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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

1. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЯ 

Какво е опазване на околната среда? В едно от най-популярните научни издания 

по темата през последните години -  Енциклопедия по екология (второ издание), 

2019 г. на авторите Клайв Хамилтън, ... Симоне Бастианони, опазването на 

околната среда се определя като предотвратяване на нежелани промени в 

екосистемите и техните съставни части. Това включва: 

• защитата на екосистемите и техните съставни части от промени, свързани с 

човешките дейности; 

•  предотвратяване на нежелани естествени промени в екосистемите и техните 

съставни части. 

Един от въпросите, свързани с това определение, е дали „екосистемите и техните 

съставни части“ включват хора и общности или дали опазването на околната 

среда се отнася само до защитата на природния капитал. От екологична гледна 

точка хората се разглеждат като неразделна част от екосистемата. Следователно 

отделянето на човечеството от естествената среда може да се разглежда като 

изкуствено. Въпреки че това е вярно, фразата „опазване на околната среда“ не се 

използва за обозначаване на мерки, които са предназначени да регулират или 

посредничат за прякото взаимодействие между хората. Например законите, 

забраняващи посегателства спрямо природата, не се разглеждат като мерки за 

опазване на околната среда. Защитата на околната среда е свързана с 

отношенията между хората и естествената среда, а не от отношенията между 

хората и общностите. 

Друг е въпросът дали „опазването на околната среда“ се отнася до нейното 

защита от нежелани промени, или до нейната консервация , или и до двете. 

Опазването се отнася до недопускане на съществени промени на екосистемата 

или природната среда, докато защитата обикновено се свързва с устойчивото 

използване на природните ресурси. Целта на опазването е да се гарантира 

поддържането на запас от възобновяеми ресурси, който се използват за човешки 

цели, а не опазването на природната среда от всякакви антропогенни изменения. 

Експлоатацията на природните ресурси за човешки цели не е опазване на 

околната среда, тъй като не е свързана с предотвратяване на нежелани промени. 
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Промяната, свързана с експлоатацията, е умишлена и желана, поне от тези, които 

извършват експлоатацията. Въпреки това мерките, които се прилагат за 

предотвратяване на свръх експлоатация на природни ресурси, представляват 

опазване на околната среда. Те са предназначени да предотвратяват 

експлоатация извън точка, която се счита за желана или устойчива. Например 

квотите за улов при риболова и ограниченията на замърсяване на въздуха са 

мерки за опазване на околната среда, тъй като, макар и да приемат известно 

влошаване на околната среда, целят да го ограничат. 

Разликата между защита и консервация на природната среда се размива през 

последните години с нарастващото признаване на динамичния характер на 

природните системи, мястото на човечеството в биосферата и необходимостта от 

активно участие на човека за поддържане целостта на определени екосистеми. 

Следователно, защитата на околната среда сега обикновено се използва за 

обозначаване на мерки, които традиционно са свързани със съхранението 

(например резервати, включително национални паркове), както и инициативи за 

опазване и управление на природните ресурси. 

 

 

 

Критичен аспект на подхода  при опазването на околната среда е, че той се 

ръководи от ценностите, които хората приписват на различни характеристики и 

техните стойности на околната среда. Тези стойности не трябва да бъдат 

инструмента за постигнат резултат. Мотивиращият фактор за опазване на 

околната сред е необходимо да бъде предотвратяването на промени в околната 

среда, които хората не искат и не желаят да се случат. Ето защо мерките, 

свързани с предотвратяването на нежелани естествени промени в екосистемите - 

като дейности за предотвратяване на бреговата ерозия или планово почистване 

на растителност в резервати за намаляване на риска от пожари - могат да бъдат 

включени като опазване на околната среда. Такива мерки не целят да защитят 

екосистемите от човешки дейности, а по-скоро от природни сили, за които се 

смята, че застрашават човешките интереси. Възстановяването на околната среда 
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е различно от опазването на околната среда, тъй като основната му цел е 

възстановяване на екосистема или природна среда до предишно състояние. Това 

е подобно на експлоатацията, тя е свързана с нарочно предизвикана промяна, за 

разлика от предотвратяването на промяната. 

