внесени са 
100 екземпляра живи камъни Sclerantia spp. и 75 кг скали ( Scleractinia spp.)   и 101,832 кг. от три 
растителни вида: червено алое, худия и африканска череша  (Aloe ferox, Hoodia gordonii and Prunus 
africana). 
През 2009 г. са задържани следните части от CITES видове: 39 бр. кожени изделия от крокодили и 
43 бр. изделия от слонова кост.  
 
В България има регистрирани 5 спасителни центъра (2 за растения и 3 за животни) за настаняване 
на конфискувани живи екземпляри: Зоологическа градина – София, Общинско предприятие 
„Зоокът-Варна”, Център за рехабилитация и размножаване на редки видове на Сдружение с 
нестопанска цел „Зелени Балкани-Стара Загора”, Ботаническа градина при БАН, София и 
Ботаническа градина на Софийски университет „Св. Климент Охридски” на територията на 
архитектурно-парков комплекс „Двореца”-гр. Балчик. Спасителните центрове са определени със 
заповед № 242/14.03.2003 на Министъра на околната среда и водите. 
 
Инвазивни видове 
Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Национален план за действие 
(2006-2010 г.) определят инвазивните и интродуцирани видове като една от основните заплахи за 
биоразнообразието в страната.  
 
Българското законодателство определя Министерството на околната среда и водите като основна 
институция, отговорна за формиране на политиката по отношение на чуждите и инвазивните 
видове. МОСВ работи в тясно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните, 
Държавната агенция по горите, научните институции и неправителствените организации.  
 
България участва активно в международните усилия за ограничаване негативното въздействие на 
инвазивните видове, които се извършват в рамките на Европейския съюз и подписаните от 
страната ни международни конвенции.  
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Извършената оценка на чуждите и инвазивни видове в България показва, че тяхното влияние върху 
естествените екосистеми е в рамките на констатираното за континенталните райони на Европа, 
като най-чувствителни и застрашени са водните екосистеми.  
 
Действията на Министерството на околната среда и водите по отношение на чуждите инвазивни 
видове са насочени към увеличаване на обществената информираност, подобряване координацията 
между институциите, изграждане на научен капацитет и подготовка за допълване на 
законодателните мерки и за разработване на стратегически документ относно политиката на 
страната към инвазивните видове. През 2009 г. страната ни подкрепи усилията за международната 
общност за повишаване на общественото познание за заплахата от инвазивните чужди видове, като 
се включи в отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие, посветен на 
тази тема. 
Едновременно с това в страната се прилагат някои специални мерки по отношение на инвазивни 
видове с вредни икономически последствия. Те са свързани с проучване на биологията и 
екологията на видовете, естествените им неприятели, методите и средствата за намаляване на 
популациите и ограничаване на вредното им въздействие върху технологичните процеси. Като 
примери могат да се посочат мидата зебра (Dreissena polymorpha), рапана (Rapana thomassiana), 
кестенов листоминиращ молец (Cameraria ohridella) и редица др. Мерки за ограничаване 
разпространението на инвазивни растителни видове са прилагани в някои чувствителни територии 
покрай р. Дунав и Черноморското крайбрежие.  
Основните научни звена, в които се извършват проучвания, свързани с инвазивни видове са 
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и  Института по океанология на 
Българска академия на науките , Институт по рибни ресурси на Селскостопанската академия и 
Лесотехническия университет в София. 
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2007 3 704 015 93 081 310 889 509 4 108 494
2008 3 721 451 78 898 314 205 - 4 114 552
2009 3 749 129 73 959 307 808 - 4 130 892

2 -

3

3
%

2007 6 565 982 5 696 724 40,35

2008 6 847 351 6 070 861 43,00
2009 7 010 831 5 464 966 38,70

. 1
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МОНИТОРИНГ НА ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ 
 
Горите, представлявайки разнообразен по характер хабитат, имат особено значение, както за 
опазването на биологичното разнообразие, така и за регулиране на климата и опазване на 
природните ресурси. Стопанисването на горите цели не само обезпечаване на 
дървопроизводителните функции на гората, но и поддържането на екосистемните  и услуги. Това 
се постига чрез устойчиво управление на горските ресурси, представлявайки ефективна система на 
баланс между екологичните и икономически интереси. Наличието на информация относно 
факторите, влияещи върху състоянието на горските екосистеми е едно от най-важните условия за 
устойчиво управление на горските ресурси. Съществуващите тенденции към изменение и 
засушаване на климата, както и промени в здравословното състояние на горите, налагат 
извършването на мониторинг на горските екосистеми на две нива: 

• Ниво I (широкомащабен мониторинг) обхваща към момента 159 пробни площи, където 
ежегодно се събира информация за обезлистване и промяна в оцветяването на короните, 
определят се причинителите на наблюдаваните симптоми на заболяване и повреди, 
анализират се настъпилите промени в здравословното състояние на дървесните видове и 
насажденията, анализира се връзката на наблюдаваните повреди с условията на 
месторастене, с основните климатични показатели, почвени характеристики, замърсяване 
на въздуха и др.  ; 

• На ниво II (интензивен мониторинг) се извършват наблюдения в 3 стационара –  Витиня, 
Юндола и Старо Оряхово. За разлика от широкомащабния, при интензивния мониторинг се 
извършват наблюдения и анализи върху по-голям брой показатели на по-кратки интервали 
и върху ограничен брой пробни площи. Целта на тези наблюдения е да се установят 
взаимовръзките между местообитанията, стресовите фактори и състоянието на горските 
екосистеми. 
Получените, в рамките на мониторинговата програма, данни дават възможност за 

извършване на задълбочен анализ за растежа, производителността, здравословното състояние и 
устойчивостта на горските насаждения. 
Като едно от най-важните постижения на дългогодишния мониторинг на горите в България и 
Европа, е разработването на хармонизирана система от индикатори и критерии за здравословното 
състояние на горите, така също и съответните методи за наблюдение. Прилагането на тези методи 
ни позволява добра сравнимост на резултатите получени от мониторинговите дейности. 

 

Широкомащабен мониторинг на горски екосистеми. Оценка здравословното състояние 
горите 

Информация относно пробните площи 
През 2009 г. стартира проект FutMon – LIFE 07 ENV/DE/000218 “Бъдещо развитие и изграждане 
на единна мониторингова система на горите на ниво Европейски съюз” с цел ревизиране на 
съществуващите и залагане на нови постоянни пробни площи за наблюдение на горските 
екосистеми на ниво – I. Съгласно Регулация № 614/2007 на Европейския парламент и Съвета, 
компонент “Политика и управление в областта на околната среда”, главна цел "ГОРИ", проектът 
цели осигуряване на научна информация  по отношение на качествените и количествени 
характеристики на горските ресурси, което ще позволи политически решения, свързани с 
управлението на горите да се взимат на ниво Европейски съюз. Проектът FutMon – LIFE 07 
ENV/DE/000218 е финансиран по програма Life + на Европейската комисия, а асоцииран 
бенефициент е Изпълнителна агенция по околна сред  при Министерство на околната среда и 
водите. Мрежата за мониторинг и инвентаризация съгласно проекта трябва да се изгради за две 
години. 
Във връзка с изграждането на мрежата за мониторинг на горските екосистеми и интегрирането и в 
системата за инвентаризация на гори се възприе на база  процентното разпределение на дървесните 
видове по площ и запас да се заложат 69 ПП от иглолистни и 90 ПП от широколистни видове 
(Таблица 3). През 2009 г. бяха ревизирани и заложени общо 149 ПП от тях. Значителна част от 
подбраните ПП са от досегашната мрежа за мониторинг, но има и напълно нови ПП  Броят на ПП 
по дървесни видове и райони е съгласуван с Изпълнителна Агенция по горите (ИАГ). 
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Таблица 3 Разпределение на пробните площи по дървесни видове, брой 
 

Дървесен вид Съгласувано с ИАГ Заложени през 2009 г. 

Иглолистни 69 61 
1. Бял бор 31 25 
2. Черен бор 21 23 
3. Смърч 11 9 
4. Ела 6 4 
Широколистни 90 88 
1. Бук 40 37 
2. Дъбове, в т.ч. 37 35 
- горун - 15 
- благун - 19 
- червен дъб - 1 
3. Цер 11 13 
4. Габър и др. 2 3 

Общо: 159 149 
Източник:ИАОС 
 
При изграждането на новата мрежа за наблюдение на горските екосистеми са спазени следните 
критерии: 

1. Новата мрежа за мониторинг на горите трябва да запази максимален брой  пробни 
площи, създадени във връзка с изпълнение на мониторинговата програма по ICP 
Forest. По този начин се цели в максимална степен да се запази базата данни, 
натрупана през годините в резултат на мониторинга. 

2.  Пробните площи трябва да са представителни за типовете гори в България 
3. Част от пробните площи трябва да се заложат в защитени зони от Екологичната 

мрежа на България – Натура 2000 като целта е да се събира информация относно 
състоянието на горските екосистеми в характерни природни местообитания, обект 
на опазване. 

4. Процентното разпределение на пробните площи по дървесни видове и произход, да 
съответстват на разпределението им в горския фонд на страната.  

5. При необходимост подмяна на пробни площи, засегнати от различни фактори като 
изведени сечи, ветровали, оформяне на втори етаж от друг дървесен вид и др. 

Оценка на короните – обезлистване и промяна в оцветяването. Определяне причинителите 
на наблюдаваните симптоми на увреждания  
 
През 2009 г. са обследвани 159 пробни площи (149 ПП ревизирани и 10 от старата мрежа за 
мониторинг), разположени в пресечните точки на квадратна мрежа с размери 16 х 16 , 8 х 8 и 4 х 4 
км. В 30 броя пробни площи проучването е комплексно. Общият брой на обследваните дървета е 5 
560, от които 2 360 иглолистни и 3 200 широколистни. 
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Източник:ИАОС 
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Качество на атмосферния въздух  
 

 Средногодишните концентрации на серни диоксиди и в трите стационара са под нормата за 
опазване на природните екосистеми. 

Средногодишните концентрации на азотни оксиди през 2009 г. в трите стационара за 
интензивен горски мониторинг са значително по-високи, в сравнение с предходните години. Трета 
година по ред има установено превишаване на нормата за опазване на растителността в 
стационар Витиня.  

 Регистрираните нива на озон и в трите стационара през 2009 г. са по-ниски в сравнение с тези 
през 2008 г. Няма установени случаи на превишение на прага за растителна защита от 200 µg/m3, 
съгласно нормите за съдържание на озон в атмосферния въздух. За 52% от регистрираните 
средноденонощни стойности на концентрациите на озон във Витиня, 47% - в Старо Оряхово и 
69% - в Юндола, са установени стойности по-високи от нормата за растителна защита от 65µg/m3. 
Краткосрочната целева норма (стойност на АОТ40 за периода май - юли) е надхвърлена в 
стационар Юндола.  
 
В трите стационара се извършват измервания на серен диоксид, азотни оксиди и озон. Оценката на 
получените данни се извършва в съответствие с Наредба №7 за оценка и управление качеството на 
атмосферния въздух (ДВ бр.45/14.05.1999 г.), Наредба № 8 за норми за озон в атмосферния въздух (ДВ 
бр.46/03.05.1999 г.) и наредба № 9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ и олово в 
атмосферния въздух (ДВ бр.46 /03.05.1999 г.). 
Изчислените средногодишни концентрации на серен диоксид и в трите стационара, са под нормата за 
опазване на природните системи от 20 µg/m3. Стойностите са както следва: Витиня– 10,3, Старо 
Оряхово – 7,7 и Юндола– 11,2 µg/m3 . Стойностите са над долния оценъчен праг от 8 µg/m3 и под 
горния от 12 µg/m3 , съгласно Приложение №4 на Наредба № 9. 

 
Фиг. 10 Средногодишни концентрации на серен диоксид, µg/m3 

Източник:ИАОС 
 
Оценката на данните показва че: 

В стационар Юндола се наблюдава устойчива тенденция към увеличаване на средната годишна 
концентрация на серен диоксид; 

В стационар Витиня, концентрацията се запазва на ниво около 10 µg/m3 през последните 5 
години, с изключение на 2008 г., когато стойноститта достига 18,5 µg/m3; 

В Старо оряхово се наблюдава известна вариабилност на стойностите през анализирания период. 
Анализът на средногодишни концентрации на азотни оксиди показва, че в стационар Витиня, вече трета 
година, стойността надхвърля допустимата норма за опазване на ратителността. В останалите два 
стационара, стойностите са под нея, но се наблюдава тревожна тенденция към увеличаване, особено 
ясно изразена в Старо Оряхово, където установеното увеличение е почти 2 пъти (Фиг. 11). 
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Средногодишните концентрации са както следва: Витиня– 31,7, Старо Оряхово – 24,9 и Юндола– 18,4 
µg/m3 . Съгласно Приложение № 4 на Наредба № 9, допустимата норма за опазване на растителността е 
30 µg/m3, долният оценъчен праг е 19.5 µg/m3, а горният – 21 µg/m3,. 

 
Фиг. 11  Средногодишни концентрации на NO+NO2, µg/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Източник:ИАОС  
 
На Фиг. 12  са показани регистрираните едночасови концентрации на озон през 2009 г. Всички измерени 
средночасови стойности на озон през 2008 г. са под прага за растителна защита – 200 µg/m3. През 
годината максимална средночасова концентрация на озон е регистрирана на 06.04.2009 г. в 17:00 ч. – 
173,9µg/m3 в стационар Витиня, на 07.06.2009 г. в 20:00 ч. – 175,1µg/m3 в стационар Старо Оряхово и на 
06.04.2009 г. в 15:00 ч. – 168,4µg/m3 в стационар Юндола. 52% от измерените средноденонощни 
стойности на концентрациите на озон във Витиня, 47% в Старо Оряхово и 69% в Юндола показват 
стойности по-високи от нормата за растителна защита – 65µg/m3. Средногодишната концентрация на 
озон през 2009 г. е 65,8µg/m3 – Витиня, 62,3 µg/m3 –Старо Оряхово и  77,9µg/m3 – Юндола. 
 

 
Фиг. 12 Стационар Витиня- Средно часови концентрации на озон в µg/m3 
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Източник: ИАОС 

По оста х са нанесени 8400 непрекъснати измервания за концентрациите на озон през 2009 г. 
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Фиг.13 Стационар Старо Оряхово - Средно часови концентрации на озон в µg/m3 
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Източник: ИАОС 

По оста х са нанесени 8633 непрекъснати измервания за концентрациите на озон през 2009 г 

Фиг. 14 Стационар Юндола - Средно часова концентрация на озон в µg/m3 
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Източник: ИАОС 

По оста х са нанесени 8592 непрекъснати измервания за концентрациите на озон през 2009 г. 

Критично ниво на озон за защита на растителността в България 
С оглед опазването на растенията се определят критичните нива от озон.  
На Фиг. 15 са представени стойности на индикатора AOT40 Май – Юли, изчислени от средно часови 
стойности на озон за периода 2006 - 2009 г., регистрирани от трите автоматични станции разположени в 
стационарите за интензивен горски мониторинг и законово регламентираните1 краткосрочна целева 
норма/ горен оценъчен праг  (КЦН/ ГОП)/ и дългосрочна целева норма/ долен оценъчен праг (ДЦН/ 
ДОП) за защита на растителността . 
Съответствието с КЦН се оценява от 01.01.2010 г., т.е. 2010 г. е първата календарна година, данните за 
която ще се използват за изчисляване на съответствието със следващите 5 календарни години. Датата 
към която ДЦН следва да бъде постигната не е определена. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Наредба № 12/15.07.2010 г.за норми за серен диоксид, азотен диоксид, финни прахови частици, олово, бензен, въглероден 
оксид и озон в атмосферния въздух, Наредба № 4/05.07.2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в 
атмосферния въздух, Директива 2002/3/ЕО,  Директива 2008/50/ЕО,  
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Фиг. 15 Стационар Юндола - Средно часова концентрация на озон в µg/m3 
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Източник: ИАОС 

Най-висока стойност на АОТ40 (май-юли) е установена в района на стационар Юндола. Състоянието на 
короните на дърветата в насаждението от смърч и ела е добро. Цветни изменения върху листата са 
установени в короните на 3 дървета (до 15% ). Всички останали са оценени като здрави (5-10% промяна 
в оцветяването). Вероятността тези 3 дървета да са засегнати от високите концентрации на озон е 
минимална, поради което на този етап се приема че причинителя е друг.  

Атмосферни отлагания 

 Количествата на съдържащите се кисели и базични йони в отлаганията варират през отделните 
години, което силно затруднява установяването на определена тенденция. 

 През периода 2003- 2009 г. се наблюдава относителна устойчивост на киселинността на 
отлаганията.  
 
Оценка на атмосферните отлагания се извършва въз основа на измерени съдържания на дъждовни води 
и сняг, два пъти месечно, под склопа на насажденията и на открито в пробната площ. Отлаганията, 
събрани под склопа на насажденията, обикновено са с по-високо съдържание на базични йони, в 
сравнение с тези събрани от колекторите в откритата пробна площ, в резултат на ефектът от отмиването 
на короните. 
В Таблица 4 са представени основните параметри, които се наблюдават и служат за оценка на 
киселинност и йонно съдържание на атмосферните отлагания. Същите варират в широк диапазони за 
отделните стационари и годините на наблюдение, но няма достатъчно информация за да се установят 
закономерност и тенденции. 
 
 
Таблица 4 Киселинност и отлагане на кисели и базични йони , 2009 г. 
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Витиня 

открито 665 5.05 2.26 1.98 14.29 4.00 14.41 5.75 1.91 6.65 
под бук 436 5.01 1.81 7.54 13.61 2.22 11.55 7.66 2.86 4.92 
под иглол. 471 4.77 3.24 10.8 21.34 2.58 14.8 13.3

7 
4.93 8.16 

мокри 450 4.71 1.82 0.99 6.74 2.24 11.14 3.85 1.64 4.09 
ст.отток 5.9 4.5  0.185 0.148  0.154 086   

 
 

открито 461 5.58 0.81 1.73 3.89 0.89 1.25 3.01 2.26 7.63 
под дъб 259 5.28 0.81 20.54 8.78 2.35 3.37 6.66 1.8 6.7 
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Старо 
Оряхово 

под иглол. 318 5.62 0.98 20.5 10.03 4.46 3.9 5.68 1.72 6.75 
мокри 195 5.38 0.83 0.47 1.79 1.64 0.75 2.43 0.85 3.52 

 
Юндола 

открито 854 5.75 5.68 2.7 19.58 3.69 19.39 17.1
5 

2.62 9.04 

под смърч 465 5.06 0.21 11.04 20.07 3.76 14.01 8.04 4.13 18.0
9 

мокри 554 4.89 1.63 0.83 9.1 2.86 13.95 2.91 1.25 4.78 
Източник: Отчет на НИС-ЛТУ, 2009 г.  
 
За разлика от 2008 г., когато бяха отчетени значително по-ниски обеми, през 2009 г., количествата на 
валежите се доближават по стойности до тези от предходните години,  
Най-голямо е количеството на валежите в района на Юндола, където на открито постъпват 854 мм. Във 
Витиня, количеството е 665 мм, а в Старо Оряхово – 461 мм. Под склопа на насаждението падат от 30-
45% по-малко валежи. Най- кисели са отлаганията в района на Витиня (рН-5,05 мм), в Старо Оряхово 
измереното рН е 5,57, а в Юндола – 5,75. Количествата на киселите и базичните катиони варират в 
значителна степен. В сравнение с 2008 г., през 2009 г. в района на Витиня. са установени значително по-
големи количества на отложени натрий и хлор, в района на Юндола – повече амониев азот, хлорни йони 
и фосфати, а в Старо Оряхово повече общ азот и калций.  

Оценка на химичното съдържание на листа/ иглолиста  

 Общата оценка на наблюдаваните дървесни видове в трите стационара по отношение на 
хранителния статус показва, че той е балансиран.  
Една от основните причини за наблюдаваните видими симптоми на увреждане в горите като 
обезлистването и промяната в оцветяването на короните се счита дисбалансът, настъпващ в процеса на 
хранене на дървесните растения. Оценката на получените стойности за елементите на минералното 
хранене е направена спрямо приетите диапазони за нормално осигуряване по МКП “Гори”, установени 
регионални стойности за България2, както и по отношение на резултатите получени досега. 
Анализът на получените резултати спрямо възприетите регионални и европейски диапазони за 
нормалното функциониране на дървесните видове показва, че съдържанието на анализираните макро и 
микроелементи са в границите определени като достатъчни. Над оптимума, в излишък е съдържанието 
на манган в листата от пробите във Витиня и съдържанието на цинк в двугодишните иглици от Юндола.   
Общата оценка на хранителния статус е, че като цяло той е балансиран. 
 
Витиня 

Фиг. 16 Съдържание на макро- и микроелементи в листа на об. бук (Fagus sylvatica) 
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2 Pavlova, E. 2000, Павлова Е. 2001; Fürst, A.,2011(last updated) 
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Старо Оряхово  
Фиг. 17 Съдържание на макро- и микроелементи в листа на благун (Quercus Frainetto) 
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Юндола 

Фиг. 18 Съдържание на макро- и микроелементи в едногодишни листа на об. смърч  (Picea abies) 

P. Abies
(об. смърч)

0

2
4

6

8
10

12

14
16

18

N K Ca

mg\g

 

P. abies
(об. смърч)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

S P

mg\g

 

P. abies
(об. смърч)

0

400

800

1200

1600

2000

Mn Al Fe

mg\kg

 

P. abies
(об. смърч)

0

20

40

60

80

100

Zn Cu Pb

mg\kg

 
 
 
 



 192 

Фиг. 19 Съдържание на макро- и микроелементи в двугодишни листа на об. смърч (Picea abies) 
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Източник: FFCC report, Classification values for European Foliage data, Fürst, A., 2005; Mean values and 
ranges/All observation years – BULGARIA,  Fürst, A.,2011(last updated) 

Дървесен опад 

 Количеството на опада показва относителна стабилност и на трите стационара. Не са 
отбелязани периоди на повишена загуба на биомаса, което може да се приеме като индикатор за 
нормален растеж и развитие на дървостоите. 

 Установената тенденция за ниско съдържание на азот и базични елементи, и високо 
количество на отлаганите с дървесния опад тежки метали се запазва и в резултатите от 2009 г.. 
 
Изследването на биомасата и химичното съдържание на дървесния опад са необходими за определяне на 
движението на елементите и органичната материя от дърветата към почвата през годината, т.нар. 
годишен кръговрат. 
Влияние върху производството на опад и неговото сезонно движение оказват, както антропогените и 
природни фактори, така и промените в климата.Количеството на опадалите листа/иглолиста е пряко 
свързано с обема на зелените листа/иглолиста, които ежегодно се продуцират от дърветата. По тази 
причина дървесният опад е важен индикатор за здравословното състояние на короните през съответната 
година. 
Във всеки стационар са поставени по 5 броя уловители с размер 1х1 m, на височина 1 m от почвената 
повърхност.  Пробите се  събират, претеглят и анализират ежемесечно. 
На фиг. 20 е показано измереното количество биомаса попадаща на 1m2 за периода 2005- 2009 г. и 
реакцията на органичното вещество, а в Таблица 5 Съдържание на макро и микроелементи в състава на 
дървесния опад - измерените съдържания на микро и макроелементи на дървесния опад. 
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Фиг. 20 Обобщена графика за масата и реакцията на дървесния опад, kg/ m2 
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Таблица 5 Съдържание на макро и микроелементи в състава на дървесния опад 

Стационар 
 N  C P K Ca S  Al Fe Mn Cu Zn Pb 

g/kg mg/kg 
Витиня 7.9 442 289 4835 11926 964 587 390 4351 12 41 45 
Ст. Оряхово 6.8 428 532 5230 20162 866 1369 228 726 7 31 39 
Юндола 9.2 401 515 2138 19632 1114 994 1163 901 8 51 49 
 
Източник:ИАОС 
 
Резултатите от анализа на дървесния опад, показват, че неговата маса през периода 2005 до 2009 година, 
запазва относително постоянни стойности. Не е установена повишена загуба на биомаса от 
преждевременно опадане на листа, клони, плодове и др. И в трите стационара, дървесният опад е с 
кисела реакция, ниско съдържание на азот и базични елементи и високо съдържание на олово. В 
стационар Витиня съдържанието на манган е много високо през всички години на анализиране на този 
елемент. Много високо съдържание на този елемент е установено и в листните проби от този стационар. 
Това дава основание да се предположи, че отлагането му не се дължи само на органичното вещество, а 
част от него има аерозолен произход. Категоричен извод на този етап не може да се направи, т. к. в 
атмосферните отлагания този елемент не е анализиран.  

Почвен мониторинг 
През 2009 г. в трите стационара бяха взети проби и направени анализи на механичния и химичния 
състав на почвите. . Почвата в района на стационар Витиня е  кафява горска (Orthodystric Cambisol), 
развита върху гнайс, бедна на хумус и  с лек механичен състав.  Съгласно критериите за оценка на 
механичния състав по триъгълната диаграма (ФАО, 2006), почвата е песъчливо-  
праховита. Типът хумус е moder. Оценката показва, че почвата, притежава неблагоприятни 
характеристики по отношение на устойчивостта си към замърсяване. Наситеността с бази спада под 
50%. Съдържанието на мед в повърхностния слой достига 91 mg/kg,   при съдържание в слоя от 40 до 80 
см. – 3 mg/kg, което дава основание да се счита че замърсяването има аерозолен произход. Завишено е и 
съдържанието на манган.  
В района на Старо Оряхово почвата е сива горска (Hypoluvic Luvisol), развита върху глинест пясъчник. 
Съгласно критериите за оценка на механичния състав по триъгълната диаграма (ФАО, 2006), почвата е 
глинеста. Това е предпоставка за висока химична реактивоспособност и буферност. Хумусът е от типа 
mull. Почвата е с неутрална реакция. Характеризира се с високо съдържанието на базични катиони и 
съответно много висок адсорбционен капацитет. Тя е устойчива, с висока буферна способност по 
отношение на атмосферните отлагания и добре запасена с хранителни вещества.  
Оценката в района на Юндола показва, че почвата (кафява горска, Orthoeutric Cambisol) е в устойчиво 
състояние.  



 194 

Съгласно критериите за оценка на механичния състав по триъгълната диаграма (ФАО, 2006), почвата е 
глинеста - песъчливо праховита. Поради лекия си механичен състав, те се характеризират с добри 
физиологични свойства – благоприятен въздушен и топлинен режим и относително добри водни 
свойства, но понижава химичната реактивоспособност, буферната способност и устойчивостта на 
почвата към кисели атмосферни отлагания  и замърсяване. Реакцията на почвения разтвор е средно 
кисела. Въпреки лекия си механичен състав и ниското съдържание на хумус, почвата е наситена с бази в 
цялата си дълбочина, което показва висока устойчивост към вкисляване и замърсяване. Оценката 
показва протичане на биогенно- акумулативни процеси, а съдържанието на анализираните макро и 
микроелементи е в границите на вариране, характерни за кафявите горски почви.  
 
Флористичен състав и фитоценотична структура 

Проведеното проучване на представителни микрогрупировки в началото на м. септември 2009 година  
показва следните резултати:  
 
Витиня 
 Наблюдава се тенденция към намаляване на общото проективно покритие на тревните синузии с 

около 5%, като в отделни микрогрупировки достига до 10%. Намалението при доминиращите 
видове Luzula luzuloides (Lam.) Dandy и Festuca drymeja Mert and Koch  е с около 1%; 

 От групата на житните треви незначителната фитоценотична значимост на видовете 
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur и Melica uniflora Retz. се запазва, а Poa nemoralis L. отпада от 
състава. От групата на разнотревието намалява фитоценотичната значимост на преобладаващата 
част от наблюдаваните видове, а от състава на отделни микрогрупировки отпадат видовете 
Cardamine bulbifera (L.) Crantz. и Galium odoratum (L.) Scop. В състава на една от 
микрогрупировките се включва вида Melampirum sylvaticum;  

 Запазва се количественото съотношение на подрастта на обикновен бук и габър, като в същото 
време се наблюдава промяна на фитоценотичната значимост на  видовете в отделните 
микрогрупировки 

Старо Оряхово 
 Констатирано е увеличаване на общото покривно покритие на храстовите синузии с около 10%, 

като количественото съотношение между видовете в отделните микрогрупировки се променя 
разнопосочно. С увеличаване на покритието се засилва и фитоценотичната значимост на 
подлеса, който на този етап от развитието на фитоценоза значително възпрепятства 
възобновителния процес; 

 Наблюдава се тенденция на намаляване на фитоценотичната значимост на видовете от тревните 
синузии, като редица видове отпадат от състава на преобладаващата част на микрогрупировките. 
В една от тях отново се включва вида Carex muricata. 

Юндола 
 Запазва се срещаемостта на преобладаващата част от наблюдаваните растителни видове; 
 Намалява средното общо покритие с около 5%. Такова е констатирано при преобладаващата 

част от видовете с изключение а мъховете, при които Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. увеличава 
покритието си с 2%, а при Mnium undulatum Hedw. се запазва това от 2008 година. Увеличение с 
1% е установено и при Hieracium murorum L.; 

  Установено е намаляване на покритието и числеността на подрастта от смърч. 

Визуална оценка на дървесните корони и причините за увреждане 
Оценката на показателите обезлистване и промяна в оцветяването на короните на дърветата са източник 
на информация за здравословното състояние на дърветата в насажденията. Обезлистването на короните 
(Таблица 6Таблица 6 Класове на обезлистване и промяна в оцветяването, съгласно класификацията на 

 Резултатите от наблюденията в хода на възобновителния процес показват, че се запазва 
количественото съотношение на подрастта от обикновен бук и габър във Витиня и обикновен 
смърч и обикновена ела в стационар Юндола. 
Не се наблюдават промени във фитоценотичната значимост на видовете  в отделните 
микрогрупировки, с изключение на Старо Оряхово, където на този етап от развитието на 
фитоценозата значително се възпрепятства естествения ход на възобновителния процес. 
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UN/ECE и EU) е ценен индикатор за състоянието на дърветата в насажденията. Поради бързата му 
реакция на различните естествени и антропогенни фактори, оказващи влияние на жизнеността горите, 
Министерската конференция за защита на горите в Европа, използва този показател, като един от 
четирите основни индикатора за здравословно състояние и жизненост на горите. Оценката на показателя 
се извършва по възприетата от ИК на ОН и ЕС класификация, съгласно международната методика на 
МКП Гори: 
 
Таблица 6 Класове на обезлистване и промяна в оцветяването, съгласно класификацията на 
UN/ECE и EU 

Степен на обезлистване/ 
промяна в оцветяването 

Обезлистване/ Промяна в 
оцветяването  

Процент на загуба/ промяна в 
оцветяването на листата/ 

иглолистата 
0 Няма  0 – 10% 
1 Слабо (предупредително състояние) >10 – 25% 
2 Средно >25 – 60% 
3 Силно  >60% 
4 Мъртви мъртви 

Източник: ICP Forests Manual 
 
Витиня  – буково насаждение 
Оценка на здравословното състояние на дърветата в стационара е направена в началото на м. август. 
Анализът на резултатите по показателя „обезлистване”, показва че по-голямата част от пробните 
дървета (44%) попадат в клас „0”- здрави. По показателя „промяна в оцветяването”, 90% от 
наблюдаваните дървета са оценени като здрави от клас „0” (Фиг. 21).  

 
Фиг. 21 Обезлистване и промяна в оцветяването на короните в буковото насаждение 
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Източник:  Отчет на НИС-ЛТУ, 2009 г. 
 
След ледолома през зимата на 2007 г., в резултат на който имаше значителен брой пречупени и 
повалени дървета, насаждението е проредено (дървета с номера 17, 18, 19, 22 и 42 са повалени). 
Значителна част от повалените стъбла са изнесени от района на пробната площ. Някои от стоящите 
дървета са наранени от падащите, което е предпоставка за проникване на спори и гъби, причиняващи 
гниене. Наблюденията показват, че оставащите дървета са в добро състояние. 
 
Старо Оряхово- благуново насаждение 
Оценка на здравословното състояние на дърветата в стационара е направена в края на м. юли 2010 г. 
Анализът на резултатите по показателя „обезлистване” показва че в насаждението липсват пробни 
дървета, които да попадат в групата на здравите (степен „0”). Преобладаващата част са средно 
засегнати. По показателя „промяна в оцветяването” по-голямата част от дърветата са оценени като 
здрави от 0 до 10% засегнати (Фиг. 22).  
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Фиг. 22 Обезлистване и промяна в оцветяването на короните на благуна, % 
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Източник:  Отчет на НИС-ЛТУ, 2009 г. 
 
Констатирани са повреди по листата от листогризещи  и миниращи насекоми, листоврътки, 
шикалкотворки. Наблюдавани са ходове на златки (Bupresidae) под отхлупена кора на дърво с № 24. По 
сухо стоящо стъбло са установени плодни тела на F. Fomentarius и по сухи повалени стъбла плодни тела 
на Stereum hirsutum, строми на Xylariaceae. 
Общата структура на насаждението не е добра. Оформя се втори етаж и силно покритие на храстово – 
тревния етаж.  
 
Юндола  – насаждение от обикновен смърч и обикновена ела 
Оценка на здравословното състояние на дърветата в стационара е направена в края на м. август 2010 г. 
Оценката на смърчовото насаждение от пробната площ показва че , по-голямата част от дърветата са в 
групата на здравите от степен „0”, а значителна част от останалите са оценени като слабо засегнати. 
Общата оценка е че здравословното състояние на смърча е много добро. (Фиг. 23) 
 

Фиг. 23 Обезлистване и промяна в оцветяването на короните на об. смърч,% 
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Източник:  Отчет на НИС-ЛТУ, 2009 г. 
 
 
Анализът на състоянието на елата, която има значително по-слабо участие, определят нейното 
състояние и по двата показателя като много добро (Фиг. 24).  

 
 
 
 

 
 
 

 



 197 

Фиг. 24 Обезлистване и промяна в оцветяването на короните на об. ела, % 
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Източник:  Отчет на НИС-ЛТУ, 2009 г. 
 
От наблюдаваните дървета, единствено дърво с №32 е изсъхнало. По някои стъбла от основния 
дървостой се наблюдава смолотечение, което може да е симптом за нападение от корояди или кореново 
гниене. Открити са самодивски метли по стъблата  и Trichaptum abietinum, Fomitopsis pinicola и 
Myxomycota по суха дървесина и пънове. 
 
 
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ 
 
Националната горска политика и стратегия се базира на основните принципи приети от FAO, IPF/ IFF и 
MCPFE. Определяща роля имат принципите: широко участие на заинтересованите страни, 
междусекторен подход, съгласуваност с националното законодателство, интеграция с Националния план 
за икомомическо развитие, съгласуваност с международните задължения, инициативи и конвенции, 
свързани с горите, партньорство при прилагането, повишаване на обществената ангажираност. 
 
Международни споразумения и ангажименти 
След 1990 г. националните горски политики са повлияни в голяма степен от развитието на глобалните и 
регионални горско политически процеси. Общата цел на Международните Споразумения за горите на 
ООН и на процеса - Министерската конференция за опазване на горите в Европа (MCPFE, 1990, 
1993,1998,2003) е въвеждането на Устойчивото управление на горите. След Конференцията на ООН за 
околна среда и развитие (Рио Де Жанейро,1992) и последвалите я IPF/IFF, както и действашия Форум на 
ООН за горите (UNFF), разработиха голям брой препоръки, инициативи, принципи и други форми на 
“меки” горско-политически правила.  
Наред с тях международните процеси доведоха до приемане на редица законово обвързващи 
инструменти като Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC,1992) (респ. 
Протоколът от Киото,1997), Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD,1992), Конвенцията на ОН 
за борба с опустиняването (UNCCD, 1994), Конвенцията за търговия с застрашени видове (CITES). 
Изпълнението на тези конвенции изисква промени в сегашните лесовъдски практики, както и изграждане 
на сериозен капацитет за екологично стопанисване на горите. 
 
Политики на ЕС свързани с горската политика 
 Планът за действие по горите на ЕК (15.06.2006) съдържа директни препоръки за определянето на 
националните горски политики на страните членки. Този план е съобразен с приоритетите на ЕС за 
устойчив икономически растеж и заетостта (Лисабонска стратегия, 2000) и целите за защита на 
качеството и количеството на природните ресурси (Гьотеборг, 2001). 
Редица Европейски политики оказват влияние на управлението на горите и на горската политика - за 
развитие на селските райони, произтичащи от Общата  
селскостопанска политика на ЕС; за околната среда; енергийна и индустриална, за науката и 
технологичното развитие; за прилагане на законодателството (FLEGT); търговската и регионална 
политики.  



 198 

Национални стратегии и политики, имащи отношение към горската политика 
Българската горска политика произтича от националното законодателство и ангажиментите на 
Правителството във връзка с международните споразумения. Националната законова рамка е съставена 
от Закон за горите, ППЗГ и под-законовите разпоредби, други документи са програми, стратегии и 
планове за действие, проекти и наредби на Министерския Съвет от национално значение. 
Важни документи, свързани с горското стопанство са: Националният план за действие във връзка с 
климатичните промени, Националната стратегия и план за действие за опазване на биоразнообразието и 
Националната стратегия по околната среда и план за действие за 2000-2006 (2001), Националната 
стратегия за развитие и управление на водния сектор, Националния стратегически план за развитие на 
селските райони, Националната стратегия за регионално развитие, Национална програма за действие за 
борба с опустиняването и др. 
Прилагането на присъединителната  програма САПАРД предостави добри възможности  за 
недържавното горско стопанство, с общо финансиране 60 млн. евро. Програмата е насочена към 
подпомагане на редица горскостопански дейности в частния сектор и общините. Нейното реализиране, 
обаче, показа,че собствениците имат технически затруднения при достъпа до средствата за подпомагане. 
Необходим е сериозен анализ на причините за това и предприемането на адекватни мерки от държавната 
администрация за да не се допусне подобно състояние при изпълнение на горските мерки в новия 
Национален план за развитие на селските райони. 
Всичко това поставя изискването за намиране на ефективен координационен механизъм между 
различните институции, отговорни за реализиране на тези стратегии и за намиране на подходящи форми 
на между секторно сътрудничество.   
Във връзка с изпълнение на „Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор - 2006-
2015” и с оглед необходимостта от реализиране на конкретни действия за подобряване 
функционирането на горскостопанския отрасъл е разработен стратегически план за развитие на горския 
сектор 2007 – 2011 г. Този план е е хармонизиран с реализирането на Плана за действие по горите на 
Европейската Комисия, който има за цел осигуряване на координирана рамка от действия на равнище 
Европейска общност и отделните страни членки.     
 
Залесяване, опазване на горския генетичен фонд и борба с ерозията 
Целите на ИАГ в областта на залесяването са насочени 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. Приоритетите в 
тази насока са: изпълнение на лесокултурните дейности, предвидени в утвърдения програмен бюджет на 
ИАГ; провеждане на възстановителни дейности в опожарени и пострадали от природни бедствия гори; 
изпълнение от Държавни горски стопанства (ДГС) и Държавни ловни стопанства (ДЛС) на одобрени 
проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР); изпълнение на произтичащите от 
членството на България в ЕС задължения, касаещи производството и търговията на горски 
репродуктивни материали; координация и подкрепа на инициативи за залесяване на държавни 
институции, частни фирми и неправителствени организации. 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.  
Общият размер на изразходваните средства за залесителни дейности през годината е 22 112 хил. лв. в 
това число: от бюджета – 20 026 хил. лв., от стопанската дейност на ДГС и ДЛС – 517 хил. лв., по 
Програмата за развитие на селските райони – 521 хил. лв. и от МТСП по програмата за трудова заетост - 
1048 хил. лв. Със средства на собствениците в общински гори и земи са залесени 1 241 ha, а в частни – 
40 ha. Общата залесена площ през 2009 г. е 3816.8 ha, в това число 2590.7 ha ново залесяване (Фиг. 25). 
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Фиг. 25 Ръст в залесяването, hа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Източник:ИАГ 
 
В изпълнение на задълженията, свързани с членството на България в ЕС, е направен актуализиран 
национален списък на одобрените и регистрирани източници за производство на горски репродуктивни 
материали. Базовите източници на горски репродуктивни материали от категорията „окачествен” и 
„изпитан”са: генеративните семепроизводствени градини – 42 бр. с площ 114,4 ha, клоновите колекции 
– 3 бр. с площ 7,1 ha и 43 бр. маточници. Събраните, добити и закупени семена през 2009 г. са 103 411 
kg. Произведените и закупени фиданки за залесяване са 41 277 хил. бр. 
Защитата на горите от ерозия се осъществяваше основно за укрепяване на пороите чрез залесяване на 
942 ha и извършване на други противоерозионни мероприятия - изграждане на 400 m2 клейонажи. 
 
Управление и стопанисване на горите 
 
Дейностите по управление, възпроизводство, ползване и опазване на горите и биоразнообразието в тях, 
както и издръжката на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и нейните структури и специализирани 
териториални звена се финансират от държавния бюджет, респ. от бюджета на ИАГ. Общата 
административна отговорност по въпросите, свързани с горите, принадлежи на Министерството на 
Земеделието и храните (МЗХ), чрез ИАГ, която е отговорна и за осъществяване на горската политика. 
ИАГ отговаря за почти всички държавни и обществени функции на горския сектор (законодателство, 
защита на горите, контрол, планиране, развитие и изследване). МОСВ упражнява публични и стопански 
функции в Националните паркове и резервати, създадени върху горски територии. Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма е отговорно за дървообработващата и мебелната промишленост 
чрез формулиране на политиката, стратегията и мониторинг на дейностите относно тяхната 
законосъобразност. Областните дирекции “Земеделие и гори” също изпълняват функции по въпросите на 
горите в региона, за който отговарят без да  участват пряко в управлението. 
 
Стопанисване на горите 
 
Максимално оползотворяване на естествения възобновителен потенциал на горите и неговото 
подпомагане са в основата на всички лесовъдски дейности, свързани със стопанисването на горите. В 
тази връзка, делът на проведените възобновителни сечи с естествено възобновяване към площта на 
всички възобновителни сечи от 73% през 2001 г. нараства на 87% през 2007 г., на 91% през 2008 г. и 
през 2009 г. достига 92%. Извършено е подпомагане на семенното естествено възобновяване чрез 
залесяване или сеене под склопа и изсичане на подлеса върху площ от 3 428 ха. Проведените отгледни 
сечи през 2009 г. са върху площ от 37 724 ха, което е 77% от планираните за извършване през годината в 
държавния горски фонд. В иглолистни гори са 38% от тях, 34% са в широколистни високостъблени гори 
и 28% - в издънкови гори за превръщане в семенни. През 2009 г. са проведени санитарни сечи на площ 
от 9 150 ха, или 89,2% спрямо разчета, и селекционни сечи – на площ от 1 186 ха, което е 84,5% от 
разчета. През 2009 г. са извършени и други, важни за подобряване състоянието на горите, мероприятия, 
като кастрене, изораване на междуредия, ограждане на възобновителни участъци. За изпълнение на 
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дейностите по стопанисване на горите през 2009 г. са изразходвани 3 012, 23 хил. лв., като 54,2% са от 
стопанската дейност на държавните горски и ловни стопанства и 47,85% - от бюджета на ИАГ. 
 
Защита на горите 
 
Както беше отчетено по-горе през 2009 г. общото здравословно състояние на горите е добро. Освен 
екологичният мониторинг, целогодишно се извършва лесопатологичен мониторинг в стационарните 
обекти на лесозащитните станции, както и лесопатологични обследвания в горите и всички горски 
разсадници. Най-значителен дял от мерките за ограничаване и недопускане на масово обезлистване на 
горските насаждения от икономически значими насекомни вредители има проведената авиоборба срещу 
бороволистни оси и борова процесионка в иглолистните гори, както и срещу педомирки и 
листозавивачки в широколистните гори. Ефектът от третиранията е в рамките на 80 – 95%. 
Предвидените и извършени лесозащитни мероприятия през 2009 г., изразходваните финансови средства 
и прогнозата за 2010 г. са представени в Таблица 7Таблица 7 Проведени лесозащитни мероприятия през 
2009 г., изразходвани финансови средства и предвидените за 2010 г., ха. 
 

Таблица 7 Проведени лесозащитни мероприятия през 2009 г., изразходвани финансови средства и 
предвидените за 2010 г., ха 

МЕРОПРИЯТИЕ  
 

Прогноза 
2009 г.  
 

Отчет  
2009 г.  
 

Изразходвани 
средства 2009 г.  
 

Прогноза 
2010 г.  
 

АВИОБОРБА  5 897,3  2 737,4  113,857  12 406  
НАЗЕМНА ХИМИЧНА. И 
БИОЛОГИЧНА. БОРБА  

1 189,2  1 137,8  78,210  1 188  

МЕХАНИЧНА БОРБА  4 438,1  1 655,9  18,280  976  
ИНТЕГРИРАНА БОРБА  6,8  6,8  2,375  476  
ОБЩО:  11 531,4  5 537,9  212,722  15 046  

 Източник: МЗХ, ИАГ 
 
Съотношението на площите с проведена борба срещу вредители и болести по видове борба, в процент 
от общата площ е както следва:  
• Авиоборба – 49%;  
• Наземна химична и биологична – 21%;  
• Механична – 29,9%;  
• Интегрирана – 0,1%.  
 