2.  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – „КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ ПОРОДЕНИ ОТ 

ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ НА ПЛАНЕТАТА“ 

Планетата на която живеем е изправена пред безпрецедентни предизвикателства 

свързани с околната среда и климата, изменението на които заедно застрашават 

живата природа и по-конкретно хората и техните достижения градени хиляди 

години. Все по-често хората си задават въпроса дали вече не е късно да се 

предприемат решителни действия за да бъде сведена до минимум вредата върху 

ключовите екосистеми без които живота на планетата няма да може да 

съществува по досегашния ход на природата. 

 

 

 

 

 

 

В глобален мащаб изменението на климата е отчетено, като сериозно 

предизвикателство пред човечеството и неговото бъдеще. На първо място 

човешката дейност през последните години генерира невиждано по количество до 

сега отделяне в атмосферата на въглероден двуокис и други газове, които 

предизвикват парников ефект. Измерванията на съдържанието на глобалната 

земна атмосфера и засиления парников ефект се свързва със значително 

повишаване на средната глобална температура на въздуха. Това поражда 

последици към промяна в общите климатични условия на планетата, които  

включват температурни промени в световния океан и неговото насищане със 

животворен кислород, масивно топене на снежни и ледникови плочи, екстремни 

климатични явления. Всичко това на свой ред създава риск от горски пожари, 

ерозия на почвата, наводнения, загуба на животински и растителни видове, 

увреждане на плодородна почва и обработваеми площи, негативно 

разпределение на водните ресурси върху планетата. 

Замърсяването на основните компоненти на околната среда – въздуха и водата, е 

едновременна местен, трансграничен, общоевропейски и световен проблем. 

Замърсените въздух и вода не познават държавните граници, поради което 

вредното влияние върху тях в една държава, лесно могат да бъдат пренесени 
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чрез циркулацията на атмосферата и речните потоци през поредица от други 

държави, през цели континенти и от там до световния океан. 

Тези процеси непосредствено оказват влияние на човешкото здраве, нанасят 

големи щети на икономиката, намалява трудовите ресурси, създават 

канцерогенна  опасност не само за здравето на сегашното, но и на бъдещето 

поколение. 

Въпросът сега е дали все още света и регионите разполагат с инструменти с 

които  имат възможност да спрат и обърнат някои от негативните тенденции, за да 

се защити по-силно това, което все още е останало от девствената природа.  

На първо място е необходим комплексен подход за постигане на дългосрочна 

устойчивост. Това означава да се подходи към околната среда, климата, 

икономиката и обществото като неразделни части на едно и също цяло което 

съхранява и възпроизвежда природа  в която да функционира нормален живот. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  БЪЛГАРИЯ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

България, като част от глобалната световна общност и пълноправен член на ЕС 

активно участва в процесите и решенията за опазване на природната среда и 

прилагане на мерки за въздействие насочени към ограничаване на климатичните 

промени. Предвид глобалния характер на процесите, свързани с изменението на 

климата, политиката на България в тази област се определя, от една страна, от 

международните ангажименти, поети от страната с ратифицирането на Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото, и от друга – от 

европейското законодателство в тази област. Зачитайки този проблем и неговия 

транс граничен характер, на 22 април 2016 г. 175 страни, сред които и България и 

Турция, подписаха Парижкото споразумение за климата, което безспорно бележи 

исторически пробив – след дългогодишни преговори, страните стигнаха до 

извода, че единственият отговор са споделените действия за намаляване 

емисиите на парникови газове, поставяйки глобална цел за ограничаване на 

глобалното затопляне до 2 градуса Целзий и визия за амбициозна цел за 

намаляване от 1,5 градуса. 
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В България Министерството на околната среда и водите провежда цялостната 

държавна политика по ограничаване изменението на климата, подпомагано от 

Национален експертен съвет по изменение на климата,  като консултативен орган. 

За прилагането и изпълнението на ангажиментите на страната произтичащи от 

международното, европейско и национално законодателство в областта на 

изменението на климата е структурирана Дирекция „Политика по изменение на 

климата“. В международен план България участва активно в общите усилия за 

смекчаване на изменението на климата и адаптация към вече настъпилите 

промени. От 2014 г. действа Законът за ограничаване изменението на климата. В 

изпълнение е третият национален план за действие по изменението на климата, в 

ход е подготовката на Национална стратегия за адаптация. България участва 

успешно в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове със 127 

инсталации на територията на страната. Заедно с останалите държави членки на 

Европейския съюз, България ще изпълнява обща цел за намаляване на емисиите 

на парникови газове с най-малко 40% до 2030 г. с приемането на Рамката за 

политиките по климат и енергетика до 2030 г. 
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II. ПОЧВАТА – КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ЗА ЖИВОТА НА ПЛАНЕТАТА 

1. ЗАПЛАХИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ И УВРЕЖДАНЕ НА ПОЧВАТА. СЪСТОЯНИЕ НА 

ПОЧВАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ - 

ТУРЦИЯ.  

 

 

 

Въздухът, водата и почвата на планетата са в непосредствена връзка и образуват 

обща физическа среда определяща до голяма степен и климата на земята. 

Общото замърсяване на околната среда, в това число на въздуха и водите 

естествено рефлектира и в замърсяване на почвите. В почвата попадат 

множество замърсители от бита, промишлеността и селското стопанство. Сред 

основните замърсители на почвата са въглеводородите, металите и техните 

съединения изхвърляни при индустриалното производство, използваните в 

селското стопанство торове от различен произход, препаратите за растителна 

защита, пестицидите, радиоактивните вещества и други. В днешно време 

огромното количество отпадъци от бита и промишлеността заемат значителни 

площи и обеми, което води до увреждане на плодородни почви, като ги замърсява 

със силно отровни или опасни химични съединения. Много от тези съединения не 

се разлагат в почвата и не участват в естествените процеси на самостоятелно 

очистване. В същото време съществува реална възможност по естествен начин, 

следвайки пътя на хранителната верига, те да попаднат в организма на хора и 

животни с фатални последици. В трансграничния регион на България и Турция 

поради разнообразието на релефа, климата, географските и геоложки условия се 

наблюдава голямо разнообразие от почви. Обикновено под почва се има предвид 

горният слой на земната повърхност. Почвата се възприема като изключително 

сложна и динамична физико – биологична система, която се обитава от 

множество организми.  Формирането на почвения слой изисква много дълъг 
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период от време – милиони години, поради което почвата се счита за ресурс които 

трудно може да бъде произведен изкуствено. Една от основните характеристики 

на почвата е нейната статичност, което определя лесното и продължително в 

годините поглъщане на вредни вещества от природен произход /осоляване, 

окисляване/ или от индустриални технологии, урбанизация  и процеси и явления  

довели  до дисбаланс при взаимодействие на основните компоненти на 

природната среда – пожари, наводнения, вулканична дейност и други. Най-често 

периодът на разпад на тези вещества в почвата е значително по-дълъг в 

сравнение с времето, което им е необходимо, ако те се намират във въздуха или 

водата. Това е причината често проблемът да остава скрит за дълъг период от 

време. Голяма част от вредните вещества които постъпват в почвата най-вече от 

интензивната човешка дейност, се считат за опасни и вредни за живите същества, 

застрашават плодородието на почвите и здравето на хората. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като замърсяване на почвата се определя процесът на натрупване на вредни 

вещества от различни естествени източници или вследствие от човешката 

дейност, които водят до увреждане на естествените функции на почвата и могат 

да причинят замърсяване на повърхностни и подземни води. Според теорията на 

замърсяването, замърсяващите вещества от повърхността проникват в почвата 

най-вече с  водата. Вече проникнали в почвата, тези вредни вещества могат да 

причинят замърсяване и на подземните води. По тази естествена верига, част от 

замърсителите се усвояват от растенията, впоследствие попадат в хранителната 

верига чрез животните, като по този начин могат да доведат до замърсяване на 

цялата природна среда. Проучванията показват, че натрупването на замърсители 

се увеличава на всяко следващо хранително ниво. Замърсяването на почвата 

рефлектира негативно върху биологичната и активност и плодородие, разрушава 

нейната структура и води до интензивна ерозия и разпадане на почвения слой. 
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Основни замърсяващи вещества на почвата 