През 2009 г. продължи провеждането на санитарните и отгледните мероприятия в иглолистните гори с 
нападение от корояди за усвояване на дървесината от засегнатите площи. Недопускането на влошаване 
на здравословното състояние на горите през 2009 г., с минимални финансови разходи за лесозащита, се 
дължи на доброто стопанисване на горите, стриктното спазване на нормативните документи по защита 
на горите, подобрените възможности за информация и доброто взаимодействие с научните институти и 
звена. 
 
Горски пожари 
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. 
Статистиката на ИАГ за възникналите горски пожари в страната през 2009 г. показа спад на броя и 
площта на засегнатите територии, в сравнение с 2008 г. По данни на ИАГ през 2009 г. са възникнали 314 
горски пожара, разпространили се върху площ от 2 276 ha, като от тях 3,7%- 83.2 ha са засегнати от т.н. 
върхови пожара. При сравнение със средногодишно опожаряваните 11 028 ha и среден брой на 
пожарите 576 бр. за периода 1991-2008 г., 2009 г. е от годините със сравнително малки за горското 
стопанство щети от пожари. Средната площ на един пожар през 2009 г. е 7 ha, при средна за периода от 
2001 до 2008 г. – 18 ha. Като се има предвид броя на пожарите и опожарената площ, може да се отчете 
подобряване на дейностите по ограничаване и ликвидиране на пожарите, в сравнение с периода 2001 – 
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2008. г. Опожарените площи през 2009 г. според засегнатата растителност са: иглолистна – 199,7 ha; 
широколистна – 1501 ha; смесена – 27,4 ha; треви, незалесени, площи, МГП - 524,4 ( 
Фиг 26). През 2009 г. на територията на НП “Централен Балкан” са възникнали пожари върху 0,8 ha, 
докато в НП “Пирин” и НП “Рила” пожари не са възниквали. 

 
Фиг 26 Опожарени горски площи, ha 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2006 2007 2008 2009

ha

игл шир смесена треви, незалесени площи и МГП
 

 
Източник:ИАГ 

 
Фиг. 27 Причини за възникналите пожари 
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Най-много горски пожари през 2009 г. възникнаха през месеците август – 87 бр., април – 60 бр. и юни – 
39 бр. Най-голям е броят и площта им в РДГ Кърджали – 32 бр. и 753 ha, Ловеч – 27 бр. и 420 ha, Сливен 
– 22 бр. и 260 ha, Пазарджик – 34 бр. и 147 ha, и София – 24 бр. и 171 ha. В три РДГ (Кърджали, Ловеч и 
Сливен) са регистрирани над 60 % от опожарените площи в страната. Данните за 2009 г. сочат, че 76% 
или общо 1734 ха от общо опожарената площ е залесена, а 24% или 542 ха са незалесени площи. 
Преките щети за горските територии и съоръженията на ИАГ са в размер на 274 902 лв. при средна 
стойност за периода от 2001 до 2008 г. – 3 000 000 лв. Основните причини за възникване на горски 
пожари през 2009 г. са: опожаряване на растителност (стърнища и ливади) - 35%; небрежност - 42%; 
естествени – 1%; неизвестни - 22% (Фиг. 27).  
Намаляването на броя на пожарите през 2009 г. се дължи основно на метеорологичните условия - най-
вече на по-голямото и равномерно разпределение на падналите валежи. През 2009 г. беше финализирана 
и доставката на 48 специализирани високопроходими автомобила за патрулиране и първоначална атака 
на горски пожари. 
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Недървесни продукти 
Страната разполага със значим ресурс от лечебни растения – 741 растения от българската флора се 
използват под различна форма като източник на дроги. Около 20 вида растения са източник на горски 
плодове, а 10 вида гъби имат промишлено или търговско значение. За България е характерна употребата 
на много растения в народната медицина, традиционното ползване на билки в диво състояние, както и 
износът на големи количества. България изнася годишно около 15,5 хил. тона билки. Недървесните 
продукти, отчетени като „услуги” са : пашата на животни в горския фонд, такси за ползване на площи за 
временно складиране на дървени материали, ползване на площи за ски писти, за разполагане на 
временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност. 
 



УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 
ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 Образуваните количества отпадъци през периода 2000 – 2009 г. са средно около 15 
197 kt годишно1. През 2009 г. общото количество образувани отпадъци е 18 110 kt. (в т.ч. 
706 kt опасни, 3 561  kt битови и 13 843 kt производствени). Намалението е около 2 030 kt 
спрямо 2008 г. От 1999 г. насам средните количества образувани битови отпадъци на 
човек от населението за България са по ниски от тези за ЕС-272. Нормата на натрупване 
за ЕС–27 за 2009 г. е 513 kg/capita/year, като за България тя е 470 kg/capita/year. За 2009 г. 
от всички страни членки на ЕС България е с най-висок дял на депонираните битови 
отпадъци спрямо събраните битови отпадъци от обслужваните населени места(100%). 
Продължава да нараства делът на населението, обхванато от системите за организирано 
сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци - от 78,6% през 2000 г. до 96,6%  
през 2009 г. Целите за повторно използване и оползотворяване и целите за повторно 
използване и рециклиране на отпадъци от моторни превозни средства, оловно-кисели 
негодни за употреба батерии и акумулатори, както и целите по събиране на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване образувано от бита и целите по 
рециклиране на ИУЕЕО за 2009 г. са изпълнени. За първа година са постигнати целите за 
оползотворяване на отработени масла.  
 
Тенденциите в процесите на управление на различните видове отпадъци са разгледани за 
периода 2000 - 2009 г. Данните за отпадъци, които не притежават опасни свойства са 
предоставени от Националния статистически институт (НСИ), докато данните за опасни 
отпадъци са събирани в системата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). 
Отпадъците, образувани от разкриването, добива и преработването на подземни природни 
богатства (с код на групата 01 от Списъка на отпадъците, съгласно Приложение 1 към Наредба 
3 от 01.04.2004 г.) са изключени от анализа и са разгледани подробно в раздел „Земни недра и 
подземни богатства”. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪЦИТЕ 
Общо количество генерирани отпадъци  
 
Политиката на ЕС по отношение на отпадъците допринася за увеличаване на ефективността на 
ползването на ресурсите в рамките на ЕС и намаляване на отрицателните въздействия върху 
околната среда и здравето през целия жизнен цикъл на съответните ресурси. България по 
показателя пряко потребление на ресурси на човек е на средноевропейско ниво.  
Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци3, 
приета през 2005 г., поставя пред ЕС дългосрочната цел за превръщане му в едно 
„рециклиращо общество“, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да използва 
отпадъците като ресурс.  
Други законодателни документи, които също имат потенциал да подобрят предотвратяването 
на образуването на отпадъци са Директивата за батериите4 и Директивата за управлението на 
отпадъците от миннодобивните индустрии5 (и двете приети през 2006 г.) и Регламентът 
REACH.  
С йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците се насърчава преди всичко 
предотвратяването на образуването на отпадъци, следвано от повторната употреба, 
рециклирането и оползотворяването, а обезвреждането на отпадъци представлява последната в 
това подреждане възможност.  

                                                           
1 Отпадъците, образувани от разкриването, добива и преработването на подземни природни богатства (с код на групата 01 от 
Списъка на отпадъците, съгласно Приложение 1 към Наредба 3 от 01.04.2004 ) са изключени от анализа. 
2 Устойчиво развитие на България 2007, НСИ 
3 COM(2005) 666. 
4 Директива 2006/66/EО. 
5 Директива 2006/21/EО. 
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В повечето държави-членки количеството генерирани отпадъци нараства, или в най-добрия 
случай се стабилизира на постоянно равнище. Но в резултат от значителното намаление на 
количеството на генерираните отпадъци в 4 държави-членки, общото годишно генериране на 
отпадъци в EС-27 намаля с 10 % в периода 2006—2008 г.  
В България през 2009 г. общото количество образувани отпадъци е 18 110 kt (в т.ч. 706 kt 
опасни, 3 561 kt битови и 13 843 kt производствени). Намалението е с около 1 709 kt спрямо 
2008 г. което се дължи основно на спад в образуваните неопасни отпадъци (1 600 kt). 
Количествата образувани отпадъци по видове за периода 2000 – 2009 г. са представени на фиг. 
1.  

Фиг. 1 Образувани отпадъци по видове, kt 
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Източник: ИАОС и НСИ 
 
 
Битови отпадъци  
Една от целите, определени в 5-та програма за действие в областта на околната среда (ПДООС) 
на Европейската общност е до 2000 г. да се намали генерирането на битови отпадъци на глава 
от населението годишно до средното равнище на ЕС за 1985 година 300 кг и след това да 
стабилизира на това равнище. Целта не бе постигната. В много страни от Западна Европа 
средно годишното количество (2000 - 2009 г.) на битовите отпадъци, образувани на човек от 
населението достигна стойности над 550 кг.6 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.  
Образуването на битови отпадъци на човек от населението (7 % от всички отпадъци) 
понастоящем се е стабилизирало на около 513 kg/capita/year в EС-27 (по данни за 2009 г.). 
Налице е известно отслабване на зависимостта на генерирането на отпадъци от потреблението 
(което е нараснало с 16,3 % в периода 1999-2007 г.)7 . 
От 1999 г. насам средните количества образувани битови отпадъци на човек от населението за 
България са по-ниски от тези за ЕС-278. Нормата на натрупване за ЕС-27 за 2009 г. е 513 
kg/capita/year, като за България тя е 470 kg/capita/year, включително и количествата, които не са 
включени в системата на организиранотосметосъбиране сметосъбиране. По данни на НСИ през 
2009 г. общо образуваните битови отпадъци в България (от обслужвани и необслужвани 
населени места) са 3 561 kt.  

 
 

Фиг. 2 Образувани битови отпадъци на човек от населението в ЕС (27 страни ) и в 
България, kg/capita/year 

                                                           
6 Sustainable 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 
7 Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите 
относно Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци 
8 Устойчиво развитие на България 2007, НСИ 
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Източник: Евростат  
 
Най-големи количества битови отпадъци на човек от населението за 2009 г. образуват: Дания - 
833 kg/capita/year, следвани от Кипър, Ирландия и Люксембург с количества между 700 - 800 
kg/capita/year. Намаляването на битовите отпадъци е много сложна задача, тъй като за целта е 
необходимо да се намали потреблението и да се изменят моделите на потребление.  
 
Образувани опасни отпадъци  
Въпреки че на ниво Европейска общност напредъкът е малък по отношение на предотвратяване 
образуването на отпадъци като количеството, по отношение на техния качествен състав са 
постигнати някои резултати. Прилагането на забраната за вещества според Директивата RoHS е 
намалило от 2006 г. количеството на потенциално опасните вещества в електронното 
оборудване, пускано на пазара на ЕС, с около 110 000 t/year.  
Опасните отпадъци (3 % от всички отпадъци) продължават да намаляват в EС-12, особено 
поради по-чистите технологии и затварянето на мини, въпреки че на равнище EС-27 все още се 
наблюдава годишно нарастване с 0,5 %. Тези данни също показват относително отслабване на 
зависимостта на количеството на този вид отпадъци от растежа на БВП.9

В България през 2009 г. са образувани  706 kt опасни отпадъци. Общо образуваните опасни 
отпадъци от неорганични химически процеси за 2009 г. са 529 kt като най- голям дял от тях 
представляват отпадъците от обогатяване на медни шлаки (97%). Най-големият генератор на 
опасни отпадъци в страната е металургичната промишленост. Количеството на образуваните 
през 2009 г. опасни отпадъци от металургичните предприятия (шлаки, отпадъци от пречистване 
на отпадъчни газове и др.) е 647 kt. 
 

Фиг. 3 Образувани опасни отпадъци, kt 
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При разглеждане на образуваните опасни отпадъци разпределени по групите от Списъка на 
отпадъците, съгласно Приложение 1 към Наредба 3 от 01.04.2004г. се вижда, че през 

                                                           
9 Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите 
относно Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци 
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разглеждания период с най-голям дял са образуваните опасни отпадъци от неорганични 
химически процеси (код на групата 06) – средно 495 kt/year (или 60%), следвани от опасните 
неорганични отпадъци от термични процеси (код на групата 10)  - средно 178 kt/year (21%) и от 
опасните отпадъци, получени при обработване на отпадъчни води от пречиствателни станции 
(код на групата 19) – средно 83 kt/year. Това са отпадъци образувани основно от 
металургичните предприятия и такива за производство на топло- и електроенергия. За 2009 г. 
тези проценти са съответно 75%, 10% и 10%. (фиг.4) 
 

Фиг. 4 Опасни отпадъци - групи с най-голям дял, % 
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Управление  на отпадъците 
Управление на битови отпадъци 
През 2008 г. с преразгледаната Рамкова директива за отпадъците бе въведена целта за 50 % 
рециклиране на битови отпадъци, обхващаща като минимум следните техни компоненти: 
хартия, метал, пластмаса и стъкло, както и целта за 70 % рециклиране на строителните 
отпадъци и отпадъците от разрушаване, като и двете цели трябва да бъдат достигнати до 2020 г. 
През същата година Комисията предложи да се преразгледат целите за събиране и рециклиране 
на отпадъците от електронно оборудване, включително целта за повторна употреба.  
Прилагането на Директивата относно депонирането на отпадъци10 помогна да се насърчи 
оползотворяването на ресурси от отпадъци чрез постепенно отклоняване на дадени видове 
отпадъци от депониране: до 2006 г. (или 4 години по-късно за някои държави-членки, ползващи 
дерогация), количеството на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, 
трябваше да се намали до 75 % спрямо нивата от 1995 г., а до 2009 г. - съответно до 50 % 
спрямо тези нива. Управлението на биоотпадъците (т.е. на органичните компоненти в битовите 
отпадъци) в ЕС все още не реализира своя пълен потенциал. 11

В България 96,1% от общо образуваните битови отпадъци се събират организирано. 
Въвеждането на организирани системи за сметосъбиране в нови населени места води до 
увеличение на населението, обхванато с тези услуги - от 87,8% през 2005 г. на 96,6% през 2009 
година (фиг.5). Обслужените населени места от системи за организирано сметосъбиране през 
2009 г. са 3 988 бр., или с 543 повече спрямо 2008 г., а обслуженото население - 7 330 933 души. 
Събраните битови отпадъци от обслужваните населени места са 3 421 kt. 

 
 
 

Фиг. 5 Дял на населението обслужвано от системи за организирано събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, % 

                                                           
10Директива 99/31/EО. 
11 Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите 
относно Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци 
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Източник: НСИ 

 
Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липсата 
на такива - на основата на транспортни документи. През 2009 г. депата с кантари са 34 броя или 
12.2% от общия брой депа. 
 
Депонирани битови отпадъци  
Депонирането като метод за обезвреждане се нарежда на последно място във възприетата 
йерархия на отпадъци и е една от най-нежеланите опции за третиране, но въпреки това този 
метод ще играе важна роля и през следващия планов период в страната и депата ще бъдат 
важен елемент от бъдещата инфраструктура по третиране на отпадъците. За 2009 г. от всички 
страни членки на ЕС България е с най-висок дял на депонираните битови отпадъци спрямо 
събраните от населените места с организирано сметосъбиране(100%). Със съпоставими 
проценти са Румъния и Малта съответно 99% и 96%. 
Редица страни в Европа предпочитат да развиват мощностите си за изгаряне на отпадъци (в 
Швеция и Дания се изгарят над 48%), България няма съоръжения за изгаряне на битови 
отпадъци. Предвижда се рециклирането и оползотворяването на отпадъците да се превърне в 
алтернатива на депонирането. 
Продължава изграждането на регионални депа за битови отпадъци, като към края на 2009 г. са 
25 броя. Закриват се сметищата, които не отговарят на екологичните изисквания, в резултат на 
което намалява общият брой на депата - от 537 през 2005 г. на 278 през 2009 г. С най-много 
депа в страната е община Велико Търново - 17 броя.  
По данни на общинските администрации през 2009 г. на депа с организирано сметоизвозване са 
приети общо 3 948 kt отпадъци (в т.ч. битови, строителни и други). Събраните строителни 
отпадъци на депа за битови отпадъци са 396 kt за 2009 г. 54 общини с организирано 
сметосъбиране депонират отпадъци на територията на други общини през 2009 г. 
 

Фиг. 6 Общо приети отпадъци на депа за битови отпадъци, kt 
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Източник: НСИ  
Общо събраните на депата и временно съхранени битови отпадъци за 2009 г. са 3 692 kt или с 
9,6% повече в сравнение с предходната година. От тях  3 421 kt са депонирани, 265 kt - 
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временно съхранени (формирани основно на територията на Столична община), и 5,81 kt - 
предадени за рециклиране.  
Депонирането на отпадъци е процес, който е източник на емисии от парникови газове. 
Основният парников газ, отделен в атмосферата при анаеробното разграждане на органичните 
фракции от депонираните отпадъци е метан. В световен мащаб приблизително 5-20 % от 
годишното количество емитиран метан в атмосферата се дължи на процеса на депониране на 
отпадъци. Необходим е дълъг период от време за пълното разграждане на тези отпадъци и 
поради тази причина емисиите от депата се изчисляват от 1950 г., съгласно добрите практики. 
(IPCC Good practice Guidance). 
На Фиг. 7 са показани емисиите от метан, отделен от депонираните отпадъци за периода 1988-
2009 г. За 2009 г. са емитирани приблизително 182 Gg парников газ метан. 
 

 Фиг. 7 Генерирани емисии метан от депонирани отпадъци, Gg/year 
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Източник:ИАОС 
 
 
Управление на опасни отпадъци  
Оползотворени,  в т.ч. рециклирани опасни отпадъци 

 
Фиг.8 Образувани и оползотворени опасни отпадъци, кt 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009

образувани оползотворени
 

Източник: ИАОС 
 

За разглеждания период средно 28 % от образуваните опасни отпадъци са предадени за 
оползотворяване. Над 50 % от образуваните отпадъци от групи 03, (отпадъци от преработване 
на дървесина и производство на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон), 09 (отпадъци 
от фотографската промишленост) и 13( отпадъци от масла и отпадъци от течни горива) са 
предадени за оползотворяване. За групи с код на групата 05, 08 и 10 над 30% от образуваните 
опасни отпадъци се оползотворяват на мястото на образуване. За оползотворяване се предават 
основно опасни отпадъци, съдържащи метали като алуминиева шлака, оловна шлака, цинкова 
пепел, цинкови утайки и отработени масла. След регламентиране управлението на масово 
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разпространени отпадъци се увеличи и делът на предадените за оползотворяване опасни 
отпадъци получени след предварително третиране на негодни за употреба оловно-кисели 
акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване. Тенденциите в оползотворяването на опасни отпадъци 
в страната следват изцяло тенденцията в рециклирането на опасни отпадъци в циментовите 
заводи. Чрез влагане в производството на цимент се рециклират над 65% от опасните отпадъци 
в страната. 
 
Обезвредени, в т.ч. депонирани опасни отпадъци   
За периода депонираните опасни отпадъци са средно 75 % спрямо общото количество 
образувани. Опасните отпадъци се депонират предимно на депа собственост на предприятията, 
генератори на опасните отпадъци. Обезвредени чрез химични методи и изгаряне опасни 
отпадъци са средно 12 %. Това са основно нефтените утайки от нефтопреработването. 
Изгарянето като метод на третиране е характерен и за болничните отпадъци. През 2009 г. 76 % 
от образуваните опасни болнични отпадъци в цялата страна са изгорени.  

 
Управление на специфични отпадъчни потоци. Тенденции  
Управление на болнични отпадъци  
Безопасното управление на биомедицинските и медицинските отпадъци е от основно значение 
за общественото и екологичното здраве. Важно е, също така, стандартите за защита на околната 
среда и здравето на човека да бъдат еднакви във всички здравни заведения, независимо от 
технологиите, използвани за третиране и обезвреждане.  
Отпадъците от лечебните заведения се генерират в лечебните и здравните заведения като, 
болници, клиники, патологични отделения, центрове за спешна медицинска помощ и др. 
Обезвреждането на отпадъците от лечебни и здравни  заведения (държавни и частни) може да 
окаже влияние върху човешкото здраве и благополучие, върху околната среда (въздух, вода, 
почва, животни, растения, ландшафт) и върху въпроси, свързани с обществената сигурност и 
обществения ред.  
Лечебните заведения в страната притежават утвърдени програми за управление на отпадъци и 
имат сключени договори с транспортни фирми за предаване на отпадъците за последващо 
третиране. Наблюдава се увеличаване на броя на лечебните заведения със собствени  
съоръжения за автоклавиране и микровълново третиране. Това се дължи на затварянето на 
сметогорните пещи през 2007 г., които не отговарят на нормативните изисквания за инсталации 
от този тип.  
Към настоящият момент изгарянето на болнични отпадъци в страната се извършва в два 
инсинератора, разположени на територията на УМБАЛ „Александровска болница”, гр. София и 
Военномедицинска Академия, гр. София. За последните 4 години са изгорени около 4 250 t. За 
2009 г. обезвредените чрез изгаряне болнични отпадъци в инсинераторите са  1 201,5 t, от които 
960,6 t са опасни болнични отпадъци. 
 
Управление на масоворазпространени отпадъци 
Утайки от пречистване на отпадъчни води 
Общото количество образувани утайки от ГПСОВ за 2009 г. е 294 322 t, от които 13 284 t - 
опасни и 281 038 t - неопасни.  
В Табл. 1 са представени количествата неопасни утайки образувани от градските 
пречиствателни станции  за съответната РИОСВ, преизчислени като сухо вещество на базат на 
посоченото във въпросниците, изпратени до ГПСОВ за набиране на допълнителна информация 
за третирането на утайките и процентно съдържание на сухо вещество за конкретните утайки. 
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Таблица 1 Количество на сухото вещество в утайките за 2009 г., t 
№ РИОСВ Количество утайки 

от ГПСОВ 
t сухо в-во 

№ РИОСВ Количество 
утайки от ГПСОВ

t сухо в-во 
01 Благоевград 465 09 Пловдив 6 150 
02 Бургас 2 906 10 Русе 14 
03 Варна 8 292 11 Смолян 131 
04 В.Търново 1 158 12 София 15 516 
05 Враца 109 13 Стара Загора 446 
06 Монтана 0 14 Хасково 0 
07 Пазарджик 0 15 Шумен 429 
08 Плевен 1 084 16 Перник 38 

 
Източник: ИАОС  
 
На територията на РИОСВ Пазарджик и Хасково няма действащи пречиствателните станции за 
отпадъчни води, а на територията на РИОСВ Монтана за 2009 г. е пусната в експлоатация нова 
пречиствателна станция, и все още няма генерирано количество утайка. За 2009 г. са 
депонирани – 8 839 t, а временно съхранени на изсушителни полета са 11 128 t. Основните 
методи за оползотворяване на утайките са употреба в земеделието, рекултивация на нарушени 
терени, в горското стопанство, за тревни площи, паркове и др. От общо 46 % оползотворени 
през 2009 г., 1% са използвани за рекултивация на нарушени терени (126,56 t), а в земеделието 
45% (т.е 16 644,19 t). На фиг.9 e  представено в процентно съотношение  между количествата на 
обезвредените и оползотворени утайки през 2009 г. 
    

Фиг.9 Методи за третиране на неопасните утайки от  ГПСОВ,% 
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 Източник: ИАОС 
 
Използвани за рекултивация на нарушени терени  са утайките от ГПСОВ гр.Варна и гр.Враца, а 
употребени в земеделието - от ГПСОВ гр.Бургас и “Софийска вода”-с.Кубратово. Потребители 
на утайки  са: ”Сортови семена-Бургас” ООД, ЗП “Лазарин Лазаров” и ЗП “Иван Лазаров” на 
територията на с.Чепинци община Нови Искър, ЗК ”Бъдеще” на територията на с.Кътина 
община Нови Искър, ЗК”Биримирци” в кв.Бенковски община Сердика, ЗК ”Еко Енергия” и ЗК 
”Златен клас” в с.Враждебна и с.Челопечене община Кремиковци, ЗК ”Детелина” и ЗКПУ 
”Земя” като утайката се оползотворява  на територията на с.Нови хан  и с.Петково община Елин 
Пелин. 
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Фиг.10  Обезвредени(депонирани), оползотворени(рекултиция и в земеделието) и 
временно съхранени, утайки,% 
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Източник: ИАОС 
 
Оползотворяването на утайките чрез употребата им  в земеделието е икономически ефективен и 
екологосъобразен метод. Чрез използването му се намаляват средствата за последващото им 
третиране, а едновременно с това оползотворяването на утайките допринася и за 
възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи.  
От посочената графика се вижда, че  в национален мащаб се наблюдава тенденция за 
непрекъснато увеличение на количествата утайки употребени в земеделието. 
 
 
 
Управление на отпадъците от опаковки  
През 2009 г. в Република България са образувани 303 883 t отпадъци от опаковки. Това прави 
40,2 кг./жит., (при постоянно население към 31.12.2009 г. 7 563 710 души). От тях 25,05% са 
опаковки от стъкло, 31,93% са опаковки от хартия и картон, 31,41 % пластмасови опаковки; 
6,22% се падат на дървените опаковки; 4,33% на металните и 1,09% попадат в категорията 
„други”.  
Първичните (потребителските) опаковки съставляват над 73.7 % от цялото количество 
произведени, вторичните (груповите) са приблизително 14.4 %, а третичните (транспортните) 
– около 11.7 %. На специфичната категория „пазарски торби, пликове, чаши, чинии, вилици, 
лъжици, ножове, бъркалки и др.” се падат малко повече от 0,2 %.(табл. 2).  
 

Таблица  2 Количества отпадъци от опаковки, образувани в Република България и 
оползотворени или изгорени в инсталации с оползотворяване на енергия в или извън 

страните-членки, t 
 

оползотворени или изгорени в инсталации с оползотворяване на 
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  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)     
Стъкло 76038 23537 0 23537 0 5738 0 29275 30,95 38,50 
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Пластмаси 95457 
 

28596 0 28596 0 0 0 28596 29,96 29,96 

Хартия и 
картон 

97015 65285 0 65285 0 0 0 65285 67,29 67,29 

алуминий           

стомана           

М
е
т
а
л
и 

общо 13155 6639 0 6639 0 0 0 6639 50,47 50,47 

Дърво 18905 8606 0 8606 0 0 0 8606 45,52 45,52 

Други 3313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 303883 132663 0 132663 0 5738 0 138401 43,66 45,54 

Източник: ИАОС 
 
През 2009 г. страната е постигнала общо 44% материално рециклиране и 46% оползотворяване 
на образуваните отпадъци от опаковки, т.е. постигнати са общите цели за оползотворяване или 
изгаряне в инсталации с оползотворяване на енергия. Степента на  рециклиране на стъклените 
отпадъци от опаковки е 30,95% . На фигура 10 се представени резултатите от рециклирането. 
Най-голям е постигнатия процент рециклиране на дървените отпадъци, пластмасови и хартиени 
и картонени (вкл. композитни) отпадъци от опаковки. 

 
Фиг. 11. Изпълнение на целите по рециклиране спрямо нормативно заложените  
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Източник: ИАОС, данни от рециклиращите предприятия 
 

Ефективността на работа на системата се вижда най-отчетливо при сравняване на количеството 
рециклиран отпадък на жител. За изминалата 2009 г. този показател е 17,54 kg/per capita. През 
предишните години е бил съответно: 2004 г- 12,9 kg/per capita., 2005 г. 20,76 kg/per capita и през 
2006 г. – 16,8 kg/per capita., 2007 г. - 22,85 kg/per capita., 2008 г. - 19,99 kg/per capita, т.е. налице 
е слаб спад в ефективността на системите за разделно събиране. 
Фиг. 12 сравнява темповете в потреблението и рециклирането на отпадъците от опаковки. През 
последната година тези процеси се оказаха засегнати в известна степен от финансовата криза. 
Тенденцията, която се очертава е положителна – постепенно циклично нарастване, като 
спадовете през 2006 г. и 2008 г. се дължат на намалените количества рециклирани отпадъци от 
опаковки – предизвикани от прекратяване дейността на някои големи преработватели. За 2006 
г. това са преди всичко предприятията от хартиената индустрия, а за 2008 г. - и редица 
предприятия, рециклиращи пластмаси. 
„Консумацията” на опаковки в Р.България е сред най-ниските в Европа, където средно се 
образуват 166 kg/per capita., но се доближава все повече до развитите страни. Факторите, 
определящи потреблението включват нарастващите доходи, глобализацията на икономиката, 
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технологичните открития (напр. интернет и мобилните телефони), намаляването размера на 
домакинствата и застаряващото население12. 
Промяната към устойчив модел на потребление и поведение на обществото изисква да се 
консумират продукти и услуги, които посрещат по ефективен и ефикасен начин нуждите на 
потребителите и същевременно използват по-малко ресурси и причиняват по-малко 
замърсяване. Това се отнася до голяма степен за опаковките. Необходимо е да се ориентираме 
към предназначените за многократна употреба, да избягваме излишни опаковки и да купуваме 
дълготрайни продукти в по-големи групови разфасовки. 

 
 

Фиг. 12. Развитие на употребените и рециклирани количества в Р.България на човек от 
населението за разглеждания период, kg/year/per capita 
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Източник: ИАОС, данни от рециклиращите предприятия 
 
Като цяло тенденцията при потреблението на различните видове опаковки за наблюдавания 
период е следната: при пластмасовите, хартиените и картонените опаковки се забелязва 
увеличено потребление, докато при стъклените и дървените опаковки се отчита спад. При 
металните опаковки се запазват невисоките нива на потребление. 
По данни на НСИ, опаковките, предназначени за многократна употреба през 2009 г. са 99 718 t, 
което е близо 33 % от общо пуснатите на пазара опаковки. Голяма част от пуснатите на пазара 
стъклени (83%), метални (70%) и дървени (62%) опаковки са предназначени за многократна 
употреба. За първа година, считано от 2004 г., през 2009 г се наблюдава такъв висок дял 
метални опаковки за многократна употреба от общо пуснатите на пазара . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 13. Състояние на разделното събиране на отпадъци в България , 2009 г. 
 

                                                           
12 http://www.eea.europa.eu/bg/themes/households/about-household-consumption 
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Източник: ИАОС 
 
През 2009 г. общините, обхванати от системи за разделно събиране в страната са 164. с общо 6 
018 765 жители. Това представлява 80% от населението на страната, като чрез организациите 
по оползотворяване е обхванато 78% от населението, а останалите 2% са общините, които сами 
са реализирали разделно събиране. 
 
Управление на отпадъците от моторни превозни средства 
Производителите и вносителите на МПС за 2009 г. трябва да достигнат ръст от 88% повторно 
използване и оползотворяване и 81% за повторно използване и рециклиране на отпадъци от 
МПС.  
В България все още няма действаща автомобилна индустрия. Всички автомобили с първа 
регистрация сa внесени от страни извън ЕС или са въведени от друга страна членка на ЕО. 
Общият брой автомобили, регистрирани в МВР – ГД ”Охранителна полиция” през 2009 г. е 
201 304. За периода 1995 - 2009 г. нараства от 1 647 571 бр. през 1995 г. на 3 156 345 бр. през 
2009 г. Въпреки постоянно растящия брой на закупуваните нови автомобили, те продължават да 
представляват една малка част от леките автомобили с първа регистрация в страната.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 14 Приети ИУМПС от площадки за временно съхранение и центрове за 
разкомплектоване, броя 
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През 2009 г. приетите ИУМПС от площадки за временно съхранение и центрове за 
ракомплектоване са 54 451 броя. Сравнявайки данните с информацията от предходните две 
години се наблюдава тенденция, за увеличаване на количествата събирани ИУМПС (фиг.10). 
Количествата оползотворени и обезвредени отпадъци от МПС са по данни предоставени с 
годишните отчети на операторите на центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Общото 
количество приети за третиране отпадъци от МПС е 56 840 бр. МПС. Количеството повторно 
употребени отпадъци от МПС е 617,45 t, като са оползотворени 55 594,23 t. Само 
рециклираните отпадъци от МПС възлизат на 53 355,42 t. Процентното съотношение на 
повторно употребените, обезвредени и оползотворени (в това число и рециклирани) и само 
рециклираните отпадъци от МПС на национално ниво е представено на фиг. 15.  
 
Фиг.  15.  Разпределение на третираните отпадъци от МПС по методи за третиране, % 
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Източник: ИАОС 

 
От операциите по третиране най-голям дял заема оползотворяването – 88%, като 84% са 
рециклирани. Постигнатите нива на повторна употреба през 2009 г. са 1%, докато обезвредени 
(основния метод за обезвреждане е депонирането) са 4%. Събраните и налични отпадъци от 
МПС от минали години са временно съхранени и представляват 8%. На фиг. 16 е представено 
съотношението между заложените за изпълнение цели и получените данни от годишните 
отчети на операторите на центрове за разкомплектоване по Наредбата. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 16  Постигнати цели спрямо заложените за 2009 г.,% 
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Източник: ИАОС 
През 2009 г. са достигнати нива от 89,19% повторно използване и оползотворяване и 84,65% 
повторно използване и рециклиране. Поставените цели на национално ниво13 са постигнати. 
 
Управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване  
Съгласно информацията получена в ИАОС от лицата, пускащи на пазара електрическо и 
електронно оборудване, Агенция „Митници”, Национална агенция по приходите и 
Националния статистически институт, количеството електрическо и електронно оборудване 
пуснатото на пазара на Р България за 2009 г. е 64 088 t. 
На фиг.17 е дадено разпределение на събраното ИУЕЕО за периода 2007 г. – 2009 г., по 
категории електрическо и електронно оборудване, групирани съгласно чл.15 от Наредбата за 
ЕЕО. 
 

Фиг.17. Събрано количество излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, t 
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13 Целите за повторно използване и оползотворяване и за повторно използване и рециклиране на 
отпадъци от МПС се изчисляват ежегодно на база брой общо приети ИУМПС за разкомплектоване по 
тримесечия. 
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* Категориите  са съгласно Приложение №1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо 
и електронно оборудване и за третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, приета с ПМС № 82 от 2006 г.(Обн. ДВ бр. 36, от 02.05.2006 г., изм. ДВ бр. 57, от 14.06.2006 г., изм. 
ДВ бр. 53, от 10.06.2008 г., изм. ДВ бр. 5, от 20.01.2009 г.) 
 
Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се 
осъществява разпределено в зависимост от неговия произход и маркировка - от бита или извън 
бита, маркирано или немаркирано. Oсновното количество на събраното ИУЕЕО, както през 
предходните години, така и през 2009 г. е от бита и е не е маркирано – 42 052 t.  
Количество ИУЕЕО събрано извън бита за 2009 г., както и това събрано от бита  е предимно от 
категориите големи домакински уреди (категория 1) и информационно и телекомуникационно 
оборудване (категория 3). 
Изнесеното ИУЕЕО през 2009 г. основно е информационно и телекомуникационно оборудване 
и газоразрядни лампи, като се изнася с цел оползотворяване и рециклиране. За 2009 г. най – 
голям е делът на оползотворените материали получени от предварителното третиране на 
големите домакински уреди.  
Наредбата за ЕЕО въвежда количествени цели за разделно събиране, рециклиране и/или 
оползотворяване на ИУЕЕО. За 2009 г. целта по събиране на ИУЕЕО от бита е 4 kg/capita. 
Изчислено спрямо броя на населението към края на 2009 г. (7 563 710 жители на Р България, по 
данни на НСИ) целта за събиране на ИУЕЕО от бита на национално ниво е 30 254.8 t. Р 
България е преизпълнила целта си по събиране на ИУЕЕО образувано от бита като събраното 
ИУЕЕО от бита е 42 095 t. 
Република България е изпълнила целите по оползотворяване/рециклиране на ИУЕЕО по 
категории(фиг. 18).  

 
Фиг. 18. Постигнати цели за оползотворяване / рециклиране спрямо 
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Управление на отпадъците от батерии и акумулатори  
През 2009 г. година стартира прилагането на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и 
акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, транспонирана в българското 
законодателство с Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и 
за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. Наредбата се прилага за 
всички видове батерии и акумулатори, пуснати на пазара на Р България, независимо от тяхната 
форма, обем, тегло, състав или употреба, включително и за тези, вградени в уреди, както и за 
негодните за употреба батерии и акумуалтори. В Наредбата са дефинирани три вида батерии и 
акумулатори – портативни, автомобилни и индустриални.  
Лицата, пускащи на пазара БА, носят отговорност за разделно събиране, рециклиране и 
оползотворяване на НУБА и екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, 
които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени. В Наредбата са заложени 
количествени цели за събиране на трите вида батерии и акумулатори и за рециклиране на 
оловно-кисели, никел-кадмиеви и други батерии и акумулатори. Регламентирани са 
съответните места и системи  за разделно събиране на НУБА, както и отговорните лица. 
Съгласно информацията получена в ИАОС от Агенция „Митници”, Национална агенция по 
приходите и производителите на батерии и акумулатори в страната, количествата на пуснатите 
на пазара батерии и акумуалтори, за 2008 г., разделени по вид са показани в табл. 3 
 

Таблица 3. Пуснати на пазара батерии и акумулатори, t 
 

2009г. 
Вид на батерии и 
акумулатори 

Пуснати на пазара,
 тон 

Портативни 568,517 
Индустриални 2 525,470 
Автомобилни 9 579,470 

 
Лицата, които пускат на пазара ПБА, са длъжни да осигурят събирането на количеството 
НУПБА, отговарящо на коефициент на събираемост не по- малък от 5% от количеството 
пуснати на пазара ПБА, като се изключат ПБА, пуснати на пазара, но изнесени или изпратени 
от страната, преди да са придобити от краен потребител.Коефициента на събираемост се 
изчислява съгласно формула от приложение 3а от Наредбата. Количеството НУПБА, което 
всяко лице, което пуска на пазара ПБА, е длъжно да събере е равно на частта от общото 
количество пуснати на пазара ПБА, отговарящо на съответния коефициент на събираемост. 
Лицата, пускащи на пазара АБА са длъжни да осигурят събирането на цялото количество 
НУАБА, образувано през текущата година. Лицата, пускащи на пазара ИБА са длъжни 
осигурят събирането на цялото количество НУИБА, образувано през текущата година. 
Количеството отпадъци от батерии и акумулатори, което всяко отделно лице, пускащо на 
пазара автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори е длъжен да събере е равно на 
частта от общото количество отпадъци от автомобилни и индустриални батерии и акумулатори, 
събрани през текущата година, съответстваща на пазарния му дял през същата година. 
На фиг.19 са визуализирани количествата събрани НУБА, през изминалите четири отчетни 
години.  
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Фиг.19 Събрани негодни за употреба батерии и акумулатори по видове, t 
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Източник: ИАОС 
 
През 2009 г. три организации по оползотворяване са получили разрешение. С учредяването им 
започва и разделното събиране на НУПБА. За половин година са събрани 12,987 t НУПБА, 
което се равнява на коефициент на събираемост 1,44%. 
И през 2009 на територията на страната са предварително третирани и рециклирани само 
негодни за употреба оловно-кисели батерии и акумулатори в трите предприятия, притежаващи 
разрешителни за извършването на тази дейност - “Монбат” АД, гр. Монтана, КЦМ АД, гр. 
Пловдив и ОЦК АД, гр. Кърджали.  
Основните материали, които се образуват след предварителното третиране на оловно-киселите 
акумулаторни батерии са: олово, оксидно-сулфатна фракция, електролит, полипропилен и 
други пластмаси. На фиг. 20 са показани количествата материали, получени от 
предварителното третиране на НУБА, както и количествата на временно съхранените 
материали. Съгласно получената информация 99 % от събраните НУБА са предварително 
третирани, а 1% са на временно съхранение. 

 
Фиг.20 Получени материали от предварително третиране на НУБА, % 
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Р България е изпълнила целите по рециклиране на оловно-кисели и алкални НУБА. От 
образуваните материали след предварителното третиране на оловно-кисели НУБА около 80% са 
рециклирани, като за оловото този процент е около 96.  
През 2009 г. от територията на Р България са изведени 11,78 t алкални НУБА за територията на 
Република Франция, където в AFE Valdi са рециклирани 11,355 t от тях. Съгласно техническото 
описание на инсталацията са рециклирани 69% от материалите. 
 
Управление на отпадъците от масла  
Внесеното в страната количество масла за 2009 г. е 45 643 t, а 313 428 t.  са изнесени. 
Изнесените количества масла са няколко пъти повече в сравнение с 2008 г, докато внесените 
масла запазват сравнително еднакви стойности. В групата „Други смазочни масла и други 
масла” са включени видове като смазочни минерални, смазочно-охлаждащи, смазочни – 
полусинтетични масла, смазочно - охлаждащи течности – полусинтетични. На фиг. 21 е 
представено разпределението на внесените масла в страната по видове, където най - голям дял 
внесени масла заема групата „Други смазочни масла и други масла” – 88%. 
 

Фиг. 21 Внесени масла по видове, t 
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Източник: АМ 
 
Въведени на територията на страната от друга държава – член на ЕС масла са 43 844 t., а 
изведените от територията на страната към територията на друга държава – член на ЕС за 2009 
г. са 19 432 t. 
На фиг. 22 е представена графика на въведените масла по видове, от където се вижда, че през 
2009 г., както внесените, така и въведените масла от групата „Други смазочни масла и други 
масла” заемат най–голям дял, следвана от „Моторни, компресорни и турбинни масла”. 

 
Фиг. 22 Въведени масла, % 
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Фиг. 23 Внесени/ въведени на територията на страната масла по видове, % 
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78 % от общото количество внесени/въведени масла (по данни на АМ и НАП) на територията 
на страна през 2009 г. са от групата „Други смазочни масла и други масла”, следвани от 
„Моторни, компресорни и турбинни масла” със 15 %.Синтетичните масла, поради повишените 
си експлоатационни качества и предимствата пред минералните масла, заемат и по-голям 
пазарен дял.  
По данни на организацията по оползотворяване НКСООМ, членовете й са пуснали на пазара 
5 036 t масла. Фирмите, изпълняващи индивидуално задълженията си са пуснали на пазара 
5 462 t. Количеството пуснати на пазара масла според заплатените такси в ПУДООС за 2009 г. е 
5 427 t. Общо пуснатите на пазара масла са 15 925 t. През 2009 г. се наблюдава сериозен спад на 
пуснатите на пазара масла, в сравнение с 2008 г. Причината, с която може да се обясни този 
спад е световната финансова криза, която значително засегна и България през 2009 г. Съгласно 
даннните на НСИ, количеството на произведените и пуснатите на пазара масла е 10 495 t.  
За 2009 г. събраните отработени масла са 6 548 t, което е повече с около 16 % спрямо 
предходната година. Това от една страна се дължи на подобряване на отчетността и 
докладването от по-голям брой фирми, от друга на по-големия контрол от страна на РИОСВ 
върху лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла. 
По данни от годишните отчети на лицата, които извършват дейност по оползотворяване са 
събрани 6 135 t., но общото количество оползотворени отработени масла е 6 273 t, където 
влизат и масла, събрани през 2008 г. и оставени на временно съхранение към началото на 2009 
г. От тях оползотворените, чрез регенериране са 6 210 t. 
 
Фиг. 24 Сравнителна характеристика на оползотворените отработени масла за 

последните три години, t 
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Наблюдава се съществен ръст на оползотворените отработени масла от Лубрика” АД - 5651 t., с 
което фирмата остава най-големия регенератор в страната. Освен, оползотворените отработени 
масла за изпълнение на собствената си цел за събиране и оползотворяване, Лубрика е 
оползотворила и за изпълнение на целите на 14 фирми, изпълняващи задълженията си 
индивидуално(фиг. 24).  
Съгласно изискванията на Наредбата за 2009 г. лицата, които пускат на пазара масла трябва да 
достигнат цел по оползотворяване не по- малко от 30 % от пуснатите на пазара свежи масла (с 
5% повече от 2008 г.). През отчетната година поради сравнително ниското количество на 
пуснатите свежи масла на пазара се наблюдава значителен ръст на оползотворените масла, 
които са 39% от пуснатите на пазара масла, и с което за първа година, не само се стига до 
изпълнение на целите на национално ниво, но дори се преизпълнява целта с 9%. На фиг. 25 е 
представено съотношение между заложените и изпълнените цели за оползотворяване на 
национално ниво по данни от представените в ИАОС отчети. 
 

Фиг.25 Съотношение между заложените и изпълнени цели за 
оползотворяване на масла 
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Инфраструктура за третиране на отпадъци 
Инсталациите за третиране на отпадъци са разделени условно според метода на третиране на 
термични, механични и физико-химични. Инсталациите, преработващи типично рециклируеми 
отпадъци като стъкло, хартия и пластмаса са обособени в отделна група, включваща и тези 
преработващи гума, каучук, масла и др. 
Инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъци, за които се поддържат данни в ИАОС 
са 513. Това са съоръжения, в които се оползотворяват или обезвреждат(без депониране) 
отпадъци, получени от други предприятия или са вътрешно-заводски, които третират 
изключително собствени отпадъци. Разпределението им според метода на третиране и 
териториалното им разпределение по РИОСВ е показано на фиг.26. 
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Фиг.26 Инсталации за оползотворяване/обезвреждане(без депониране) на 
отпадъци, брой 
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В сравнение с предишни години се наблюдава увеличаване на броя на инсталациите за 
рециклиране, което се дължи на влизането в сила на наредбите за управление на масово 
разпространени отпадъци и постигането на заложените в тях цели по оползотворяване и 
рециклиране. 
През изминалата 2009 г. са получили разрешения за третиране на отпадъци още 62 нови 
преработватели с инсталации, които разделени по РИОСВ са както следва: 

 
Таблица 4. Инсталации получили рарешение през 2009 г., брой 

 
РИОСВ Брой инсталации 

получили разрешение 
през 2009 г. 