Основни източници за замърсяването на почвата са битовите и промишлените 

отпадъци, въглеводородните отпадъците от топлоцентрали и електроцентрали, 

вредни селскостопанските отпадъци, изкуствените торове и пестицидите, 

химичните съединения, съдържащи се в отпадните води като цианиди, феноли, 

серни и хлорни съединения  и други с подобен химически състав. Трансграничния 

регион на България и Турция като цяло се счита за условно екологично чист. Това 

се дължи до голяма степен на ниската индустриализация на региона и липсата на 

мощни регионални или национални енергийни, химически, металургични и други 

такива мощности излъчващи значително замърсяване. Голяма част от 

територията е заета от планинските и полупланински масиви Странджа – Сакар, 

които са слабо населени и без индустриално производство. В близост до 

трансграничния регион обаче има и индустриални производства / ТЕЦ – Марица 

Изток и Рафинерия за горива, които излъчват замърсители, които чрез 

въздушните потоци и водите на реките могат да се пренесат и в трансграничната 

територия. В трансграничния регион България-Турция от изследвания е 

установено, че има наличие на замърсяващи вещества в почвата, най-често от 

съединения на тежките метали като олово, мед, цинк, кобалт, желязо и други, 

както и от използваните в селското стопанство торове и препарати за растителна 

защита. Макар и значително по-ограничено, се констатира и  замърсяване с 

нефтопродукти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отношение на замърсяването с тежки метали от промишлеността, направени 

проучвания показват, че след 2000 година тези замърсявания са нараснали 

незначително, докато тежките метали в територии, третирани с препарати за 

растителна защита, показват, че в някои от тях замърсяването е над пределните 

допустими концентрации. Обикновено тежките метали се разделят на две групи: 

есенциални и токсични тежки метали. 
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Към есенциалните се отнасят медта, молибденът, цинкът, кобалтът. Принципно, в 

ролята им на микроелементи те са задължителни за нормалното развитие и 

растеж на организмите. Натрупването им в големи количества в почвата обаче се 

приема като замърсяване. Като токсични се определят металите, от които 

растенията нямат нужда. При малки концентрации и нормално фоново 

съдържание на почвата тези метали не влияят на растенията. Концентрирането 

им в големи количества обаче ги превръща в токсични. Към тази група се 

включват метали като олово, живак, кадмий и други. В резултат на някои 

производствени процеси в почвите могат да попаднат и органични съединения. 

Обикновено това са три групи съединения: полиароматни въглеводороди (PAHs), 

полихлорирани бифенили (PCBs) и органохлорни пестициди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА 

ПОЧВАТА 

Като обект на наблюдение и регулиране, почвата не попада във всеобхватен и 

съгласуван набор от правила в Европейския съюз. Обаче политиките на ЕС в 

области, като селското стопанство, водата, отпадъците, химикалите и 

предотвратяването на промишлено замърсяване макар и косвено допринасят за 

опазването на почвите. Тези политики обаче имат други цели и обхват на 

действие, поради което те не са достатъчни, за да осигурят адекватно ниво на 

защита на всички почвите като цяло на територията на ЕС.   

В началото на века, продължаващата неустойчива употреба на почвата и 

интензивните процеси на земеделие върху почвата  все повече влиза в 

противоречие  и компрометира вътрешните и международните цели на Съюза за 

биологичното разнообразие и изменението на климата. Поради тези причини на 

22 септември 2006 г. Европейската комисията прие Тематична стратегия за 

почвите (COM (2006) 231) с цел защита на почвите в целия ЕС. 
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3. ДОБРИ ПРАКТИКИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВАТА 

Една от възможни добри практики за предотвратяване на последиците от 

ограничаване на замърсяването на почвите е използването на биологични торове, 

които без да съдържат изкуствени химически съставки спомагат за увеличаване 

на плодородието на почвата. Друга възможна добра практика е  насърчаване на 

използването на препарати за растителна защита на биологична основе, без 

съдържание на отровни химически вещества и които нямат негативен ефект върху 

почвите. Друга възможност е превенцията от замърсяване с опасни вещества, 

чрез предварително третиране,  обеззаразяване и безвредно унищожаване на 

токсичните отпадъци, техните опаковки и съдове, за да се намали доколкото е 

възможно тяхната вреда след използването. Рециклирането на отпадъците също 

е сред факторите, допринасящи за намаляване на замърсяването на почвите, 

както и намаляване използването на продукти от пластмаса за еднократна 

употреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органичното земеделие значително допринася за запазване на почвите от 

замърсяване. Проблем при опазването на почвите е и тяхната ерозия. 

Предприемането на мерки за нейното предотвратяване също е част от процеса на 

опазване на почвите.  

Към съвременните подходи за опазване на почвите често се включват и мерки 

като изграждане на съвременни съоръжения за пречистване на отпадни води, 

отпадни газове, прахови частици и други такива. Сред препоръчаните мерки е и 

оптимизиране на нормите за торене и поливане съгласно съвременните 

изисквания и добри практики, както и прилагането на малко отпадни или 

безотпадни технологии в промишлеността и селското стопанство. 
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В България се провежда  мониторинг на почвите, който е уреден с Наредба №4 от 

12 януари 2009 г. Съгласно наредбата мониторингът се осъществява чрез 

създаване на Национална система за мониторинг на почвите, която е част от 

Националната система за мониторинг на околната среда и включва събиране, 

оценка и обобщаване на информация за почвите, както и поддържането на 

информационна система за състоянието на почвите и тяхното изменение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Националната система за мониторинг на почвите е организирана на три нива:  

Първо ниво – Включва широко мащабен мониторинг и наблюдения в равномерно 

разпределена мрежа;  

Второ ниво – Включва интензивен мониторинг на локално проявени процеси, 

които увреждат почвите както следва: 

 ерозия; 

 вкисляване; 

 засоляване; 

 уплътняване; 

 намаляване на почвеното органично вещество; 

 замърсяване; 

 запечатване; 

 свлачища; 

 заблатяване 

Трето ниво - мониторинг на локални почвени замърсявания и включва  

 предварителни проучвания и изследвания; 

 детайлни проучвания, включително оценка на риска за околната среда и 

човешкото здраве; 

 изготвяне и изпълнение на проекти за възстановяване на площи с увредени 

почви; 

 мониторинг и поддържане на площите с възстановени почвени функции. 
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В Националната система за мониторинг на почвите се включва: схеми за 

мониторинг на почвите; индикатори за анализ и оценка на състоянието на почвите 

и тяхното изменение; информационна система за състоянието на почвите и 

тяхното изменение. 

Оценката на състоянието на почвите и тяхното изменение се извършва чрез 

индикатори. Използвани индикатори са:  

 обща статистическа оценка на състоянието на почвите,  

 дифузно замърсяване,  

 запас от компоненти на почвите;  

 киселинност  на почвите;  

 засоляване на почвите;  

 ерозия на почвите,  

 локални почвени замърсявания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценката на състоянието на почвите и тяхното изменение на национално ниво се 

извършва от Изпълнителната агенция по околна среда, а оценката на 

състоянието на почвите и тяхното изменение на регионално ниво се извършва от 

Регионалните инспекции по околната среда и водите за територията на 

съответната инспекция. 
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III. ВОДА 

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ВОДАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 

НА БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ. ЗАПЛАХИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като елемент на природната среда вода заема доминиращо място върху 