РИОСВ Брой инсталации 
получили разрешение 

през 2009 г. 
Благоевград 7 Пловдив 4 
Бургас 11 Русе 0 
Варна 9 Смолян 0 
Велико Търново 11 София 3 
Враца 3 Стара Загора 2 
Монтана 1 Хасково 0 
Пазарджик 2 Шумен 1 
Плевен 8 Перник 0 

 
Инсталации за термично третиране 
Процентното съотношение между образуваните количества отпадъци и количествата отпадъци, 
които се използват за гориво или са съвместно изгорени през годините е сравнително 
постоянно. За 2009 г. обезвредени, чрез изгаряне са 99 977 t отпадъци, като от тях  1 216 t са 
болнични отпадъци.  
Наред с болничните, най-големи количества отпадъци се третират чрез изгаряне от групите 
отпадъци с код на групата 03(отпадъци от преработване на дървесина), 19(от пречиствателни 
станции за отпадъчни води) и  10(от термични процеси).   
Забелязва се намаляване на количествата изгорени отпадъци от преработване на дървесина и 
производство на плоскости и мебели, за сметка на увеличаване процента на брикетирането им. 
Това се дължи основно на постигане заложените цели за рециклиране на дървени опаковки. 
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В инсталациите за изгаряне на Лукойл Нефтохим Бургас се обезвреждат най-вече отпадъци от 
07 и 19 група (отпадъци от органични химични процеси и утайки от пречистване на отпадъчни 
води, промивни води и матерни луги). Количествата изгорени в тях отпадъци  през последните 
три години са относително постоянни, като  за 2009 г. по-голяма част от тях са опасни -19 
476.65 t,. Друго предприятие, което изгаря отпадъци от 19 група е Холсим  България. Това са 
РДФ модифицирани горива - около 16 000 t. 
Съвместно изгаряне се извършва в индустриални горивни инсталации на 2 циментови завода, 
които наред с традиционното гориво използват и  други калорични отпадъци. Преобладаваща 
част от отпадъците, които се оползотворяват по този начин са от 10 група - шлаки, пепели, 
месокостно брашно, утайки от различни процеси, а също и автомобилни гуми. Общото 
количество на изгорените гуми е около 31 300 t. като Холсим България е с най-сериозен принос 
в този вид третиране с 29 323 t.  
Третирането на отпадъци чрез изгаряне(без оползотворяване на енергията) е източник на 
емисии на парникови газове, отделяни в атмосферата. Както беше споменато по рано в страната 
основно се изгарят болнични и опасни отпадъци. При процеса на изгаряне основно се отделят 
парникови газове- CO2, N2O и др. Тенденциите в отделянето на емисиите при изгаряне на 
отпадъци в инсинератори без оползотворяване на енергия са представени на следващите 
фигури.(фиг.27, 28 ) 
 

Фиг.27 Генерирани емисии CO2 от изгаряне на отпадъци, Gg/year 
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Фиг.28 Генерирани емисии N2O от изгаряне на отпадъци, Gg/year 
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Инсталации за механично третиране 
Механичното третиране на отпадъците в повечето случаи представлява предварително 
третиране, предшестващо операциите по оползотворяване(рециклиране) или окончателно 
обезвреждане. Съоръженията представляват шредери, преси за балиране, брикетиращи 
инсталации, мелници и сепаратори. В страната има 8 големи шредерни инсталации в които се 
третират отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба 
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електрическо и електронно оборудване. През 2009 г. са въведени в експлоатация  инсталации за 
предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което 
не може да бъде разкомплектовано чрез ръчни операции (хладилна техника, луминисцентни 
тръби, електронно лъчеви тръби, печатни платки и др.). В страната има три инстлации за 
предварително третиране на негодни за употреба оловно-кисели акумулатори с общ капацитет 
над 40 000 тона на година. 
Около 85% от всички отпадъци, подложени на механично третиране са отпадъците от групи с 
код на групите 10, 15 и 16. Това са предимно отпадъци от опаковки, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли 
от употреба моторни превозни средства.  В потока на предварително третираните отпадъци от 
опаковки, попадат и битови отпадъци, поради неефективно действащата в момента система за 
разделно събиране на опаковки в страната. В последните години се въведоха в експлоатация и 
инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, които след сепариране се 
предават за оползотворяване на рециклируемите фракции. 
 
Инсталации за физико-химично третиране 
В инсталациите за физико-химично третиране в страната се третират предимно опасни 
отпадъци. Основното количество третирани отпадъци са болничните отпадъци. Това се дължи 
на затварянето на сметогорните пещи през 2007 г., и пускането в експлоатация на инсталации 
за автоклавиране и микровълново третиране на болничните отпадъци, с цел обеззаразяване 
преди по нататъшното им третиране. Автоклавирането се извършва както от фирмите 
извършващи събиране и третиране на болнични отпадъци, така и от болниците, които имат 
собствен автоклав. През 2009 г.  на физико-химично третиране са  подложени около 1 300 t 
болнични  отпадъци.  
Освен болнични отпадъци с операци D9 се третират и отпадъците от масла и течни горива (код 
на групата 13). Най-значителните количества над 8 000 t са третирани в „Поддържане чистотата 
на морските води”АД,  в инсталация за преработка на отпадъци от нефтопродукти.  
 
Инсталации за рециклиране 
В страната основно значение имат инсталациите за рециклиране с код на операциите R4 
“Рециклиране или възстановяване на метали и метални съоръжения” и R5 “Рециклиране или 
възстановяване на други неорганични материали”. 
Рециклираните неопасни отпадъци са предимно метали, хартия и картон с кодове на 
отпадъците от 15 и 20 група и отпадъци получени в резултат на термични процеси(код на 
групата 10). Общото количество рециклирани материали през 2009 г. е около 3 Mt, което е 
малко над 1% от образуваните отпадъци в страната. 
От опасните отпадъци най – голямо количество са рециклираните отпадъци от групи  06 и 10 
(68 215 t), а именно отпадъци съдържащи тежки метали, получени от неорганични химични 
процеси и шлаки от пирометалургията на олово, чугун и стомана.  
Наблюдава се увеличаване на количествата рециклирани опаковъчни материали и материали 
получени в следствие на предварително третиране на масово разпространени отпадъци.  
 
R3  
Най-голям принос в преработката на органични отпадъци имат заводите за производство на 
хартия, велпапе, картон и малограмажна хартия. Оползотворени са основно отпадъчна хартия и 
картон - разделно събрани фаркции(код на отпадък 200101), опаковки (код на отпадък 150101), 
от сортиране на хартия и картон от производство на целулоза и хартия от следните 
предприятия – Дуропак Тракия папир, Завод за хартия Белово, Костенец – ХХИ, Кнауф и 
други. Значителен е делът и на рециклираните пластмасови отпадъци (код на отпадък 150102). 
 
R4  
Около 80% от количествата рециклирани отпадъци в България са от метали и метални 
съединения, което показва че е силно развита дейността по събиране, търговия и 
оползотворяване на отпадъци от черни и цветни метали в страната. Водещите предприятия в 
преработването на скрап от черни метали са Стомана Индъстри, Берг Монтана фитинги, КЦМ и 
РУА-Фабрика за метали. София Мед и Алмед са сред най-големите преработватели на 
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отпадъци от мед. Основната маса от преработените опасни отпадъци са отпадъците, получени 
от предварителното третиране на оловно-кисели акумулаторни батерии, като предприятието 
преработващо най-големи количества оловно-кисели акумулаторни батерии е Монбат – 15 660 
t.  
 
R5 
Третираните отпадъци са преди всичко пепели от горивни инсталации, шлаки от леене на черни 
метали и твърди отпадъци от десулфуризация на отпадъчни газове, оползотворени от 
циментовите заводи Девня Цимент, Златна Панега Цимент, Вулкан и Холсим България. 
Значителен дял заемат рециклираните количества отпадъчно стъкло от стъклен амбалаж – 
около 25 000 t., а основните инсталации са на Дружба Стъкларски заводи и Рубин. 
 
R9 
Преработените отработени масла през 2009 г. са около 6,7 t. Наблюдава се увеличение на 
количествата рафинирани отработени масла през годините, като основното предприятие за 
регенериране на масла в страната е Лубрика. 
 
Депа за опадъци – видове, брой 
По данни на НСИ за 2009 г. депата на които се депонират битови отпадъци са 278 бр. На фиг. 
29 е представена тенденцията в броя на депата за последните години.  
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Към момента в страната се експлоатират 11 депа за опасни отпадъци (9 от които отговарят на 
изискванията на Директивата за депониране на отпадъци), 175 депа за неопасни отпадъци (28 
от които отговарят на изискванията на Директивата за депониране на отпадъци) и 12 депа за 
инертни отпадъци. През последните 4-5 години в страната са закрити 6 депа за опасни 
отпадъци, 106 депа за неопасни отпадъци(30 за производствени отпадъци и 76 за битови)  и 24 
за инертни отпадъци. Продължава изграждането на регионалните депа за битови отпадъци, като 
в края на 2009 г. те са 27 броя, както и утвърждаването на плановете за привеждане в 
съответствие с изискванията на Наредба №8/2004г. на съществуващите депа, на които се 
депонират производствени и опасни отпадъци. Закриват се депа, които не отговарят на 
екологичните изисквания, в резултат на което намалява общият брой на депата в експлоатация - 
от 614 през 2006 г. на 198 през 2009 г. Най – голям е делът на закритите депа за неопасни 
отпадъци. 
 
Трансграничен превод на отпадъци  
Държавната политика на Р България в областта на трансграничен превоз на отпадъци се 
подчинява на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци. В съответствие с изискванията на 
регламента, до 31 декември 2014 г., всички превози към България на отпадъци за 
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оползотворяване са предмет на разрешителен режим, а именно процедура на издаване на 
предварителна писмена нотификация и съгласие.  
През 2009 г. са издадени общо 127 броя нотификации за внос в Р България на отпадъци с общо 
количество 2 158 860 t, предназначени за оползотворяване. Разрешенията за внос на неопасни 
отпадъци възлизат на 118 бр. за общо 2 157 340 t отпадъци, в т.ч. скрап от черни и цветни 
метали (2 040 450 t), стъкло (44 400 t), отпадъчна хартия (29 000 t), отпадъчна пластмаса и др. 
Разрешения за внос на опасни отпадъци са издадени само за оловно-кисели батерии с общо 
количество 28 520 t, предназначени за рециклиране.  
През 2009 г. са издадени общо 28 бр. нотификации за износ на отпадъци с общо количество 
529 650 t, главно черни и цветни метали.  
 
ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ    
Законодателна рамка и политики на Европейския съюз  
През месец март Европейската комисия представи за разглеждане от работните органи на Съвета 
предложение за преработване на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ОЕЕО). Проектът на директива се разглежда в процедура на съвместно 
решение между Европейския парламент и Съвета. 
Опитът от първите години от изпълнението на Директивата за ОЕЕО разкрива наличието на 
технически, юридически и административни проблеми, изразяващи се в непредвидимо високи 
разходи от страна на участниците на пазара и администрациите, продължително вредно 
въздействие върху околната среда, ниски равнища на иновация при събирането и третирането на 
отпадъци, липса на равнопоставеност или дори нарушение на конкуренцията, както и ненужна 
административна тежест. Това е една от причините довели до предложението за преразглеждане 
на Директивата за ОЕЕО. 
Обстойният анализ, извършен като част от процеса на преразглеждане на ОЕЕО, довежда до 
открояването на следните проблеми, свързани с прилагането на Директивата за ОЕЕО: 

– липса на яснота относно продуктите, обхванати от настоящата Директива за ОЕЕО, и 
тяхната категоризация, като съществуват различни интерпретации на настоящите разпоредби от 
страна на държавите-членки и други заинтересовани страни, 

– разделно се събира приблизително 65 % от електрическото и електронното оборудване 
(ЕЕО), пуснато на пазара, но по-малко от половината от това количество се третира и отчита 
съгласно изискванията на директивата. Остатъкът е потенциално изложен на третиране в разрез 
с нормите и се изнася незаконно към трети страни, като сред тях има и страни, които не са 
членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това води до загуба на 
ценни вторични суровини и увеличава риска от освобождаване на опасни вещества в околната 
среда, в това число вещества с висок озоноразрушаващ потенциал и потенциал на глобално 
затопляне. В допълнение към това текущите нива на събираемост, четири килограма за един 
жител на година от домакинства („универсален модел“), не отразява състоянието на 
икономиките на държавите-членки и по този начин води до по-ниски от оптималните нива на 
събираемост в някои държавите-членки и до твърде амбициозни целеви равнища за други 
държави-членки; 

– няма целеви равнища за повторна употреба на цели уреди; 
– няма подробни правила за правоприлагане, което води до липса на прилагане на 

Директивата за ОЕЕО в някои държави-членки; 
– различаващите се изисквания за регистрация на производителите в държавите-членки 

могат да доведат до необходимостта икономическите актьори да спазват 27 различни схеми за 
регистрация на производителите, което поражда ненужна административна тежест; 

– проявления на третиране на ОЕЕО в разрез с нормите и незаконен износ на ОЕЕО извън 
ЕС. 
Преразглеждането на Директивата за ОЕЕО трябва да постигне следните специфични цели: 

– да се намалят административни разходи посредством премахване на ненужната 
административна тежест, но без снижаване нивото на опазване на околната среда; 

– да се подобри ефективността и изпълнението на директивата посредством по-стриктно 
спазване на разпоредбите и по-ниско ниво на избягване от отговорност; 
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– да се понижи вредно въздействие върху околната среда чрез привеждането на 
събирането, третирането и оползотворяването на ОЕЕО към равнища на най-високи нетни ползи 
за обществото. 
 
Национална законодателна рамка и политики - ново законодателство, промени в  
законодателството, свързано с управление на отпадъците 
През отчетния период с Решение № 1006/30.12.2009 г. на Министерски съвет е одобрен проект 
на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. С проектозакона се 
предлагат за отстраняване непълноти при транспонирането в българското законодателство на 
Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците (чл. 7, чл. 8, чл. 10 и чл. 14, буква “б”), 
Директива 2002/96/ЕО за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (чл. 12), 
Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори 
(чл. 17), Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на отпадъци (чл. 12). Като член на Европейския съюз 
(ЕС) от 01.01.2007 г., Република България пряко прилага регламентите на ЕС, с оглед на което в 
проектозакона се въвежда и механизъм за осъществяване на контрола по Регламент 
1013/2006/ЕО за превози на отпадъци.  
За пълно хармонизиране на българското законодателство с изискванията на Директива 
1999/31/ЕС се въвежда финансова гаранция като условие за издаване на разрешение за дейности 
по депониране. Финансовата гаранция или друга еквивалентна предохранителна мярка е 
необходимо да се съхранява толкова дълго, колкото се изисква за поддръжката и 
следексплоатационните мероприятия за площадката за извършване на дейността депониране на 
отпадъци, мониторинга и следексплоатационните грижи за площадката за извършване на 
дейността депониране на отпадъци.  
В ЗИД на ЗУО е въведен финансов инструмент (банкова сметка за чужди средства) за 
осигуряване на финансови средства по време на експлоатацията на депата за: 

- закриване и следексплоатационни грижи на съществуващи депа; 
-поддържане на изградените и изграждане на нови депа и/или други съоръжения за 

третиране на отпадъци. 
Целта на тази мярка е да се избегнат рисковете в случай на изоставяне на площадките на депата 
при евентуална несъстоятелност на съответния собственик и свързаните с това разходи за 
държавата, както и да се гарантират средствата, необходими за изграждане в бъдеще на нови 
съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъци. 
В изпълнение на мярка т. 4.11. от Плана за действие от Националната програма за управление на 
дейностите по отпадъците за периода 2009-2013г. се въвежда такса за депониране на отпадъци, 
насочена към постигане на определени цели, свързани с опазване на околната среда за 
намаляване на количествата отпадъци, които постъпват за депониране; удължаване срока на 
експлоатация на депата, увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените 
отпадъци, насърчаване на развитието на сектора по рециклиране и оползотворяване на 
отпадъците. 
Акумулираните средства могат да бъдат използвани за финансиране на проекти за разделно 
събиране от потока битови отпадъци на отпадъците, подходящи за рециклиране, (като метали, 
стъкло, хартия и др.), третиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци, събиране и 
обезвреждане на опасните отпадъци от потока битови отпадъци. 
В ЗИД на ЗУО се предвижда разработване на Наредба на министъра на околната среда и водите, 
която да определи механизмите за акумулиране на средствата и реда за събиране и разходване на 
събраните средства.   
В проектозакона се въвежда механизъм за предотвратяване и контрол на превозите, в т.ч. са 
определени контролните органи, правилата за санкции, прилагани при нарушение на 
разпоредбите на Регламент 1013/2006/ЕС. 
В ЗИД на ЗУО се включва изискване за създаване на изискуемите по Директива 2002/96/ЕО и 
Директива 2006/66/ЕО регистри на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно 
оборудване и батерии и акумулатори. 
Въвежда се и изискване за участие на обществеността /обществени обсъждания/ в процедурата 
за издаване на разрешения за извършване на дейности с отпадъци във връзка с експлоатиране на 
малки инсталации за изгаряне или за съвместно изгаряне на отпадъци, които не са обект на 
комплексно разрешително. 
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С цел облекчаване на административната тежест на икономическите субекти с ЗИД на ЗУО са 
направени промени в разрешителния и регистрационния режими за дейности с отпадъци. 
Облекчението е за освобождаване от разрешителен и регистрационен режим на юридически 
лица, извършващи дейност временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуването им, 
както и преминаване изцяло на регистрационен режим за лицата, извършващи дейност по 
транспортиране на отпадъци.  
Въвеждат се и нови текстове, с които се цели предотвратяване на създалата се практика на 
площадките да се събират нерегламентирано и да се смесват отпадъците от търговската дейност 
с отпадъци от черни и цветни метали и отпадъците от електрическо и електронно оборудване, 
излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори.  
Направени са допълнения към изискванията за представяне на документи към заявлението за 
издаване на разрешение за организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки, с цел 
установяване на необходимите реални инвестиции, които заявителят следва да изразходи при 
изпълнение на сключените договори с общините. Въвежда се и количествен критерии към 
предварително сключените писмени договори за обхващане на определен брой общини с 
определен брой жители, които организацията следва да осигури преди започване на дейността 
си. В рамките на три месечен срок от издаването на разрешението, организацията по 
оползотворяване трябва да представи на компетентния орган сключените договори с общини в 
окончателен вариант, който да съответства на предварително представените договори 
В проектозакона се определя законовата и административна роля на регионалните сдружения на 
общините за управление на отпадъците на регионален принцип. Създава се ново юридическо 
лице – регионално сдружение по смисъла на ЗУО. Установени са основните задължения и 
функции на сдружения, както и начина на вземане на решения. Предоставена е възможност на 
членовете на регионалното сдружение да определят собствеността на регионалните съоръжения 
– депо, инсталации за сепариране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Срокът за 
прекратяване на създадените преди промените със ЗИД на ЗУО регионални сдружения и 
споразумения между общини е три години, а имуществените и другите отношения, възникнали 
при и по повод тяхното учредяването или сключване, се уреждат по споразумение между 
страните. 
В ЗИД на ЗУО са определени компонентите за образуване на цената за третиране на тон 
отпадъци, постъпили в регионалната система за управление на отпадъците, които включват 
експлоатационните разходи, вкл. разходи за транспорт в рамките на системата, разходи за 
изграждане на съоръжения, отчисленията, които се заделят в банковата сметка за чужди 
средства за дейности по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото. 
Цената е еднаква за всички общини от регионалното сдружение. В разходите за третиране на тон 
отпадъци се включва освен цената за третиране на отпадъците и такса депониране. Размерът на 
таксата се определя с акт на Министерски съвет и следва да бъде еднаква за всички регионални 
системи в страната. Цената е еднаква за всички регионални сдружения. 
Прецизират се задълженията и отговорностите на кметовете на общини по отношение на 
управлението на масово разпространените отпадъци (от излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване), опасните отпадъци от домакинствата в потока битови отпадъци, 
биоразградимите отпадъци и почистването на общинските пътища от отпадъци. 
Въвежда се и ограничение за общините, които не предприемат в нормативно определения срок 
действия по подготовка, изграждане, закриване и следексплоатационни грижи на площадката на 
депото и на други съоръжения за третиране на битови или строителни отпадъци да не могат да 
бъдат финансирани за проекти в областта на опазване на околната среда от държавния бюджет, 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, други национални 
публични източници на финансиране или Европейските фондове. В тези случаи общините 
самостоятелно осигуряват необходимите финансови средства за изпълнение на изискванията на 
закона. 
Предоставя се възможност в случаите когато регионалните съоръжения за третиране на 
отпадъци са изградени с над 50 % финансови средства от държавния бюджет или друго 
национално или международно финансиране, до 10% от общия капацитет на съоръженията да се 
използват при разрешаване на национални проблеми и за постигане на цели, определени с 
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. 
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С проектозакона се въвеждат задължения за собствениците на пътищата по чл. 8 от Закона за 
пътищата (ЗП), които да отговарят за почистването от отпадъци на пътя, земното платно, 
пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните 
пунктове за обслужване по смисъла на Допълнителната разпоредба на ЗП. 
Създаване се и правно основание за разработване на наредба за дейностите по събиране и 
третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения и националните 
центрове по проблемите на общественото здраве от министъра на здравеопазването, съгласувана 
с министъра на околната среда и водите. 
 
Мерки от Националната програма за управление дейностите по отпадъците за периода 
2009-2013 г. 
С Решение №1 на Министерския съвет от 09.01.2009 г. е приета Националната програма за 
управление дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г.  
Основната цел на Програмата е да се допринесе за устойчивото развитие на РБългария чрез 
прилагане на интегрирана рамка за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на 
въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване на 
ефективността на използване на ресурсите, увеличаване отговорностите на замърсителите, 
стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. 
През разглеждания период, основните приоритети в управлението на отпадъците  ще бъдат: 
привеждане в съответствие с нормативните изисквания на съществуващите депа, на които се 
депонират производствени и опасни отпадъци; закриване на съществуващите депа, които не 
отговарят на изискванията на директивата за депониране на отпадъците; ограничаване на 
количеството на отпадъците, предназначени за окончателно обезвреждане, чрез тяхното 
рециклиране, повторна употреба и оползотворяване, при което се извличат суровини и енергия 
като допълнителен ресурс за националната икономика; предварително третиране на отпадъците и 
управление на отпадъчните потоци, получени след предварителното третиране; основно 
охарактеризиране на отпадъците, предназначени за депониране и въвеждане на строги технически 
изисквания при тяхното приемане на различните типове депа; преминаване от общинско към 
регионално управление на отпадъците в рамките на регионите, определени в Националната 
програма за управление на дейностите по отпадъците; въвеждане на финансови и икономически 
инструменти при управление на отпадъците преди депониране; достигане на индикативните цели 
за рециклиране на твърди битови отпадъци и строителни отпадъци; подобряване на системата за 
управление на строителните отпадъци и подобряване на цялостната система за управление на 
специфичните отпадъчни потоци. 
Програмата предвижда реализирането на: 

• инвестиционни проекти за реконструкция на съществуващи и доизграждане на нови 
регионални депа, които да обезпечат прилагането на изискванията на Директива 99/31/ЕС за 
депонирането на отпадъците (регионални депа и претоварни станции); 

• съоръжения за предварително третиране на биоразградими отпадъци и проекти за домашно 
компостиране, като се предвижда до 2013 година да бъдат обхванати 89 000 домакинства; 

• 7 регионални съоръжения за предварително третиране  и рециклиране на отпадъци от 
строителството и разрушаването на сгради; 

• 2 инсталации за изгаряне на болнични отпадъци – в гр.Пловдив и гр. Плевен и 1 
стационарно автоклавно съоръжение за третиране на инфекциозни отпадъци от лечебните заведения, 
както и изграждане на инфраструктура за разделно събиране и временно съхранение на опасните 
отпадъци от лечебните заведения  - 28 центъра за цялата страна; 

• доизграждане на системите за управление на масоворазостранени отпадъци; 
• изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци; 
• инсталации за оползотворяване на дървесни отпадъци. 

Предвидени са и средства за закриване на съществуващите общински депа, обслужвани от 
система за организирано събиране и транспортиране на отпадъци; закриване на 
нерегламентираните сметища и стари замърсявания с битови отпадъци; доизграждане на 
националната лабораторна система за отпадъци; намаляване на риска от стари замърсявания с 
опасни отпадъци на територията на предприятията; съхраняване на препарати за растителна 
защита с изтекъл срок на годност и изграждане на съоръжения за интегрирано третиране на 
опасни отпадъци бита. 
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Изпълнение мерки по поети ангажименти на Р България за закриване на депа, 
неотговарящи на изискванията и изграждане на нови регионални системи за третиране 
на отпадъците. 
Ангажиментите, поети от Р България в хода на преговорния процес по присъединяването й към 
Европейския съюз, във връзка с прилагането на Директива 1999/31/ЕС за депониране на 
отпадъците, са свързани както с изграждането на система от регионални съоръжения, 
осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, 
генерирани в страната, така и прекратяване на експлоатацията и закриване на всички 
съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и 
съвременните технически стандарти. 
Срокът за преустановяването на експлоатацията на депата, които не отговарят на изискванията на 
нормативната уредба е 16 юли 2009 г.  
В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) е предвидено 
изграждане на система от съоръжения (общо 57 за цялата страна), осигуряваща 
екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната. 
За да бъде преустановена експлоатацията и в последствие закрити (рекултивирани) 
съществуващите общински депа за битови отпадъци е необходимо да се изградят съответните нови 
депа за отпадъци, които да отговарят на изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на 
отпадъците и да бъдат с достатъчен капацитет за осигуряване обезвреждането на битовите 
отпадъци от съответните региони. 
Към момента на територията на страната са построени в съответствие с изискванията на 
Директива 1999/31/ЕС и се експлоатират общо 27 бр. регионални депа - Сандански, Гоце 
Делчев, Враца, Шумен, Харманли, Търговище, Мадан, Хасково, Петрич, Русе, Созопол, 
Монтана, Силистра, Севлиево, Троян, Оряхово, Карлово, Разград, Рудозем, Горна Малина, 
Омуртаг, Антоново, Пловдив-Цалапица, Варна–Аксаково, Добрич–с. Богдан, София-Суходол, 
Доспат. На тези депа могат да се депонират битовите отпадъци от 4 132 557 жители (от около 
55 % от населението на страната). 
В процес на строителство с национално финансиране са регионалните депа в Ловеч, Смолян, 
Златица, Елхово, Пловдив (Шишманци), а за регионалното депо в Кърджали е осигурено целево 
финансиране по програма ИСПА и национално съфинансиране.  
Останалите 22 от предвидените с Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците регионални депа (Габрово, Костинброд, Ботевград, Ямбол, Перник, Бургас, Добрич, 
Провадия, Кочериново, Пазарджик, Панагюрище, Плевен, Видин, Левски, Борово, Велико Търново, 
Варна, Стара Загора, Луковит, Костенец, Разлог, Малко Търново) и проектът на Столична 
община са в процес на различни етапи на подготовка за изграждане.  
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УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИТЕ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХИМИКАЛИТЕ  

 
Законодателна рамка и политики на Европейския съюз в областта на химикалите 

 

 През 2009 г. България продължи изпълнението на поетите ангажименти по 
хармонизиране на националното законодателство с европейските изисквания в сектор 
“Химикали” и процеса по укрепване на административния капацитет на централно и 
регионално ниво за прилагане и налагане на хармонизираното законодателство по управление 
на химикалите и предотвратяване на риска от големи аварии при работа с опасни вещества.  

Вследствие на новоприетите нормативни актове и направените изменения в законодателството на 
Общността в областта на химикалите, през 2009 г. са разработени и приети изменения на следните 
нормативни документи: 

• ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, 
подлежащи на забрани или ограничения при търговия и употреба, с цел транспониране 
изискванията на Директива 2007/51/ЕО от 25 септември 2007 година (ОВ L 257, 3.10.2007 г., стр. 
13), изменяща Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно забраните и ограниченията за пускането на 
пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак и влиза в сила от: 3 април 2009 г. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКАЛИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  
 
Управление на химикалите съгласно Регламентите на ЕС в областта на химикалите, 
ЗЗВВХВП и подзаконовите нормативни актове към него 
 
Регламент 1907/2006 
 
Основна цел на REACH е постигане на високо ниво на защита на околната среда и човешкото 
здраве посредством засилване ролята и отговорността на индустрията за идентифициране на 
рисковете и предоставяне на информация за химикалите, с което да се гарантира тяхната 
безопасна употреба. Предизвикателствата пред българските производители и вносители на 
химикали, свързани с изпълнение изискванията на REACH за извършване на предварителна 
регистрация и последваща регистрация на химични вещества в Европейската Агенция по 
химикали, определят необходимостта от провеждането на по-широко обхватна кампании за 
информиране на индустрията, с цел да се осигури ефективно прилагане на новото 
законодателство в областта на химикалите. 
 
В съответствие с изискванията на REACH Регламента, в МОСВ е създадено национално 
информационно бюро (REACH Helpdesk), което функционира от май 2007 г. Основната цел на 
REACH Helpdesk е да осигурява информация на българските компании и да подкрепя малките и 
средни предприятия /МСП/ при изпълнението на техните задължения по регламента. Основна 
целева група, освен МСП, са и браншовите организации, които са тясно свързани с работата по 
провеждане на информационната кампания. Повечето от получените въпроси са от български 
компании, но са получени и запитвания на английски от чуждестранни фирми /японски, китайски, 
руски/. С работата на бюрото е свързан  екип от експерти, контакт с който може да бъде осъществен 
чрез e-mail адрес (chemhelpdesk@moew.government.bg), или чрез електронната форма за запитвания 
на интернет страницата на МОСВ „Химични вещества” на адрес: 
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/helpdesk.page.  
Националното информационно бюро през 2009 г е получило и е дало отговор на около 442 въпроса, 
от които 228 по телефона и 214 по електронен път. Дейността на информационно бюро през 2009г e 
илюстрирана на фигура 1. 
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Фиг. 1 Статистика на запитванията от индустрията в Информационното бюро за 
REACH през 2009 г. 

REACH Helpdesk - отговорени въпроси 2009
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Източник: МОСВ 
 
Най-често засягани теми: 

1. Формиране на Форуми за обмен на данни /SIEF/ 
2. Национални разпоредби за прилагане и налагане  
3. Редактиране на информацията подадена като част от предварителната регистрация 
4. Информационни листове за безопасност 
5. Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство /SVHC/ 
 

Информационна кампания 
В началото на 2009 г. са разпространени резултатите от предварителната регистрация, проведена в 
края на 2008 година. Информационната кампания има за цел да подготви фирмите за предстоящата 
процедура за обмен на данни и регистрация, която представлява много по-сериозно 
предизвикателство за тях. Националното информационно бюро се присъедини към своите колеги от 
цяла Европа като включи на своята интернет страница, създадения от Европейската Агенция по 
химикали банер „Времето тече, формирай SIEF сега!”. Банерът представлява връзка към, специално 
създадена страница, посветена на процедурата по обмен на данни, в която има ръководства и други 
материали за Форумите, съвместното подаване на регистрации и други свързани с тях теми. На тази 
тема са посветени няколко записа в рубриката „Мит на месеца”, където се разясняват най-често 
допусканите грешки при интерпретация на изискванията на регламента. В рамките на тази кампания 
експерти от информационното бюро взеха участие в 9 събития /семинари и обучения/, свързани с 
разясняване на предстоящите и текущи процедури по регламента. В тези събития също взеха 
участие както контролните органи /РИОКОЗ, РИОСВ, РД „ГИД”/, така и браншови организации / 
Българска Стопанска Камара, Българска Асоциация на Металургичната Индустрия, Българска 
Камара на Химическата Промишленост, CEFIC, Браншов съюз на кожарската, кожухарската, 
обувната и галантерийната промишленост, Българска Търговско Промишлена Палата/. 
 
Анализът на данните от дейността на Националното информационно бюро показва намален интерес 
на компаниите през 2009 година спрямо огромния интерес през 2008 година, което се дължи главно 
на погрешното разбиране, че с извършването на предварителна регистрация, компанията е 
изпълнила своите задължения по регламента. Ето защо усилията са насочени главно в разясняване 
на смисъла от същинската процедура по регистрация и поемането на отговорността от страна на 
компаниите при генерирането и предоставянето на данни за опасностите, които представляват 
веществата, както и оценка на риска от тях. През следващата година се очаква повишаване на 
интереса на компаниите като резултат на информационната кампания и с оглед наближаването на 
крайния срок за регистрация на веществата от първата тонажна група, както и започване на 
процедурата по нотификация, съгласно Регламент 1272/2008 /CLP/.  
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В изпълнение на приоритетите на МОСВ за 2009 г. бяха подготвени и утвърдени Указания за 
провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката и разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и бе проведена информационна 
кампания за , свързана с химични вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и 
токсични за репродукцията и за които ще бъде приложен разрешителен режим от Европейската 
агенция по химикали.  
 
Регламент 689/2008 
Регламент (ЕО) 689/2008 от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали е в сила от 
20 август 2008 г. и заменя Регламент (ЕО) 304/2003. Регламент (ЕО) 689/2008 прилага в Общността 
Ротердамската конвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при 
международната търговия с определени опасни химикали и пестициди (PIC процедура) като 
въвежда задължения за ежегодно уведомяване преди осъществяване на първия износ на определени 
опасни химикали в приложното поле на регламента. Едновременно с това от износителите се 
изисква да предоставят информация за свойствата и рисковете от веществата и предвидените 
употреби, и да осигуряват подходящото им етикетиране и опаковане, като предоставят 
информационни листове за безопасност на вносителите.  
Регламентът въвежда забрана за износ на някои особено опасни химикали и изделия, които ги 
съдържат, с цел осигуряване на високо ниво на защита на здравето на хората и околната среда (в т.ч. 
на 12-те устойчиви органични замърсители (POPs) в обхвата на Стокхолмската конвенция). 
В тази връзка, през 2009 г. са подадени и обработени общо 53 уведомления за износ на две вещества 
в самостоятелен вид и като съставки на смеси към 23 държави.  
Съгласно представената от износителите и вносителите годишна справка, през 2009 г. е осъществен 
износ на 2 вещества в обхвата на регламента в самостоятелен вид или като съставка на смеси към 23 
държави.  

 
Регламент 648/2004 
Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите е в сила за България от 01.01.2007 г. Регламентът 
заменя съществуващото законодателство в областта на детергентите и въвежда специфичните 
изисквания на Общността по отношение на детергентите във връзка с крайна биоразградимост на 
повърхностно активни вещества (ПАВ) в състава им и методите за определяне на 
биоразградимостта; ограничения или забрани за използване на ПАВ във връзка с 
биоразградимостта; специфични изисквания за етикетиране на детергенти, включително 
информацията, която трябва да се осигури на потребителя чрез интернет; предоставяне на 
информация на медицинския персонал и контролните органи от производители на детергенти.  
През 2009 г. успешно завърши проект по линия на двустранно сътрудничество с Германското 
Федерално Министерство на околната среда, защита на природата и ядрената безопасност за 
подпомагане на административния капацитет на централно и регионално ниво в прилагането на 
процедурите, въведени с регламента, с цел бъдещото му ефективно прилагане и подготовка на 
индустрията за постигане на съответствие с изискванията на регламента. В рамките на проекта са 
постигнати следните резултати: укрепване на административния капацитет на национално и 
регионално ниво по отношение изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004; 
провеждане на семинари с експерти от РИОСВ и с представители на индустрията; учебно 
посещение в Германия на експерти от МОСВ и РИОСВ; изготвяне на ръководство за прилагане на 
Регламент (ЕО) 648/2004, предназначено за експертите от РИОСВ; изготвяне и публикуване на 
интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg – “Ключови теми” – “Химични 
вещества” – “Информационни материали” с цел подпомагане на контролните органи и индустрията 
във връзка с изпълнение на задълженията им по регламента. 
 
Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) 
Регламент (ЕО) 1272/2008 от 16.12.2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането 
на вещества и смеси (CLP), е в сила от 20.01.2009 г. и поетапно ще замени съществуващото до 
момента законодателство на Общността за класифициране и етикетиране на опасни вещества и 
препарати – Директива 67/548/ЕИО (Директивата за опасни вещества) и Директива 1999/45/ЕО 
(Директивата за опасните препарати). Директивите, транспонирани в националното законодателство 
с Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и 
препарати, ще бъдат изцяло отменени, считано от 01.06.2015 г. Регламент (ЕО) 1272/2008 въвежда 
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понятието “смес” вместо “препарат” и предвижда преходни периоди за привеждане в съответствие с 
новите критерии и изисквания за класификация, етикетиране и опаковане, съответно по отношение 
на вещества – 1 декември 2010 г. и на смеси - 1 юни 2015 г.  
 
Регламент 850/2004(УОЗ)  
Регламент(ЕС) № 850/2004 на Европейския Парламент и на Съвета за устойчивите органични 
замърсители и за изменения в Директива 79/117/ЕИО е в сила за България.от 01.01.2007 г. Целта на 
този регламент е да се опазят човешкото здраве и околната среда от устойчиви органични 
замърсители (POPs) чрез забрана, възможно най-скоро преустановяване или ограничаване на 
производството, пускането на пазара и употребата на вещества, които са предмет на Стокхолмската 
конвенция за устойчивите органични замърсители (POPs) или на Протокола относно устойчивите 
органични замърсители от 1998 г. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на 
далечни разстояния от 1979 г. 
В изпълнение на чл.12, параграф 2 от Регламента, България представи през м. май 2009 г. своя 
годишен доклад за 2009 г. в ЕК с изискваната информация относно контрола върху производството 
и пускането на пазара на устойчивите органични замърсители. 
В изпълнение на “Националния План за действие за управление на устойчивите органични 
замърсители в Република България” (НПДУУОЗ) - изготвен през 2006 г., през 2009 г. отново е 
направена актуализация на инвентаризацията на негодните за употреба и с изтекъл срок на годност 
пестициди и на базата данни за оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили (в експлоатация, 
изведено от експлоатация, резервно на склад и обезвредено в чужбина). 
 
Управление на оборудването, съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ) 
 
И през 2009 г. продължи поетапното извеждане от експлоатация и обезвреждане на 
инвентаризираното и маркираното с уникални инвентаризационни номера оборудване, съдържащо 
полихлорирани бифенили (ПХБ) с обем на работната течност над 5 dm3, съгласно представените от 
фирмите-притежатели в РИОСВ планове за управление на ПХБ оборудването.  
Актуализирана е внедрената софтуерна програма за поддържане на базата данни за оборудване (в 
експлоатация, изведено от експлоатация, резервно на склад и обезвредено в чужбина), съдържащо 
ПХБ на ниво РИОСВ и МОСВ. И през 2009 г. продължава плануваното поетапно обезвреждане на 
оборудването, съдържащо ПХБ от фирмите-притежатели на такова оборудване.  
На Фигура 5 е представено наличното и обезвреденото в чужбина оборудване, съдържащо ПХБ 
(трансформатори, кондензатори и др.оборудване) за 2008 г. и 2009 г. В хода на инвентаризацията е 
установено, че част от инвентаризираното ПХБ оборудване (1983 бр. трансформатори и 
кондензатори) не съдържа или съдържа по-малко от 0,05 масови % ПХБ (< 500 mg/kg ПХБ или 
обема на работната течност е под 5 dm3) и не подлежи на обезвреждане до крайния срок – 
31.12.2010 г. За периода 2008 г. – 2009 г. са изнесени в чужбина общо 2688 бр. ПХБ съдържащо 
оборудване за окончателно обезвреждане, като за 2009 г. износът възлиза на 774 бр.оборудване. 
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Фиг. 2 Налично оборудване (трансформатори и кондензатори), съдържащо ПХБ по години за 
2008 г. и 2009 г. след износ за обезвреждане в чужбина  
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Източник: МОСВ 
 
През 2010 г усилията на МОСВ ще бъдат насочени към контрол по спазване на сроковете в 
Плановете за извеждане от експлоатация на ПХБ съдържащото оборудване (трансформатори и 
кондензатори) и тяхното обезвреждане до крайния срок 31.12.2010 г. 
 
Управление на забранени, залежали и с изтекъл срок на годност пестициди  
Всички забранени, негодни и с изтекъл срок на годност пестициди в България са под контрола на 
институциите, отговарящи за тях: Министерство на земеделието и храните (МЗХ) - Националната 
служба по растителна защита (НСРЗ) с регионалните си структури; Министерство на околната среда 
и водите (МОСВ) – Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и Регионални инспекции по 
околната среда и водите (РИОСВ); Главна дирекция “Гражданска защита”(ГЗ) към Министерството 
на вътрешните работи (МВР) и нейните поделения по области; и общинската администрация по 
населени места. 
НСРЗ към МЗХ, МОСВ и ИАОС чрез своите регионални структури следят ежегодно състоянието на 
складовете и залежалите и негодни за употреба пестициди, съхранявани в тях. 
 
Към момента в страната липсват подходящи съоръжения за обезвреждане на  негодните за употреба 
пестициди. В тази връзка е необходимо да се предприемат мерки за приоритетното изнасяне на 
пестицидите извън страната, с цел тяхното крайно обезвреждане. Досегашната практика за 
съхраняване на пестицидите в ББ кубове е необходимо да бъде прекратена, предвид нейния 
временен характер, необходимост от последващи грижи за тяхното съхраняване, като охрана и 
мониторинг, както и осигуряване на следващи действия за крайното им обезвреждане, като по този 
начин се оскъпява крайната цена за обезвреждане на пестицидите.  
Затова е наложително безвъзмездно отпусканите от ПУДООС средства да бъдат приоритетно 
насочени към реализирането на проекти за износ на залежали пестициди за окончателно 
обезвреждане в чужбина и да се преустанови отпускането на средства за проекти, свързани със 
съхраняване на пестици с изтекъл срок на годност в стоманобетонни контейнери. 
 
Изграждането на централизирани общински складове и ББ кубове, отговарящи на нормативните 
изискванията за безопасно депониране, отговорното съхранение на наличните количества и 
санирането на освободените складове, както и окончателното им обезвреждане в чужбина, са 
дейности, илюстриращи последователност в политиката за опазване на околната среда и устойчиво 
управление на залежалите и негодни за употреба пестициди. 
Екологосъобразното управление на наличните в страната количества залежали негодни за употреба 
пестициди е задължение на Общините, а мониторингът и контролът се осъществява от МОСВ 
(ИАОС и РИОСВ) и МЗХ (НСРЗ и РСРЗ). Контролът върху съхранението на неразрешени и с 
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изтекъл срок на годност ПРЗ в складове на производители, преопаковчици, търговци и 
дистрибутори на ПРЗ се осъществява от НСРЗ. 
 
На Фигура 3 са посочени наличните количества залежали и негодни пестициди по години. 

Фиг. 3 Общо количество залежали и негодни за употреба пестициди и обезопасени в нови или 
ремонтирани складове и ББ-кубове за периода 2001 г. – 2009 г., в тона 
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Източник: МОСВ, ИАОС 
 
И през 2009 г. продължават да се предприемат нужните мерки за екологосъобразното управление на 
старите складове за забранени, залежали и с изтекъл срок на годност пестициди като ликвидиране 
на складове в лошо състояние и капсулиране на залежалите пестициди, съхранявани в тях, в ББ-
кубове и/или износ в чужбина за окончателно обезвреждане. Наблюдава се увеличаване на 
количествата залежали пестициди с 196 т в сравнение с 2008 г, което се дължи на нерегламентирано 
изхвърляне на неразрешени и негодни за употреба ПРЗ. 

Таблица 1: Налични количества складирани залежали и негодни пестициди в 
България за 2008 г. и 2009 г.  

 
Складирани залежали и негодни за употреба пестициди Мярка Количество 

2008 ГОДИНА 
Общо в складове и ББ кубове t 13 590

 в 385 склада, в т.ч. 
 в 72 централизирани склада  
 в 313 не ремонтирани общински склада 

 в  1863 BB-куба 

t 
t 
t 
t 

5958 
4162 
1796 
7452

 Общо залежали пестициди,  съхранявани в централизирани 
складове, отговарящи на всички изисквания и ББ кубове   

t 11614

 Износ на залежали пестициди за обезвреждане в Германия t 51,72
2009 ГОДИНА 

Общо в складове и ББ кубове t 13 786
 в 371 склада, в т.ч. 