повърхността на земята. Тя покрива повече от 70 % от повърхността на Земята 

под формата на океани, морета, реки, езера и други своеобразни водоеми. Счита 

се, че живота на земята е възникнал във вода и затова всички живи същества на 

нашата планета в голяма степен са изградени от вода и се нуждаят от вода. В В 

социално – икономически и глобален аспект, водата е едновременно жизнена 

потребност, среда за живот, местен и глобален ресурс, транспортен коридор и 

регулатор на климата. В годините на индустриалния период от историята на 

земята, водата на планетата  се превърна и в  едно новооткрито находище богато 

на химически елементи и минерали, което предстои да бъде експлоатирано все 

по интензивно. Едновременно с това обаче водата се превърна и в най-голямото 

депо, което събира много отпадъци и замърсители изпускани в природата от все 

по динамичната дейност на хората. За да запазят в бъдеще хората своя достъп 

до чиста вода и да ползват ресурсите на екологично чистите океани, морета и 

реки, е необходимо да променим начина, по който се използват и опазват водите 

сега. Водата е дом за милиони биологични видове, от най-малките организми, 

чиито размери се измерват в микрони, до китовете, които достигат дължина до 30 

метра и тегло до 600 тона. Наред с това океаните и моретата имат ключова роля 

за климата на планетата - те улавят, разтварят и неутрализират най-

големите количества въглероден диоксид от атмосферата. 
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Океанските течения способстват за затоплянето, охлаждането и овлажняването 

на различни региони, като ги правят по-благоприятни за обитаване. 

Изпарената от топлите морета вода е източник на валежи от дъжд и сняг по 

цялата планета, които осигуряват условия за живот на сушата. За  хората, водата 

е не само жизнена физиологична необходимост, тя е и ресурс, от който се ползват 

всекидневно. Водата е в домовете за приготвяне на храна, почистване, за 

хигиенни и санитарни нужди. В индустрията водата присъства от производството 

на най-дребните неща, до мащабните глобални инфраструктурни обекти. Водата 

и един от основните източници на енергия, чрез която човека е утвърдил своята 

доминираща роля на планетата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Също водата е възможност за транспортни връзки и транспорт на хора и стоки. Тя 

ни осигурява естествена транспортна мрежа, която обхваща целия свят, 

свързвайки не само крайбрежните градове, но и много градове на сушата, които 

са разположени край плавателни реки, като по този начин създава условията за 

глобална търговия. Най-общо казано, водата присъства във всички аспекти на  

живота на планетата. 

През последното столетие, начинът по който се използва и опазва този ценен 

природен ресурс буди основателна тревога и заплаха за живота на планетата. 

Неразумното експлоатиране и опазване на водния ресурс поражда климатични 

промени и води до природни стихии, които пряко са свързани с водата на 

планетата и нейното състояние. 

Замърсяването, прекомерната експлоатация, физическите промени във водните  

местообитания на биологичните организми и изменението на климата 

продължават да компрометират качеството и количеството на водните ресурси. 
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В този аспект държавната политика на България  и Турция по управление на 

водите в трансграничния регион трябва да има за цел постигане и поддържане на 

добро състояние на всички подземни, повърхностни и морски води, както и 

ограничаване на вредните въздействия върху човешкия живот и здраве, околната 

среда, културното наследство и стопанската дейност. 

На национално ниво, политиката по управление на водите в България се 

осъществява от Министерството на околната среда и водите, подпомагано от 

Дирекция „Управление на водите“, а на басейново ниво – от 4 Басейнови 

дирекции, като 16 Регионални инспекции по околната среда и водите 

осъществяват мониторинг и контрол върху отпадъчните водите в границите на 

съответния им териториален обхват.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиката по управление на водите е насочена към разработване и изпълнение 

на Планове за управление на речните басейни, които са основен планов документ 

за интегрирано управление на водите и на Морската стратегия. Чрез тях се 

въздейства за:    

 осигуряване на достатъчно по количество и с необходимото качество вода 

за нуждите на населението, икономиката и екосистемите  

 непрекъснатост на водното подаването и намаляване на количествата 

иззета и използвана вода 

 ефективност на консумацията и управлението на водите като стопански 

ресурс;  

 контрол на вливането на отпадъчните води и развитие на системата за 

мониторинг;  

 намаляване на неблагоприятните климатични въздействия – оценка на 

заплахата и риска от наводнения, определяне на райони със значителен 

потенциален риск от наводнения, разработване и изпълнение на Планове 
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за управление на риска от наводнения, с предприемане на конкретни 

превантивни и защитни мерки за подготвеност на компетентните органи и 

населението;  

 финансиране на устойчиви инвестиции в екологична ВиК инфраструктура. 

Управлението на водите се осъществява в съответствие със законодателството 

на Европейската общност и националното законодателство, каквито са: Закона за 

опазване на околната среда, Закон за водите, националните стратегически и 

планови документи – Национална стратегия за управление и развитие на водния 

сектор, Планове за управление на речните басейни, Планове за управление на 

риска от наводнения, Морска стратегия, национални програми в областта на 

опазването и устойчивото развитие на водите. 

България е страна и по няколко международни Конвенции в областта на водите, 

сред които – Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото 

използване на река Дунав, Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване 

и Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и 

международните езера. 

 

 

През последното столетие замърсяването, прекомерното ползване на воден 

ресурс и водната урбанизация – изкуствените водоеми като язовирите и 

превръщането на канали с диги на речни корита продължават да увреждат 

сладководните естествени водни природни обекти. Тези видове изкуствена 

човешка намеса оказват комбинирано въздействие върху водните екосистеми, 

допринасят за загубата на биологично разнообразие и застрашават ползите, 

които хората получават от водата. 

Съгласно последния публикуван неотдавна доклад на Европейската агенция за 

околна среда под заглавие „Водите в Европа: оценка на състоянието и видовете 

натиск“ - 2018 година, едва 39 % от повърхностните води са в добро или отлично 

екологично състояние. Като цяло реките и преходните води между 

сладководната  и морската среда (напр. зоните на речните делти) са в по-лошо 
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състояние от езерата и крайбрежните води. Екологичното състояние на 

естествените водни обекти като цяло е по-добро от състоянието на силно 

променени и изкуствени водни обекти, например язовири, канали и пристанища. 

 

Положителната страна е, че подземните води в Европа, България и 

трансграничния регион на България и Турция, които най-често осигуряват между 

80 и 100 % от питейната вода, са като цяло чисти, като 74 % от подземните води 

са в добро химическо състояние. Констатирани са и основните проблеми, 

засягащи естествените водни обекти, които включват прекомерно замърсяване с 

нитрати и препарати за растителна защита от земеделието, замърсяване с 

химични вещества отлагани от въздуха, изградените инфраструктурни 

съоръжения, които нарушават или унищожават местообитанията, особено за 

рибата, земноводните и птиците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес интензивното земеделие в голяма степен зависи от употребата на 

изкуствени торове за увеличаване на добивите от културите. Торовете в много 

случаи внасят големи количества азот и други химически съединения в почвата. 

Азотът е химичен елемент, който присъства в големи количества в природата и е 

от съществено значение за растежа на растенията. Същевременно част от азота, 

предназначен за земеделските култури, не се усвоява от растенията. Това може 

да се дължи на различни причини, например количеството на използваните 

торове може да надвишава това, което растенията могат да усвоят, или торовете 

да са разпръснати извън вегетативния период на растенията. Този излишък от 

азотни съединения достига до водните течения в реките, моретата и световния 

океан. Подобно на въздействието върху земеделските култури излишният азот 

във водата стимулира растежа на  някои видове водни растения  и водорасли. 

Този прекомерен растеж води до намаляване на кислорода във водата във вреда 

на други видове, които живеят в същия водоем. Селското стопанство не е 
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единственият източник на азот във водата.  