 в 73 централизирани склада 
 в 298 не ремонтирани общински склада  

 в 1926 BB-куба 

t 
t 
t  
t 

6082 
4126 
1956 
7704

 Общо залежали пестициди,  съхранявани в централизирани 
складове, отговарящи на всички изисквания и ББ кубове   

t 11830

 Износ на залежали пестициди за обезвреждане в Германия t 12,20
Източник: МОСВ, ИАОС 
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През 2009 г., общо 13786 т твърди, течни и смесени залежали пестициди, повечето от които с 
неизвестен състав, се съхраняват в 371  склада, от които 73 са ремонтирани или новоизградени 
централизирани и 298 са неремонтирани складове и 1926 ББ-куба. Собствеността върху складовете 
(371 бр.) е държавна (13 бр.), общинска (108 бр.), кооперативна (182 бр.) и частна (68 бр.), като 
държавните складове съставляват само 3.5 %.Охраняеми са 43 % от общия брой складове. 
В 73 ремонтирани или новоизградени централизирани складове се съхраняват безопасно общо 4126 
т залежали пестициди, представляващи 30 % от общото количество. Охранями са 34 
централизирани склада, които представляват 47 %. 
Други 7704 т залежали пестициди са капсулирани в 1926 бр. херметизирани стомано-бетонни ББ –
кубове, където могат да бъдат съхранявани безопасно до 300 години като броят им в сравнение с 
2008 г нараства с 63 бр, съхраняващи нови 252 т залежали пестициди, преместени от 
централизирани и общински складове. 
Безопасно съхраняваните залежали пестициди в ремонтирани и новоизградени складове и ВВ 
кубове през 2009 г. представляват 85.8 % от общото количество залежали пестициди и за 
последните 5 години се увеличават  от 8914 т. през 2004 г. на 11830 т през 2009 г. Залежалите и 
негодни пестициди, депонирани в ББ кубове нарастват почти 2 пъти от 2004 г., от 4211 т през 2004 г 
на 7704 т през 2009 г. 
Съхраняваните 1956 т залежали пестициди в 298 необезопасени и неремонтирани складове, 
разположени в 292 землища на територията на 99 общини са една от приоритетните дейности, 
стоящи пред МЗХ и МОСВ.  
Количеството на залежалите и негодни пестициди, съхранявани в 298 неремонтирани необезопасени 
складове намалява с 15,3 %: от 2308 т , съхранявани в 477 неремонтирани склада през 2004 г. на 
1956 т през 2009 г., а 175 неремонтирани склада са в добро състояние. 
За периода 2008 г - 2009 г. за окончателно обезвреждане в чужбина са изнесени почти 64 т залежали 
и негодни за употреба пестициди, като през 2009 г са изнесени само 12,2 т. 
През 2009 г., със средства отпуснати от ПУДООС, са извършени мероприятия за събиране, 
третиране и трайно съхраняване на 252 т залежали пестициди в нови 63 ББ-кубове. Извършено е 
саниране на освободените 15 склада и площите около тях. Извършен е износ на 1220 кг залежали 
пестициди в Германия за окончателно обезвреждане. 
 

Фиг. 4 Отпуснати средства в лева за обезопасяване на залежалите и негодни пестициди по 
години 
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За периода 1998 г. - 2009 г непрекъснато нарастват безвъзмездно отпуснатите средства от 
Предприятието за дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на МОСВ и от МЗХ. 
Средства са отпускани за безопасно съхранение на залежалите и с изтекъл срок на годност 
пестициди, за ремонт на складове, саниране на помещения и площадки, събиране, препакетиране и 
преместване на препарати от складовете в малките населени места в общински и централизирани 
складове и депониране в ББ кубове, а от 2007 г. и  за окончателно обезвреждане чрез износ в 
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чужбина. Постъпилите от общините проекти се разглеждат от Междуведомствения съвет и при 
одобрение се отпускат безвъзмездно средства за реализиране на проектите. 
През 2009 г.  от ПУДООС  на общините са отпуснати и усвоени общо 218 466 лв за дейности по 
събиране, преопаковане, преместване и безопасно съхранение и/или износ за обезвреждане в 
чужбина на залежали пестициди.  
Общо отпуснатите средства за периода 1998 г – 2009 г.  възлизат на 11 490 044 лв.. От страна на 
МОСВ са отпуснати почти 9,3 млн.лв., а от МЗХ – малко повече от 2,1 млн.лв.  
 
Оценка на екотоксикологичните характеристики на биоцидни продукти и продукти за 
растителна защита (ПРЗ) 
 
Министерството на околната среда и водите подпомага други държавни органи в управлението на 
определени химични вещества в състава на биоцидни продукти и ПРЗ, като извършва оценка на 
екотоксикологичните характеристики на предложени за пускане на пазара продукти. Целта на тази 
оценка е да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и недопускане на нейното 
замърсяване и/или увреждане. 
 
Управление на биоцидни продукти  
Биоцидните продукти се пускат на пазара и употребяват, когато за тях има издадено разрешително 
от Министъра на здравеопазването /МЗ/, съгласно Глава четвърта от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и препарати /ЗЗВВХВП/. Условията и редът за пускане на 
пазара на биоцидни препарати се определят от Наредбата за условията и реда за пускане на пазара 
на биоциди. През 2009 г. са изготвени 252 екотоксикологични оценки по досиета на биоцидни 
препарати в рамките на тази процедура.  

 
Фиг. 5 Разпределение на броя на издадените от МОСВ становища и експертни оценки за 

биоциди по години 

 
Източник: МОСВ 
 
Данните от Фигура 5 показват, че през 2009 г. броят на заявленията и съответните становища за 
екотоксикологична оценка относително се запазва. Това се дължи както на възможното създаване 
или внос на нови биоцидни препарати, които са предназначени за пускане на пазара, така и поради 
предвидените решения за изключване на някои активни вещества от списъка с разрешените за 
включване в състава на биоцидни препарати, което би наложило замяната им с други активни 
вещества и подаването на нови заявления от компаниите. 
 
Управление на продукти за растителна защита (ПРЗ) 
Продуктите за растителна защита се разрешават със заповед на министъра на земеделието и храните 
по ред и условия, определени в Закона за защита на растенията (ЗЗР) и Наредбата за разрешаване на 
продукти за растителна защита (НРПРЗ). 
През 2009 г. в законоустановения срок са изготвени 11 оценки за поведение в околната среда и 
екотоксикологичните характеристики на постъпилите за оценка в МОСВ продукти за растителна 
защита в рамките на законовата процедура. Извършена е проверка за пълнота на предоставените 
данни от досиетата за 15 заявени за разрешаване ПРЗ в законоустановения тримесечен срок, като са 
изготвени 4 становища за непълноти по предоставената документация.  
 

 240



РАДИАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ  НА ОКОЛНАТА  СРЕДА 
 

От изпълнението на  Програмата за радиологичен мониторинг на  околната 
среда през 2009 г. и получените резултати следва, че: 
• Радиационният гама–фон е в границите на характерните за страната фонови 

стойности. 
• Не са наблюдавани повишавания на специфичната активност на естествени и 

техногенни радионуклиди в атмосферния въздух и измерените стойности не се 
отличават от предходни години. 

• При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви не 
са констатирани надфонови стойности на специфичната активност на 
естествените радионуклиди. 

• Повърхностните водни течения и басейни в страната са в добро радиационно 
състояние. 

 
Наблюденията на радиационните параметри в основните компоненти на околната среда са 
непрекъснати и периодични и се извършват с цел осигуряване на актуална информация за 
държавните и местни органи на управление и обществеността.  
Изпълнението на програмата за радиологичен мониторинг, нейното изграждане и развитие е 
основано както на националното, така и на европейското законодателство в областта на опазване 
на околната среда, радиационната защита и ядрената безопасност. 

 
Радиационен гама фон 
Данните за мощността на дозата гама-лъчение в наблюдаваните пунктове от страната се получават 
в реално време от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на 
радиационния гама-фон, администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда.  
 
Автоматизираната система има за цел да осигурява оперативна информация в случай на 
инцидентно повишаване на радиационния фон, както при ядрена авария на територията на 
страната ни, така и при трансграничен пренос. Тя обезпечава с данни в реално време Аварийния 
център на Агенцията за ядрено регулиране и Гл. Дирекция “Национална служба 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.  
През 2009 г. към автоматизираната система беше присъединена нова – 27-ма станция, изградена от 
Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци”(ДП „РАО”), която е в близост до Постоянното 
хранилище за РАО – Нови хан. Това ще осигури повишаване на информираността на населението в 
района  и  увеличаване на прозрачността в дейността на хранилището. 
 
През годината не са наблюдавани стойности, различни от естествените, характерни за съответния 
пункт. Най-ниската средногодишна стойност на мощността на дозата е определена в Локалната 
мониторингова станция Силистра - 66 nGy/h, а най-високата - връх Ореляк - 142 nGy/h. На фиг.1 са 
представени средногодишни стойности на радиационния гама-фон за периода 2007-2009 г. във 
всичките 27 постоянни мониторингови станции в страната. 
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Фиг. 1. Средногодишни стойности на радиационния гама фон в България, 2007-2009 
г., nGy/h 
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Източник: ИАОС 

 
Изграждането и развитието на системата за радиологичен мониторинг е съобразена с 
националното законодателство и с изискванията на редица международни нормативни документи, 
по които Р България е страна. 
 
В изпълнение на изискванията на Договора ЕВРАТОМ и Препоръка 473/2000 на ЕК, нашата 
страна ежегодно докладва данни от извършвания радиологичен мониторинг на околната среда към 
общоевропейската база данни – REM.  
 
Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон също 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 
до информацията от аналогични системи на страните членки на ЕС.  
Всички тези действия дават възможност за наблюдение на радиационния статус в Европа (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Европейска система за обмен на радиологични данни (EURDEP) 
 

 
 
Източник: ИАОС 
 
През 2009 г. системата EURDEP не е преминавала в „Авариен режим”, което показва, че не са 
регистрирани стойности на радиационния гама-фон, различни от характерните за Европа. 
 
Атмосферна радиоактивност 
Изследвания на атмосферната радиоактивност се извършват в стационарните станции с 
автоматично пробонабиране на аерозоли (обем ~ 900 m3)  два пъти месечно в градовете София, 
Варна, Бургас, Враца, Монтана и едномесечно - в Бухово, Яна и Свищов.  
 
През годината не са регистрирани повишения на специфичната активност на естествени и 
техногенни радионуклиди в атмосферния  въздух. Измерените стойности на проби от 
гореизброените станции не се отличават от предходни години и показват концентрации на 
техногенен 137Cs < 0,001 mBq/m3, което е под минимално детектируемата активност за метода и 
използваното средство за измерване (МДА) и на космогенен 7Be  в интервала от 0,2 до 24,1 
mBq/m3.  
 
През периода са извършени и аерозолни  пробонабирания с преносимо, пробовземно устройство 
при обем на преминалия през филтъра въздух по-голям от 7 000 m 3  в пунктове: Гълъбово, Стара 
Загора, Казанлък и Остра могила. Получените резултати показват концентрации на 137Cs < 0,0008 
mBq/m3 (МДА),  и 7Be (3,3 ÷ 3,5 mBq/m3), което е доказателство за липса на радиоактивно 
замърсяване на атмосферния въздух през годината в Старозагорския регион. 
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Радиационно състояние на  необработваеми почви 
Извършен е фонов мониторинг и оценка на специфичната активност на естествените и техногенни 
радионуклиди в почви, неповлияни от стопанска дейност от цялата страна. 
Характерните специфични активности на естествените радионуклиди за повърхностния почвен 
слой (0 ÷ 20 cm) в отделните мониторингови пунктове са представени на фиг.3. При оценката на 
получените данни не са констатирани надфонови стойности. 
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Фиг. 3. Специфична активност на естествени радионуклиди в необработваеми почви, Bq/kg 

Из
точник: ИАОС 



 
Известен факт е, че най-засегнати от ядрената авария в Чернобил през 1986 г. са почвите в Южна 
България. Те са обект на ежегодни контролни наблюдения в системата за радиологичен 
мониторинг на околната среда. Данните за специфичната активност и динамика на техногенния 
137Cs, отложен вследствие аварията, характеризират петнисти замърсявания на почвите (фиг.4). 
Най-високи стойности през годината са регистрирани в Пловдивска и Смолянска области, като 
напр.: с. Манастир- 340 Bq/kg, с. Бяла черква – 215 Bq/kg, с. Широка лъка – 157 Bq/kg, гр. Лъки - 
147 Bq/ kg, гр. Батак - 124 Bq/kg, с. Мугла -113 Bq/kg, Рожен – 106 Bq/kg. Сравнено с данни от 
предходни години се наблюдава общо снижаване на специфичната активност на техногенния 137Cs, 
което се обяснява с глобалното му преразпределение при естествените миграционни процеси. 
 
Фиг. 4. Специфична активност на техногенен 137Cs в необработваеми почви ,  Bq/kg 

 

 
 

Източник: ИАОС 
Радиационно състояние на повърхностни води 
Радиологичният мониторинг на реките, езерата и язовирите в страната се изразява в наблюдение на 
радиологични показатели за определяне качеството на повърхностно течащи води,  
регламентирани с Наредба № 7/08.08.86 г.. 
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През 2009 г. е проведен системен мониторинг на радиационното състояние на р. Дунав в 10 пункта 
(от Ново село до Силистра) и в още 92 пункта по поречията на по-големите реки и други водни 
обекти в страната (фиг. 5). 
 
 

Фиг. 5. Обща бета-активност на повърхностни води, Bq/l 

 
Източник: ИАОС 
 
Анализът на данните за обща бета-активност на водите на р. Дунав и останалите основни реки, 
езера и язовири, показва стойности значително под ПДК. Това налага извода, че през годината 
водните обекти в страната са били в добро радиационно състояние. 
 
 
Радиационно състояние на ОС в района на  АЕЦ “Козлодуй” 
Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия се осъществява от 
Председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Министрите на околната среда и водите, на 
здравеопазването, на вътрешните работи осъществяват специализиран контрол по отношение на 
АЕЦ „Козлодуй”. 
Радиационнното влияние на дейността на АЕЦ "Козлодуй" върху околната среда е предмет на 
системни изследвания от пуска на централата до момента. За оценката на това въздействие се 
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извършва ведомствен радиологичен контрол по регламентирани дългосрочни програми, 
съгласувани с контролните органи в страната, в т. ч. и с МОСВ.  
Министерството на околната среда и водите извършва надведомствен радиологичен 
мониторинг в наблюдаваната, 30- km зона на АЕЦ "Козлодуй".  
Радиологичният мониторинг се състои в: 

- непрекъснати измервания на радиационния гама-фон; 
Данните за радиационния фон се получават в реално време от Локалните мониторингови станции 
на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-
фон.  
Към системата са интегрирани и 8 автоматични станции от външния дозиметричен контрол на 
АЕЦ "Козлодуй", намиращи се в радиус 1,8 km от централата, като по този начин се осъществява 
непрекъснато наблюдение на нивата на радиационния фон в района.  
Мониторингът на станциите от 30-km зона: Хайредин, Вълчедръм, Оряхово и от 100-km зона: 
Враца, Монтана и Кнежа (фиг. 6) показва, че средномесечните стойности на мощността на дозата 
през 2009 г. варират в граници от 67 nGy/h (Оряхово) до 99 nGy/h (Враца) и не превишават 
фоновите стойности, характерни за съответните пунктове.  

 
Фиг. 6. Средни месечни стойности на мощността на дозата, nGy/h 

 
Източник: ИАОС 
- определяне на атмосферната радиоактивност; 

Изследвани са аерозолни проби (обем > 900 m 3 ), получени чрез автоматично пробонабиране във 
Враца и Монтана с периодичност 2 пъти месечно за анализ на обемна специфична активност на 
дългоживущи радионуклиди.  
При анализа на данните от автоматичните станции не са установени надфонови стойности на 
определяните радионуклиди, характерни за приземния въздух в този географски район, като 
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данните за техногенния  137Cs  са от порядъка на МДА. Не е установено наличие на други 
техногенни радионуклиди. 
В Изпълнителната агенция по околна среда се получават и месечни справки от провеждания 
ведомствен мониторинг на газоаерозолните изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” в околната среда1.  
 

- радиологичен  мониторинг на почви; 
Изследва се повърхностния, необработваем почвен слой (0÷5 cm) с тримесечна периодичност за 
определяне специфичната активност на естествени и техногенни радионуклиди в 26 контролни 
пункта от наблюдаваната зона на атомната централа. Измерената специфична активност на 
техногенния радионуклид 137Cs в повърхностния почвен слой в тези пунктове варира от 0,5 Bq/kg 
(гр. Мизия) до 51,2 Bq/kg (с.Селановци) и се оценява като следствие от глобалното отлагане след 
аварията в Чернобил. През годината не е наблюдавано наличие на други техногенни радионуклиди. 
Определените средно-годишни стойности в района на централата са много по-ниски в сравнение с 
установените отлагания в Южна България (фиг. 7).  
 

 
Фиг. 7 Специфична активност на радионуклиди в почви , Bq/kg 
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Източник: ИАОС 
 
Сравнението с наблюденията от предходни години и с пунктове от други райони на страната 
установява, че няма регистрирано влияние на работата на централата върху радиационния статус 
на почвите. 
 

- радиологичен мониторинг на повърхностни води от 100-km зона на АЕЦ и дебалансни 
води от централата;  

                                                           
1 Анализът на резултатите от собствения мониторинг на газоаерозолните изхвърлянията, извършван от 
АЕЦ”Козлодуй” се съдържа в раздел „Енергетика” ”( Въздействие на енергетиката върху околната среда). 

 249



Наблюдават се радиологични параметри във води от реките: Дунав, Осъм, Искър, Лева, Огоста, 
Тимок и Цибрица, течащи в 100-кm зона на атомната централа. 
Анализът на данните за обща бета-активност на водите от р. Дунав (от Ново село до Силистра), 
съпоставени с води от "отводящия" канал на АЕЦ “Козлодуй” през периода 2004-2009 г. (фиг.8), 
показва стойности, значително под пределно допустимите, определени в нормативната база за 
качеството на повърхностните води (0,750 Bq/l). Този извод се отнася и за останалите изследвани 
реки от района. 

 
Фиг. 8. Обща бета активност на р. Дунав в периода 2004-2009 г., Bq/l 
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Източник: ИАОС 
 
Ежемесечно се контролират и дебалансните води от 5 и 6 блок - чиста и специална зони, 
дебалансни води от 1- 4 блок, както и водите от "подводящ" и "отводящ" канал, водите от стар 
канал "Валята", нов канал "Валята", както и води от р.Дунав, преди и след централата - 
пристанища Козлодуй и Оряхово.  
В Изпълнителната агенция по околна среда се получават и месечни справки за обема и 
активностите на дебалансните води, в резултат от провеждания ведомствен радиологичен 
мониторинг на централата2. 
Получените стойности на радиацинните параметри са значително под допустимите норми (фиг. 9). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Анализът на резултатите от  ведомствения мониторинг  на  дебалансните води от АЕЦ „Козлодуй” се 
съдържа в раздел „Енергетика”( Въздействие на енергетиката върху околната среда).  
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Фиг. 9. Обща бета активност на дебалансни води от АЕЦ “Козлодуй”, Bq/l 
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Източник: ИАОС 
 
Резултатите от анализите са съизмерими с регистрираните от предходни години и не показват 
изменение в радиологичните характеристики на р. Дунав на българска територия, вследствие 
дейността на АЕЦ  “Козлодуй”. 

 
-  радиологичен мониторинг на дънни утайки; 

Определят се специфичните активности  на естествени и техногенни радионуклиди в седименти на 
всеки три месеца в пунктове по р. Дунав - от Ново село до Силистра, вкл. и "отводящ" канал на 
АЕЦ - местността “Бататовец”. Измерените стойности на специфичната активност на техногенния 
137Cs в тези проби през годината варират от 0,46 Bq/kg (Байкал) до 12,3 Bq/kg (Оряхово).  
През годината не е наблюдавано наличие на други техногенни радионуклиди в седиментите. 
 
В резултат от извършвания, в системата на МОСВ през 2009 г., радиологичен мониторинг в 
30-km зона на АЕЦ “Козлодуй”, може да се наблюдава цялостния радиационен статус на 
околната среда в този район (фиг. 10).  
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Фиг. 10 Радиационно състояние на околната среда в 30- km зона на АЕЦ 
“Козлодуй”за 2009 г. 

 
Източник: ИАОС 
 
Получените през 2009 г. данни, сравнени с резултати от минали години не показва 
неблагоприятни тенденции в радиационната обстановка и екологичния статус на 
околната среда, произтичащи от експлоатацията на атомната централа. 

 252



АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И ЗДРАВЕ1

 
Атмосферното замърсяване влияе негативно върху човешкото здраве, най-често нарушавайки 
функциите на респираторната, сърдечносъдовата и имунната система, което води до повишена 
заболеваемост и намалена продължителност на живот. От всички регистрирани заболявания през 
2009 г. най-голям е относителният дял на заболяванията на дихателната система (около 38%), 
като причина за това може да бъде и замърсяването на околната среда. 

На потенциалният вреден ефект на атмосферните замърсители са изложени и най-
чувствителните групи от населението – децата, възрастните хора и лицата с хронични 
заболявания. 

Политиката на Министерството на здравеопазването по отношение качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) и ролята му като фактор на жизнената среда, въздействащ върху човешкото здраве 
и биоравновесието в природата, е съобразена с основните европейски тенденции за 
минимизиране риска за здравето на населението. 

В съответствие с тази политика, Регионалните инспекции за опазване и контрол на 
общественото здраве (РИОКОЗ) провеждат периодичен мониторинг на качеството на 
атмосферния въздух в определени райони на България. Независимо от намалението на вредните 
атмосферни емисии, вследствие преструктуриране на промишленото производство и предприети 
конкретни екологични мерки, чистотата на въздуха продължава да е проблем в тези райони.  

С оглед оценка на здравния риск, РИОКОЗ извършва измервания на КАВ. През 2009 г. 
измервания са извършени на 38 пункта от 16 РИОКОЗ: Бургас, Варна, Враца, Добрич, 
Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, София, Софийска 
област, Стара Загора и Ямбол.  

Информацията от мониторинга на КАВ намира приложение основно при оценката на здравния 
риск за експонираното население. Резултатите от проведени изследвания доказват наличието на 
повишена чувствителност на биологично детерминирани рискови групи от населението към 
въздействието на замърсителите във въздуха. Това може да се наблюдава при ниски дози с 
продължителна експозиция. Обикновено се засягат определени системи на човешкия организъм: 
дихателна, сърдечносъдова, имунна и нервна системи, както и отделни органи - бъбреци, слезка, 
черен дроб и др. В резултат на това въздействие се наблюдава увеличаване броя на 
заболяванията на дихателната система, като най-голям е относителният дял на острите бронхити 
и пневмониите.  

Въз основа на данните за нивата на контролираните замърсители в Кърджали през 2009 г. са 
направени заключения  за влиянието на качеството на атмосферния въздух върху здравето на 
населението. От общ брой на населението в област Кърджали (156 008 души), 31 % (48 725) са 
подложени на повишен здравен риск от емитираните в атмосферния въздух вредни вещества. 

Влиянието на кадмия върху организма на човека се изразява по следния начин. От въздуха 
кадмият постъпва в организма чрез дишането. По-малко от 50 % от вдишания кадмий се 
абсорбира. Отлага се в черния дроб откъдето бавно преминава в бъбреците, където се 
установяват най-високите му концентрации. Излъчването на кадмия от организма е много бавно 
– около 10 години са необходими за да се излъчи половината от количеството му в черния дроб 
и  бъбреците. Освен чрез вдишване, кадмият може да проникне в организма и чрез 
храносмилателния тракт. Той се утаява в почвата, откъдето попада в растенията и чрез храната 
попада в организма. Критичният орган при продължителна експозиция на ниски концентрации 
кадмий са бъбреците. Те се увреждат необратимо след надвишаване на нивото на кадмия в 
бъбречната кора над 200 mg/kg. Липсват достатъчно данни за канцерогенната активност на 
кадмия и евентуалната му връзка с рака на простатата и белия дроб, поради което 
Международната агенция за проучване на рака го класира в група 2В, т.е без доказан риск за 

                                                 
1 Информацията е изготвена и предоставена от Министерството на здравеопазването  
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човека. По тази причина допустимите концентрации на кадмия във въздуха не се определят на 
базата на канцерогенен ефект. 

Оловото попада в човешкия организъм главно чрез респираторен (20-60%) и гастроинтестинален 
(10 % при възрастни и около 40-50 % при децата) път. 

Токсичните му ефекти се дължат на инактивирането на SH-групите или на конкурентно 
заместване на есенциални метални йони в молекулите на редица важни за организма ензими. По 
този начин много органи и системи се оказват мишена за вредния ефект на оловото, засягат се и 
репродуктивните процеси. 

При население, продължително експонирано на ниски концентрации на оловни аерозоли, се 
наблюдават нарушения преди всичко в хемоглобиновия синтез, еритропоезата, нервната система 
и повишаване на кръвното налягане. Оловото е кумулативна отрова с продължителен период на 
излъчване (от няколко дни до 25 години). 

Райони с повишен здравен риск, свързан със замърсяването на атмосферния въздух са и 
градовете Златица и Пирдоп. Те са включени в разработения през 2008 г. “Списък на районите 
с повишен здравен риск”, одобрен с Решение на МС № 822 от 19 декември 2008 г. Той е 
изготвен въз основа на анализ и оценка на данните за замърсяването на атмосферния въздух за 
период 2002-2007 г.  
От анализа на качеството на атмосферния въздух е видно, че основни замърсители на въздуха в 
промишления район Пирдоп – Златица са общият суспендиран прах и сероводородът. 
Физическата характеристика на праха основно се определя от размера на частиците му. По-
дребните частици с диаметър около 5 нм, т.е. респирабилната фракция на праха, е причина за 
редица заболявания на дихателната система – бронхити, пневмонии, ринити, фарингити; чести 
алергични реакции, засягащи кожата и откритите лигавици, както и заболявания на очите – 
конюнктивити, кератити.  
Сероводородът е иритант, предизвикващ сълзене, дразнене на очите, парене в гърлото, кихане, 
кашляне. Продължителната експозиция на ниски концентрации на сероводород може да доведе 
до чести бронхити, пневмонии, мигрена, главоболие, белодробен оток и проблеми от страна на 
централната нервна система (нарушения на координацията на движенията и др.).  
Честотата на всички случаи с хронична обструктивна белодробна болест  (ХОББ) в община 
Пирдоп (6 631.70/0000) превишава, както тази в община Златица (1 374.60/0000), така и средната за 
София-област (4 503.90/0000). Сравнителният анализ на данните показва, че по брой регистрирани 
случаи на 100 хиляди души население община Пирдоп се нарежда на второ място след община 
Своге (7 741.60/0000), докато община Златица заема едно от последните места преди общините 
Правец (953.10/0000) и Костенец (1027.4 0/0000). 
В групата на възрастните (над 18 години) община Златица се нарежда на 20-то място в областта, 
а община Пирдоп е на второ място, след община Своге.  
Сравнителният анализ на честотата на ХОББ при децата от 0-18 години от различните общини в 
Софийска област показва, че по брой регистрирани пневмонии на 100 000 души население, 
община Пирдоп се нарежда на 10-то, а община Златица - на 17-то място сред 22-те общини на 
областта. 
В общата структура на заболяемостта в София - област, с най-висок относителен дял са 
болестите на дихателната система (24.3% от всички заболявания). Относителният дял на 
болестите на дихателната система в община Златица (15.6%) и община Пирдоп (11.3%), е под 
средния за региона и те се нареждат съответно на 17 и 21 място сред 22-те общини на Софийска 
област 
Отчита се възрастов градиент в респираторната заболяемост – тя е значимо по-честа при децата 
от 0-18 г. и намалява при възрастните от групата над 18 г., в която на първо място в структурата 
на заболяемостта са болестите на органите на кръвообращението.  
При децата респираторната патология е водеща в структурата на заболяемостта, съответно - 
30.6% в Златица и 44.2% - в Пирдоп. Регистрираната заболяемост на болестите на дихателната 
система на 1000 души население в Пирдоп почти двукратно превишава тази в Златица, но и в 
двете общини тя е под средната за София - област. По този начин Златица се нарежда на 16-то 
място, а Пирдоп - на 9-то място сред общините в София област. 
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Подобни са резултатите при възрастното население. Значително по-ниска заболяемост в 
сравнение със средната за областта се установява в община Златица, докато данните за община 
Пирдоп са незначително над средната, като по този начин Пирдоп се нарежда на 4-то място след 
Божурище, Ботевград и Своге.  
Резултатите от анализа показват, че не се наблюдава пряка корелационна зависимост между 
замърсяването на атмосферния въздух в региона и хроничните болести на дихателната система, 
тъй като те са водещи заболявания за цялата Софийска област. Въпреки това, поради 
съществуващия потенциален риск за здравето на населението са изготвени препоръки за 
намаляване на имисионните нива на атмосферните замърсители и ограничаване на вредното им 
въздействие върху здравето на населението.  

На потенциалния вреден ефект на атмосферните замърсители е изложено и цялото население на 
община Перник, наброяващо 95 998 души, което основно е концентрирано в най-ниската част 
на Пернишката котловина – на 500 – 699 м. над морското равнище. В град Перник живеят 81 248 
души или 84,6% от населението на общината.  
От съществено значение за състоянието на атмосферния въздух е и много високата степен на 
индустриализация на района. Гъстотата на застрояване и разполагането на промишлени 
предприятия в ниската част на котловината допринасят за нарушаването на екологичното 
равновесие. На територията на града и в околностите му са разположени 34 промишлени 
предприятия, оказващи негативно въздействие върху компонентите на околната среда.  
Данните за 2009 г. от община Перник, за регистрираната заболеваемост на органите на 
дихателната система показват, че тя е по-висока от заболеваемостта през 2005 г., 2007 г. и 2008 
г., и е с тенденция към повишаване. Тя е по-висока от средната за областта и от средната за 
общините в Пернишка област, където няма рискови за здравето производства (общините 
Брезник Трън, Земен, Ковачевци).  
От общините на област Перник, високи стойности на заболеваемост на дихателната система се 
наблюдава в община Радомир, които надвишават тези в община Перник. В община Радомир 
пробонабиране не се извършва и не може да се установи категорична корелационна зависимост 
между заболеваемост и замърсяване на атмосферния въздух. 
При децата заболеваемостта на дихателните органи е по-голяма за областта, отколкото за 
община Перник. От тях, най-голям брой са случаите на остри инфекции на горните дихателни 
пътища, следвани от острите бронхити и бронхиолити, пневмонии, вазомоторните и алергични 
ринити. Особено обезпокоителни са данните за хроничните заболявания при възрастните, на 
първо място сред които е астмата, следвана от хроничния бронхит, хронични ринити, фарингити 
и синуити. За всички тях обективна причина е замърсяването на въздуха. Други фактори са 
климата, ниво на жизнен стандарт, генетичната предиспозиция и др. При възрастните голямо 
значение за заболеваемостта има нарушаването на основните принципи за водене на 
здравословен начин на живот. 

Установеното здравословно състояние на населението в община Перник, с изявилата се 
устойчива тенденция на увеличение на заболеваемостта от болести на дихателната система, по 
категоричен начин показват необходимостта от неотложни мерки за подобряване качеството на 
градската среда.  
Районите с установени проблеми подлежат на оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух, чрез задължително разработване или актуализиране на съществуващи 
общински програми, което е функция от съвместните действия на редица институции и 
организации, включително регионалните структури на Министерство на здравеопазването, 
Министерство на околната среда и водите и общинската администрация. 

Влияние върху качеството на атмосферния въздух на града оказват редица фактори: 

• климатични условия; 

• локални и централни горивни съоръжения с твърди, течни горива и газ; 

• състоянието и вида на пътната настилка; 

• организацията и плътността на автомобилния поток; 
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• строителни и ремонтни дейности в различни райони на града; 

• продължителна работа на двигатели на МПС на ниски обороти на място при 
кръстовищата и уличните задръствания и отделянето на замърсители от автомобилните горива в 
приземния слой на въздуха. 

Мерките, свързани с намаляване на имисионните нива на атмосферните замърсители и 
ограничаване на вредното въздействие върху здравето на населението са свързани с подобряване 
системата на сметосъбиране и сметоизвозване и недопускане на изгаряне на отпадъци в 
контейнери; забрана за палене и изгаряне на отпадъци от почистването на стопански дворове и 
земеделски земи; ограничаване на емисиите на прахови частици, серен диоксид и азотни оксиди 
от битовото отопление, чрез газифициране на населените места; залесяване на общинските 
терени, възстановяване и поддържане на озеленителните пояси; оптимизиране на 
съществуващата транспортна схема и на трафика, обновяване на автомобилния парк от градския 
транспорт; редовно измиване на улиците, с цел намаляване на запрашеността.  
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ШУМ  И ЗДРАВЕ 

 През 2009 г. са приети от общинските съвети и докладвани пред Европейската 
Комисия от Министъра на околната среда и водите  първите разработени за Република 
България Стратегически шумови карти за трите най-големи града на страната – София, 
Пловдив и Варна. Общата оценка на шумовото състояние на градовете показва, че най-
слабо въздействие върху  шумовите нива имат железопътния трафик и промишлените 
предприятия, а основните причинители на наднормени нива на шум са интензивния 
автомобилен трафик и въздушния транспорт. 

През годината е проведен контрол на шумовото излъчване от 301 промишлени източника, 
като 262 от тях отговарят на нормативните изисквания. Не е регистрирано увеличение на 
броя на издадените наказателни постановления в сравнение с 2008 г. за неспазване 
изискванията на Закона за защита от шум в околната среда.    

Проведените непрекъснати измервания на авиационен шум за 2009 г.  показват, че в 
жилищните квартали, западно от летище София, денонощните 24-часови еквивалентни 
нива на шума при наличие на полети са в границите на нормите (66 dB(A)), съгласно 
българското законодателство. 

 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА СТРАНАТА ПО ЛИНИЯ НА   
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
За разглеждания период няма влязло в сила ново законодателство в областта на  шума в 
околната среда. 
През 2009 г. бяха разработени, одобрени и докладвани до Европейската комисия първите 
стратегически шумови карти (СШК) за агломерациите с над 250 000 жители – София, Пловдив 
и Варна. Чрез тях е направена обща оценка на нивата на шум в съответната градска територия, 
предизвикани от различни източници и е представена предходната, настоящата и очакваната 
шумова ситуация. Отразен е броят на населението, жилищата, детските, учебните, лечебните, 
научноизследователските заведения и обществените сгради, които са изложени на различни нива 
на шумово натоварване. Шумовите карти са основа за определяне на приоритетните проблеми 
при разработването на плановете за действие, включващи конкретни мерки за ограничаване на 
шумовото замърсяване, чието разработване стартира непосредствено след одобрението на 
картите. 
Закъснение се регистрира и при  разработването на шумови карти за основните пътища с над 
6 000 000 преминавания годишно. Основните причини за това са липсата на административен 
капацитет и финансови средства от страна на компетентните органи. В  България няма основни 
железопътни линии с над 60 000 преминавания годишно и основни летища с над 50 000 
самолетодвижения годишно, за които следва да се разработват шумови карти. 
Основните цели и приоритети в следващите години в областта на защитата от шум в околната 
среда са: 

 Ускоряване на процеса на разработване на планове за действие, като се осигурят 
необходимите финансови средства, включително на местната власт; 

 Своевременно стартиране на процеса на разработване на стратегически шумови карти за 
следващия период на докладване, с краен срок края на 2012 г.; 

 Подобряване на контрола върху източниците на шум в околната среда от страна на 
компетентните органи.  
    
ПРЕГЛЕД НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ШУМОВИ КАРТИ 
В изпълнение на чл.5, ал.1 и ал.6  от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), 
кметовете на общини възлагат за разработване СШК за агломерациите, а Общинските съвети ги 
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одобряват. Компетентния орган по представянето под формата на доклад на СШК пред 
Европейската комисия е министърът на околната среда и водите. 
 
Данни от Стратегическа шумова карта на агломерация София 

Основен източник на шум за населението на агломерация София е автомобилния трафик. 58,92% 
от населението на София е изложено на над гранични стойности за показателя L24 – денонощно 
ниво на шума, а 72,23% – на над гранични стойности за показателя Lнощ – нощно ниво на шум. 
Същевременно 100% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и 
обществени сгради са изложени на над гранични стойности за показателя Lвечер – вечерно ниво 
на шума, а 99,78% –  на над граничните стойности за L24 и 99,78 % –  за Lнощ. Много 
ограничено е влиянието на шума от железопътния трафик. Почти липсва  население изложено на 
нива на шум над граничните стойности за L24, а 0,32% е изложено на нива на шум над 
граничните стойности за Lнощ. По отношение обектите, подлежащи на усилена шумозащита и 
обществените сгради – 6,93% са изложени на нива на шум от железопътен трафик над 
граничните стойности за L24  и 17,69% - за Lнощ.  

Много ограничено е влиянието на шума от въздухоплавателните средства. Почти липсва 
население изложено на нива на шум над граничните стойности за L24 и Lнощ. По отношение 
обектите, подлежащи на усилена шумозащита и обществените сгради – 343 броя са изложени на 
нива на шум над граничните стойности за Lвечер. 

Промишлените източници на шум също не оказват неблагоприятно влияние върху акустичната 
среда на град София. Липсват жители, изложени на нива на шум над граничните стойности от 
тези източници. Този факт може да бъде обяснен с тяхното локално действие и разположението 
им предимно в промишлените зони на града. 
 
Данни от Стратегическа шумова карта на агломерация Пловдив 
Основния източник на шум за населението на агломерация Пловдив е автомобилния трафик. 
73,98% от населението на Пловдив е изложено на нива на шум над граничните стойности за  
показателя L24, а 73,40% – на нива на шум над граничните стойности за Lнощ. Същевременно 
100% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради са 
изложени на нива на шум над граничните стойности за Lвечер, а 99% –  над граничните 
стойности за L24 и Lнощ .  
Много по-малко е влиянието на шума от железопътния трафик. Само 0,13% от населението е 
изложено на нива на шум над граничните стойности за L24, а 0,47% - над граничните стойности 
за Lнощ. По отношение обектите, подлежащи на усилена шумозащита и обществените сгради – 
8,89% са изложени на нива на шум от железопътен трафик над граничните стойности за L24 . 
Направените изчисления за въздухоплавателните средства показват, че нивата на шум, които 
достигат до жилищните територии на агломерация Пловдив са в диапазона 0 – 20 dB(А), което е 
под граничните стойности за нива на шум в околната среда. Липсата на влияние от този вид 
източник може да бъде обяснено с отдалечеността на летище Пловдив от жилищните територии 
на град Пловдив. 
Промишлените предприятия също не натоварват акустичната среда на град Пловдив. Липсват 
жители, изложени на надгранични стойности на шум излъчен от тези източници. Това се дължи 
на тяхното разположение - предимно в промишлените зони на града. 
 
Данни от Стратегическа шумова карта на агломерация Варна 
Основния източник на шум за населението на агломерация Варна е автомобилния и въздушния 
трафик. За показателя L24 от съпоставката на резултатите следва, че 341 300 жители са 
изложени на шум от пътен трафик, а 105 100 жители на град Варна са изложени на шум породен 
от въздушен трафик. Шума създаван от железопътния трафик засяга 2 400 души, а на 
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въздействието на шума предизвикан от промишлени източници са изложени 2 700 граждани. 
За показателя Lнощ, са представени данни за броя на хората изложени на наднормени нива на 
шум: за пътния трафик броят им е 323 300 жители, за шума предизвикан от въздушен трафик 
броят им е 48 100 души, за шума от железопътен трафик – 1 300, а за промишлен шум – 1 700 
жители. 
По отношение на сградите, подлежащи на усилена защита от шум (училища, детски градини и 
лечебни заведения)  - 410 броя са изложени на нива на шум над граничните стойности за 
показателя Lнощ.  
 
ШУМ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ1

 
Състояние 
Националната система за контрол, ограничаване и снижаване на шума в населените места на 
Министерството на здравеопазването (МЗ) е изградена и функционира от 1971 година като 
основен управленски инструмент за проследяване и профилактика на неблагоприятните здравно-
екологични ефекти от разпространението и въздействието на фактора шум. Класифициран като 
стресогенен агент и изявен рисков за здравето фактор, шумът в условията на урбанизираната 
среда е обект на контрол от осъвременената в последните години Национална система за 
мониторинг на шума в околната среда  Нейна оперативна мрежа са всички Регионални 
инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).  
Резултатите от контрола през 2009 г. са представени за всичките 28 области на Република 
България - за 27 -те областни градове и градовете от Софийска област Ботевград, Самоков и 
Своге, от област Велико Търново - Горна Оряховица и Свищов, от област Кюстендил - Дупница, 
от област Стара Загора - Казанлък и от област Търговище - Попово и Омуртаг - общо 36 града в 
страната. Проведеното от РИОКОЗ системно наблюдение за определяне на шумовото 
натоварване в градовете отговаря на изискванията на "Методика за определяне броя, 
разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума, както и 
периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива" на МЗ.  
Данните от общо 727 измервателни пункта, които са отчитали еквивалентното шумово ниво за 
дневния период от денонощието Leq ден, разпределени по шумови диапазони за 2009г., са 
представени в Таблица 1. 
 
Таблица 1. Разпределение на пунктовете за регистриране на шумапо градове и шумови нива  
за 2009 г., dB(А)  

Разпределение на наблюдаваните пунктове  според 
регистрираните шумови нива - dB(А) Области                 

Градове 

Наблюдавани 
пунктове -  

брой под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82
Общо 727 140 118 227 191 51 - - 

Област - Благоевград  17 - 4 13 - - - - 
Благоевград 17 - 4 13 - - - - 

Област - Бургас 37 10 - 2 10 15 - - 
Бургас 37 10 - 2 10 15 - - 

Област - Варна 45 25 4 4 11 1 - - 
Варна 45 25 4 4 11 1 - - 

Област - Велико Търново 48 5 8 17 18 - - - 
Горна Оряховица 15 - 4 6 5 - - - 

Свищов 15 2 2 8 3 - - - 
                                                            

1  Информацията е предоставена от Министерство на здравеопазването  
 



 
260

 

Велико Търново 18 3 2 3 10 - - - 
Област - Видин 15 5 1 7 2 - - - 

Видин 15 5 1 7 2 - - - 
Област - Враца 15 6 1 2 4 2 - - 

Враца 15 6 1 2 4 2 - - 
Област - Габрово 20 1 3 6 10 - - - 

Габрово 20 1 3 6 10 - - - 
Област - Добрич 15 2 6 6 1 - - - 

Добрич 15 2 6 6 1 - - - 
Област - Кърджали 15 4 2 5 4 - - - 

Кърджали 15 4 2 5 4 - - - 
Област - Кюстендил 36 4 3 7 21 1 - - 

Дупница 12 - 1 4 6 1 - - 
Кюстендил 24 4 2 3 15 - -  

Област - Ловеч 20 8 6 5 1 - - - 
Ловеч 20 8 6 5 1 - - - 

Област - Монтана  15 - 5 10 - - - - 
Монтана 15 - 5 10 - - - - 

Област - Пазарджик 15 2 2 8 3 - - - 
Пазарджик 15 2 2 8 3 - - - 

Област - Перник 24 1 3 8 4 8 - - 
Перник 24 1 3 8 4 8 - - 

Област - Плевен 21 4 4 6 7 - - - 
Плевен 21 4 4 6 7 - - - 

Област - Пловдив 45 - 1 7 31 6 - - 
Пловдив 45 - 1 7 31 6 - - 

Област - Разград 15 3 4 7 1 - - - 
Разград 15 3 4 7 1 - - - 

Област - Русе  30 2 1 11 13 3 - - 
Русе 30 2 1 11 13 3 - - 

Област - Силистра 15 - 5 10 - - - - 
Силистра 15 - 5 10 - - - - 

Област - Сливен  20 4 4 3 4 5 - - 
Сливен 20 4 4 3 4 5 - - 

Област - Смолян 15 2 4 2 6 1 - - 
Смолян 15 2 4 2 6 1 - - 

Област - София - град  49 7 8 19 12 3 - - 
 София  49 7 8 19 12 3 - - 

Област - София  35 9 14 12 - - - - 
Ботевград 15 3 7 5 - - - - 
Самоков 15 3 5 7 - - - - 
Своге 5 3 2 - - - - - 

Област – Стара Загора 45 4 8 11 16 6 - - 
Казанлък 15 3 2 6 4 - - - 

Стара Загора 30 1 6 5 12 6 - - 
Област - Търговище 51 18 10 21 2 - - - 

Търговище 20 7 3 8 2 - -  
Попово 16 6 2 8 - - - - 
Омуртаг 15 5 5 5 - - - - 

Област - Хасково 19 4 3 4 8 - - - 
Хасково 19 4 3 4 8 - - - 

Област - Шумен 15 4 1 8 2 - - - 
Шумен 15 4 1 8 2 - - - 

Област - Ямбол  15 6 3 6 - - - - 
Ямбол 15 6 3 6 - - - - 



 Източник: МЗ 
 
Процентното разпределение на броя на наблюдаваните пунктове по съответните диапазони от 
общия  брой пунктове е следното: под 58 dB(А)  – 19,3%, 58 - 62 dB(А)  – 16,3%, 63 - 67 dB(А)  - 
31,2% (спрямо 28,5% за 2008г.), 68 - 72 dB(А)  - 26,3%(спрямо 26% за 2008г.), 73 - 77 dB(А)  - 
7%. Данните показват неблагоприятна акустична среда с преобладаващи високи нива на шума за 
2009 г. в урбанизираните територии.  
 
Анализ на състоянието 
Действието на фактора шум е най-отчетливо изразено в градовете с население над 100 000 
жители. Шумовото им натоварване зависи както от интензитета на шума, така и от 
продължителността на неговото въздействие. Най-силно въздействие оказва транспортният шум 
- неговият дял е 80-85% от общото шумово състояние на градовете. Непрекъснатото увеличаване 
броя на моторните превозни средства в движение и грешките в градоустройственото планиране 
са основните причини за оформянето на урбанизирана среда с утежнен, неблагоприятен за 
човешкото здраве акустичен режим. Процентното съотношение на пунктовете за мониторинг, 
според измерените стойности по шумови диапазони в dB(А) за последните 10 години е 
представено на фигура 1. 

 
Фиг. 1. Разпределение на регистрираните стойности по шумови диапазони  

за периода 2000 – 2009г., % 
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Източник: МЗ 
 
Анализът на съществуващите данни показва, че като цяло нивото на шума в населените места 
константно запазва високите си надгранични стойности. Проследяваните дневни шумови нива в 
градовете показват  че за периода 2000 – 2009 г. преобладаващи са диапазоните 68–72 dB(A) и 
63–67 dB(A) при норма 55-60 dB(A). Неблагоприятното задържане на високите стойности на 
шумовите нива в големите  градове на страната, където плътността на населението е висока, 
означава утвърдена тежка акустична обстановка, свързана с възникване на здравен риск. 
През 2009 г. с 1,35% са нарастнали случаите на установени най-ниски шумови нива - под 58 
dB(A) в 10 от контролните пунктове в сравнение с предходната година. Увеличен е делът на 
традиционно характерния за страната диапазон 63-67 dB(A) с 2,71%. Това е слабо изразена 
положителна тенденция, дължаща се на намаляването на шума в 14 контролни пункта - 7 от 
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София и 7 от Благоевград и преминаването им от съседния по-висок диапазон 68-72 dB(A) в по-
ниския. Положителен факт са също отсъствието през 2009 година на високите стойности на 
шумови нива в диапазона 78-82 dB(A) и намаляването с 1,93% на шума от диапазона 73-77 
dB(A) в 14 от контролните пунктове в сравнение с 2008 година. Неблагоприятно е обаче 
подчертаното задържане на високите шумови нива от диапазона 68-72 dB(A) в градовете 
Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Враца, Габрово, Сливен, 
Кюстендил, Дупница, Хасково. Във връзка с голямата плътност на застрояване и гъстота на 
обитаване София остава лидер по рискова шумова експозиция на населението. 
Регламентираните допустими шумови нива са превишени в 70% от контролните пунктове в 
страната.  
Степента на риска от увреждане на човешкото здраве под въздействието на шума в околната 
среда е трудно установима, защото този вредно действащ агент не е изолиран, а участва в 
изключително сложна комбинация от рискове за здравето, свързани с химични, физични, 
биологични, социални и психологични фактори. Характерен подход за ограничаване 
въздействието на шума в условията на градската среда и установяване на акустичен комфорт е 
посредством добра организация на транспорта, пътната инфраструктура, начина на застрояване 
и организация на териториите. Друга съществена мярка е създаване и поддържане на "тихи 
зони", включващи сгради подлежащи на усилена защита от шум, каквито са детските и 
лечебните заведения и тези за научноизследователска и учебна дейност. 
На вниманието на кметовете на общините са предоставени данни за акустичната среда през 2009 
г., които са включени в Общинските програми за опазване на околната среда на съответните 
общини. Така представените данни за акустичната обстановка в градовете целят подпомагането 
на кметовете при вземането на управленски решения за намаляване на шумовите нива. 
При обсъждане на общинската програма в гр. Бургас е изготвено техническо задание за 
стратегическа карта за шум, същото предстои за градовете Стара Загора, Казанлък, Плевен и 
Русе. 
В гр. Бургас е проведено обсъждане на доклада за извършената работа през Фаза I на пилотния 
проект за цялостна модернизация на транспортната система в града. 
Интересно е решението на община Пловдив за екраниране на транспортния шум чрез мрежа от 
многоетажна растителност и чрез озеленяване с подходящи видове храсти и дървета, 
разположени шахматно. Те могат да намалят нивото на шума с 20-25 dB. 
Чрез представените от РИОКОЗ данни и анализи от контрола на шумовото натоварване в 
градовете, Националната система за мониторинг на шума в околната среда утвърждава 
позицията си на ефективно звено от здравната профилактика, имаща за цел опазването на 
общественото здраве посредством изграждането на среда, с благоприятен здравен еквивалент.  
 
 
АВИАЦИОНЕН ШУМ 
 
Състояние2

Разположението на летище София в източния край на столицата дава своето отражение най-вече 
върху населените градски части, разположени западно от летището. Акустичното състояние в 
тези райони се определя от интензивността на самолетодвиженията по основните коридори за 
отлитане и долитане на летище София и индивидуалните шумови характеристики на 
въздухоплавателните средства (ВС), както и от наземния транспортен шум. 

 

2  Информацията е предоставена от Министерство на транспорта – Главна дирекция „ Гражданска 
въздухоплавателна администрация” 



 
 
 
Фиг. 2 Интензивност на полетите до/от летище София, брой самолетодвижения 

 за периода 2000 – 2009 г. 
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Източник:  МТ – ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” 

 

В последните години се забелязва устойчив ръст в трафика на Летище София (24 784 
самолетодвижения за 2000 г.,  48 626 за 2008 г.). Тази тенденция е нарушена от лекия спад в 
трафика през 2009 г. – 45 698 самолетодвижения. 

Данни от Автоматичната система за мониторинг на авиационен шум на „Летище 
София”ЕАД3  
 
„Летище София” ЕАД извършва собствени непрекъснати измервания на шум в съответствие с 
изискванията на Наредба № 2/05.04.2006  за дейността на националната система за 
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната 
среда към ЗЗШОС,  чрез система за мониторинг на авиационен шум.  
Системата се състои от шест стационарни и един мобилен терминал, чието разположение е 
съобразено с прогнозния шумов контур на летище София за 2007/2008 г. LАeq 60 dB (A). 
Системата работи на принципа на разпределеното управление, като всеки един от терминалите 
функционира самостоятелно, а централен компютър–сървър събира и обработва допълнително 
данните от всички терминали.  
Терминалите на системата са инсталирани на местата за мониторинг на шума, определени от 
„Проект на система за мониторинг на авиационния шум”, възложен и приет от Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерство на транспорта. 
Местоположенията на терминалите са както следва: 
• W1 – западния край на летище София на около 920 m от западния праг за 
излитане и кацане 
• W2 – кв. В. Левски, ул. „Гр. Цамблак” №18, покрив на 106 ОУ „Гр. Цамблак” 
• W3 – кв. Подуяне, ул. „Плакалница” №51, покрив на сградата на общината 
• W4 – кв. Подуяне, ул. „Ст. Чумаков” №1, покрив на 74 ОДЗ 
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• Терминал E1 – източен край на летище София на около 960 m източно от праг 27 
на пистата за излитане и кацане 
• Терминал E2 – „Далечна приводна станция – Изток”, територия на Държавно 
предприятие “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), с. Кривина. 
Регистрирането на шума в западно направление, което обхваща гъсто населена градска част, се 
осъществява посредством терминалите W1, W2, W3 и W4, а в източно направление от 
терминалите Е1 и Е2. 
От началото на 2007 г., за всеки тримесечен период, „Летище София” ЕАД предоставя на ИАОС 
отчети за акустичната обстановка в района на летището, които се публикуват като част от 
тримесечните бюлетини за състоянието на околната среда, изготвяни от агенцията..   
 
Граничните стойности на показателите за шум в околната среда са регламентирани с Наредба № 
6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт 
през различните част на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните 
ефекти от шума върху здравето на населението към ЗЗШОС. По отношение на територии, 
подложени на въздействието на авиационен шум тези стойности са: Lден – 65 dB(А), Lвечер – 65 
dB(A), Lнощ – 55 dB(A) и денонощното ниво L24 (LDEN) – малко над 66 dB(A). L24 (LDEN) се 
изчислява по формула, в която се отчитат конкретните гранични стойности за дневно, вечерно и 
нощно ниво на шума, като вечерното и нощното ниво са завишени с наказателни коефициенти 
съответно от 5 и 10 dB(А).  
Измерените нива на шум за различните периоди на денонощието са: 
- Lден  - дневните 12-часови еквивалентни нива (07:00:00 – 18:59:59 ч.) са в интервала 57-62 
dB(А). 
- Lвечер  - вечерните 4-часови еквивалентни нива (19:00:00 – 22:59:59 ч.) са в интервала 57-60 
dB(А). 
- Lнощ  - нощните 8 часови еквивалентни нива (23:00:00 – 06:59:59 ч.) са в интервала 48 – 53 
dB(А). В района на терминал W1, който се намира в границите на летищния комплекс са 
регистрирани нощни стойности и над 55 dB(А): 55 – 57 dB(А). 
 
 
Данни от Автоматичната система за мониторинг на авиационен шум към МОСВ 
Изпълнителната агенция по околна среда осъществява надведомствен мониторинг на „Летище 
София” ЕАД чрез Автоматичната система за мониторинг на авиационен шум. Тя се състои от 5 
бр. локални измерителни станции, чрез които се събира и обработва информацията за шумовото 
натоварване от прелитащите над жилищните територии на гр. София въздухоплавателни 
средства. Измерителните станции на системата са разположени под най-интензивно 
използваните регламентирани въздушни трасета и се намират, както следва: станция „В”- кв. 
Орландовци, станция „С”- кв. Редута, станция „D”-кв. Подуене, станция „F”- кв. Челопечене и 
станция „Е” – кв. Кривина. 
Съгласно утвърдените в Наредба № 6/26.06.2006 г. към ЗЗШОС показатели за шум отчитащи 
границите и степента на дискомфорт, които предизвиква излагането на шум, като допълнителен 
показател за оценка на акустичната обстановка се използва Lamax. Тази величина представя 
максималното ниво на шума при прелитане на летателно средство над определена територия и 
граничната и стойност е 85 dB(А). Процентното разпределение по шумови диапазони на 
регистрираните максимални шумови нива от станция „Е”-кв. Кривина, намираща се в един от 
най-силно изложените на въздействие на авиационен шум райони, за периода 2001-2009 г. е 
представено на фигура 3. 
 

 

 



 

 

Фиг. 3. Разпределение на регистрираните максимални шумови нива за кв. Кривина по 
шумови диапазони за периода 2001 – 2009 г.,% 
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Източник ИАОС 

 
Анализ на акустичното състояние по данни от двете автоматизирани системи 
 
Анализирайки информацията от автоматизираните системи за мониторинг на авиационен шум 
на „Летище София” ЕАД и на ИАОС, могат да се направят следните изводи за акустичното 
състояние на околната среда:  
 
• Резултатите от непрекъснатите собствени измервания от системата за мониторинг на 
авиационен шум на „Летище София” ЕАД за 2009 г показват, че западно от летището 
денонощните 24-часови еквивалентни нива на шума при наличие на полети са в границите на 
нормите, постановени от българското законодателство, с регистрирани стойности по-ниски от 66 
dB(A). 
Прави впечатление, че върху акустичното състояние за територията на район „Подуяне” освен 
прелитащите въздухоплавателни средства, много силно влияние оказва и интензивния поток на 
движението по булевардите „Ботевградско шосе”, „Владимир Вазов” и „Тодорини кукли”. Това 
обяснява и близките стойности между еквивалентните нива на шум при наличие и без наличие 
на полети, регистрирани от терминали W3 и W4. Измерените шумови нива от терминал Е1, 
разположен в източния край на летище София, непосредствено до околовръстното шосе на гр. 
София са доста по-високи от регистрираните нива от терминалите, разположени западно от 
летището. Тези нива са с около 10 dB(А) по-високи от нивата, регистрирани от терминал Е2, 
разположен също източно от пистата за излитане и кацане, намиращ се в с. Кривина. Измерените 
нива на общия шум LDENТotal и на фоновия шум LDENBackgroung за 24-часов период от терминал 
Е1 са от порядъка на 70 dB, което основно се дължи на леко и тежкотоварния трафик по 
околовръстния път, тъй като терминалът регистрира едновременно автомобилен и самолетен 
шум, като броят на регистрираните шумови събития от преминаващи моторни превозни 
средства превишава многократно броя на излитащи и кацащи ВС. 
• Данните за регистрираните шумови събития от измерителната станция в кв. „Кривина” 
на системата за мониторинг на авиационен шум на ИАОС за периода 2001-2009 г. показват 
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намаляване на процента на шумовите събития, попадащи в наднормения диапазон 85-90 dB(A). 
За 2006 в него попадат 4,7% от всички регистрирани шумови събития;  1,1% - за 2007 г. и по 
1,0% - за 2008 г. и 2009г. Най-високи стойности на авиационен шум са били регистрирани от 
системата през 2002 г., когато 0,6% от шумовите нива са попаднали във интервала 95-100 dB(A). 
За разглеждания период се наблюдава тенденция към намаляване на заемания дял от диапазона 
80-85 dB(A) от общото процентно разпределение на регистрираните шумови нива при прелитане 
на самолет. През 2009 г. се регистрира изместване в разпределението на максималните шумови 
нива към по-ниски шумови диапазони в сравнение с предходните две години. Най-голям 
процент авиационни събития попадат в интервала 70-75 dB(A) – 61% спрямо 43% за 2008 г. и 
40% за 2007 г., а в по-високия шумов диапазон 75-80 dB(A) се разпределят 26% от 
регистрираните шумови събития за 2009 г., спрямо 41% за 2008г. и 45,6% за 2007г. 
    
 
 
ШУМ ОТ ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ 
 
Мерки за подобряване на състоянието 
Контролът в системата на МОСВ по отношение на шума, излъчван от промишлени източници, 
се осъществява чрез РИОСВ. 
 
Превантивен контрол 
Превантивният контрол се извършва чрез процедурите за оценка на въздействието върху 
околната среда, екологична оценка и издаване на комплексни разрешителни. Във всички 
издадени комплексни разрешителни през 2009 г. е включено и условие “Шум”. С това условие се 
контролира спазването на определените граничните стойности на нивата на шума по границата 
на промишлената площадка и в мястото на въздействие – най-близката жилищна територия. 
Операторите са задължени да провеждат собствени периодични измервания, съгласно 
“Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана от промишлено предприятие и 
определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. 
 
Текущ контрол 
Контролът на промишлените предприятия, извън Приложение № 4 към чл. 117 от ЗООС е 
регламентиран в Наредба № 2/05.04.2006 към ЗЗШОС и Заповед № РД-348/21.05.07 г. на  
министъра на околната среда и водите за начина на контрол на промишлените източници по 
отношение на излъчвания от тях шум в околната среда. 
Изпълнението на графика за 2009 г. и сравнение с извършените проверки през предишни години 
е дадено в Таблица 2. 
 
Таблица 2. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум 
в околната среда 
 

Показатели за изпълнение 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
Брой извършени планови 
контролни проверки 154 170 306 228 281 

Брой извършени контролни 
проверки по жалби 49 51 40 25 20 

Брой промишлени източници, 
отговарящи на нормативните 
изисквания 

- 138 244 217 262 

Брой дадени предписания 29 177 161 114 38 
Брой изпълнени предписания - 123 93 62 22 



Брой неизпълнени предписания с 
изтекъл срок за изпълнение - 45 15 14 6 

Брой издадени наказателни 
постановления - 2 7 9 8 

Източник: МОСВ 
 
В изпълнение на графика и по жалби, общо са проведени измервания на нивата на шума от 301 
промишлени източници. В резултат на измерванията е констатирано, че 262 от тях отговарят на 
нормативните изисквания. През 2009 г. се наблюдава увеличаване на броя извършени проверки в 
сравнение с тези през 2008 г. Броят на издадените наказателни постановления във връзка с 
неспазване изискванията на Закона за защита от шум в околната среда се задържа на същото 
ниво.  
Процентното разпределение на наблюдаваните промишлени източници в различните територии 
и устройствени зони е представено на фигура 4. В най-голяма част - 75% от всички проверени 
промишлени източници, са разположените в промишлени зони, 17%  са разположени в близост 
до жилищни зони, а само 1%  - до обекти с повишени изисквания за шумозащита. 
През 2009 г. се запазва устойчивата тенденция от предходни години, като най-голям е процента 
на промишлените източници, разположени в производствено-складови територии и зони. В 
резултат на това, шумът създаван от промишлени дейности не утежнява допълнително 
акустичната среда на населените места. 
  

Фиг. 4.  Разпределение на броя на контролираните източници на шум  в границите на 
различните устройствени зони и извън тях, % 
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територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик 

зони с повишени шумозащитни изисквания
 

Източник: ИАОС 
 
Разпределението на данните, получени от собствените периодични измервания  на операторите, 
измерванията по жалби и сигнали и изпълнението на годишния график на РИОСВ, по диапазони 
на измереното ниво на шум по границата на промишлените източници е представено в Табл.3. 
 

Таблица 3. Разпределение на промишлените обекти според регистрираните нива, брой  
 

Еквивалентно ниво на 
шума по границата на 

обекта 

Брой промишлени 
площадки 

L еq < 55 dB(А) 126 
55 ≤  L еq  < 60 dB(А) 96 
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60 ≤  L еq  <  65 dB(А) 78 
65 ≤  L еq  <  70 dB(А) 95 

L еq  > 70 dB(А) 37 
Източник: ИАОС 
Съгласно заложените гранични стойности за нивата на шума от таблица № 2 на Приложение № 
2 на Наредба № 6/26.06.2006г към ЗЗШОС, са представени графики, показващи измерените 
стойности на излъчения шум от промишлени източници в съответните места на въздействие за 
регламентираните периоди от денонощието.   
Регистрираните еквивалентни  шумови нива в мястото на въздействие – жилищни зони и 
територии, излъчени от  промишлени източници, които са работили през дневния период на 
денонощието, обхващащ интервала от 7 до 19 ч. са представени на фигура 5.  
 
Фиг. 5. Измерени нива на шума, излъчван от промишлени източници през 2009 г., dB(A) 
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Източник: ИАОС 
 
При извършените измервания се наблюдава превишаване на нормативно установената гранична 
стойност от 55 dB(А), при 9 от общо 163 извършени проверки. 
Регистрираните еквивалентни шумови нива в местата на въздействие – производствено-складови 
територии и зони, жилищни зони, централни градски части/територии с интензивен автомобилен 
трафик,  за различните периоди от денонощието са представени на фигура 6. 
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Фиг. 6. Измерени нива на шума, излъчван от промишлени източници през 2009 г, dB(A) 
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гранична стойност  на нивото на шума за производствено-складови територии и зони - дневен, вечерен и нощен период
 

 
Източник: ИАОС 
 
• При регистрираните 31 измервания на шум излъчен от промишлени източници в място на 
въздействие – жилищни територии и зони в нощния период са регистрирани две превишения на 
граничните стойности.  
• За вечерния период в жилищните територии и зони са извършени 25 измервания на 
примишлен шум и не са  наблюдавани превишения на граничната стойност от 50 dB(А). 
• От 21 проверени промишлени източника, разположени в централните градски части и в 
териториите подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, 3 са излъчвали 
шум превишаващ нормативно заложената стойност от 60 dB(А)  за дневния период, в който са 
работили. 
• При регистрираните общо 22 еквивалентни шумови нива излъчвани от промишлени 
източници намиращи се в производствено-складови територии и зони, не се наблюдава 
надвишаване на нормативно предвидените гранични стойности от 70 dB(А)  за дневния, 
вечерния и нощния период. 
• От проведени три измервания на нива на шум в място на въздействие – сгради, подлежащи 
на усилена защита от шум и в трите случая са регистрирани надгранични стойности. 
• В случая на 110 извършени измервания на шумови излъчвания от промишлени източници не 
е регистриран шум в мястото на въздействие. 
 
В изпълнение на нормативната уредба, регламентираща контрола на шума от промишлени 
източници, през 2009 г. са издадени 38 предписания, и са съставени 8 наказателни 
постановления.  

 
269

 



ВОДА И ЗДРАВЕ1  
 

ПИТЕЙНИ ВОДИ 

Законодателство, компетентни органи, задължения и отговорности в областта на 
мониторинга на питейните води 

Съгласно Закона за водите и Закона за здравето, компетентен орган в Република България в 
областта на питейните води, водите за къпане и минералните води, предназначени за пиене или 
използвани за профилактични, лечебни и хигиенни цели, в т.ч. и на бутилираните минерални 
води е Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури – 28 регионални 
инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). 

Отговорни за изпълнението на изискванията на законодателството за питейните води, 
включително и провеждане на мониторинг на качеството на питейната вода в пълния му обем, 
са водоснабдителните организации, в качеството им на структури, осъществяващи дейността по 
водоснабдяване за питейно-битови цели. 

Националното законодателство в областта на питейните води е изцяло хармонизирано с 
Директивите на ЕС и е в процес на прилагане. Основните нормативни актове, които 
регламентират тази сфера са: 

• Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, 
бр. 30 от 2001 г.) (Директива 98/83/ЕС); 

• Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени 
за питейно- битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002 г.) (Директиви 75/440/ЕЕС и 
79/869/ЕЕС); 

• Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ. бр. 88 от 2000 г.).  

Съгласно горепосочените, както и други нормативни актове, Министерство на 
здравеопазването, респ. РИОКОЗ провеждат държавен здравен контрол на питейните води, 
водите за къпане, минералните води, водоизточниците и водоснабдителните обекти и 
съоръжения, санитарно-охранителните зони, местата за къпане на открити водни площи и др. 

Дейността на РИОКОЗ в областта на питейните води и водите за къпане включва следните 
основни направления: 

• Мониторинг (вземане на проби и лабораторен анализ) на качеството на питейните 
води - във всички населени места в страната при “крайния консуматор”, както и на сурова вода 
от водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, вода на различни етапи на обработката 
и доставянето й към “крайния консуматор”, вода от самостоятелно водоснабдени обекти, вода 
от “обществени местни водоизточници”. РИОКОЗ имат задължение да извършват минимум 50 
% от пълния обем изследвания, които трябва да се извършват от водоснабдителните дружества. 
Представената по-долу информация за качеството на питейната водата в страната е основана на 
данните от РИОКОЗ.  

• Контрол (проверки) на санитарно-хигиенното състояние на обектите и 
съоръженията за централно питейно-битово водоснабдяване - водоизточници, водовземни 
съоръжения, санитарно-охранителни зони (СОЗ), пречиствателни станции за питейни води 
(ПСПВ), хлораторни и други станции за дезинфекция на водата, резервоари, самостоятелно 
водоснабдени обекти, “обществени местни водоизточници” и др., както и на зоните за къпане и 
др.; съгласуване на проектни документации за санитарно-охранителни зони на водоизточници 

                                                      
1 Информацията е изготвена и предоставена от министерство на здравеопазването 

 270



за питейно – битови цели и на проектни документации на водоснабдителни съоръжения и 
мрежи, участие в приемателни комисии за такива обекти.  

• Предприемане на административно-наказателни (предписания, актове, наказателни 
постановления, заповеди за спиране, имуществени санкции, отстраняване от работа и т.н.) и 
други мерки при установяване на несъответствия в качеството на питейната вода и нарушения 
на санитарно-хигиенните изисквания към водоизточниците, водоснабдителните обекти и 
съоръжения, санитарно-охранителните зони, зоните за къпане и др.; 

• Проучване и анализ на проблемите с питейната вода и водите за къпане, участие в 
изготвяне на проекти и програми за решаването им. 

• Извършване на платени анализи на питейни води по искане на физически и 
юридически лица. 

 

В страната за питейно-битово водоснабдяване през 2009 г. се използват 6 340 водоизточника, от 
които повърхностни са 296. Броят на повърхностните водоизточници с пречиствателни 
съоръжения, съобразно категорията на водата е 110. Това са 34 % от всички повърхностни 
водоизточници (срещу 33 за 2008 г.). Това показва, че и през 2009 г. голяма част от 
водоснабдителните дружества и през отчетната година не са изпълнили задължението си, 
регламентирано в Закона за водите и Наредба № 12 за качествените изисквания към 
повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване още до началото на 
2007г. да изградят съответни съоръжения за прилагане на необходимите подходящи методи за 
обработка на повърхностните води, съгласно тяхната категория. Неизпълнението на посоченото 
по-горе изискване допринася в значителна степен за влошаване качеството на питейната вода, 
подавана от тези водоизточници и определя не малка част от тях като рискови. Изпълнението 
на това изискване трябва да бъде заложено в инвестиционните програми към регионалните 
генерални планове и генералните планове на агломерации в и разработените в съответствие с 
тях бизнес планове на ВиК операторите, интегрираните водни проекти по оперативна програма 
“Околна среда”, като приоритет се даде на повърхностните водоизточници, обслужващи по-
големи населени места или силно повлияващи се от неблагоприятни атмосферни условия както 
и за тези, които са с влошено качество на водите (от категория А2 или А3 по Наредба № 12). 

По данни на НСИ за 2009 г. водопроводната мрежа на страната обхваща около 99,0 % от 
населението. По този показател България е в по-благоприятно положение спрямо редица 
страни членки на ЕС.  

 

Обобщени данни от мониторинга на качествата на питейните води, провеждан от 
РИОКОЗ за 2009 г. за страната  

Пунктовете, от които е извършено пробонабиране на водата от водопроводната мрежа на 
населените места са  8 472.  

През годината са взети и изследвани 18 096 проби по показателите на постоянния мониторинг, 
(обхващащ само част от показателите, които се мониторират съгласно нормативните 
изисквания) и 3 143 проби по показателите на периодичния мониторинг.  

Процентът на нестандартност за пробите по постоянен мониторинг се е запазил на равнището 
на 2008г. и е 10.6% . При пробите по периодичен мониторинг се отчита леко увеличение на  
процента на пробите несъответстващи на изискванията - от 13,5% за 2008г. на 15,4% за 2009г. 

През 2009 г. РИОКОЗ са извършили общо 419 103 изследвания (анализи) по показателите 
мониторирани в питейни води, взети от пунктове в населените места. От тях 21,4% са платени, 
а останалите анализи са извършени в рамките на държавния здравен контрол (ДЗК).  

Броя на извършените органолептични, химични и радиологични анализи по ДЗК  - като част 
от съвместните мониторингови програми между РИОКОЗ и ВиК операторите, е 273 327 
(спрямо 262 682 за 2008г.).  
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Процентът на несъответстващите на изискванията анализи е 0,74% (спрямо 0,89% за 2008г.). 
Потвърждава се тенденцията от няколко години на подобряване и стабилизиране на  качеството 
на питейните води по тези показатели, както е видно от фиг. 1.  

 

Фиг.1 Процент на анализите по органолептични, химични и радиологични показатели, 
съответстващи на изискванията  
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Източник: МЗ по данни на РИОКОЗ 

 

През 2009г. за различните РИОКОЗ процентът на несъответствие по физико-химични и 
радиологични показатели варира от 0,02% за РИОКОЗ София област до 7,66% за РИОКОЗ 
Ямбол. Сравнително високи са процентите и в РИОКОЗ Хасково (2,76%), РИОКОЗ Търговище 
(2,24%), РИОКОЗ Плевен (1,46%) и РИОКОЗ Габрово (1,09%). Като цяло по-висок процент 
нестандартност се отчита  в инспекциите, при които има голям брой несъответстващи анализи 
по показател нитрати и манган.   
Изследванията по микробиологични показатели по линията на ДЗК са 55 760 (спрямо 58 547 
за 2008г.). Броят на анализите по някои от тези показатели и по-специално за показателите 
“колиформи” и “Ешерихия коли” надвишава значително нормативно определения 
задължителен минимален брой. Процентът на несъответствие е 3,78% (спрямо 4,38% за 2008г.). 
И за този вид показатели продължава тенденцията за подобряване на качеството на питейната 
вода. Както е видно от фиг. 2 процентът на анализите по микробиологични показатели,  
съответстващи на изискванията е най-висок именно през 2009г.   

Фиг.2 Процент на анализите по микробиологични показатели, съответстващи на 
изискванията  
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По отношение на микробиологичните показатели процентът на несъответсвие за различните 
инспекции варира в по-широки граници - от 0.21% за Столична РИОКОЗ и РИОКОЗ Стара 
Загора до значителните 11,34% за РИОКОЗ Пазарджик.  

Данни за качеството на питейните води за отделните области на страната са показани в табл. 2 в 
края на изложението.   

 

Като цяло процентът на съответствие на водата в Република България според 
резултатите от провеждания мониторинг от РИОКОЗ е 98,74 (изчислено като процент на 
общ брой анализи, проведени от РИОКОЗ по линията на ДЗК, съответстващи на 
изискванията, към общ брой анализи, проведени от РИОКОЗ по линията на ДЗК). 
Динамиката по този показател за последните 6 години е представена на следващата 
графика.  

 

Фиг. 3 Динамика на процента на съответствие на питейните води за периода 2002-2009 г. 
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Броят на извършените от РИОКОЗ платени анализи на води от водопроводната мрежа на 
населените места по искане на юридически и физически лица запазва тенденцията на 
увеличение от последните две години, което се дължи преди всичко на увеличение на заявките 
от водоснабдителните дружества, които не притежават или имат не добре оборудвани 
лаборатории за изследване на питейните води. Процентът на извършените анализи по заявка 
спрямо всички извършени анализи е 21,4 (за предходната година той е 21%). 

 

Основни проблеми с качеството на питейните води в страната 

Независимо от изложените като цяло положителни констатации за състоянието на питейните 
води в страната през 2009 г., следва да се посочи, че в определени региони съществуват 
проблеми с качеството на питейната вода, които трябва да намерят своето решение. По 
значимите от тях могат да се обобщят по следния начин:  

• Несъответствия по микробиологичните показатели.  

Проблемът има водещо здравно значение (препоръка на Световната здравна организация – до 
5% нестандартност годишно по здравнозначимите микробиологичнипоказатели) и създава най-
пряк риск за здравето на консуматора 

Проблемът е широко разпространен и се среща на територията на почти цялата страна. Може 
обаче да се посочи, че по-често отклоненията по микробиологичните показатели са характерни 
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за по-малките зони на водоснабдяване, чиито водоснабдителни системи, подават вода за села и 
неголеми градове, за които няма изградени пречиствателни съоръжения, а дезинфекцията все 
още се извършва по остарял, примитивен начин (ръчно с разтвори на главно с хлорна вар или 
други хлорни препарати, нередовно и без условия за правилно дозиране). Най-висок процент на 
несъответствие продължава да се наблюдава в области, които и през предишни години са 
отчитали значителни проблеми в това отношение. За 2009г. над 5% нестандартност по 
микробиологични показатели се отчита в областите Пазарджик - 11.34% (при 11.9% за 2008г.), 
Ямбол - 9,23% (при 11,6% за 2008г.), Монтана – 8,88% (при 7,81% за 2008г.), Перник – 8,86% 
(при 5,87% за 2008г.), Бургас – 8,14% (при 5,98% за 2008г.), Враца – 7,16% (при 10,7% за 
2008г.), Кюстендил – 6,99% (под 5% за 2008г.), Пловдив – 6,94% (под 5% за 2008г.), Кърджали 
– 6,33% (при 5,22% за 2008г.), Плевен – 5,27% (под 5% за 2008г.) и Добрич – 5,26%. (под 5% за 
2008г.). Най- значително нарастване на процентите на нестандартните проби е регистрирано в 
област Кюстендил от 1,62% през 2008г. на 6,99% през отчетната година, област Пловдив – от 
3,06% на 6,94% и област Перник – от 5,87% на 8,86%. 

Най-нисък процент на несъответстващите микробиологични анализи е отчетен в Столична 
община – 0,21%, област Русе- 0,57% и област Шумен – 1,39%.  

Рязко намаление на несъответстващите проби е регистрирано в двете областите, които през 
2008 г. бяха с най-висока нестандартност. В област Видин спадът е от 20,59% на 1,93% и за 
област Габрово от 21,87% на 4,38%!?  

При допълнителни анализи на представените резултати за извършените микробиологични 
анализи на проби вода от водопроводната мрежа на населените места взети както по линията на 
ДЗК така и като платени анализи е видно, че нестандартността по здравно значими 
микробиологични показатели (Е.Коли и Ентерококи) за страната като цяло е 2.15% (при 2,35% 
за 2008г.). Над 5% несъответствие по тези показатели отчитат в области Пазарджик (6,75%), 
Кюстендил (6,62%) и Монтана (5.50%).  

В тези области трябва да бъдат предприети сериозни действия от страна на ВиК операторите за 
подобряване качеството и ефективността на провежданото от тях обеззаразяване на водата чрез 
осъвременяване на методите на обеззаразяване, подобряване схемите на водоснабдяване и 
изграждане на нови хлораторни станции при необходимост, правилното поддържане на 
водоснабдителните съоръжения и мрежи, повишаване отговорността и класификацията на 
персонала на дружествата, пряко ангажиран с тази дейност.  

Трайната тенденция за задържане на сравнително висока обща нестандартност по 
микробиологични показатели, както и наличие на области в страната с по-висок от 
препоръчвания от СЗО процент несъответствие по здравнозначими микробиологични 
показатели е тревожен факт, имайки предвид първостепенното значение на тези показатели за 
безопасността на водата и прекия здравен риск, който се създава. При това отклонения по тези 
показатели се наблюдават в голяма част от зоните на водоснабдяване, т.е. проблема има 
широко разпространение, като по-често отклоненията по тези показатели са характерни за 
малките зони на водоснабдяване (водоснабдяващи до 5000 човека или, в които се подава под 
1000 куб. м на денонощие). Това са водоснабдителни системи, подаващи вода за села и 
неголеми градове, за които няма изградени пречиствателни съоръжения, а дезинфекцията на 
водата е неефективна и нередовна, поради липса на подходяща апаратура за правилно и 
постоянно дозиране на обеззаразяващите реагенти. Все още в страната има немалко населени 
места, водата на които се обеззаразява по примитивен начин – ръчно, с хлорна вар.  

Други причини, които влияят неблагоприятно върху микробиологичните качества на питейната 
вода са и неподходяща технологична схема на водоснабдяването, в т.ч. неправилно 
разположение на съоръженията за дезинфекция или недостатъчен брой на същите, липса на 
пречистване на водата, чести аварии на остарялата и износена ВиК мрежа, субективни грешки 
поради слаба квалификация или недобросъвестно изпълнение на служебните задължения на 
служители на ВиК операторите. 

Мерки: Необходимо е изграждане на голям брой модерни и ефективни съоръжения за 
пречистване и дезинфекция на водата, подмяна на остарелите и амортизирани водопроводни 
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системи, повишена взискателност и подобряване квалификацията на отговорните служители. 
Засилен контрол от страна на контролните органи. 

• Отклонения по показателя “нитрати“   

Проблемът има здравна значимост. Наднорменото съдържание на нитратите във водата може 
да причини развитието на заболяването “водно-нитратна метхемоглобинемия” при кърмачета и 
малки деца. В йоддефицитни райони може да доведе до нарастване на честотата на 
ендемичната гуша при подрастващите. Тъй като проблемът датира отдавна (не само в България, 
но и в редица други страни в Европа и света), жителите от съответните населени места би 
следвало да са запознати с проблема и с необходимостта да ползват преди всичко при малките 
деца вода от други сигурни източници, например бутилирани води.  

Проблемът продължава да има широко разпространение в области с развито земеделие и 
животновъдство. При проведения през 2009г. мониторинг са извършени 20 243 анализа по този 
показател. Процентът на несъответстващите анализи за страната като цяло е 4.1% и се задържа 
приблизително на равнището от предходната година. 

Най-висок процент несъответствие традиционно се отчита в областите Ямбол – 19,59%, Шумен 
– 10,51%, Русе – 12,86%, Плевен – 6,86%, Разград – 8.00%, Хасково – 5,69, Варна- 5,34%, 
Велико Търново – 9,97%, Търговище – 8,39%, Добрич – 7,30%. Положителен пример е област 
Ст. Загора, където процентът на несъответствие продължава да спада за втора поредна  година 
и през 2009г е бил 4,00% при 16.1% през 2007г. , което е постигнато преди всичко с 
подобряване схемите на водоснабдяване и трайно изключване на някои водоизточници с 
високо съдържание на нитрати, вкл. и в големи зони на водоснабдяване. 

В областите София - град, София – област, Видин, Перник, Кърджали няма регистрирани проби 
с наднормено съдържание на нитрати. Под и до 1% нестандартност се отчита в областите 
Благоевград, Габрово, Монтана, Смолян. 

Като цяло, най-разпространени са отклоненията до и около два пъти над нормата (50 mg/l), но в 
някои водоизточници достига и до 4-5 пъти над допустимото. Най-често замърсяването с 
нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници (извори, кладенци, дренажи, 
сондажи), разположени в местности с обработваеми земеделски земи или в близост до населени 
места и черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. 

Основна причина: неправилно използване на азотни минерални торове в разрез с добрите 
земеделски практики, неспазване на изискванията по отношение събирането, съхраняването и 
обезвреждането на торовия отпадък в животновъдството Проблемът е трудно решим, тъй като 
нитратите са трайно присъстващо неорганично съединение във водата (крайна фаза на 
разграждане на органичната материя) и няма разработени достъпни и масово приложими в 
практиката методи за отстраняването им от водата.  

Мерки: Възможностите за решаване на проблема са свързани преди всичко с изграждане на 
нови водоизточници или смесване на водите от проблемните водоизточници с води с добро 
качество, с цел разреждане на нитратите до допустимата стойност. 

• Отклонения по органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, мътност) 

Проблемът няма пряка здравна значимост, но е може би най-важния за консуматора, тъй като 
по тези параметри той оценява “субективно” водата. 

Отклоненията по тези показатели са най-често причината за недоволство на консуматорите и 
създават негативно отношение и нагласа към ползването на питейната вода „от крана”. 
Проблемът има широко разпространение, но най-често отклоненията са характерни за  
водоснабдителните системи, подаващи вода от повърхностни водоизточници, за които няма 
изградени пречиствателни съоръжения (пречиствателни станции за питейни води – ПСПВ и 
др.), от водоизточници с наднормено съдържание на манган, както и за стари и амортизирани 
водоснабдителни системи, особено такива изградени от етернитови водопроводи. Общия 
процент несъответствие по този вид показатели за 2009г. е 0.52% (при 0,45% за 2008г.). 
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Инспекциите, които отчитат сравнително висок процент несъответствие са РИОКОЗ 
Търговище – 3.15%, Габрово – 2,66%, Варна – 1.60%, Хасково- 1,22% и Плевен – 1,10%.  

Основни причини: липса на пречистване (безусловно необходимо за водите от повърхностни 
водоизточници), амортизирани, неефективни или неподходящи съществуващи съоръжения за 
пречистване, недобро обеззаразяване, чести аварии при амортизираните водоснабдителните 
мрежи. 

Мерки: Необходимо изграждане на пречиствателни съоръжения за всички водоизточници за 
питейно–битово водоснабдяване от повърхности води (изискване на националното 
законодателство - Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностни води, 
предназначени за питейно - битово водоснабдяване (ДВ, бр. 63 от 2002г.). В някои случаи, е 
наложително изграждане на пречиствателни съоръжения и за подземни водоизточници с 
наднормено съдържание на манган. Реконструкцията и обновяването на водопроводните мрежи 
на населените места като цяло, също е от значение за подобряване органолептичните качества 
на водата. 

• Отклонения по показателя “манган“ 

Проблемът няма пряка здравна значимост, дори и при превишаване на нормата до определена 
степен, но е много важен за консуматора, тъй като този показател променя силно 
органолептиката на водата, като в някои случаи отклоненията я правят дори проблемна за 
ползване за някои битови нужди в домакинствата.  

Отклоненията по този показател основателно са причина за недоволство на консуматорите и 
създават негативно отношение и нагласа към ползването на водата “от крана”. Проблемът има 
предимно регионален характер – населени места в области Хасковска, Старозагорска, 
Пловдивска и Великотърновска области. В някои населени места в Хасковска област (гр. 
Симеоновград, с. Преславец, квартали Черноконево, Мариино и Вулкан на гр. Димитровград) 
продължават да се отчитат значителни превишения на допустимата концентрация на манган, 
което налага ограничения в ползването на водата (да не се ползва за пиене, приготвяне на 
храна), създава затруднение при ползването й за почистване и пране. За съжаление и през 
отчетната година не бе направено необходимото от ВиК ООД Хасково, общинската и 
централна власт, в лицето на МРРБ, за решаване на този проблем.  

Основни причини: липса на пречиствателни и обезманганителни станции (безусловно 
необходими за водите от подземни водоизточници с високо естествено съдържание на манган), 
както и амортизираните и остарели водопроводи. 

Мерки: Изграждането на посочените по-горе съоръжения и подмяната на водопроводните 
мрежи в места където с години се подава вода с високо съдържание на манган.  

• Отклонения по тежки метали (предимно “хром“) 

Проблемът има безусловна здравна значимост (хромът е канцероген). Съгласно Ръководството 
на Световната здравна организация за качеството на питейната вода (2004г.), нормата за 
съдържание на общ хром в питейната вода (0,05 mg/l) има само ориентировъчен характер, тъй 
като няма сигурни доказателства, че хромът, постъпил в човешкия организъм чрез питейната 
вода създава непосредствен риск за здравето. 

Проблемът има регионален характер – в около 14 села в област Плевен и няколко в област 
Монтана. От проведените през 2009г. 228 изследвания за хром в област Плевен 51 са с 
отклонение от изискванията. В област Монтана от проведените 64 анализа 4 са с наднормено 
съдържание на хром.  

Основна причина: ползване на водоизточници с естествено наднормено съдържание на 
параметъра и липса на пречистване на водата. 

Мерки: Възможните решения са изграждане на нови водоизточници, пречистване на водата или 
смесване с вода, отговаряща на изискванията, с цел достигане на допустимите стойности за 
хрома.  
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Според представените таблични отчети през годината са регистрирани и единични отклонения 
по показател олово - в област Кюстендил и по показател арсен – в областите Кюстендил и 
Хасково.   

• Отклонения по показател „флуориди”.  

Проблемът има безусловна здравна значимост. При превишаване на допустимата концентрация 
е възможно да се развие заболяването зъбна флуороза, при което флуора се натрупва в зъбите, 
променя цвета им, уврежда техния емайл, което ги прави чупливи и ронливи. Особено уязвими 
са кърмачетата и малките деца. При продължителна експозиция на високи нива на флуор чрез 
питейната вода може да се развие и скелетна флуороза със засягане на цялата костна система. 

Проблемът има регионален характер за отделни населени места в области Хасково, Благоевград 
Бургас и  Плевен. Превишението на нормата е най-често около два пъти.  

Основни причини: ползване на водоизточници с естествено наднормено съдържание на 
флоуриди за водоснабдяване на населените места, вкл. и водоизточници на минерална вода за 
някои от тях.  

Мерки: Възможните решения са изграждане на нови водоизточници, пречистване на водата или 
смесване с вода, отговаряща на изискванията, с цел достигане на допустими стойности на 
флуориди. 

 

Други фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на питейните води  

- режимното водоснабдяване особено през лятото и есента в предимно малки населени 
места в страната. Режимното водоподаване по правило създава различни проблеми с 
качеството на водата и повишава риска от възникване на здравни неблагополучия; 
Положителен е фактът че по данни на НСИ през годината само 3,3% от населението е 
било със сезонно или целогодишно режимно водоснабдяване (при 4,6% за 2008 г.).  

- лошото техническо състояние на част от големите довеждащи водопроводи и 
водопроводните системи на самите населени места, в по-голямата си част (около 57% 
по данни на НСИ), изградени и въведени в експлоатация преди 70-те години на миналия 
век. Остава голям процентът (около 70% според данни на НСИ) на изградените от 
етернит (азбестоцимент) водопроводи. През 2009г. е извършена подмяна и 
реконструкция на едва 0,5% от общата дължина на водопроводната мрежа  в страната 
(НСИ). 

Тези фактори водят не само до големи загуби на вода (над 55-60% по данни на НСИ), но 
създава и редица проблеми с качеството на питейната вода, поради възможността за нейното 
вторично замърсяване, особено при режимно водоподаване и чести аварии на водопроводната 
мрежа. За съжаление липсата на средства за подмяна на водопроводите и/или приоритетното 
им насочване за изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за 
отпадъчни води, както и забавянето на приемането на ясен закон, регламентиращ собствеността 
на водоснабдителните системи и съоръжения продължи и през 2009 г. да оказва 
неблагоприятно влияние върху обновяването и развитието на водопреносните системи. 

Мерки за подобряване на качеството на питейните води 

Въпреки, че като цяло към настоящия момент, качеството на питейните води в България е 
добро, несъмнено е необходимо да се положат немалко усилия за решаване на съществуващите 
проблеми.  

Мерките които е необходимо да бъдат предприети са законодателни – решаване на въпросите 
със собствеността и стопанисването на водоснабдителните мрежи и съоръжения, което не бе 
извършено и през 2009 г., както и финансови – осигуряване на средства за реконструкция и 
модернизация на водоснабдителните мрежи и съоръжения, изграждане на нови станции за 
пречистване и обеззаразяване на водите, търсене и разкриване на нови водоизточници, 
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актуализиране на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и засилен контрол 
върху спазването на забраните и ограниченията в тях от страна на водоснабдителните фирми и 
контролните органи. Приоритет в дейността на  ВиК операторите следва да бъде и осигуряване 
на мониторинг на водата в пълен обем, съгласно Европейското и национално законодателство, 
което към момента не е постигнато, отчасти и поради недостатъчните капацитетни 
възможности на лабораториите на ВиК операторите, и на страната като цяло. Отчасти бе 
подобрено оборудването на някои лаборатории на РИОКОЗ По тази причина по редица 
показатели, най-вече тези свързани с евентуално органично замърсяване на водата (пестициди, 
полициклични ароматни въглеводороди, 1,2 дихлоретан, бензен, бензапирен, тетрахлоретан, 
трихалометани, бромати, общ органичен въглерод), живак и тритий обема и честотата на 
мониторинга не отговаря на изискванията и на този етап за тези показатели няма пълни данни 
за страната като цяло.  

Водоснабдителните дружества и общините следва активно да търсят източници за финансиране 
по линията на оперативните програми „Околна среда 2007-2013 г.”, „Регионално развитие 
2007-2013 г.”, „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, за получаване на 
средства по фондовете на ЕС.  

За съжаление все още липсва приоритизация и поставянето на първо място на решаване 
на проблемите с качеството на питейната вода, когато се разглеждат и предлагат за 
финансиране програми и проекти в областта на водите. Голяма част от инвестициите в тази 
област се изразходват преди всичко за решаване на проблеми с отпадъчните води.   

Контролът върху спазване правилата на добрата земеделска практика и други мерки с цел 
недопускане замърсяването на водите с нитрати от земеделски дейности (в изпълнение на 
изискванията на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници) и реализиране на програми за обучение на фермерите, също са важна 
предпоставка за недопускане замърсяването на питейните води с нитрати и пестициди.. 

 

ВОДИ ЗА КЪПАНЕ 

Интереса към качеството на водите за къпане в Европейския  съюз е голям. Качеството на 
водите за къпане е може би един от най-важните фактори, определящи избора на европейските 
граждани къде да прекарат годишната си почивка или почивните дни в края на седмицата. 
Чистотата и безопасността на водите за къпане са и важни аргументи за привличането на 
туристи и развитието на туризма в страните членки на ЕК. Директиви 76/160/ЕИО и 2006/7/ЕО 
регламентират задължителни и препоръчителни изисквания към качеството на водите за къпане 
в Европейския съюз.  

Като страна членка на ЕС от 2007 г. и в съответствие с изискванията като Министерство на 
здравеопазването, като компетентен орган, съгласно Закона за водите  за трета поредна година 
изготви и предостави на ЕК доклад за качеството на водите за къпане в Република България.  

Данните в доклада се основават на провеждания от териториалните органи на МЗ  - РИОКОЗ 
мониторинг на качеството на водите за къпане. Анализите са извършени с честота и по методи, 
съответстващи на изискваните в директива 76/160/ЕИО относно качеството на водите за 
къпане. За изготвяне на доклада отново беше използван специализирания софтуерен продукт на 
Европейската комисия „BWATER 2.2”. 

През сезона за къпане 2009г. са изследвани общо 14 от посочените за мониториране параметри 
в горепосочената директива. Допълнително са изследвани и показателите „Е. Коли” и „Чревни 
ентерококи”, които е необходимо да се мониторират според новата Директива 2006/7/ЕО за 
управление качеството на водите за къпане. Съгласно указанията на ЕК при отчитане на 
съответствието на водите за къпане за всяка зона, през сезона за къпане като цяло, от всички 
изследвани показатели, се взимат предвид пет – два микробиологични („общи колиформи” и 
„фекални колиформи”) и три физико-химични (повърхностно активни вещества, реагиращи с 
метиленово синьо”, „минерални масла” и „феноли”).  
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Според получените резултати от изследванията за сезона като цяло водите се категоризират в 
четири категории:  

• съответстващи на по-строгите препоръчителни стойности за петте параметри;  

• съответстващи само на задължителните стойности по петте параметри; 

• несъответстващи на задължителните стойности за съответните  параметри; 

• води (зони), за които е била наложена постоянна забрана или са били затворени за 
известен период от време през сезона за къпане. 

 

Дължина на сезона за къпане и брой на водите (зоните) за къпане  

В зависимост от местоположението на водите за къпане продължителността на сезона за къпане 
варира за отделните зони, но като цяло за морските води за къпане започва от 15.05. - 01.07. и 
завършва до 01.09.- 30.09., а за вътрешните зони за къпане продължава от 01.06.или 15.06. до 
01.09. 

И през 2009г. броя на зоните разположени на Черноморското крайбрежие се запазва на 89 (21 в 
област Добрич, 23 в област Варна и 45 в област Бургас). Остава същият и броя на зоните със 
сладководни води, разположени при вътрешни водоеми – 4 (една в област Разград и три в 
област Кърджали). Малкия брой на последните се дължи на продължаващата 
незаинтересованост на общинските власти и частни фирми да организират и поддържат такива 
зони във вътрешността на страната и строгото национално законодателство в областта на 
водното спасяване, изискващо издаване на забрана за къпане на всички места където не са 
спазени необходимите изисквания в това отношение. Броят на зоните (водите) за къпане на 
България съставляват около 0.4% от всички води за къпане, докладвани от страните членки за 
2009г. 

Резултати от провеждания мониторинг на качеството на водите за къпане  

Съгласно получените резултати, след въвеждане на данните в специалния софтуер, като 
несъответстващи на задължителните изисквания се определя само една зона – Южен плаж, гр. 
Варна. През предишната година тези зони са били 6 (две са в област Варна и 4 в област Бургас).  

Това означава, че 98.9% от зоните за къпане по Черноморското крайбрежие и 100% от 
вътрешните води за къпане съответстват на задължителните изисквания.  

Тук следва да се подчертае, че според нормативните документи, при установената минимална 
честота на взимане на проби (веднъж на  две седмици), дори една проба през сезона да не 
съответства на задължителните изисквания за даден микробиологичен показател, е достатъчно 
условие като цяло за сезона тази зона за къпане да се причисли към зоните, несъответстващи на 
задължителните изисквания. 

На по-строгите препоръчителни норми съответстват 84 зони (81 по Черноморието и 3 вътрешни 
зони), което представлява съответно 91.0% от Черноморските зони за къпане и 75.0% от 
сладководните зони за къпане). През 2008г.  броят на тези зони е бил 72 (70 на Черноморието и 
2 във вътрешността на страната), като процентите са били съответно 76,4% и 50.0%. 

През 2009г., подобно на 2008г., не е имало зони за къпане с наложена временна или 
постоянна забрана.  

От гореизложеното е видно , че като цяло се отчита подобряване на качеството на водите за 
къпане в сравнение с предходната година.  

Основните показатели, по които са отчетени несъответствия са „общи коли форми” и „фекални 
колиформи”. От химичните показатели най-често се наблюдават несъответствия по показател 
„разтворен кислород”.  

Недостатъчния брой и капацитет на пречиствателните станции за отпадъчни води, 
нерегламентирани зауствания и изпускания на такива води, вкл. и от заведения, разположени 
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на плажа, при засиленото в последните години строителство, са едни от основните причини 
за влошаване качеството на водите за къпане по Черноморското крайбрежие.  

Обобщени резултати от извършения мониторинг на водите за къпане през 2009г. (сравнени с 
тези от предходните две години) са представени в графиките, таблиците и картата по-долу. 

 
Табл. 1 Резултати за качеството на водите за къпане за Република България за  2007 -2009 г.  
 

Съответстващи 
на 

препоръчител-
ните стойности 

Отговарящи на 
задължителните 

стойности 

Несъответствщи 
на 

задължителните 
изисквания 

Забранени 
(временно или 
постоянно) 

 

Общ 
брой 

води за 
къпане бройr % брой % брой % брой % 

2007 89 68 76.4 80 89.9 8 9.0 1 1.1 
2008 89 70 78.7 83 93.3 6 6.7 0 0.0 

Крайбреж-
ни води за 
къпане 2009 89 81 91.0 88 98.9 1 1.1 0 0.0 

2007 3 3 100.0 3 100.0 0 0.0 0 0.0 
2008 4 2 50.0 4 100.0 0 0.0 0 0.0 

Сладковод-
ни води за 
къпане 2009 4 3 75.0 4 100.0 0 0.0 0 0.0 

 

Фиг. 4 Резултати от качеството на крайбрежните води за къпане в процентно изражение:  
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Фиг. 5. Резултати от качеството на сладководните води за къпане в процентно 
изражение:

75

100 100

50

100 100

0000
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2007г. 2008 г. 2009

% съответстващи на препоръчителните
стойности
% съответстващи на задължителните
стойности
% несъответстващи на задължителните
стойности
% на забранените (затворени през
сезона)

 

 280



Фиг. 6 Води за къпане – местоположение и статус: 

 
Източник: Европейска комисия  

За Европейския съюз като цяло процентът на съответствие е както следва:  

• - за крайбрежните води за къпане – 95,6% съответстват на задължителните 
стойности, 89,0% съответстват на препоръчителните стойности..  

• - за сладководните (вътрешните) води за къпане – 89,4% съответстват на 
задължителните изисквания, 70,7% отговарят на препоръчителните стойности. 

Информация за обществеността 

Резултатите от извършвания мониторинг на качествата на водите за къпане се предоставят на 
обществеността чрез регионалните средства за масова информация, които получават актуална 
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информация при редовните пресконференции, организирани от местните регионални 
инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. Съществува практика актуална 
информация за качеството на водите за къпане да се предоставя и на гостите на големите 
хотели по Черноморието. 

Мерки за опазване и подобряване качеството на водите за къпане  

Недостатъчния брой и капацитет на пречиствателните станции за отпадъчни води, 
нерегламентирани зауствания и изпускания на такива води, вкл. и от заведения, 
разположени на плажа, при засиленото в последните години строителство, са едни от 
основните причини за влошаване качеството на водите за къпане по Черноморското 
крайбрежие.  

Целият Черноморски район е обявен за чувствителна зона по смисъла на Закона за водите и е в 
ход осъществяване на екшън плана за изпълнение на задълженията на Република България по 
отношение на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води, 
цялата територия на Черноморското крайбрежие е определена като чувствителна зона и е 
включена в програма с приоритетни мерки. Съгласно тази програма (по данни на МОСВ) през 
2009 г. в района на Черноморското крайбрежие работят 34 пречиствателни станции за 
отпадъчни води, обслужващи 43 агломерации.  Необходимо е да се изградят още 25 станции до 
края на 2014 г. за останалите 59 агломерации.  

Установените с приетия през 2007 г. Закон за Черноморското крайбрежие, разпоредби за 
установяване на два вида охранителни зони по крайбрежието (по-голямата от които обхващаща 
район с широчина от 2,1 км по цялата дължина на Черноморското крайбрежие), в които 
определени дейности (в т.ч. строителство на обекти замърсяващи околната среда, използването 
на пестициди и минерални торове) е забранено или ограничено, също се очаква да окаже 
положително въздействие върху качеството на водите за къпане.  

Както бе отбелязано и по-горе, контролът върху спазване правилата на добрата земеделска 
практика и други мерки с цел недопускане замърсяването на водите с нитрати от земеделски 
дейности и реализиране на програми за обучение на фермерите, също са важна предпоставка за 
недопускане замърсяването на водите за къпане.  
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Таблица 2 Контрол на питейно-битовото водоснабдяване на населените места през 2009 г., проведен от РИОКОЗ (водоизточници и мониторинг) 

Източник: МЗ по данни на РИОКОЗ 

От 
тях:открити 
водоизточниц

и 

Мониторинг Извършени изследвания 

По ДЗК 

№ 
по 
ред 

РИОКОЗ 

Брой 
центра-
лни 

водоиз-
точници Брой 

От тях: 
с 

пречи-
ства-
телни 
съоръ
же-ния 

Брой 
пунктове от 
водопро-
водната 
мрежа на 
населените 

места 

Брой проби 
по показате-
лите на 

постоянния 
мониторинг 

От тях: 
отговярят 

на 
Наредба 
№ 9 

Брой проби 
по показате-
лите на 
перио-
дичния 

мониторинг 

От тях: 
отговярят 

на 
Наредба 
№ 9 

Всичко 
проведени 
изслед-
вания 

Брой изсл. 
на химични, 
органолеп-
тични и ра-
диологични 
показатели 

От тях: 
отговарят 

на 
Наредба 
№ 9 

% 
неотгова-
рящи 

Брой изсл. 
по 

микробио-
логични 

показатели 

От тях: 
отговарят 

на 
Наредба 
№ 9 

% неотго-
ва-рящи 

По заявки 

1 БЛАГОЕВГРАД 210 123 3 240 1 326 1 200 206 178 17 949 10 768 10 721 0.44% 4 191 4 076 2.74% 2 990 

2 БУРГАС 295 2 2 523 856 745 170 141 25 445 15 666 15 556 0.70% 2 396 2 201 8.14% 7 383 

3 ВАРНА 324    350 989 908 181 150 27 960 13 454 13 293 1.20% 4 074 4 031 1.06% 10 432 

4 В. ТЪРНОВО 226 1 1 358 363 326 117 81 9 957 6 783 6 698 1.25% 1 212 1 189 1.90% 1 962 

5 ВИДИН 56 3   155 167 161 91 88 6 827 4 112 4 105 0.17% 726 712 1.93% 1 989 

6 ВРАЦА 183    198 711 668 92 88 13 049 9 778 9 735 0.44% 1 816 1 686 7.16% 1 455 

7 ГАБРОВО 329 18 12 508 485 279 60 46 7 717 5 514 5 454 1.09% 1 210 1 157 4.38% 993 

8 ДОБРИЧ 190    460 464 373 111 84 11 221 7 909 7 840 0.87% 1 368 1 296 5.26% 1 944 

9 КЪРДЖАЛИ 118 1 1 312 325 312 125 121 9 785 6 020 6 044 -0.40% 1 565 1 466 6.33% 2 200 

10 КЮСТЕНДИЛ 213  6 230 349 284 109 91 10 598 5 854 5 827 0.46% 1 531 1 424 6.99% 3 213 

11 ЛОВЕЧ 288 6   229 238 218 53 49 14 735 4 129 4 117 0.29% 770 748 2.86% 9 836 

12 МОНТАНА 202 21 16 207 1 055 917 51 41 15 738 10 877 10 848 0.27% 2 602 2 371 8.88% 2 259 

13 ПАЗАРДЖИК 187 18 12 235 332 297 85 77 11 343 6 699 6 666 0.49% 1 120 993 11.34% 3 524 

14 ПЕРНИК 181 7 3 274 437 370 160 148 12 125 8 151 8 144 0.09% 1 207 1 100 8.86% 2 767 

15 ПЛЕВЕН 430    274 615 490 128 93 13 636 10 276 10 126 1.46% 1 728 1 637 5.27% 1 632 

16 ПЛОВДИВ 230 17 17 230 555 495 315 292 16 586 10 943 10 909 0.31% 1 341 1 248 6.94% 4 302 

17 РАЗГРАД 111    208 286 254 50 41 8 112 3 792 3 765 0.71% 671 649 3.28% 3 649 

18 РУСЕ 165    165 243 239 52 52 6 149 4 496 4 453 0.96% 698 694 0.57% 955 

19 СИЛИСТРА 84    234 206 195 34 32 5 218 3 675 3 658 0.46% 490 471 3.88% 1 053 

20 СЛИВЕН 254 3 1 235 714 663 59 42 12 890 9 572 9 523 0.51% 1 718 1 648 4.07% 1 600 
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21 СМОЛЯН 240 8 7 323 394 380 100 91 10 426 7 367 7 356 0.15% 1 195 1 170 2.09% 1 864 

22 СРИОКОЗ 35 13 1 78 1 265 1 242 28 28 42 737 27 483 27 446 0.13% 6 325 6 312 0.21% 8 929 

23 СОФ.ОБЛАСТ 396 52 26 782 1 960 1 932 220 206 36 821 28 285 28 280 0.02% 5 618 5 497 2.15% 2 918 

24 СТ. ЗАГОРА 398 2 2 351 1 383 1 335 146 134 23 780 19 085 19 024 0.32% 3 353 3 346 0.21% 1 342 

25 ТЪРГОВИЩЕ 224    345 554 411 81 47 12 230 8 441 8 252 2.24% 1 525 1 409 7.61% 2 264 

26 ХАСКОВО 351    441 895 648 146 99 16 939 12 556 12 210 2.76% 2 374 2 289 3.58% 2 009 

27 ШУМЕН 234 1   317 716 666 101 75 13 281 7 479 7 419 0.80% 2 156 2 126 1.39% 3 646 

28 ЯМБОЛ 186    210 213 175 72 52 5 849 4 163 3 844 7.66% 780 708 9.23% 906 

  
ВСИЧКО 

6 340 296 110 8 472 18 096 16 183 3 143 2 667 419 103 273 327 271 313 0.74% 55 760 53 654 3.78% 90 016 
 



РАДИАЦИЯ И ЗДРАВЕ1

  Оценката на годишната ефективна доза надфоново облъчване на населението от 
дейността на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, базирана на резултатите от проведения през 
2009 г. радиационен мониторинг в района на АЕЦ е под 0,01 mSv.  
През 2009 г. продължава двугодишно (2008÷2010 г.) обследване на влиянието на СП 
„ПХРАО – Нови хан” на ДП „Радиоактивни отпадъци” върху жизнената среда и 
населението от близките населени места. Резултатите от проведения през 2009 г. 
радиационен мониторинг не показват отклонение от нормалния радиационен статус, 
характерен за страната. Оценката на годишната ефективна доза надфоново 
облъчване на населението от дейността на ПХРАО – Нови хан по резултатите от 
проведения през 2009 г. радиационен мониторинг в района на хранилището е под 
0,01 mSv. 
Оценката на годишната ефективна доза облъчване на населението в резултат от 
трансгранично замърсяване на територията на страната вследствие на аварията в 
Чернобилската АЕЦ е под 0,01 mSv. В нито една от пробите храни не е регистрирано 
съдържание на радионуклиди над нивата за докладване в Европейската комисия, 
установени с Препоръка на Комисията 2000/473/Евратом. 
Всички оценени дози не надхвърлят 0,01 mSv – граница, под която не са необходими 
допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на населението. 

Министерството на здравеопазването чрез Националния център по радиобиология и 
радиационна защита (НЦРРЗ) извършва държавен здравен контрол за спазване на 
изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения на 
територията на цялата страна по отношение на ядрени централи, изследователски ядрени 
инсталации, съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и обекти на бившия 
уранодобив. Една от основните дейности на НЦРРЗ е оценка на облъчването и на 
радиационния риск на населението като цяло или на групи от него. Пряко отговорни за 
изпълнение на тази основна дейност са лаборатории „Контрол на облъчване на 
населението” и „Инспекция за контрол в ядрената енергетика” при НЦРРЗ. Лабораториите 
извършват: 

– мониторинг на облъчването на населението от естествен и повишен радиационен 
фон и оценки за радиационния риск; 

– изследване съдържанието на радиоактивни вещества в обекти на околната среда, 
преди всичко съдържанието на техногенни радионуклиди и техногенното 
повишено съдържание на естествени радионуклиди; 

– мониторинг на съдържание на радионуклиди в хранителни продукти в съответствие 
с Препоръка на Комисията от 8 юни 2000 година относно прилагането на член 36 от 
Договора за Евратом, засягащ мониторинга на нивото на радиоактивност в 
околната среда за целите на оценка облъчването на населението като цяло 
(2000/473/Евратом). 

В периода преди 1986 г. съдържанието на радионуклиди в изследваните обекти основно се 
определяше от глобалните атмосферни отлагания в резултат на ядрените опити в 
атмосферата на северното полукълбо. След 1986 г. радиационния статус на околната среда 
в района се определя основно от радионуклиди, отложили се върху територията на 
страната след аварията в Чернобилската АЕЦ. 

Радиационен мониторинг в района на АЕЦ Козлодуй и оценка на допълнителното 
надфоново облъчване на населението от дейността на централата 
Радиационният мониторинг в района на АЕЦ Козлодуй се извършва от три независими 

                                                 
1 Информацията е изготвена и предоставена от Националния център по радиобиология и 
радиационна защита към министерството на здравеопазването 
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лаборатории – отдел „Радиологичен мониторинг” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, отдел 
“Лаборатория за радиационни измервания” на Изпълнителната агенция по околна среда и 
от НЦРРЗ. Досегашните резултати показват: 

– Налице е съпоставимост на резултатите от независимия радиоекологичен 
мониторинг; 

– Влиянието на АЕЦ Козлодуй върху радиоекологичната обстановка в района е 
пренебрежимо ниско; 

– Не са регистрирани неблагоприятни тенденции в радиоекологичния статус на 
околната среда; 

– Оценката на годишна ефективна доза надфоново облъчване на населението за 
сметка на експлоатацията на АЕЦ Козлодуй е далеч под определената в Наредба за 
осигуряване безопасността на ядрените централи граница – 0,25 mSv; 

– Оценката на годишна ефективна доза надфоново облъчване на население за сметка 
на експлоатацията на АЕЦ Козлодуй е под 0,01 mSv – границата, под която не са 
необходими мерки за по-нататъшно оптимизиране на радиационната защита на 
населението. 

Резултати от радиационния мониторинг, извършван от НЦРРЗ през 2009 г. в района 
на АЕЦ Козлодуй 
Газоаерозолни радиоактивни изхвърляния. За оценката на въздействието на 
газоаерозолните изхвърляния се контролират обекти от сухоземна екосистема и екосистема 
на вътрешните реки в района на АЕЦ Козлодуй. През целият период на наблюдение не се 
регистрират забележими количествени промени в радиационния статус на околната среда, 
причинени от газоаерозолните радиоактивни изхвърляния от централата. Техногенната 
радиоактивност на обектите от околната среда се дължи на наличието на 90Sr и137Cs в 
концентрации, характерни за естествения фон, дължащ се на глобалните атмосферни 
отлагания и замърсяването на околната среда в резултат на аварията в Чернобил.  
Течни радиоактивни изхвърляния. Въздействието на течните изхвърляния се оценява по 
резултатите от контрола на р. Дунав. Резултати за периода на експлоатация на централата 
1974-1995 г. не показват забележимо замърсяване на изследваните обекти от течните 
радиоактивни изхвърляния от АЕЦ. За пръв път през 1996 г. са регистрирани незначителни 
промени в съдържанието на някои радионуклиди във водната екосистема по долното 
течение на р. Дунав (след отводящия канал на АЕЦ), предизвикани от течните 
изхвърляния: във водните проби се регистрира техногенно повишено съдържание на 137Cs, 
а в дънните утайки – наличие на продукти на ядрено деление и активация (60Co, 134Cs и 
137Cs). Всички наблюдавани отклонения от нормалния радиационен статус са били 
незначителни по своята абсолютна стойност, като не е регистрирана тенденцията към 
тяхното нарастване. През 2009 г. присъствието на техногенни радионуклиди с реакторен 
произход (134Cs) е регистрирано само в дънните утайки на р. Дунав в непосредствена 
близост до отводящия канал на централата (до Оряхово). Регистрираните отклонения от 
нормалния радиационен статус са незначителни по своята абсолютна стойност – под 
0,2 Bq/kg, и са сравними с наблюдавани в предходния период. 
Оценка на облъчването. Допълнително надфоново облъчване на населението от течните 
радиоактивни изхвърляния от АЕЦ Козлодуй се оценява по резултатите от мониторинга с 
използване на препоръчана от МААЕ модел за оценка на дозата за целите на скрининга 
(Generic Models for use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the 
Environment. Safety Reports Series No.19. International Atomic Energy Agency, Vienna; 2001). 
Моделът дава консервативна оценка за годишната индивидуална доза на облъчване за 
хипотетична критична група от населението, която постоянно живее непосредствено до 
мястото на заустване на течните изхвърляния в повърхностите води на пресноводен водоем 
(река) и използва селскостопанската продукция само от местен произход. Оценката на 
допълнителното надфоново облъчване на населението за 2009 г. показва, че скрининговата 
годишна индивидуална ефективна доза не надхвърля няколко микросиверта. 
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Радиационен мониторинг в района на ПХРАО – Нови хан и оценка на дозовото 
натоварване на критична група от населението 
Радиационният мониторинг в района на ПХРАО се извършва от НЦРРЗ периодично от 
2005 г. Целта му е да се установи влиянието на хранилището върху жизнената среда и 
населението от близките населени места – селата Нови хан, Крушовица и Габра. За оценка 
на въздействието върху населението се извършва мониторинг на обекти от околната среда 
и последваща оценка на дозите на облъчване на критичната група от населението при 
нормална експлоатация на хранилището. Досегашните резултати показват: 

– Не са регистрирани неблагоприятни тенденции в радиоекологичния статус на 
околната среда; 

– Оценката на годишна ефективна доза надфоново облъчване на населението за 
сметка на експлоатацията на ПХРАО е далеч под определената в Наредба за 
безопасност при управление на радиоактивните отпадъци граница – 0,3 mSv; 

– Оценката на годишна ефективна доза надфоново облъчване на население за сметка 
на експлоатацията на хранилището е под 0,01 mSv – границата, под която не са 
необходими мерки за по-нататъшно оптимизиране на радиационната защита на 
населението. 

Резултати от радиационния мониторинг, извършван от НЦРРЗ през 2009 г. в района 
на ПХРАО – Нови хан 
Започнатата през октомври 2008 г. двугодишна програма на радиационен мониторинг на 
обекти от околната и жизнената среда в района на ПХРАО – Нови хан и в близките 
населени места (селата Нови хан, Крушовица и Габра) не показва отклонение от нормалния 
радиационен статус, характерен за страната. Резултатите от измерването на мощността на 
погълнатата доза гама-лъчение във въздуха и от анализа за съдържанието на радионуклиди 
в пробите дългоживеещи аерозоли във въздуха, речни води и дънни утайки, питейни води, 
треви, растителни продукти и мляко не се различават от естествените фонови стойности. 
Съдържанието на естествените и техногенните радионуклиди в изследваните обекти се 
дължи на естествените източници, глобалните атмосферни отлагания след ядрените опити 
в атмосфера и на аварията в Чернобил. 
Оценка на облъчването. Допълнително надфоново облъчване на населението в резултат от 
експлоатация на ПХРАО – Нови хан се оценява по резултатите от мониторинга с 
използване на същата препоръчана от МААЕ модел за оценка на дозата за целите на 
скрининга, както и за района на АЕЦ Козлодуй. Оценката е извършена при 
предположение, че източникът на облъчване на критичната група от населението е 
постъпване на радионуклиди в човешкия организъм чрез поглъщане с храните. 
Консервативната оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението за 
2009 г. показва, че скрининговата годишна индивидуална ефективна доза не надхвърля 
няколко микросиверта. 
Оценка на облъчване на населението в резултат от трансгранично замърсяване на 
територията на страната вследствие на аварията в Чернобилската АЕЦ 
След трансгранично замърсяване на територията на страната вследствие на аварията в 
Чернобилската АЕЦ през минали от тогава 23 години настъпи практически пълен разпад 
на краткоживеещи радионуклиди. При изследване съдържанието на радиоактивни 
вещества в обекти на околната среда се регистрират само два дългоживеещи 
радионуклида – 90Sr и 137Cs (с период на полуразпадане около 30 години), на които се 
дължи облъчване на населението вследствие на аварията. Цезий-137 в повърхностния 
почвен слой е източник на външно облъчване, постъпването на 90Sr и 137Cs в човешкия 
организъм чрез поглъщане с храните е източник на вътрешно облъчване. Въпреки 
съществени разлики в степента на замърсяване на територия на страна, за оценка на 
облъчване на населението като цяло се използват оценки за представителна група – 
население на София. 
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Резултати от радиационния мониторинг, извършван от НЦРРЗ през 2009 г. за оценка 
на облъчване на населението като цяло 
Външно облъчване. Външното облъчване е оценено по резултати от мониторинга за 
съдържание на 137Cs в повърхностния почвен слой. По усреднени резултати за 2009 г. 
годишната индивидуална ефективна доза външно облъчване е оценена на 7 микросиверта. 
Вътрешно облъчване. Оценката на вътрешно облъчване в резултат на постъпване на 90Sr и 
137Cs в човешкия организъм чрез поглъщане с храните е оценена по два метода: 

– директен метод – по резултатите от мониторинга на съдържание на радионуклиди в 
смесена (целодневна) диета в съответствие с Препоръка на Комисията от 8 юни 
2000 година относно прилагането на член 36 от Договора за Евратом, засягащ 
мониторинга на нивото на радиоактивност в околната среда за целите на оценката 
облъчването на населението като цяло (2000/473/Евратом); 

– моделен метод – по резултатите от мониторинга на съдържание на радионуклиди в 
основни групи храни от търговска мрежа (хляб и зърнени продукти, картофи, 
зеленчуци, плодове, месо и месни произведения, риба и рибни продукти, мляко и 
млечни произведения) и с отчитане на статистически данни за средно годишно 
потребление на едно лице. 

Пробите смесена (целодневна) диета се вземат от обекти с обществено предназначение 
(целодневна детска градина и болница), пробите основни групи храни – от големи 
търговски вериги. В нито една от пробите не е регистрирано съдържание на радионуклиди 
над нивата за докладване в Европейската комисия, установени с Препоръка на Комисията 
2000/473/Евратом. Оценките на годишната индивидуална ефективна доза вътрешно 
облъчване по двата модела са близки – под 2 микросиверта. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРЕД 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИ 

АКТОВЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ В 
ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Задълженията за докладване произтичат от правото на Европейските общности в областта на 
околната среда и са регламентирани с Наредбата за организация на дейностите по подготовка и 
представяне на доклади в Комисията на Европейския съюз (ЕК) за прилагане на нормативни 
актове от правото на Европейските общности в областта на околната среда от 2007 г. С тази 
наредба се определят органите на изпълнителната власт, които извършват дейности, свързани с 
докладване до ЕК, във връзка с изпълнение на ангажиментите, произтичащи от правото на 
Европейските общности (ЕО) в областта на околната среда в секторите: хоризонтално 
законодателство; качество на въздуха; управление на отпадъците; качество на водите; защита 
на природата; контрол на промишленото замърсяване и управление на риска; химикали и 
генетично модифицирани организми (ГМО); шум; ядрена безопасност и радиационна защита, 
както и редът за подготовка на докладите и представянето им в комисията. 
 
МОСВ координира процесът на изготвяне и изпращане в срок на ЕК на докладите за начина на 
прилагане на Общностното законодателство на национално ниво. В тази връзка е изготвена и 
приета Заповед № 337/08.06.2007 г. на министъра на околната среда и водите, с която се 
конкретизират задълженията и вътрешноведомственият процес по изготвяне и изпращане на 
докладите до ЕК. Понастоящем се предвижда актуализация на заповедта с цел корекция на 
някои от заложените срокове за докладване, както и поради приемането на нови нормативни 
актове след датата на издаване на заповедта, по които има задължения за докладване и в тази 
връзка определяне на съответните звена и срокове.   
 
В МОСВ се поддържа база данни за изпълнение на задълженията относно периодично, 
еднократно и докладване по случай до Европейската комисия съгласно действащото  
законодателство по околна среда. 
 
През 2009 са извършени всички докладвания, посочени в таблицата: 

 
Изпълнени докладвания през 2009 г. от МОСВ до Европейската  Комисия по прилагане 

на европейско право в областта на околната среда  
 
Нормативен акт разпоредба Краен срок за 

изпращане на 
доклада в ЕК 

ЯНУАРИ   
Решение 280/2004/ЕС 
относно механизма за 
мониторинг на емисиите 
на парникови газове на 
Общността и за 
прилагането на 
Протокола от Киото 

Чл.3 (1) За оценката на действителния 
напредък и за подготовката на 
годишните доклади на Общността и в 
съответствие със задълженията си по 
РКОНИК и Протокола от Киото, СЧ ще 
определят и докладват до ЕК до 15 
януари всяка година: 

15 януари 2009 г. 

Директива 2000/53/ЕC 
относно излезлите от 
употреба превозни 
средства 

Чл. 9 (1). На три-годишни интервали СЧ 
изпращат доклад до ЕК относно 
прилагането на директивата. Докладът се 
изготвя на основата на въпросник или 
образец, разработени от ЕК в 
съответствие с процедурата по чл. 6 на 
Директива 91/692/ЕС за създаването на 

21 януари 209 г. 
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бази данни за излезлите от употреба 
МПС и тяхното третиране. Този доклад 
съдържа релевантната информация за 
възможните промени в структурата на 
търговията с МПС и за предприятията за 
събиране, разкомплектоване, 
надробяване, възстановяване и 
рециклиране, водещи до нарушаване на 
конкуренцията между или вътре в СЧ. 
Въпросникът или образецът се изпращат 
на СЧ 6 месеца преди започването на 
периода, разглеждан от доклада.  

Директива 2002/49/ЕС за 
оценка и управление на  
шума в околната среда 

Член 8 (3) Страните-членки информират 
Комисията за останалите релевантни 
критерии, упоменати в алинеи 1 и 2 
(относно националните критерии за 
избор на приоритетни проблеми, към 
които са насочени мерките от плановете 
за действие).  
(5) Програмите за действие следва да 
бъдат преразглеждани, а при 
необходимост и ревизирани, ако след 
състояли се важни събития настъпят 
промени в съществуващата шумова 
ситуация, поне на всеки 5 години след 
датата на тяхното първоначално 
одобрение.  

18 януари 2009 г. 

МАРТ   
Решение 280/2004/ЕС 
относно механизма за 
мониторинг на емисиите 
на парникови газове на 
Общността и за 
прилагането на 
Протокола от Киото 

Чл.2 (1) Страните-членки ще разработят 
Национални програми. Тези програми 
ще съдържат информацията по член 3 (2) 
и ще бъдат актуализирани съгласно 
същия член. СЧ ще предоставят 
програмите и актуализациите им за 
достъп на обществеността и в срок от три 
месеца от приемането им ще информират 
ЕК. 
Чл.3.(1) (последен параграф) До 15 март 
всяка година СЧ ще предадат на ЕК 
своите цялостни доклади за 
инвентаризация на емисиите 
Чл.3.(2) За оценка на прогнозирания 
напредък СЧ ще докладват до ЕК до 15 
март 2005 и на всеки две години след 
това : 

15 март 2009 г. 

АПРИЛ   
Директива 79/409/ЕЕС за 
опазване на дивите 
птици 

Член 9 ал.1. Страните-членки може да 
допуснат изключения от някои от 
изискванията по член 5, 6, 7 и 8 в 
случаите, когато няма друго 
задоволително разрешение, по 
определени причини. 

2 април 2009 г. 

МАЙ   
Регламент 304/2003/ЕО Чл. 9. Информация за търговията на 31 май 2009 г. 
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относно износа и вноса 
на опасни химични 
вещества 

химични вещества 

ЮНИ   
Директива 90/219/ЕИО 
относно работата с 
генетично модифицирани 
микроорганизми в 
контролирани условия 
изменена от директива 
98/81/ЕО 

Чл. 18.2.На всеки три години държавите 
– членки изпращат на Комисията 
обобщаващ доклад за техния опит по 
отношение на тази Директива, като за 
първия доклад срокът е до 5 юни 2003 г. 

5 юни 2009г. 

Регламент (EC) 850/2004 
за устойчивите 
органични замърсители 

Чл. 12 (2). Всяка година СЧ трябва да 
представят на ЕК статистически данни за 
действителните и очакваните количества 
произведени и пуснати на пазара 
вещества, посочени в Анекс I или II 

30 юни 2009 г. 

Директива 98/70/EC 
относно качеството на 
бензина и дизеловите 
горива 

Член 8.4. Страните-членки следва всяка 
година до 30 юни да предоставят на 
Комисията обобщение за предходната 
календарна година, като за пръв път това 
трябва да стане до 30 юни 2002г. 

30 юни 2009 г. 

Директива 1999/32/EC 
относно намаляване 
съдържанието на сяра в 
определени течни горива  

Член 7. Докладване и преглед  
1. Въз основа на резултатите от 
пробовземането и анализа, извършен 
съгласно Член 6, страните-членки следва 
до 30 юни всяка година да предоставят 
на Комисията кратък доклад относно 
съдържанието на сяра в течните горива, 
попадащи в обсега на тази Директива и 
използвани на тяхна територия през 
предшестващата календарна година. 
Този доклад трябва да включва 
обобщение на допустимите отстъпки, 
съгласно Член 3(3). 

30 юни 2009 г. 

Регламент № 2037/2000/ 
относно вещества, които 
нарушават озоновия слой 

Чл.4 (2) (iii). Всяка година страните - 
членки докладват до Комисията относно 
използваните на тяхна територия 
количества метилбромид, разрешен за 
карантинни нужди и обработка на 
пратки, целите, за които метилбромида е 
използван и относно напредъка в 
оценяването и използването на 
алтернативи. 

30 юни 2009 г. 

 Чл. 4 (4) (iv). Ежегодно компетентните 
органи на страните - членки информират 
Комисията относно количествата халони, 
използвани за критични нужди, 
предприетите мерки за намаляване на 
техните емисии и оценка на такива 
емисии, както и относно текущите 
дейности за идентифициране и 
използване на адекватни алтернативи 

30 юни 2009 г. 

 Чл.5 (3) Ежегодно страните - членки, 
прилагащи тази разпоредба, информират 

30 юни 2009 г. 
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Комисията за броя на инсталациите и 
количествата халони. 

 Чл.16 (6). До 31 декември 2001г. и на 
всеки 12 месеца след това страните - 
членки докладват в Комисията относно 
установените системи за насърчаване на 
оползотворяването на използваните 
контролирани вещества, включително 
наличните технически средства и 
апаратура и количествата оползотворени, 
рециклирани, регенерирани или 
обезвредени контролирани вещества. 

30 юни 2009 г. 

 Чл.20 (3). По искане на Комисията 
компетентните органи на страните - 
членки  представят доклади от 
митнически проверки както по 
разследвания, предприети по молба на 
Комисията, така и от случайни проверки 
при вноса на контролирани вещества. 

30 юни 2009 г. 

Регламент 166/2006 за 
създаване на Европейски 
регистър за изпускането 
и преноса на 
замърсители и за 
изменение на Директиви 
91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на 
Съвета 

Чл.7. Държавите-членки определят в 
съответствие с изискванията, посочени в 
параграфи 2 и 3 от настоящия член, дата, 
до която операторите да представят 
всички данни по член 5, параграфи 1 и 2 
и информацията по член 5, параграфи 3, 
4 и 5 на своя компетентен орган. 

30 юни 2009 г. 

Директива 2003/87/ЕС 
установяваща схема за 
търговия с квоти за 
емисии на парникови 
газове 

чл.21.1. Всяка година държавите-членки 
представят на Комисията доклад за 
прилагането на настоящата Директива. В 
този доклад следва да се обръща особено 
внимание на мерките за разпределение 
на квоти, на функционирането на 
регистрационните бази данни, на 
прилагането на указанията за 
мониторинг и докладване, на 
верификацията и на въпросите, свързани 
със съблюдаването на Директивата, 
както и на данъчното облагане на 
квотите, ако има такова. Първият доклад 
се изпраща на Комисията до 30 юни 2005 
година. Докладът се изготвя въз основа 
на въпросник или тезисен план, 
разработен от Комисията в съответствие 
с процедурата, изложена в Член 6 на 
Директива 91/692/ЕЕС. Въпросникът или 
тезисният план се изпраща на държавата-
членка най-малко шест месеца преди 
крайния срок за представяне на първия 
доклад. 

30 юни 2009 г. 

Директива 94/62/ЕС за 
опаковките и отпадъците 
от опаковки  

Член 12: Информационни системи.  
(3) За да хармонизират характеристиките 
и представянето на събраните данни и да 
ги съпоставят с данните от другите 

30 юни 2009 г. 
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страни членки, страните членки  трябва 
да предоставят на ЕК наличните данни 
във формат, който ще бъде приет от ЕК 
една година след влизането в сила на 
настоящата Директива на базата на 
приложение ІІІ, в съответствие с 
процедурата, описана в чл.21. ...  
(5) Получените данни се включват в 
националните доклади, упоменати в чл. 
17 и се актуализират в последващи 
отчети. 

Директива 2000/53/ЕC 
относно излезлите от 
употреба превозни 
средства 

Чл. 7. Повторна употреба и 
възстановяване  
(2) СЧ вземат необходимите мерки, за да 
гарантират, че следните цели ще бъдат 
постигнати от икономическите 
оператори:  
(а) не по-късно от 1.01.2006 г., 
повторната употреба и възстановяването 
на всички излезли от употреба МПС да 
се увеличи до минимум 85% от средното 
тегло на превозно средство и за година. 
В рамките на същия срок, повторната 
употреба и рециклирането да се увеличи 
до минимум 80 % от средното тегло на 
превозно средство и за година;  

30 юни 2009 г. 

Директива 2006/66/ЕС за 
батерии и акумулатори, 
отменяща Директива 
91/157/ЕЕС за батериите 
и акумулаторите, 
съдържащи определени 
опасни вещества 

Чл. 10 Цели за събиране 
Страните-членки осигуряват мониторинг 
на целите за събиране на годишна основа 
в съответствие със схемата по 
приложение 1. Без да влиза в 
противоречие с Регламент  (EC) No 
2150/2002 от 25 Ноември 2002 за 
статистика по отпадъците, СЧ трябва да 
предоставят доклади на Комисията шест 
месеца след изтичане на края на 
съответната календарна година. 
Докладите включват и начина на 
получаване на информацията, 
необходима за изчисляване на целите за 
събиране.  

30 юни 2009 г. 

Регламент на Съвета 
(EC) № 338/97 за защита 
на видове от дивата 
фауна и флора чрез 
регулиране на 
търговията с тях (CITES)  

чл.15, ал.4 (a) Управляващите органи на 
страните-членки предоставят на 
Комисията всяка година преди 15 юни 
цялата информация, свързана с 
предишната година, която се изисква за 
изготвяне на отчетите по чл. VIII, ал. 7, т. 
а от Конвенцията и еквивалентна 
информация относно международната 
търговия с всички екземпляри от 
видовете, включени в Приложения А, В 
и С и при внасяне в Общността на 
екземпляри от видовете, включени в 
Приложение D. Информацията, която 

30 юни 2009 г. 
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трябва да се представи и вида, в който 
следва да се представи, се уточняват от 
Комисията съгласно процедурата, 
предвидена в чл. 18. 

Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните 
местообитания и на 
дивата флора и фауна 

Чл.16 ал.2. На всеки две години 
страните-членки представят на 
Комисията доклад по установен от 
Комитета формат, за прилаганите 
изключения по чл.16 ал.1. Комисията 
изразява становище по тези изключения 
в рамките на дванадесет месеца от 
получаване на доклада и информира 
Комитета.3. Докладите съдържат 
информация за: 
а) видовете, за които е приложена 
разпоредбата за изключенията и 
причината за това, включително и 
информация за рисковете и ако е 
подходящо, информация за алтернативни 
решения и за използвани научни данни; 
б) допустимите за улов или убиване на 
животни средства, съоръжения или 
методи и основанията за тяхната 
употреба; 
в) време и място, при които са 
допустими изключенията; 
г) органът, който е упълномощен да 
обяви и съответно да контролира дали са 
изпълнени условията и който взима 
решение относно средствата, 
съоръженията и методите, които могат да 
бъдат използвани, в какви граници, от 
кои агенции и кои лица могат да 
изпълняват тези дейности; 
д) мерките за контрол и постигнатите 
резултати. 

30 юни 2009 г. 

ЮЛИ   
Регламент на Съвета 
(EC) № 338/97 за защита 
на видове от дивата 
фауна и флора чрез 
регулиране на 
търговията с тях (CITES) 

чл.15, ал.4 (c) Без да се нарушава чл. 20, 
управляващите органи на страните-
членки, преди 15 юни на всяка втора 
година и за първи път през 1999 г., 
представят в Комисията цялата 
информация, отнасяща се за 
предшестващите две години, която е 
необходима за изготвяне на отчета, 
посочен в чл. VIII, ал. 7, т. b от 
Конвенцията и еквивалентната 
информация относно разпоредбите в 
настоящия Регламент, които попадат 
извън обхвата на Конвенцията. 
Информацията, която трябва да се 
представи и вида й се уточняват от 
Комисията съгласно процедурата, 
предвидена в чл. 18. 

15 юли 2009 г. 
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СЕПТЕМВРИ   
Директива 96/62/EC 
относно оценката и 
управлението на 
качеството на 
атмосферния въздух 

Чл. 11 Предаване на информация и 
отчети 
След приемане от Съвета на първото 
предложение, посочено в член 4, 
параграф 1, първо тире: 
1. държавите-членки нотифицират 
Комисията за компетентните органи, 
лаборатории и организации, посочени в 
член 3, и 
a) в зоните по член 8, параграф 1: 
i) информират Комисията за 
възникването на нива, превишаващи 
пределно допустимата стойност плюс 
допустимото отклонение, за датите или 
периодите, когато са били наблюдавани 
такива нива, и стойностите им, записани 
през деветмесечния период след края на 
всяка година. 
Когато не е определено допустимо 
отклонение за даден замърсител, зоните 
и агломерациите, в които нивото на 
такова замърсяващо вещество превишава 
пределно допустимата стойност ще 
бъдат третирани по същия начин, както 
зоните и агломерациите по първа алинея; 
ii) информират Комисията за 
основанията за всеки регистриран случай 
в деветмесечния период след края на 
всяка година; 
б) изпращат на Комисията ежегодно и не 
по-късно от девет месеца след края на 
всяка година списъка на зоните и 
агломерациите по член 8, параграфи 1 и 
2 и по член 9; 

30 септември 2009 
г. 

Директива 1999/30/EC 
относно норми за 
съдържание на серен 
диоксид, азотни оксиди, 
фини прахови частици и 
олово в атмосферния 
въздух  

Докладване по чл. 3 – 7 30 септември 2009 
г. 

Директива 2000/69/EC 
относно норми на 
допустими емисии на 
бензен и въглеродни 
оксиди в атмосферния 
въздух         

Докладване по чл.3 -5  30 септември 2009 
г. 

Директива 2002/3/EC 
относно озона в 
атмосферния въздух        

Чл.10.1. Когато предават информация на 
Комисията съгласно член 11 от 
Директива 96/62/ЕО, държавите-членки 
също, а за първи път през календарната 
година след датата, посочена в член 15, 
параграф 1: 

30 септември 2009 
г. 
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Директива 2004/107/ЕС 
съдържанието на арсен, 
кадмий, живак, никел и 
ПАВ в атмосферния 
въздух 

чл.5 (1) Страните - членки предоставят 
следната информация на Комисията: а) 
списък на засегнатиге зони и 
агломерации; б) зоните на превишение;в) 
оценените стойности на концентрациите 
на замърсяващите вещества; г) 
причините за превишенията, в т.ч. 
всички източници на замърсяване; е) 
населението изложено на превишенията. 

30 септември 2009 
г. 

Директива 2001/80/EC 
относно ограничаване на 
емисиите от определени 
замърсители, изпускани 
в атмосферния въздух от 
големи горивни 
инсталации 

Приложение VІІІ 30 септември 2009 
г. 

Директива 85/203/EEC 
относно стандартите за 
качество на въздуха за 
азотен двуокис, изменена 
с Директива 85/580/EEC 
(ще бъде отменена от 
Директива 1999/30/EC 
относно пределно 
допустимите стойности 
за серен двуокис, азотен 
двуокис и азотни окиси, 
прахови частици и олово 
в атмосферния въздух 
през 2010г.)  

Член 8 (изм. от Директива 91/692/EEC) 
През периоди от три години държавите 
членки изпращат информация до 
Комисията за изпълнението на 
настоящата Директива във вид на 
отраслов отчет, който обхваща и други 
съответни директиви на Общността.Този 
отчет се изготвя въз основа на въпросник 
или схема, изготвена от Комисията в 
съответствие с процедурите, определени 
в Член 6 на Директива 91/692/EC. 
Въпросникът или схемата се изпращат на 
страните-членки шест месеца преди 
началото на периода, обхванат в отчета. 
Отчетът се изпраща на Комисията в срок 
от девет месеца след края на обхванатия 
в него тригодишен период. Първият 
отчет обхваща периода от 1994 до 1996 г. 
включително. 
ПОСЛЕДЕН ДОКЛАД 

30 септември 2009 
г. 

Директива 96/61/ЕС 
относно комплексното 
предотвратяване и 
контрол на 
замърсяването (КПКЗ)  

Чл.16 т. 3 Доклади за прилагането на 
тази Директива и ефективността й, 
сравнени с други инструменти за 
опазване на околната среда на 
Общността трябва да бъдат изготвени в 
съответствие с процедурата, посочена в 
чл.5 и 6 на Директива 91/692/ЕЕС. 
Първият доклад обхваща трите години 
след датата, на която настоящата 
Директива влиза в сила, съгласно чл.21. 
Комисията предоставя доклада на 
Съвета, придружен при необходимост от 
предложения. 

30 септември 2009 
г. 

Директива на Съвета 
96/82/ЕС за контрол на 
рисковете от големи 
аварии с опасни 
вещества и изменящата я 

Чл. 19(4). Страните– членки предоставят 
на Комисията, на всеки три години, 
доклад в съответствие с процедурата, 
установена от Директива на Съвета 
91/692/ ЕИО от 23 декември 1991 която 

30 септември 2009 
г. 
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Директива 2003/105/ЕС. стандартизира и рационализира 
докладите по прилагането на определени 
директиви, отнасящи се до околната 
среда за предприятия и/или съоръжения, 
попадащи в обхвата на членове 6 и 9. 

Директива 2000/76/EC за 
изгарянето на отпадъци 

Чл. 15 Докладване - Докладите за 
прилагане на Директивата се изготвят в 
съответствие с процедурата, посочена в 
Член 5 на Директива 91/692/EEC. 
Първият доклад обхваща първият пълен 
три-годишен период след 28 декември 
2002 и съответства на периодите, 
посочени в Член 17 на Директива 
94/67/EC и в Член 16(3) на Директива 
96/61/EC. До влизане на разпоредбите в 
сила, Комисията ще изготви подходящ 
въпросник. 

30 септември 2009 
г. 

ОКТОМВРИ   
Директива 2002/3/EC 
относно озона в 
атмосферния въздух        

Чл.10 (2) 
Освен това, за пръв път през 
календарната година след датата, 
посочена в член 15, параграф 1, 
държавите-членки: 
а) предават на Комисията за всеки месец 
от април до септември всяка година, 
междинна информация: 
…………………… 
(ii) не по-късно от 31 октомври всяка 
година, всякаква друга информация, 
упомената в Приложение III; 

31 октомври 2009 
г. 

Решение на Съвета 
97/101/EC утвърждаващо 
реципрочна размяна на 
информация и данни от 
индивидуалните и 
включените в мрежа 
станции за измерване на 
замърсяването на 
атмосферния въздух 
между страните-членки, 
изменено от Решение 
2001/752/EC 

Член 5 Информация, която се предоставя 
въз основа на данните, получени от 
станциите.1. Комисията получава 
следните резултати:(a) данните, както са 
определени в точки 3 и 4 от Приложение 
I за станциите, упоменати в първия абзац 
на Член 3 и избрани според критериите, 
указани в директивите, приети в 
съответствие с Член 4 от Директивата за 
качество на въздуха във всяка страна-
членка за избора на съответните 
станции;(б) поне годишни данни, както е 
определено в точка 4 от Приложение І за 
всички останали станции, за които се 
отнася втория абзац от Член 3;(в) данни, 
както са определени в точки 3 и 4 на 
Приложение І за всички станции, за 
които се отнася третия абзац на Член 3.3. 
Страните-членки да препратят 
резултатите за календарната година най-
късно до 1 октомври следващата година; 
първите изпратени данни обхващат 
календарната 1997 година. 

01 октомври 2009 
г. 

НОЕМВРИ   
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Директива 2006/21/ЕС за 
управление на 
отпадъците от добивната 
промишленост 

Чл.18. 2. Всяка година страните-членки 
следва да информират ЕК относно 
събития нотифицирани от операторите 
във връзка с чл. 11(3) и 12 (6). При 
запитване от страните-членки, ЕК следва 
да осигури достъп до тази информация. 
Страните –членки на свой ред следва да 
осигуряват достъп до информацията, 
която е достъпна до другите страни-
членки  и за обществеността при 
съответно поискване, без да се накърнява 
законодателството на общността в 
областта на обществения достъп до 
информация. 

1 ноември 2009 г. 

ДЕКЕМВРИ   
Директива 2001/81/EC 
относно националните 
емисионни тавани за 
определени атмосферни 
замърсители 

Чл.8.1. Страните-членки всяка година, 
най-късно до 31 декември, докладват на 
Комисията и Европейската Агенция по 
Околната Среда относно своите 
инвентаризации на емисиите и преценки 
на бъдещите възможности за тях за 2010 
г., установени в съответствие с Член 7. 
Те докладват последните си 
инвентаризации на емисиите за годината 
преди предходната и своите временни 
инвентаризации на емисиите за 
предходната година. Преценките за 
емисиите в бъдеще трябва да включват 
информация, предоставяща възможност 
за количествено представяне на 
ключовите социално-икономически 
предпоставки, въз основа на които те са 
изготвени. 

31 декември 2009 г.

Директива 91/689/ЕЕС за 
опасните отпадъци, 
изменена с Директива 
94/31/ЕС 

Чл. 8(3). Освен това, до 12 декември 
1994, страните членки представят на ЕК 
следната информация за всяко 
лице/предприятие, което извършва 
обезвреждане и/или оползотворяване на 
опасни отпадъци и за което се счита, че 
представлява част от интегрираната 
система от инсталации, посочена в 
Директива 75/442/EEC: - име и адрес; - 
използван метод за третиране на 
отпадъците; - видове и количества на 
отпадъците, които могат да бъдат 
третирани. Веднъж годишно, страните-
членки информират Комисията за 
промените в посочената информация. 

31 декември 2009 г.

Регламент 1013/2006/ЕС 
за превоза на отпадъци 

Чл.51.1 Преди края на всяка календарна 
година, страните-членки изготвят доклад 
в съответствие с Член 13 (3) на 
Базелската Конвенция и го изпращат до 
Секретариата на Конвенцията, като 
копие от доклада се изпраща на 

31 декември 2009 г.
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Комисията; 
 
Чл.51.2 Преди края на  годината, всяка 
държава–членка трябва да разработи 
доклад за предишната година, основание 
на въпросника за допълнително 
докладване по Анекс 9 и да бъде 
изпратен до Комисията.     

Регламент ЕЕС/259/93 за 
наблюдение и контрол 
върху превоза на 
отпадъци в рамките на, 
към и от Европейската 
общност 

Член 41 1. Преди края на всяка 
календарна година, страните-членки 
изготвят доклад в съответствие с Член 13 
(3) на Базелската Конвенция и го 
изпращат до Секретариата на 
Конвенцията, като копие от доклада се 
изпраща на Комисията;  

31 декември 2009 г.

Директива 90/219/ЕИО 
относно работата с 
генетично модифицирани 
микроорганизми в 
контролирани условия 
изменена от директива 
98/81/ЕО 

Чл.18.1.В края на всяка година 
държавите – членки изпращат на 
Комисията обобщаващ доклад за 
нотифицираните през годината работи в 
контролирана система от клас 3 и клас 4 
съгласно чл. 31 декември 2009 г.10, 
включващ описание, цел и рискове на 
работата в контролирана система/и. 

31 декември 2009 г.
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ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ 
РЕГУЛАТОРИ 

 
Разходи за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво 
На национално ниво разходите обхващат всички разходи на фирми, общински администрации, 
научни институти, министерства и други организации, свързани с придобиване на дълготрайни 
материални и нематериални активи с екологично предназначение, поддържане и експлоатация на 
дълготрайните материални активи с екологично предназначение и извършване на мероприятия за 
опазване и възстановяване на околната среда.  

През 2009 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се 
оценяват на 1 280, 6 млн. лв., като относителният им дял от БВП е 1,9 %, което е с 0,5, пунктa 
повече в сравнение с 2002 г. и 2005 г. и е приблизително колкото през 2003 г. и 2004 г. Отчита се 
намаление на разходите, спрямо 2008 г., с около 25 %. 

През 2009 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи 
възлизат на 545,3 млн. лв. и относителният им дял в общите разходи е 42,6 %. 

За поддържане и експлоатация на дълготрайните материални активи с екологично предназначение 
и извършване на мероприятия  за опазване и възстановяване на околната среда през 2009 г. са 
усвоени средства на стойност 735,27 млн. лв.  

През 2009 г. в структурата на разходите с екологично предназначение по компоненти и фактори на 
околната среда, най-голям е делът на усвоените средства за управление на отпадъците – 42,2 %, 
следван от тези за отпадъчните води – 21,2 % и за опазване чистотата на въздуха – 16,3 %. 
Размерът на изразходваните средства за управление на отпадъците и за отпадъчните води през 
2008 г. е най-голям за периода 2003 – 2009 г. Спрямо 2008 г. делът на разходите за управление на 
отпадъците бележи ръст с 8,6 пункта, делът на разходите за отпадъчните  води намалява със 7,8 
пункта, а делът на разходите за опазване чистотата на въздуха намалява със 7,8 пункта.  
 
По-подробно структурата на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по основни 
направления на национално ниво за периода 2003 – 2009 г. е представена в Таблица 1 
 
Таблица 1 Структура на разходите за опазване и възстановяване на околната среда по 
основни направления на национално ниво – общо (млн. лв.) и  в  % от общите разходи 
 

Направления 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
 общо % общо % общо % общо % общо % общо % общо % 
Отпадъчни 
води 

178,0 31,2 199,4 30,4 182,2 28,9 225,3 22,3 333,7 28,6 489,8 29,0 270,9 21,2 

Оборотно 
водоснабдяване 

48,7 8,5 41,9 6,4 41,5 6,6 60,1 5,95 88,1 7,56 91,9 5,45 86,8 6,78 

За въздуха 129,8 22,8 161,2 24,6 153,9 24,4 413,5 40,9 254,3 21,8 407,1 
 

24,15 209,6 16,37 

Опазване и 
възстановяване 
на почвата, 
подземните и 
повърхностнит
е води 

18,3 3,2 27,7 4,2 34,4 5,4 46,5 4,5 52,9 4,41 58,3 3,42 53,6 4,19 

Гори 10,3 1,8 10,9 1,7 8,4 1,3 6,1 0,61 7,1 0,61 8,4 0,58 7,8 0,61 
Опазване на 
биологичното 
разнообразие и 
защитените 

0,3 0,1 0,6 0,1 3,7 0,6 2,0 0,19 1,8 0,16 3,5 0,2 1,1 0,1 
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територии и 
обекти 
Ловно и 
рибностопанск
и мероприятия 

1,4 0,2 1,8 0,3 1,6 0,3 1,6 0,15 2,2 0,19 2,7 0,16 2,6 0,2 

Отпадъци 114,3 20,1 125,7, 19,1 163,5 25,6 244,6 23,5 405,1 33,8 580,9 34,2 540,9 42,24 
Шум 0,01 0,01 0,2 0,04 0,3 0,1 0,01 0,005 0,03 0,0 0,2 0,009 0,05 0,004 
Научноизследо
вателска 
дейност 

9,6 1,7 30,1 4,6 8,1 1,3 3,6 0,35 8,0 0,69 4,6 0,27 2,9 0,222 

Апаратура за 
мониторинг и 
контрол 

48,5 8,5 44,8 6,8 27,4 4,3 20,2 2,00 27,1 2,27 18,7 1,10 85,4 6,67 

Други разходи 10,6 1,9 14,6 2,2 14,3 2,3 15,2 1,51 17,00 1,46 34,1 2,02 21,5 1,58 

Източник: НСИ  
 
Публични разходи и приходи за опазване на околната среда на Консолидирания бюджет на 
МОСВ за 2008 г. 
 
Източници на финансиране на консолидираните разходи в областта на околната среда  
 
Консолидираните разходите за опазване на околната среда включват всички средства, 
изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет, независимо от източника 
на финансиране, но само в частта, които Министерството на околната среда и водите управлява. 
 
Основните национални и международни източници за финансиране на екологични проекти са: 
Републиканският бюджет, ПУДООС, Националният доверителен екофонд, фондове на ЕС – 
ИСПА, Кохезионен фонд /ЕФРР/, както и други международни организации и финансови 
институции. 
 
Таблица 2. Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 
програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2009 г., хил.лв 
 
Източници на финансиране на консолидираните 
разходи, обхванати в програмния и ориентиран към 
резултатите бюджет за периода 01.01.2009 - 31.12.2009 
г. 

Закон Уточнен план Отчет 

Общо разходи: 1 279 961 1 263 181 472 155 
Общо финансиране на разходите: 1 279 961 1 263 181 472 155 
Собствени приходи 8 300 8 300 7 779 
Субсидия от републиканския бюджет 42 936 41 056 24 450 
Целеви субсидии за общините  82 000 82 000 72 821 
Финансиране от ЦРБ 14 900 0 0 
Фондове на ЕС 1 022 875 1 022 875 266 309 
НДЕФ 0 0 80 
Трансфер от ПУДООС за МОСВ 6 000 6 000 3 391 
ПУДООС 81 950 81 950 83 051 
Заем от МБВР / ЕПСАЛ / 21 000 21 000 14 274 
Помощи, дарения от чужбина 0 151 884 
 
Източник: МОСВ, Отчет на МОСВ  за  степента на изпълнение на  провежданите политики и разходите за тяхното 
изпълнение за 2009 г. 
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Със закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. са утвърдени разходи в размер 
на 57 235 965 лв., при финансиране: 

• Приходи – 8 300 000 лв. 
• Трансфер от ПУДООС – 6 000 000 лв 
• Субсидия от Централния бюджет – 42 935 965 лв. 

След извършване на корекции по бюджета на основание чл.34, ал.1 и 2  и чл.34, ал.5 от ЗУДБ 
уточненият план на разходите на ведомството   към 31.12.2009 г. е в размер на 43 845 101 лв. 
 
Разходи 
 
През 2009 г. за програми в областта на околната среда са изразходвани средства в размер на  
472 155 000 лв., които са с около 79,518 млн. лв. повече от 2008 г. 

Разходите по програмите са декомпозирани на ведомствени и администрирани разходни 
параграфи. Ведомствените разходни параграфи са специфичните за програмата извършвани 
разходи за предоставянето на услугата от министерството на външен за него бенефициент. 
Администрираните разходни параграфи са всички разходи за проекти и дейности по програмата, 
извършвани извън министерството или разходите за резултати постигнати извън министерството - 
например от изпълнители по договори, общини, получатели на субсидии, трансфери и др. 
Ведомствените разходи по всяка програма са класифицирани в следните икономически категории: 
персонал, издръжка, капиталови разходи. 
 
Таблица 3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на 
изпълняваните политики, хил.лв. 
 

Администрирани разходи ПРОГРАМИ  на 
Министерство на околната 
среда и водите за периода 
01.01.2009 - 31.12.2009 г. 

Общо консолидирани 
разходи, обхванати в 
програмния и ориентиран 
към резултатите бюджет 
 

Ведомствени 
разходи 
 

Общо 
 

По бюджета 
на ПРБК 
 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 
 

Обща сума на разходите  472 155 31 713 440 442 3 907 436 535 
Политика  в областта на 
управление на водите 

363 262 6 282 356 980 954 356 026 

   Програма  1 "Оценка, 
управление и опазване на 
водните ресурси на 
Република България" 

363 262 6 282 356 980 954 356 026 

Политика в областта на 
управление на отпадъците 

32 457 2 055 30 402 0 30 402 

   Програма 2 "Интегрирана 
система за управление на 
отпадъците" 

32 457 2 055 30 402 0 30 402 

Политика в областта на 
опазване на чистотата на 
атмосферния въздух  

27 001 978 26 023 0 26 023 

    Програма 3 "Подобряване 
качеството на атмосферния 
въздух в районите "горещи 
точки" 

26 378 357 26 021 0 26 021 
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    Програма 4 "Подобряване 
качеството на течните горива 
и намаляване на вредните 
емисиив атмосферния въздух 
" 

623 621 2 0 2 

Политика в областта на 
опазване на биологичното 
разнообразие 

7 113 4 228 2 885 914 1 971 

   Програма 5 "Съхраняване, 
укрепване и възстановяване 
на екосистеми, 
местообитания, видове и 
генетичните им ресурси" 

7 113 4 228 2 885 914 1 971 

Политика в областта на 
управлението на опасните 
химични вещества и 
препарати  

824 817 7 7 0 

   Програма 6 "Контрол и 
управление на химичните 
вещества , предотвратяване 
на големи аварии и 
координация на РИОСВ по 
прилагане и налагане на 
екологичното 
законодателство" 

824 817 7 7   

Политика в областта на 
националната система за 
мониторинг на околната 
среда и информационна 
обезпеченост 

7 671 4 666 3 005 1 327 1 678 

  Програма 7 "Национална 
система за мониторинг на 
околната среда и 
информационна 
обезпеченост" 

7 671 4 666 3 005 1 327 1 678 

Политика за информиране, 
участието на 
обществеността в процеса 
на вземане на решения и 
повишаване на 
общественото съзнание и 
култура в сферата на 
околната среда и 
устойчивото развитие  

4 416 835 3 581 313 3 268 

  Програма 8 "Повишаване 
на обществената култура и 
съзнание по въпросите на 
околната среда и 
устойчивото развитие" 

4 416 835 3 581 313 3 268 

Политика за комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването  

15 954 1 602 14 352 0 14 352 

  Програма 9 "ОВОС и 
екологична оценка" 

741 741 0 0 0 

  Програма 10 "Комплексни 
разрешителни и защита от 
шум в околната среда " 

679 679 0 0 0 
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  Програма 11 "Схеми за 
подобряване на резултатите 
в опазване на околната среда 
" 

40 40 0 0 0 

  Програма 12 "Екологична 
отговорност" 

14 494 142 14 352 0 14 352 

Политика в областта на 
управление на дейностите 
по изменение на климата 

625 502 123 123 0 

  Програма 13 "Управление 
на дейностите по изменение 
на климата" 

625 502 123 123 0 

Политика в областта на 
геологията, подземните 
богатства, опазване на 
земните недра   

1 607 1 607 0 0 0 

  Програма 14 "Управление 
на търсенето, проучването и 
добива на подземни 
богатства, опазване на 
земните недра" 

900 900 0 0 0 

  Програма 15 " 
Осигуряване на информация 
за геологията и суровинния 
потенциал на страната" 

443 443 0 0 0 

  Програма 16 " Опазване, 
устойчиво ползване на 
земите и почвите и 
възстановяване на почвените 
функции" 

264 264 0 0 0 

   Програма Администрация 11 225 8 141 3 084 269 2 815 
 
Източник: Отчет на МОСВ  за  степента на изпълнение на  провежданите политики и разходите за тяхното 
изпълнение за 2009 г. 
 
 
За дейности финансирани със средства от бюджета, МОСВ е изразходвало през 2009 г. средства в 
размер на 35 620 206 лв., което представлява 81,24 % от планираните 43 845 101 лв. За персонала 
на ведомството са изразходвани 65,79% от общо изразходваните, 30,62% са изразходвани за 
издръжка и членски внос в международни организации, 3,59 % - капиталови разходи. 
Относително голям дял в изразходваните средства за издръжка, заемат външните услуги - средства 
за телефонни, пощенски, телекомуникационни услуги, поддръжка на софтуер и хардуер, охрана, 
абонаментна поддръжка на техника,  наеми за помещения, публикуване на обяви по конкурси, 
поддръжка на уеб страниците на ведомството, поддръжка на лабораторната апаратура на ИАОС, 
разходи свързани с акредитация и преакредитация на лабораториите към ИАОС, средства за 
отпечатване на докладите свързани с дейността на МОСВ, автоуслуги, външни услуги извършвани 
по плановете за дейности в защитените територии – изключителна държавна собственост, 
технически прегледи на автомобилите, извършен превод при международни срещи и др. 
 
Изразходваните средства за капиталови разходи представляват :   

• “Основен ремонт на дълготрайни материални активи” -  изразходвани средства  за 
СМР на водовземни съоръжения; преустройство на помещения в сградата на ИАОС в 
специализирана лаборатория за ГМО; основен ремонт; саниране на сгради и др. 

• “Придобиване на дълготрайни материални активи” – изразходвани средства за Влажна 
зона Калимок и за  закупуване на копирни машини, климатик и принтери. 
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• “Придобиване на нематериални дълготрайни активи” – Разходи за закупуване на 
програмни продукти и разходи за научни разработки, свързани с геологията. 

 
ПУДООС 
 
Разходите в ПУДООС е извършват по политики и програми съгласно утвърдения бюджет на 
предприятието за 2009 г. 
През 2009 г. са изразходвани общо 93 684 300 лв. От тях 77 326 657 лв. са предоставени като 
безвъзмездни помощи за инвестиционни проекти, 3 762 906 лв. са предоставени като безвъзмездни 
помощи за неинвестиционни проекти, 7 242 018 лв. като безлихвени заеми, 1 961 868лв. за 
политика в областта на администрацията и 3 390 851 лв. като трансфер към МОСВ.  
Наличността в края на периода е 4 052 113 лв. 
По основни направления средствата, отпуснати като безвъзмездни помощи се разпределят, както 
следва: 
 
Фиг.1 Разпределение на средствата, отпуснато от ПУДООС като безвъзмездни помощи по 

направления на разходване, % 

89,46%

0,21%
4,14% 3,92% 2,27%

инвестиционни проекти неинвестиционни проекти

информационна дейност дейности на МОСВ

административна политика
 

Източник:ПУДООС  
 
От направленията за разходване, преобладаващата част от средствата през 2009 г. - 89,46 % са 
били предназначени за финансиране на инвестиционни екологични проекти.  
 
Безвъзмездни помощи на общини 
 
През 2009 г. от дирекция “Финансиране на екологични проекти и дейности” е осъществено 
финансиране и контрол по 258 договора за   инвестиционни обекти на общини. През 2009 г. са 
сключени 224 бр. нови договори на обща стойност 122 581 042,4 лв. (200 бр. за 115 362 745,1 лв. 
под формата на безвъзмездни помощи и 24 бр. за 7 218 297,34  лв. под формата на безлихвени 
заеми). По компоненти на околната среда изразходваните през 2009 г. за безвъзмездни помощи 
средства се разпределят, съгласно информацията в следващата таблица 
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Таблица 4. Брой договори и изразходвани средства в лв. по компоненти и фактори на 
околната среда през 2009 г. 
 

Компоненти на околната среда Обслужвани договори Сума 

Води 226 69 071 705

Отпадъци 25 7 617 559
Въздух 3 235 296
Биоразнообразие 4 402 097
Общо 258 77 326 657

 
Фиг.2 Разпределение на средствата, отпуснати на общините като безвъзмездни помощи по 

компоненти и фактори на околната среда през 2009 г. 

89,3%

9,9%
0,3% 0,5%

Води Отпадъци Въздух Биоразнообразие
 

Източник: ПУДООС 
 
Разпределението на средствата по компоненти на околната среда показва, че през 2009 година най-
много средства са изразходвани за инвестиционни обекти в областта на водите, следвани от 
реализираните проекти в областта на управление на отпадъците, биоразнообразието и въздуха. 
 
В областта на управление на водите  
Разпределението на средствата по договори показва, че през 2009 г. средствата в областта на 
водите са били изразходвани главно за изграждане на колектори , канализационни мрежи и малки 
водоснабдителни обекти. 
 
Таблица 5 Брой и разпределение на средствата по обслужвани договори в областта на водите 
през 2009 г., лв. 
 

 Обслужвани договори 
 

Сума 
 

ПСОВ 5 942 076 
Колектори и канализационни 
мрежи 

127 
 

47 021 157 
 

Корекции реки и дерета 15 5 790 698 
Малки водоснабдителни 
обекти 

79 15 317 774 

Общо 226 69 071 705 
Източник: ПУДООС 
Фиг.3  Разпределение на изразходваните средства в областта на водите  през 2009 г., лева 

 306



1,40%

68%

8,40%

22,20%

ПСОВ Колектори и канализационни мрежи

Корекции реки и дерета Малки водоснабдителни обекти
 

Източник: ПУДООС 
 

 
В областта на управлението на отпадъците  
 
Осигурени са средства за системи за организирано събиране и транспортиране на битовите 
отпадъци с цел обхващане на цялото население в общини Сухиндол, Кула, Оряхово, Роман, 
Хайредин, Г. Дамяново, Чипровци, Трън, Завет, Две могили, Кайнорджа, Борино, Девин, 
Стамболово, Върбица, Н. Козлево. Въвеждане на компостиране е финансирано в общини Петрич, 
Тетевен и Асеновград. Осигурени са средства за изграждане на депа за ТБО – Оряхово и Мизия, 
Ловеч- I-ви етап, Елхово и Болярово 
 
 В областта на опазване на биологичното разнообразие 
Осигурени са средства за “Оптимизиране на екологична мрежа НАТУРА 2000 и научни основи за 
устойчивото й развитие” и “Осъществяване експертно проучване за изграждане на Национална 
мрежа за мониторинг на черноморските делфини в България и разработване на конкретни мерки за 
понижаване отрицателното въздействие на риболова в периодите на хранителна размножителна 
миграция”. 
 За кампанията „За чиста околна среда” по сключените 707 договора с общини, училища, 
читалища, НПО са разплатени за реализирани дейности в размер на 3 260 666 лв. 
 
В областта на опазване на атмосферния въздух 
Отпуснати са средства за реализиране на проект „Система за комбинирано производство на 
топлинна и електроенергия” за Детска градина „I-ви юни”, с. Градина, община Първомай 
 
Информиране, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и повишаване на 
общественото съзнание и култура. 
За провеждане и участие в конференции, семинари, конкурси с екологична насоченост, 
образователна и информационна дейност са усвоени  74 467 лв. 
 
Осигурени са средства за провеждане на семинари: за финансиране от ПУДООС на проекти, 
възложени от МОСВ и регионалните структури и обучение на специалистите- инвеститорски 
контрол за управление и контрол на проекти.  
 
ПРИХОДИ 
Приходите в министерството се генерират от такси за издадени разрешителни; съгласуване на 
проекти, обекти и дейности; такси за разрешаване на вносно-износни сделки за растения и диви 
животни; издаване на решения по ОВОС; издаване на становища и комплексни разрешителни; 

 307



приходи от сключени договори по искане на клиенти за изготвяне на становища за екологичното 
състояние на обекти, за преценка на необходимостта от ОВОС, оценки за екологосъобразността на 
проекти за инвестиционни предложения за строителство и издаване на становища, такси за 
ползване на геоложка информация, по силата на ПМС № 253 от 20.09.2004 г.  

В системата на министерството, приходите и доходите от собственост се формират от продажби на 
услуги, включващи договори за извършване на лабораторни анализи, договори за извършване на 
услуги за мониторинг на околната среда , приходи от сключени договори по искане на клиенти за 
изготвяне на становища за екологичното състояние на обекти, за преценка на  необходимостта от 
ОВОС, оценки за екологосъобразността на проекти за инвестиционни предложения в 
строителството и издаване на становища, приходи от ползване на почивните бази собственост на 
МОСВ. За извършени  пробовземания и физико-химични анализи, при констатирано превишаване  
на законоустановените норми за допустими емисии, се издават заповеди за калкулация. Разходите 
се заплащат от фирмата замърсител. 
 
Таблица 6 Планирани и отчетени приходи през 2009 г., хил. лв. 
 
ПРИХОДИ за периода 01.01.2009 - 31.12.2009 г. Закон Уточнен план Отчет 

Общо приходи: 8 300 8 722 8 663 

Данъчни приходи 0 0 0 

Неданъчни приходи 8 300 8 300 7 779 

Приходи и доходи от собственост 1 965 1 737 1 447 

Държавни такси 5 216 5 114 5 032 

Глоби, санкции и наказателни лихви 1 119 1 230 1 065 

Други 0 219 235 

Помощи, дарения и други безвъзмездно 
получени суми 

0 422 884 

 
Източник: МОСВ, Отчет на МОСВ  за  степента на изпълнение на  провежданите политики и разходите за тяхното изпълнение за 
2009 г. 
 
Изпълнението на приходите за 2009 г. е в размер на 8 663 млн. лв., което представлява  
преизпълнение на приходите от държавни такси и получените през годината средства по 
международни програми и проекти. През 2009 г. са постъпили суми в размер на 1 064 951 лв. при 
план 1 230 150 лв., като размерът  на  средствата представлява  20 % от наложените санкции, както 
и глоби по издадени наказателни постановления. 
  
Приходи на ПУДООС 
На основание чл.61, ал.5, от ЗООС приходите на ПУДООС се формират от таксите, определени със 
специалните закони в областта на околната среда (т.1); целево предоставени средства от държавния 
бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи (т.2); глоби 
и имуществени санкции за административни нарушения по този закон, Закона за водите, Закона за 
почвите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените 
територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за 
биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
препарати, наложени от министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица 
(т.5) и други.  
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда започва 2009г. с 
наличност в размер на 32 372 828 лв. 
Постъпленията по сметката на ПУДООС към 31.12.2009г. са в размер на 97 681 646 лв., от които: 
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Фиг.4 Планирани и отчетени приходи в ПУДООС., млн.лв. 
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Графиката визуализира съотношението на планираните средства и постъпленията в 
ПУДООС през 2009г. 
По – ниската стойност на отчетените постъпления по Закона за водите се дължи на по-малка 
събираемост на таксите за водоползване и ползване на водни обекти на база издадени 
разрешителни, както и по-малко събрани просрочени задължения от Басейновите дирекции чрез 
Агенцията за държавни вземания и най-вече на задължения на В и К Дружествата. 
По-високия процент постъпления по Закона за управление на отпадъците се дължи на изпълнение 
на ПМС 120 от 30.05.2008 г. 
По-малкия процент събрани такси по Закона за защитените територии и правилника към него се 
дължи на намаленото ползване на природни ресурси. 
Увеличеното потребление на мазут със съдържание на сяра над 1%, води до увеличаване на 
постъпленията от такси по Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух. 
Неизпълнението на плана за приходите от дейността на инсинератора се дължи на намалени 
количества третирани болнични отпадъци, вследствие на преминаване на някои болници към 
превозвачи на събрани болнични отпадъци, които имат собствени автоклавни съоръжения.  
 Завишаването на приходите по погасителни вноски от заеми се дължи на ефективните действия на 
експертите от Дирекция „АПФО” за възстановяване на заемите и просрочените задължения от 
кредитополучателите. 
 
Санкции  
 
В съответствие с цялостната политика, която Министерство на околната среда и водите провежда 
по отношение контрола върху състоянието на компонентите  на околната среда и  факторите 
влияещи върху тях, през 2009 г. за замърсяване  на околната среда над пределно допустимите 
норми,  на стопанските субекти са  наложени 362 бр. санкции (текущи и еднократни), на обща 
стойност 527 579 лв., разпределени както следва: 
за замърсяване на: 

• водни обекти – 191 бр., на обща стойност  258 720 лв.;  
• атмосферния въздух – 168 бр., на обща стойност 237 922 лв.;  
• земната повърхност и почви – 3 бр., на обща стойност 30 937 лв.  

Постъпленията от всички наложени през 2009 г. и от действащи санкции от предходни години  
възлизат на 1 914 149  лв. 
Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80% от преведените от стопанските субекти суми 
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по тези санкции постъпват в общинските бюджети на териториите, на които се намират 
съответните санкционирани обекти - замърсители. Постъпилите средства следва да се изразходват 
за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна 
среда. Средства, в размер на 1 531 319   лв. са предоставени на 138 общини. 
 
Глоби 
 
За неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и други секторни  
закони  са въведени административнонаказателни разпоредби, които се прилагат спрямо стопански 
субекти и физически лица. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са 
издадени 860 бр. наказателни постановления, на обща стойност 1 350 000 лв., разпределени както 
следва: 

• воден сектор (Закон за водите, ЗООС, Закон за подземните богатства)  – 89 бр., на стойност 
152  200  лв.; 

• въздух (Закон за чистотата на атмосферния въздух, ЗООС)– 157 бр., на  стойност 233 000 
лв.; 

• отпадъци (Закон за управление на отпадъците, Закон за административните нарушения  и 
наказания, ЗООС) – 198 бр., на обща стойност 222 600 лв.; 

• други  (Закон за лечебните растения,  Закон за биологичното разнообразие, Закон за 
защитените територии, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
препарати, Закон за административните нарушения  и наказания, ЗООС и други закони, по 
които са вменени компетенции на контролните органи на МОСВ) – 416 бр., на обща 
стойност 742 200 лв. 

 
Фиг.5 Наложени санкции и издадени наказателни постановления за периода  

2003 – 2009 г., хил. лв. 
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Източник: МОСВ 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 Г.” 
 

Представена е  информация за напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, 
постигнат през 2009 г., както и предприетите последващи действия от страна на Управляващия 
орган на програмата, включително в началото на 2010 г., които имат значение за успешното 
прилагане на програмата. 

 
Изпълнение на програмата по приоритети 
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи 
в градски агломерационни ареали.  

Обявената на 26.11.2008 г. процедура „Разработване на планове за управление на речните 
басейни” с общ размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 36 048 000,00 лева и 
бенефициент Басейновите дирекции на МОСВ доведе до подаване и одобрение на проектно 
предложение. Издадена е Заповед РД-ОП-15/07.04.2009 г. на министъра на околната среда и 
водите за отпускане на БФП по процедурата. 

С решения на Ръководителя на УО на ОПОС от 2.07.2009 г. са прекратени две процедури, 
обявени през 2008 г.: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в 
агломерации с над 10 000 екв. ж..” и “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 екв. ж.”. 

С оглед гарантирането на икономическа ефективност и целесъобразност на разходите по 
проектите по процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” е предприет вътрешноведомствен преглед на 
сключените договори, в резултат на който са идентифицирани групи от договори с различна 
степен на риск за изпълнение. 

В края на 2009 г. приключи прегледът на 156 договора за техническа помощ по приоритетна ос 
1 на ОПОС, сключени в рамките на процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ 
за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”. По процедурата към 
началото на 2010 г. се изпълняват проекти на обща стойност 153 139 306,29 лв., по които са 
изплатени 26 667 648,68 лв. Всички изпълнявани договори са прегледани от УО на ОПОС и 
специализираната дирекция “Управление на водите” в МОСВ.  

В резултат на извършените прегледи и направения анализ, е издадено Решение № 72 на 
Ръководителя на УО на ОПОС от 26.02.2010 г., с което се постановява прекратяване, оттегляне 
на финансирането и анексиране на договори. 

 

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци. 

Към края на 2009 г. по приоритетната ос се изпълняват 33 договора по процедура № 
BG161PO005/08/2.30/01/03 ”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти”, 
които са на обща стойност 20 290 060, 40 лв. От тях са изплатени 3 284 888,17 лв. 
По предложение на Европейската Комисия, се промени на концепцията за предоставяне на 
БФП по приоритетна ос 2. В тази връзка Комитетът за наблюдение (КН) на ОПОС прие 
Механизъм за подпомагане изграждането на системата от регионални съоръжения за 
управление на отпадъците на заседанието си на 24.03.2009 г. 

 311



По предложение на ЕК и с цел осигуряване на финансиране за изграждането на регионални 
системи за управление на битовите отпадъци, включително съоръжения за предварително 
третиране и за закриването на общински депа е прието ПМС № 209, чрез което се осигуряват 
финансови средства от националния бюджет за закриване на общински депа. Това позволява 
средствата от ОПОС да бъдат насочени към изграждане на оставащите 23 регионални системи 
за управление на отпадъците. 

Приетото Решение № 705 на Министерски съвет от 31.08.2009 г. за одобряване на средносрочна 
фискална рамка и основните допускания за периода 2010-2013 г. определя размера на 
собственото участие, което бенефициентите следва да осигурят. Съгласно възприетия подход, 
се очаква бенефициентите по оперативните програми да осигурят в периода 2010 – 2012 г. 
съответно 5, 8 и 10% от стойността на допустимите разходи като собствено участие. 

Съгласно ИГРП, през 2009 г. са обявени следните процедури по приоритетната ос:

• BG161PO005/09/2.10/01/13 "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за 
третиране на битовите отпадъци на Столична община; 

• BG161PO005/09/2.10/02/14 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци 
в регион Ботевград"; 

• BG161PO005/09/2.10/03/15 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци 
в регион Перник". 

Процедури по изграждането на останалите 20 от общо 23 регионални системи за управление на 
отпадъците не са обявени поради липса на готовност от страна на конкретните бенефициенти, 
най-често предизвикана от лошо качество на проектите, проблеми с обхвата на разрешителните 
за ОВОС и КР (комплексни разрешителни); несъответствия с обхвата на прединвестиционните 
проучвания, дългия период на проектиране и др. 

 

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. 

По приоритетната ос се изпълняват 16 договора за предоставяне на БФП и 12 заповеди на 
министъра на околната среда и водите на обща стойност 53 447 131, 10 лв. 
В ИГРП за 2009 г. е заложено обявяването на конкурентна процедура “Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие”, което е отложено поради необходимостта от 
изменение на ПМС 121/2007 г.  

През 2009 г. по приоритетна ос 3 на ОПОС са обявени следните процедури:  
• процедура № BG161PO005/09/3.1/01/08 „Развитие на мрежата НАТУРА 2000”; 
• процедура BG161PO005/09/3.2/01/09 “Актуализиране на План за управление на 

Национален парк Рила”; 
• процедура BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на План за управление на Природен 

парк Българка”; 
• процедура BG161PO005/09/3.2/03/11 „Разработване на План за управление на Природен 

парк Беласица”; 
• процедура BG161PO005/09/3.2/04/12 „Актуализиране на План за управление на 

Национален парк Централен Балкан”. 
 
Приоритетна ос 4: Техническа помощ 
През 2009 г. са издадени 12 заповеди на министъра на околната среда и водите за предоставяне 
на БФП по приоритетна ос 4 “Техническа помощ” на обща стойност 3 803 552,60 лв. През 
същата година по проекти са извършени плащания на стойност 1 094 405,74 лв., а общо към 
31.12.2009 г. изплатените средства възлизат на 1 376 133,63 лв.  
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Големи проекти 

Напредъкът във връзка с проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 може 
да се обобщи както следва: 

Със становище № 1/27.11.2008 г. на ръководителя на УО са одобрени за изпращане в 
Европейската комисия (ЕК) два големи проекта по приоритетна ос 1 за развитие на водна 
инфраструктура; 

Отправена е покана към Софийска община за представяне на проектно предложение за 
изграждане на инфраструктура за управлението на битовите отпадъци в столицата. 

„Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” 

В края на 2008 г. проектът е изпратен в ЕК чрез системата SFC. Проектът е одобрен на 
17.12.2009 г. с Решение на Европейската комисия. 

Договорът за БФП между МОСВ и община Враца е подписан на 21.12.2009 г. и е на 
стойност 123 523 616,01 лв., а плановата дата за приключване за проекта е през месец януари 
2016 г. 

Проектът ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода от 88% на 23%. Ще бъдат 
реконструирани и рехабилитирани  над 100 км водоснабдителна мрежа; реконструкция и 
рехабилитация на над 55 км канализационна мрежа, както и пълно обновяване на ПСОВ с ново 
механично и електро оборудване. 

„Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово” 

В края на 2008 г. проектът „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово” е изпратен в ЕК 
чрез системата SFC. С Решение на ЕК от 18.02.2010 г. проектът е одобрен за финансиране. 

Договорът за БФП между МОСВ и община Габрово е подписан на 23.02.2010 г. и е на 
стойност 117 447 251,19 лв. Срокът за приключване на проекта е месец юли 2015 година. 

Проектът следва да доведе до намаляване на техническите водни загуби в разпределителната 
мрежа от 73% на 39%. Предвижда се реконструкция на пречиствателна станция за питейни; 
ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова; рехабилитация на 75,8 км. от 
водопроводната мрежа; разширяване на канализационната мрежа с 18,5 км. гравитачни канали; 
рехабилитация на 21,6 км. съществуващата канализация и подмяната й с нова; реконструкция 
на пречиствателна станция за отпадни води, с капацитет 99 780 еквивалент жители (екв. ж.). 

“Интегрираната система за управление на отпадъците на гр. София” 

На 16.12.2009 г. бе отправена покана към Софийска община за представяне на проектно 
предложение за изграждане на инфраструктура за управлението на битовите отпадъци в 
столицата. Индикативният бюджет, заложен по ОПОС за дейността, е 256 265 129,21 лв. На 
27.02.2010 г. Столична община внесе проект на стойност 359 435 408 лв., а останалите над 103 
млн. лв. се предвижда да се осигурят от Столична община посредством заем от Европейската 
инвестиционна банка. 

След извършване на оценката от МЗ на ОПОС на 21.04.2010 г., проектът е изпратен на ЕК.  

Очаква се проектът да доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци с 60%. 

Проблеми  

При изпълнението на Оперативна програма „Околна среда” през 2009 г. са установени редица 
важни проблеми, оказващи влияние върху програмата, като те могат да бъдат разделени в 
няколко основни групи: 
Проблеми, свързани с Бенефициентите и предприети мерки за решаването им:  

• забавяне в подготовката на проекти за кандидатстване за финансиране по ОПОС  
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• отчуждителните процедури на имоти/терени частна собственост, необходими за 
изпълнение на инвестиционни проекти 

• процедури, свързани с издаване на разрешителни по екологичното законодателство 
• осигуряването на собствения принос на общините  
• забавянето на картирането и оценката на благопроятния природозащитен статус   

Административен капацитет на управляващия орган и междинното звено  на Оперативна 
програма „Околна среда”. 

Други 
• Кредитно споразумение за структурен програмен заем между Република България и 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с което тя отпуска на централния бюджет на 
Република България 700 млн. евро за осигуряване на съ-финансиране на проекти, които 
се очаква да ползват безвъзмездни помощи от ЕС през програмния период 2007-2013; 

• Липса на национален фонд или друга държавна структура, която да е изцяло 
фокусирана върху подготовката на проекти за строителство и изграждане на големи (от 
национално значение) инфраструктурни обекти; 

• Ограниченията, заложени в чл. 43 на Закона за възлагане на обществените поръчки, а 
именно - невъзможността за промяна на вече сключени договори по реда на този закон; 

• Пренасочване на средства от схема “Подкрепа за подобряване на жизнената среда чрез 
организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване” на оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007 – 2013 г. към други приоритети по програмата. 

Дейности по информация и публичност 

• Информационни дни, 29 – 30.01.2009 г., гр. София. 
• Ден на отворените врати, 3.02.2009 г., гр. София, 
• Кръгла маса (семинар) за представяне на новия механизъм за изграждане на 

инфраструктура в сектор "Отпадъци" чрез ОПОС, 16 април 2009 г., гр. София 
• Голямо информационно събитие, 3.12.2009 г., гр. София. 
• Приемен ден за консултации за бенефициенти по ОПОС. 
• други публични събития. 

 

Финансово изпълнение 

Усвоените (изплатени) средства към 31.1202009 г. са включени в таблица 1  

Таблица 1. Изплатени средства (европейско и национално съфинансиране) към 31 
декември 2009 г. в лв. 

ПРИОРИТЕТНИ 
ОСИ 

Европейски 
средства 

(КФ/ЕФРР) 

Държавен 
бюджет 

Общо 
изплатени 
средства 

Общи 
плащания, 
получени  от 
Комисията 

Приоритетна ос 1 72 033 391,77 18 008 347,94 90 041 739,71 0 

Приоритетна ос 2 2 792 154,94  492 733,23 3 284 888,17 0 

Приоритетна ос 3 1 675 328,39  295 646,19 1 970 974,58 0 

Приоритетна ос 4 1 169 713,59 206 420,04 1 376 133,63 0 

Общо 77 670 588,69 19 003 147,40 96 673 736,09 114 723 157,47
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ПРОГРАМА ИСПА – Сектор „Околна среда” 

Планирането и изразходването на средства по изпълнението на ИСПА мерките се основава на 
правилата, залегнали във Финансовите меморандуми за всяка една мярка и в съответствие с 
условията на подписаните договори. В Приложение 1 към раздела е представена подробна 
информация за финансираните проекти по програма ИСПА, управлявани от МОСВ чрез 
Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда/ Европейски и международни 
проекти ” и за състоянието на отделните проекти и изпълнените дейности през 2009 г. 
Усвоените през годината средства са главно за опазване и подобряване състоянието на водните 
ресурси, както и за подобряване на дейностите, свързани с управлението на отпадъците. 

До края на 2009 г. са изразходени общо 207 317 675,07 евро по проекти, финансирани по 
програма ИСПА на ЕС. Тези средства представляват около 40% от договорираните средства 
към края на 2009 г. и са усвоени по следните програми от Програмния бюджет на МОСВ: 

Програма 1: Оценка и управление и опазване на водните ресурси на Република България 
– 118 951 235,07 евро; 

Програма 2: Интегрирана система за управлението на отпадъците – 56 734 979,86 евро; 

Програма 4: Подобряване качеството на течните горива и намаляване на вредните емисии 
в атмосферния въздух – 13 519 556,74 евро. 

За техническа помощ за подготовка на проекти в сектор Околна среда са изразходвани 
18 111 903,40 евро. 

В таблица 2 е представена информация за финансираните проекти по програма ИСПА,  
управлявани от МОСВ чрез Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда 
/Европейски и международни проекти” (ЕМП).  

 
Таблица 2  Справка към 31.12.2009 г. за проектите по програма ИСПА/ Кохезионен фонд 
(Регламент 1164/94), изпълнявани от Министерството на околната среда и водите 
 

Номер на проекта Наименование на проекта
Стойност по 
финансов 

меморандум

Договорира
ни средства 

към 
31.12.2009 г. 

Разплатени 
средства 
към 

31.12.2009 г.

    евро евро евро 

2000 BG 16 P PE 
001 

Интегриран проект за 
водния цикъл в гр.София 58 500 000,00 40 581 701,83  3484 504,52

2000 BG 16 P PE 
002 

Изграждане на пет 
регионални депа за битови 
отпадъци - Монтана, Русе, 
Севлиево, Силистра и 
Созопол 

54 519 761,00 47 840 445,60 50 955 749,31

2001 BG 16 P PE 
004 

Изграждане на 
сероочистващи 
инсталации за блокове 5 и 
6 на ТЕЦ “Марица Изток 
2 

72 330 000,00 89 457 363,40 13 519 556,74

2001 BG 16 P PE 
005 

Изграждане на ГПСОВ 
Горна Оряховица, Долна 
Оряховица и Лясковец 

14 970 551,00 14 790 944,75 12 227 280,95

2001 BG 16 P PE 
006 

Изграждане на ГПСОВ 
Пазарджик 17 199 871,00 15 063 727,70 11 294 176,69
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2001 BG 16 P PE 
008 

Изграждане на ГПСОВ 
Благоевград 11 322 419,00 10 499 254,53 8 945 159,28

2002 BG 16 P PA 
002 

Техническа помощ за 
подготовка на 
инвестиционен проект в 
областта на водния сектор 
на град София 

1 500 000,00 1 309 270,00 866 829,80

2002 BG 16 P PE 
009 

Пречиствателна станция 
за отпадни води- Бургас- 
Меден рудник 

10 206 220,00 8 629 891,57 6 028 136,22

2002 BG 16 P PE 
010 

Пречиствателна станция 
за отпадни води- 
Търговище  

15 235 915,00 8 932 063,97 3 713 018,25

2002 BG 16 P PE 
011 

Пречиствателна станция 
за отпадни води- Ловеч  17 811 576,00 11 873 469,61 8 858 239,33

2002 BG 16 P PE 
012 

Пречиствателна станция 
за отпадни води- Монтана 15 067 113,00 13 770 440,38 10 070 227,87

2002 BG 16 P PE 
013 

Интегриран проект в 
областта на водния цикъл 
на град Смолян 

24 471 021,00 34 894 054,64 10 638 010,49

2002 BG 16 P PE 
014 

Пречиствателна станция 
за отпадни води- Севлиево 13 987 623,00 10 134 672,19 7 825 738,93

2002 BG 16 P PE 
015 

Пречиствателна станция 
за отпадни води- Попово  11 860 433,00 11 143 544,18 8 572 190,30

2002 BG 16 P PE 
016 

Интегриран проект за 
водния цикъл на град 
Варна 

25 432 000,00 26 667 784,05 5 094 899,23

2002 BG 16 P PE 
017 

Интегриран проект за 
водния цикъл на град 
Балчик 

21 589 225,00 15 731 553,46 7 908 197,25

2002 BG 16 P PE 
018 

Проект за подобряване на 
водния цикъл на град 
Шумен 

30 130 000,00 32 403 254,13 7 446 942,50

2003 BG 16 P PA 
004 

Техническа помощ за 
институционално 
укрепване и подготовка 
на проекти по програма 
ИСПА и Кохезионен фонд 
в областта на сектор води 
и отпадъци в България 

15 921 000,00 14 542 615,13 11 163 807,60

2003 BG 16 P PE 
019 

Регионален център за 
управление на отпадъци – 
Кърджали 

14 547 162,00 31 068 306,60 5 779 230,55

2005 BG 16 P PE 
006 

Интегриран проект за 
водния цикъл в 
гр.Кюстендил 

21 200 000,00 30 373 856,05 3 196 407,82

2005 
BG 16 P PE 001 

Интегриран проект за 
водния цикъл в гр.Сливен 21 200 000,00 34 172 010,63 3 648 105,44

2006 BG 16 P PA 
001 

Техническа помощ за 
подготовка на проекти в 
сектор Околна среда 

18 846 748,00 16 920 692,00 6 081 266,00

 Общо 507 848 
638,00 

520 800 916,4
0 

207 317 675,0
7 

Източник: МОСВ 
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ПРОГРАМА ФАР и ПРЕХОДЕН ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 

По Програма ФАР се финансират проекти по две основни линии – Национална програма ФАР и 
Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество. Националната Програма ФАР в областта на 
околната среда е ориентирана предимно към институционални проекти, т.е. проекти за 
обучение и подобряване на административния капацитет на институциите  за прилагане на 
екологичното законодателство.  

По Преходния финансов инструмент (ПФИ 2007) се финансират основно т. нар. туининг 
проекти или проекти, които се осъществяват по т.н. схема „побратимяване” между държавни 
инстутуции от страни членки и страни кандидати за пренасяне на опит. Основни дейности, 
които могат да се извършват в рамките на проектите по побратимяване са:  

• разработване на нормативни актове и програми в областта на околната среда;  
• подготовка и провеждане на обучителни семинари;  
• разработване, отпечатване, разпространение на методически и информационни 

материали;  
• провеждане на информационни кампании.  

Проектите по програма ФАР сектор „Околна среда” са обособени в няколко направления. 
Проекти, имащи за цел да подпомагат управлението на водите и които са ориентирани основно 
в разработване на управленски планове за експлоатация на трансгранични води, но също така с 
изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, както и система за експлоатация на 
термални води. Проекти насочени към изграждането на административен капацитет на 
национално и местно ниво, целящи подобряване на възможностите за изпълнение на 
законодателството в областта на околната среда. Туининиг проектите и проектите за 
техническа помощ осигуряват доставка на информационни и мониторингови системи, както и 
информационни кампании с цел да популяризират нормативните актове сред населението. 
Проектите в областта на защита на природата подпомагат съхранението и опазването на 
биоразнообразието. Грантовите схеми са фокусирани  основно върху действията по 
устойчивото развитие в граничните райони. По-голямата част от проектите са насочени към 
подпомагане в изграждането на административния капацитет в граничните зони и 
възможността за създаване на бъдещи проекти и мрежи, които да бъдат финансирани от 
Структурните фондове на ЕС.  

Изпълнителна агенция за проектите от Национална Програма ФАР е ИА “ЦЗФД” на 
Министерство на финансите, като дейностите по планирането, подготовката и надзора на 
изпълнението на екологичните проекти се извършват от дирекция “Изпълнение по програма 
ФАР” на МОСВ. 

Изпълнителна агенция за проектите по Трансгранична Програма ФАР е ИА “Програма ФАР” 
на МРРБ. Дейностите по планирането, подготовката и надзора на изпълнението на 
екологичните проекти по Програма ФАР и Преходния финансов инструмент се извършват от 
дирекция “Изпълнение по програма ФАР” на МОСВ.  

В Приложение 2 е включена информация за изпълнението на проекти по Програма ФАР в 
сектор “Околна среда” към края на 2009 г. 
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА В ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ДЕЙСТВАЩИ 

ИНСТАЛАЦИИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 
 

 
През 2009 г. дирекция “Превантивна дейност” на МОСВ работи по програмите, подчинени на 
изпълнението на стратегическата цел за интегриране на политиката по околна среда и на 
екологичните проблеми в секторните политики за постигане на устойчиво развитие:  

• “ОВОС и Екологична оценка”; 
• “Комплексни разрешителни”; 
• “Схеми за подобряване на резултатите в опазването на околната среда”; 
• “Екологична отговорност”, която се обединява с програма “Отстраняване на минали 

екологични щети, настъпили до момента на приватизация”; 
• “Предотвратяване на големи аварии”. 

 
Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 
(ЗИД на ЗООС). Частта, касаеща предотвратяването на големи аварии в ЗООС, е допълнена и 
изменена съгласно изискванията на ЕС, с цел да се осигури пълно транспониране на Директива 
96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи 
аварии, които включват опасни вещества (ОВ, L 10/14.1.1997), допълнена с Директива 2003/105/EО 
от 16 декември 2003 г. ЗИД на ЗООС е обнародван в Държавен вестник, брой 103 от 29 декември 
2009 г. 
Със същия ЗИД на ЗООС е отменено изискването за регистриране на експерти по ОВОС и ЕО и 
поддържането на публичен регистър от МОСВ на тези експерти. Преодоляно е закъснението по 
изготвянето и приемане на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС във връзка с направени промени в ЗООС през 2008 г.  
През 2009г. е разработена и приета нова Наредба за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни (приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., обн. ДВ. бр.80 от 09.10. 2009г., попр. ДВ. 
бр.97 от 08.12. 2009г.). 
 
 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
Резултатите от практическото прилагане на законодателството по ОВОС в периода от 01.01.2009-
31.12.2009 г. са представени в таблици 1 и 2. 
 

Процедури по ОВОС 
 

Таблица 1. Решения по ОВОС на инвестиционни предложения за 2009г. 
 

МОСВ/РИОСВ Решения по ОВОС 
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МОСВ 27 25 - 2 

Благоевград 3  3 - - 
Бургас 67 67 - - 
Варна 3 2 1 - 
Велико Търново 2 2 - - 
Враца 2 2 - - 
Монтана 4 4 - - 
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Пазарджик 4 4 - - 
Перник 1 1 - - 
Плевен 4 4 - - 
Пловдив 9 9 - - 
Русе 1 1 - - 
Смолян  6 6 - - 
София 4 3 1 - 
Стара Загора 6 6 - - 
Хасково 7 7 - - 

Шумен - - - - 
ОБЩО РИОСВ  123 121 2 - 
Общо 150 146 2 2 

 
Забележка: Министърът на околнат среда и водите е постановил 1 Решение за изменение и допълнение на 
Решения по ОВОС (Решение за АМ „Тракия”) 
 
 

Преценяване на необходимостта от  ОВОС 
 

Таблица 2. Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2009 г. 
 

Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС МОСВ/РИОСВ 

О
бщ

о 

Д
а 
се

 
из
въ
рш

и 
О
В
О
С

 

Д
а 
не

 с
е 

из
въ
рш

ва
 

О
В
О
С

 

еP
кр
ат
ен
и 

пр
оц
ед
ур
и 

МОСВ 53 1 42* 10 

Благоевград 70   5 62 3 
Бургас 265 42 221 2 
Варна 379 89 290 - 
Велико Търново 70   1 58 11 
Враца 51  2 49 - 
Монтана 99 12 87 - 
Пазарджик 65   9 56 - 
Перник 122  8 113 1 
Плевен 115   8 105 2 
Пловдив 197 11 184 2 
Русе 112   2 107 3 
Смолян  63 15 48 - 
София 262   4 258 - 
Стара Загора** 119 10 109 - 
Хасково 125   4 121 - 
Шумен 44   2 41 1 
ОБЩО РИОСВ  2158 224 1909 25 
Общо 2211 225 1951 35 

 
* Решение № 24-ПР/2010 г.на министъра на околната среда и водите е отменено с Решение № 38-
ПР/2009 г. 
**РИОСВ – Стара Загора има 1 Решение за поправка на фактическа грешка  
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През 2009 г. се забелязва тенденция към идентично ниво на броя на издадените от МОСВ и РИОСВ 
решения по ОВОС спрямо тези през 2008 г. По-голямата част от проведените процедури и 
постановени решения по ОВОС от министъра на околната среда и водите през 2009 г. се отнасят до 
инвестиционни предложения за добив на подземни богатства, изграждане на пътища, разширения на 
съществуващи обекти в експлоатация, туристически обекти и др. 
 
При постановените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС се забелязва 
значително намаляване на техния общ брой спрямо 2008 г. (3196 бр.), като вече има повече случаи на 
прекратени процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
основно поради непълнота на предоставяна от възложители информация и документация или 
недопустимост на намерения спрямо режими на защитени територии или защитени зони. 
 
 

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
 
Резултатите от прилагането на законодателството по ЕО през 2009 г. са представени в таблици 3 и 4. 
 

Преценяване на необходимостта от ЕО 
 
Таблица 3. Становища по екологични оценки през 2009 г.   
 

Становища по ЕО МОСВ/РИОСВ 

О
бщ

о 

С
ъг
ла
су
ва

 

Н
е 

съ
гл
ас
ув
а 

МОСВ 6 6 - 

Благоевград 2 2 - 
Бургас 15 14 1 
Варна 1 1 - 
В. Търново - - - 
Враца - - - 
Монтана - - - 
Пазарджик - - - 
Перник 2 2 - 
Плевен - - - 
Пловдив - - - 
Русе - - - 
Смолян  1 1 - 
София 4 4 - 
Стара Загора - - - 
Хасково - - - 
Шумен 1 1 - 
ОБЩО РИОСВ  26 25 1 
Общо 32 31 1 

 
 

 
 

Преценяване на необходимостта от ЕО 
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Таблица 4.  Решения  за преценяване на необходимост от екологична оценка през 2009 г. 
 

Решения за преценяване на необходимостта 
от ЕО 

МОСВ/РИОСВ 

О
бщ

о 

Д
а 
се

 
из
въ
рш

и 
ЕО

 

Д
а 
не
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МОСВ 6 1 - 5 

Благоевград   9 -  9 - 
Бургас 59 - 59 - 
Варна 91 15 76 - 
В. Търново 6 - 6 - 
Враца 1 - 1 - 
Монтана 1 1 - - 
Пазарджик 19 - 19 - 
Перник 42 - 42 - 
Плевен 11 1 10 - 
Пловдив 23 3 20 - 
Русе 49 2 47 - 
Смолян  11 2  9 - 
София 25 2 23 - 
Стара Загора   4 -   4 - 
Хасково 27 - 27 - 
Шумен   6 -   6 - 
ОБЩО РИОСВ  384 26 358 - 
Общо 390 27 358 5 

 
През 2009 г. МОСВ е издало 6 решения за преценяване необходимостта от извършване на ЕО за 
планове. Едно от решенията е с характер „да се извърши екологична оценка” и същото е постановено 
за проекта на Националния план за действие за възобновяеми енергийни източници за периода 2011 – 
2020 г. Останалите 5 решения са за прекратяване на процедурата по ЕО, в т.ч. и оценка на 
съвместимост, като 4 от тях са за Подробни устройствени планове – Планове за регулация и 
застрояване за изграждане на жилищни сгради в землището на с. Българево, Община Каварна, Област 
Добрич, а последното е за изменението на Общия устройствен план (ОУП) на Община Бяла, Област 
Варна. 
През 2009 г. от МОСВ са издадени 6 становища по екологична оценка, одобрени за съгласуване на 6 
заседания на МК. Становищата, издадени от МОСВ, са за съгласуването на Изменение на ОУП на 
град София и Столична община, Изменение на ОУП на курортен комплекс „Пампорово”, в частта на 
Община Чепеларе, План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Западнобеломорския район, 
ПУРБ в Черноморския район, ПУРБ в Източнобеломорския район и ПУРБ в Дунавския район. 

 
През 2009 г. в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Наредба 
№1/26.02.2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи 
екологична оценка и ОВОС и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра (изм. и доп., 
ДВ, бр. 100 от 13.12.2005 г.), от Министъра на околната среда и водите са издадени удостоверения за 
вписване в регистъра на 104 физически лица, които могат да извършват оценка на въздействието 
върху околната среда и  екологична оценка, в това число 75 нови регистрации и 29 бр. - за 
подновяване на регистрацията на експерти, вписани в публичния регистър.  
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 Основните цели и приоритети в следващите години в областта на ОВОС и ЕО са насочени към 
подобряване на практическото прилагане на процедурите, по-специално: 

 Широко и адекватно прилагане на екологичната оценка на планове и програми и по-
специално на този вид стратегически документи, отразяващи секторни политики (в областите 
“транспорт”, “туризъм”, “селско стопанство”, “горско стопанство”). В тази връзка е необходимо да 
продължи тясното сътрудничество с централните власти, по-специално с МРРБ, за интегриране на 
изискванията за опазване на околната среда в планове, програми и стратегии, чрез предвиждане на 
най-ранния етап на процедура по екологична оценка; 

 Навременно и качествено провеждане на процедурите по ОВОС за инвестиционни 
предложения, в т.ч. и ОВОС в трансграничен контекст и съвместяването с процедурата по оценка за 
съвместимостта по реда на Закона за биологичното разнообразие. Наложително е да продължи 
работата с местните власти за укрепване на техния капацитет при съобразяване на изискванията за 
ОВОС и екологична оценка при издаването на актове по Закона за устройство на територията; 

 Укрепване на административния капацитет на работещите по ОВОС и екологична оценка, в 
т.ч. осигуряване на достатъчно като брой експерти в системата, както и  обучение, обмяна на опит, 
консултации и др.; 

 Облекчаване на административните режими чрез намаляване на срокове за извършването 
им, анализиране на възможности за съвместяване с други административни режими; 

 Децентрализация на процедурата по ОВОС и ЕО към регионалните структури. 
 
 
 
КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

 
В изпълнение на дейностите, свързани с прилагане на изискванията на законодателството по 
комплексни разрешителни (КР), през 2009 г. са издадени общо 52 броя решения по процедури за 
комплексни разрешителни от следните категории промишлени дейности съгласно Приложение № 4 
на ЗООС: 

 Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW; 
 Рафинерии за суров нефт и газ; 
 Инсталации за производство на чугун и стомана; 
 Леярни за черни метали; 
 Инсталации за производство на необработени метали, различни от упоменатите в т.2.2, 2.3 и 

2.4 от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични химични и 
електролитни процеси; 

 Инсталации за претопяване, включително сплавяне на метали, различни от изброените в 
т.2.2, 2.3, и 2.4; 

 Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или 
химически процеси; 

 Инсталации за производство на циментен клинкер, стъкло и минерални влакна; 
 Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане;  
 Химически инсталации за производство на основни органични вещества; 
 Химически инсталации за производство на основни неорганични вещества; 
 Химически инсталации за производство на биоциди и основни продукти за защита на 
растенията; 

 Депа за отпадъци; 
 Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци; 
 Инсталации за произвоство на целулоза, хартия и картон; 
 Инсталации за предварителна обработка  или багрене на влакна; 
 Инсталации за интензивно отглеждане на птици и свине. 

От издадените 52 решения по процедури за комплексни разрешителни 29 бр. решения са за издаване 
на КР. От тях 7 бр. са за изграждане и експлоатация на нови инсталации, сред които „Фуражи -2000” 
ООД, гр. Кърджали, „ФАУСТИНА ГРУП” ООД, гр. Враца, Депо за неопасни отпадъци и Инсталация 
за билогично разграждане по закрит способ, с. Шишманци, Регоанално депо Перник, „Челопеч 
Майнинг” ЕАД, с. Челопеч и др.  
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От общия брой 52 решения по процедури за комплексни разрешителни през 2009 година 9 броя са 
решения за неиздаване на комплексни разрешителни за инсталации от следните категории 
промишлени дейности: 

 Инсталации за производство на  необработени метали, различни от упоменатите в т.2.2, 2.3 и 
2.4 от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични химични и 
електролитни процеси; 

 Инсталации за производство на керамичнипродукти чрез изпичане; 
 Инсталации за интензивно отглеждане на птици и свине; 
 Депа за отпадъци; 

поради неосигуряване от страна на оператора на съответствие на инсталацията с изискванията на 
законодателството по околна среда, на основание чл.123, ал. 4 от Закона за опазване на околната 
среда и чл.11, ал.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС 
№ 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр.97/08.12.2009г.). 
От общия брой 9 решения за неиздаване, 5 са за депа за отпадъци:  Депо за неопасни отпадъци на 
община Гълъбово, Депо за неопасни отпадъци на община Раднево, Депо за неопасни отпадъци- 
Сгуроотвал на „Топлофикация – Сливен”, Депо за неопасни отпадъци на Община Сунгурларе и Депо 
за неопасни отпадъци на община Бургас, депо „Братово”. Мотивът за изготвяне на тези решения е 
преустановяване експлоатацията на общинските депа до 16.07.2009 г. 
През 2009 г. няма издадени решения за неиздаване на комплексни разрешителни за нови инсталации.  
През 2009 г. са актуализирани 9 комплексни разрешителни, сред които са „АГРИЯ” АД, гр. Пловдив, 
„Ей и Ес-3С МАРИЦА ИЗТОК 1”, „ИНСА ОЙЛ” ООД, гр. Раковски, „ХОЛСИМ” АД гр. Плевен и др. 
 
За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. в Изпълнителна агенция по околна среда са подадени общо 28 
броя заявления за издаване на КР.  
 
През 2009 г. са издадени 5 бр. решения за поправяне на КРи са отменени 2 бр. КР. Общият брой на 
издадените комплексни разрешителни за действащи инсталации до края на 2009 г. е 266 броя. 
 
Контролът по изпълнението на условията в издадените КР се извършва основно от РИОСВ. 
Басейновите дирекции за управление на водите също имат контролни функции върху изпълнението 
на съдържащите се в издадените КР условия и при необходимост извършват проверки съвместно с 
РИОСВ. 
 
В резултат на осъществените 349 проверки през отчетния период е установено неизпълнение на 
условията в издадените КР от 90 бр. оператора на инсталации разположени на територията на РИОСВ 
– Хасково, Стара Загора, Перник Пловдив и др. Дванадесет инсталации са спрени поради липса на 
издаденото КР. Инсталации с издадено КР, изведени от експлоатация (временно или окончателно) от 
операторите – 47 бр. От направените общо 684 предписания, неизпълнени с изтекъл срок на 
изпълнение са 91 бр. 
 
Във връзка с установените несъответствия са съставени 170 акта за установяване на административно 
нарушение и са издадени 46 наказателни постановления. 
 
Основни цели и приоритети по комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването са:  

 Разработване, изменение и допълнение на нормативни актове; 
 Поддържане на методическото осигуряване на необходимото ниво чрез 
издаване/актуализиране на методики, указания, инструкции; 

 Преразглеждане и актуализиране или издаване на нови комплексни разрешителни за всички 
планирани промени в работата на промишлените инсталации. 

 
 

ДОБРОВОЛНИ СХЕМИ 
 
Организациите могат да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната 
среда при осъществаване на своята дейност, разработването, производството, предлагането и 
ползването на продукти. Доброволните ангажименти се прилагат чрез Схема на Общността по 
управление по околна среда и одит (ЕМАS) и Схемата на ЕС за екомаркировка. Съгласно Закона за 
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опазване на околната среда (изм. ДВ. бр.52 от 6 юни 2008г.) Министърът на околната среда и водите е 
компетентният орган по прилагането на двете схеми в България. 
Въпреки транспонирането на двете схеми на Общността в национални схеми още преди 
присъединяването на България към Европейския съюз и отразяването им в националното 
законодателство след 2007 г., в страната няма регистрирани организации по схемата EMAS, както и 
продукти/услуги с присъдена екомаркировка на ЕС. 

 
Основните цели и приоритети в следващите години в областта на доброволните ангажименти 
продължава да бъде тяхното популяризиране сред заинтересованите страни и широката 
общественост. 
 
 

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ 
 
През 2009 г. продължи прилагането на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети (ЗОПОЕЩ) и подзаконовата нормативна уредба към него. В резултат от 
прилагането на закона са регистрирани 9 случая на непосредствена заплаха за възникване на 
екологични щети, за които от компетентните органи са издадени заповеди за предприемане на 
превантивни мерки от операторите. Издадени са 5 заповеди от РИОСВ – Пловдив, 4 – от Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив. Издадена е и 1 бр. заповед от министъра на 
околната среда и водите, на основание предложение от Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район” - Пловдив. През 2009г. в МОСВ са постъпили заявления за вписване в публичния регистър на 
операторите по ЗОПОЕЩ от оператори, извършващи дейности по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ (873 
бр.) и от компетентни органи за издадените от тях разрешения и регистрационни документи за 
дейности по Приложение №1 на ЗОПОЕЩ. 
 

 
ПРОГРАМИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА МИНАЛИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ 

 
През 2009 г. продължи изпълнението на дейностите по програмите за отстраняване на екологичните 
щети на следните предприятия: “Асарел-Медет” АД – Панагюрище, “Нефтохим” АД – Бургас, 
“Агрополихим” АД – Девня, „ОЦК”АД – Кърджали, “Горубсо Лъки” АД – Лъки, “Горубсо Мадан” 
АД – Мадан, “Елаците Мед” АД – с. Мирково, „Пирел” АД – гр. Гоце Делчев, „Индустриална зона 
Варна – запад” ЕООД – Девня (площадка „Стар содов завод – Девня), „Мина Балкан 2000” АД – гр. 
Твърдица, „Брикел” АД – гр. Гълъбово, „Лагерен завод” – обособена част на „ВМЗ” ЕАД – гр. Сопот 
и „Електроразпределение Столично” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.  

Програмите се изпълняват на основание законовите разпоредби (пар.9 от ПЗР на ЗООС) и Наредбата 
за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените 
щети върху околната среда, причинени от минали действия или бездействия, при приватизация 
(приета с ПМС №173/2004 г., обн. ДВ бр. 66/30.07.2004 г., посл. изм. и доп. бр. 65/2007 г., обн. ДВ 
бр. 65/10.08.2007г.).  

Програмите са на различен етап на изпълнение. Разгледани са 34 отчети и проекти по програмите от 
Междуведомствения експертен екологичен съвет – специализиран състав на Висшия експертен 
екологичен съвет на МОСВ. През 2009г. завърши изпълнението на програмата за отстраняване на 
миналите щети на „Брикел” АД – гр. Гълъбово. От програмите, чието изпълнение продължава, в най-
напреднала фаза е изпълнението на програмата на “Асарел-Медет” АД – Панагюрище, 
„Индустриална зона Варна – запад”. 

За финансиране на дейностите по програмите от държавния бюджет за 2009 г. са усвоени общо 
14 274 000 лв.  

Основната цел и насоки за работа в следващите години са: 
 Осъществяване и подобряване на контрола върху изпълнението на програмите за 

отстраняване на екологичните щети, причинени от минали действия или бездействия  и  Програмите 



   325

за привеждане дейностите на предприятията в съответствие с изискванията на нормативната уредба 
по околна среда; 

 Провеждане на срещи за методическо подпомагане на експертите от системата на МОСВ и 
на членовете на Междуведомствения експертен екологичен съвет.  
 
 
 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ 
 
 
Целта на Директивата Севезо II е предотвратяване на опасностите от големи аварии, свързани с 
опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната 
среда. 
Изискванията на Директива Севезо II са транспонирани в българското законодателство в: 

• Закон за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма “Предотвратяване и ограничаване 
на промишленото замърсяване”, Раздел I “Предотвратяване на големи аварии” и  

• Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 
последствията от тях (Наредбата). 
 
През месец януари 2009 г. започна изпълнението на Туининг проект BG/2007/IB/EN/03 „Прилагане и 
налагане на директива 2003/105/ЕС, изменяща директива 96/82/ЕС (Севезо II), относно контрола на 
големи аварии с опасни вещества между Австрийската федерална агенция по околна среда и МОСВ – 
отдел "Опасни химични вещества", дирекция "Превантивна дейност". Основни цели на проекта 
са:укрепване на административния капацитет на национално и регионално ниво по отношение на 
оценка на документите, свързани с издаване на разрешителни по чл. 104 от ЗООС, както и при 
извършване на проверки на обекти, притежаващи такова разрешително. Проведено е обучение на 
експертите от компетентните органи - във връзка с изпълнение на задачите, произтичащи от 
законодателството, свързано с прилагане на директива „Севезо”. Изготвено e и публикувано на 
интернет страницата „Химични вещества Ръководство за прилагане на чл. 9, параграф 6 на 
Директивата 96/86/ЕО (СЕВЕЗО ІІ). Проведени са четири пилотни проверки с участие на европейски 
консултанти и представители на комисията по чл. 157а от ЗООС. 
 
През 2009 г. за предприятия и съоръжения, където са разположени опасни химични вещества в 
количества, равни или по-големи от тези, посочени в приложение 3 на ЗООС, са постъпили 16 бр. 
заявления за издаване на разрешителни по чл. 104 от ЗООС и 5 бр. заявления за преразглеждане на 
издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС. През 2009 г. са издадени са 16 разрешителни и 4 
решения с конкретни условия по чл. 104 от ЗООС (9 броя са за предприятия и/или съоръжения с 
висок рисков потенциал и 11 броя са за предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал). 
От проведените процедури за издаване на разрешителни по чл. 104 от ЗООС през 2009 г., 11 бр. са за 
изграждане и експлоатация на нови предприятие и/или съоръжения (сред които са: “Шамот” АД, с. 
Елин Пелин, гара Елин Пелин; “Челопеч Майнинг” ЕАД, с. Челопеч; “КЦМ” АД, гр. Пловдив; “Склад 
за препарати за растителна защита” гр. Стара Загора и гр. Пловдив с оператор “Еуроспед” ЕООД, гр. 
София; “Лукойл – България” ЕООД, ПСБ “Пловдив”, ПСБ “Ихтиман” и ПСБ “Илиянци”; “Газ Трейд” 
АД, гр. Асеновград; “Петрол газ” ООД, гр. Пловдив; “Мини Открит Въгледобив” ЕАД, гр. Перник). 
През 2009 г. са обработени 64 броя становища от компетентните органи по чл. 110а, ал. 2 на ЗООС. 
 
На фиг. 1 са представени данните за издадените разрешителни и решения за периода 2006 – 2009 г. 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 Разпределение на броя на издадените разрешителни и 
решения по рисков потенциал за периода 2006 г. - 2009 г. 

http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/ZOOC_NEW.pdf
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/naredba_seveso_new.pdf
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/naredba_seveso_new.pdf
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Източник: МОСВ 
 
Анализът на данните показва, че броят на издадените разрешителни през 2007 г. e най-голям, а през 
2009 г. най-малък. Предвид факта, че това законодателство обхваща определен вид и количества 
опасни химични вещества, броят на издадените разрешителни през следващите години ще намалява и 
постепенно се очаква да се увеличи броят процедурите, свързани с актуализиране и/или 
преразглеждане на издадените разрешителни.  
 
Съгласно изискванията на чл. 114, ал.1 от ЗООС, Министърът на околната среда и водите води 
публичен регистър на издадените разрешителни по чл. 112 от ЗООС и на отказите по чл. 112б, ал.1 и 
2 от ЗООС. Регистърът е публикуван на интернет страницата на МОСВ: 
http://www.moew.government.bg – “Ключови теми” – “Химични вещества” – “Севезо II” – 
“Регистър”. 
 
През 2009 г. е осъществен контрол на 121 бр. обекта, на които е издадено разрешително по чл. 104 от 
ЗООС по изпълнението на задълженията на оператора по чл.157а от ЗООС. Контролът се извършва 
чрез съвместни проверки от определени със заповед на министъра на околната среда и водите 
комисии, съставени от представители на териториалните и регионалните структури на 
Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Министерството 
на вътрешните работи, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и упълномощени 
представители на областните управители и на кметовете на общините.  
 
В таблица 5 е представен броят на обектите, които подлежат на контрол по чл. 157а от ЗООС и броя 
на издадените разрешителни и решения по чл. 104 от ЗООС разпределени по РИОСВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moew.government.bg/
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Таблица 5. Брой на обектите, които подлежат на контрол по чл. 157а от ЗООС и брой на 
издадените разрешителни и решения по чл. 104 от ЗООС, разпределени по РИОСВ за 
2009 г. 

 

РИОСВ 

Обекти на които е 
осъществен контрол по 
чл.157а от ЗООС през 

2009 г. с издадено 
разрешително по чл.104 

от ЗООС, (брой) 

Брой на издадените 
разрешителни и решения  
по чл.104 от ЗООС през 

2009 г.,  
(брой)  

 Нисък 
рисков 

потенциал 

Висок 
рисков 

потенциал 

Нисък 
рисков 

потенциал 

Висок 
рисков 

потенциал 
Благоевград 2 0 0 0 
Бургас 5 4 2 0 
Варна 5 6 1 0 
Велико Търново 5 5 0 3 
Враца 2 4 0 0 
Монтана 0 2 1 0 
Пазарджик 4 2 0 0 
Плевен 6 2 0 0 
Пловдив 6 5 1 1 
Русе 14 4 1 2 
Стара Загора 5 8 1 1 
София 9 4 2 0 
Смолян  3 0 1 0 
Хасково 0 2 0 0 
Шумен 3 1 0 2 
Перник 3 0 1 0 

Общо: 72 49 11 9 
Общо за РИОСВ:  121 20 

Източник: МОСВ 
 
МОСВ е водещият компетентен орган по всички въпроси на Севезо II. МОСВ е и централното звено 
за контакт за всички предприятия, попадащи в обхвата на Севезо II и всички други органи, отговорни 
за издаването на разрешителни, контрол и проверки, координация между министерствата, 
държавните агенции, общините, областите и Регионалните инспекции по околна среда и води 
(РИОСВ) и прилагането и налагането на Севезо II. 

 
Основни цели и приоритети по предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 
ограничаване на последствията от тях:  

 Издаване на нови и/или преразглеждане на издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС в 
законоустановения срок; 

 Предприемане на всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда; 

 Контрол на изпълнението на задълженията на оператора. 
 



ИНФОРМИРАНЕ, УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ПРОЦЕСА 
НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ И КУЛТУРА В СФЕРАТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
 
По-доброто информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантирането 
на участието й в процеса на вземане на решения имат за цел формирането на устойчиви и 
екологосъобразни модели на обществено поведение за осигуряване на качествена и 
здравословна околна среда. 
 
ПОЛЗИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 
 
Осъзнатата промяна в мисленото и поведението на различните обществени групи носи реални 
ползи, свързани с опазването на околната среда и природата, важно условие за подобряването 
на качеството на живот на населението. Достъпът до информация и общественото участие във 
вземането на решения подобряват качеството и изпълнението на тези решения, допринасят за 
повишаване на обществената информираност по въпроси на околната среда, дават възможност 
на обществеността да изразява своето съзнателно и отговорно отношение към околната среда. 
По този начин се насърчава развитието на гражданското общество и се осигурява по-голяма 
прозрачност на процеса на вземане на решения на национално и местно ниво и по-активно 
участие на различни обществени групи в този процес. 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРЕЗ 2009 Г. 
 

- Подобряване на достъпа на обществеността до информация за околната среда, чрез 
развитието на активния и пасивния достъп до информация за околната среда и 
повишаване на използването на електронните средства за достъп до информация 

- Ефективно участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната 
среда 

- Промяна в поведението на обществеността по посока на съзнателно опазване на 
околната среда и природата 

- Успешно участие на България в организираните, под егидата на Европейската комисия, 
кампании с обществеността и други международни кампании в сектор “Околна среда”. 

 
ОСЪЩЕСТВЕНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПРЕЗ 2009 Г.  
 
Осигуряване на достъп до информация за околната среда и привличане на 
обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда 
 
Министерството на околната среда и водите и неговите поделения събират и съхраняват много 
голяма част от информацията за околната среда в страната и в тази връзка неговата роля за 
осигуряване на достъп до информация и участие на обществеността във вземане на решения за 
околна среда е изключително важна. 
Продължи развитието на информационните центрове за обществеността в министерството, 
ИАОС и регионалните инспекции по околна среда и води, които  разпространяват информация 
за околната среда и устойчивото развитие сред учениците, студентите, неправителствените 
организации, академичните среди, бизнеса. Успешно функционират и над 20-те посетителски и 
информационни центрове в защитени територии. За отчетния период информационните 
центрове на МОСВ и неговите поделения са били посетени от над 22 000 души. 
Специално внимание се отделя на използването на електронните средства за достъп до 
информация. Поддържат се и се актуализират сайтовете в интернет на министерството и 
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неговите поделения. През 2009 г. са регистрирани над 1 700 000 посещения в тези страници. 
Създават се и се развиват публичните бази данни и регистри с информация за околната среда и 
се актуализира Националният електронен каталог на източниците на екологична информация, 
който е поставен на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Той представя 
данни за това кои институции в България, каква информация за околната среда събират, 
съхраняват и предоставят на обществеността.  
През отчетния период са издадени 250 бюлетина за състоянието на околната среда. В МОСВ и 
РИОСВ на обявения “Зелен телефон” за приемане на сигнали за замърсяване на околната среда 
са приети, анализирани и обработени 379 сигнала.  
Продължи издаването на годишни доклади за състоянието на околната среда от регионалните 
инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции и националните паркове, с цел 
предоставяне на достъпна и разбираема информация за състоянието на околната среда на 
местно ниво за населението, НПО и всички заинтересувани страни. 
В рамките на системата за административните услуги „Едно гише” МОСВ и неговите 
поделения редовно предоставят информация на граждани и организации, подали заявления за 
достъп до обществена информация. Поддържа се Регистър на заявленията за достъп до 
обществена информация. През 2009 г. в системата на министерството  са постъпили 1120 
заявления за достъп до информация, решенията за откази за предоставяне на информация за 
околната среда са само 10, а обжалванията във връзка с предоставяне на информация - 7. 
Разшириха се формите за участие на обществеността в процеса на вземане на решения по 
въпросите на околната среда. Продължи добрата практика, все повече проекти на документи и 
нормативни актове да се публикуват на интернет страницата на МОСВ и на неговите 
териториални поделения, както и на Портала на Министерския съвет за обществени 
консултации за коментари и предложения на обществеността. През отчетния период са 
проведени над 230 обсъждания с участието на обществеността.  
 
 
Повишаване на съзнанието и културата в сферата на околната среда и устойчивото 
развитие  
 

В голяма част от различните обществени групи няма изградена култура и модели на поведение, 
щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие. Осъзнатата промяна в 
поведението на  всички групи в обществото и информирания избор  на всеки в ежедневния му 
живот би допринесло много за решаване на въпросите свързани с борбата с изменението на 
климата, устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, 
опазване на природата и околната среда, управлението на отпадъците и др.  

В изпълнение на политиката за повишаване на информираността на различни обществени 
групи по въпросите на околната среда, през 2009 г. е въведена практиката за непрекъснато 
информиране на обществеността, чрез интернет страниците на МОСВ, ИАОС, РИОСВ, 
басейновите дирекции и националните паркове. Това е основна предпоставка и гаранция за 
осъществяване на обществен контрол върху решенията и извършваните действия в системата 
на МОСВ. Създадена е еднотипна база данни за контролната дейност – всички справки, отчети 
(месечни, тримесечни, годишни) са унифицирани. Ежемесечно се публикуват на страницата на 
МОСВ отчети за контролната дейност на 16-те РИОСВ. 

През 2009 г. се подготовиха и проведоха националните кампании за повишаване на 
общественото съзнание и култура – Ден на Земята 22 април; Световен ден на околната среда 5 
юни и Зелената седмица; Ден на река Дунав – 29 юни; Седмица на мобилността – 16-22 
септември. Издадени бяха 67 бр. (в тази сума не се включва тиража, в който е издаден всеки 
един от материалите) информационни материали от МОСВ и неговите поделения във връзка с 
информационните кампании, в т. ч. книжка за Рамсарските места в България; детска книжка 
„Вълшебства”, дипляни по „Проект за опазване на балканската дива коза”; листовка и книжка с 
разкази за животните в българската литература на тема „Ако можеха да говорят”, издадени в 
рамките на Национална награда за природозащита, алманах „Национални паркове”, плакати за 
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Черно море и НАТУРА 2000; брошури „Защитените територии в Благоевградска област” и 
„Резерват Вълчи дол”.  

За отчетния период са проведени 20 конкурса (детски рисунки, литературни творби, изделия от 
отпадъци и др.); 239 открити уроци, ученически походи и екскурзии; 49 изложби на 
територията на цялата страна. 

Проведена бе Националната кампания „За чиста околна среда”, в която с проекти за 
подобряване на околната среда кандидатстваха представители на неправителствени 
организации, училища, общини и др. 

Със Заповед на министъра на околната среда № РД - 749/10.11.2009 г. е създаден 
Консултативен съвет по околна среда. Той ще изпълнява функциите на съвещателен орган, 
който ще обсъжда въпроси и изразява позиции, свързани с изготвянето на стратегически 
документи, мониторинга, икономическата организация на дейностите, правата и задълженията 
на държавата, общините, юридическите и физическите лица в областта на опазването на 
околната среда и др. Членовете на съвета са представители на научните среди, работещи в 
областта на опазването на околната среда. 

Съгласно изискванията на чл. 9(1) от Директива 2003/4/ на Европейския парламент и Съвета 
относно достъпа на обществеността до информация за околната среда бе подготвен доклад 
относно опита, събран по прилагането на  директивата. 

В рамките на проект “Управление на околната среда за устойчив начин на живот в българското 
начално общообразователно училище”, който се осъществява от МОСВ съвместно със 
Службата за образование за природата и околната среда на Фламандското правителство по 
линия на Програмата за сътрудничество България – Фландрия за 2008 – 2009 г., беше преведено 
на български език и адаптирано за местните условия учебно помагало за околната среда, което 
е предназначено за началните училища. 

 
 
ОЦЕНКА И ПРЕПОРЪКИ 
Като цяло целите за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на 
вземане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на 
околната среда и устойчивото развитие са изпълнени чрез планираните дейности за 2009 
г.  
През 2009 г. МОСВ и неговите поделения работиха успешно за повишаване на общественото 
съзнание и култура на различни групи от обществеността и за предоставянето на възможността 
за достъп до информация и участие на обществеността в процеса на вземането на решения за 
околната среда. Формирането на съзнателно и отговорно отношение към околната среда у 
децата и младежите се превръща в един от приоритетите на все повече висши учебни 
заведения, училища и образователни центрове в страната. Този интерес е предизвикан от 
любознателността и чувствителността на подрастващите и младите хора към темата, и поради 
засиления интерес на учителите и родителите, дължащ се на по-добрата им информираност за 
ползите от опазване на природата и околната среда.  

Все повече държавни институции осъзнават важността на работата в партньорство с 
неправителствените организации, бизнеса, академичните среди за повишаване на екологичното 
съзнание на различни групи от обществеността. 

Въпреки тези положителни тенденции по отношение на политиката за повишаване на 
общественото съзнание и култура в сферата на околната среда, все още съществуват и някои 
проблеми: 

- Информирането на различните групи на обществеността по въпросите на околната 
среда и устойчивото развитие все още не са интегрирани в достатъчна степен в 
националните политики 
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- Недостатъчно сътрудничество и координация между различните държавни власти, 
имащи компетенции в областта на събиране, обработване  и предоставяне на 
информация за околната среда на обществеността  

- Недостатъчно финансиране на кампании, свързани с повишаване на общественото 
съзнание и култура. 

 
В своята дейност, МОСВ се ръководи от принципа, че за постигането на екологична 
устойчивост, като основна предпоставка за просперитета на българското общество и 
повишаването на качеството на живот, са необходими усилията и съзнателното отношение на 
цялото общество, като всеки даде своя принос за опазването на околната среда. 
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