Според заключенията от извършен неотдавна анализ на Европейската агенция  за 

околна среда на данните в Европейския регистър за изпускането и преноса на 

замърсители емисиите на тежки метали от промишлеността във водната среда 

намаляват бързо. Съгласно резултатите от анализа екологичните въздействия, 

причинени от емисии от промишлеността на осем най-значими тежки метали във 

водната среда, са намалели с 34 % между 2010 и 2016 г. На миннодобивните 

дейности се падат 19 % от тези емисии, а на интензивното отглеждане на 

аквакултури — 14 %. При интензивното отглеждане на аквакултури в морската 

вода изтичат мед и цинк, които се съдържат в клетките за отглеждане на риба, в 

чиято конструкция тези метали са използвани, за да ги предпазят от корозия и 

обрастване с морски организми. В същото времен араства значението и на други 

източници на замърсяване. Все по-често се установява замърсяване на водите с 

фармацевтични продукти като антибиотици и антидепресанти, което оказва 

въздействие върху хормоналния баланс и поведението на водните организми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като цяло неблагоприятното развитие в екологичното състояние на водните 

обекти не се е подобрило през последното десетилетие въпреки усилията на 

държавите членки на Европейския съюз. Прилаганите до сега средства за 

въздействие, които включват мерки за справяне с източниците на замърсяване, 

възстановяване на естествените местообитания и изграждане на съоръжения за 

преминаване на водните организми около изкуствените препятствия са 

недостаъчни. Като се има предвид, че на европейските реки са построени 

внушителен брой язовирни стени и инфраструктурни съоръжения, мащабът на 

предприетите мерки се оказва твърде малък, за да доведе до значително 

подобрение. Един положителен признак, който вече можем да наблюдаваме, е 

очевидният напредък във връзка с пречистването на градските отпадъчни води и 

намаляването на непречистените канализационни води, изпускани в околната 

среда. Концентрациите на замърсители, свързани с вливането на отпадъчни води 

в европейските реки и езера, например амоняк и фосфати, са намалели 

https://www.eea.europa.eu/highlights/environmental-pressures-from-industrys-heavy
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значително през последните 25 години. Показателят на Европейската агенция за 

околна среда за пречистването на градските отпадъчни води също отразява 

трайно подобряване както на обхванатите от пречистване на води, така и на 

качеството на пречистването в цяла Европа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ВОДАТА 

За съществуването на живота на земята и за социално – икономическото 

развитие на човечеството, водата е основополагащ ресурс. Опазването и 

управлението на водите надхвърлят националните граници. Рамковата директива 

за водите (РВД) установява правна рамка за опазване и възстановяване на 

чистата вода в Европейския съюз и за гарантиране на нейното дългосрочно и 

устойчиво потребление. Тя е допълнена от по-специфично законодателство, 

каквито са: Директивата за водите за къпане и за питейните води; Директивата 

относно наводненията и Рамковата директива за морска стратегия, както и редица 

международни споразумения. 

Европейската Комисия постави началото на Плана за опазване на водните 

ресурси на Европа през 2012 r., като дългосрочна стратегия, която има за цел да 

гарантира наличието на достатъчно добро качество на водите за всички законни 

нужди. Това трябва да стане чрез по-добро прилагане на текущата политика на 

Европейския съюз в областта на водите, интегриране на целите на политиката за 

водите в други области на политиката и преодоляване на пропуските в 

действащата правна рамка. В плана за водните ресурси се предвижда 

установяване от държавите членки на сметки-отчет за водата и цели за водна 

ефективност, както и разработване на стандарти на Европейския съюз за 

повторно използване на водата. 

Политиката на Европейския съюз определи две основни правни рамки за 

защитата и управлението на сладководните и морски ресурси с цялостен  подход, 

основан на екосистеми, а именно Рамковата директива за водите (РДВ) и 

Рамковата директива за морска стратегия (РДМС). 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urban-waste-water-treatment-assessment-4
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Тези директиви имат за цел да предотвратяват и намаляват замърсяването, да 

насърчават устойчивото използване на водите, да опазва и подобрява водната 

среда и да смекчава последиците от наводненията и засушаванията. Общата цел 

е да се постигне добро екологично състояние на всички води. Следователно от 

държавите членки се изисква да изготвят т.нар. планове за управление на 

речните басейни въз основа на естествените географски речни басейни, както и 

специфични програми с мерки за постигане на целите. 

Рамковата директива за водите се подкрепя от по-целенасочени директиви, а 

именно Директивата за подземните води, Директивата за питейната вода, 

Директивата за водите за къпане, Директивата за нитратите, Директивата за 

пречистването на градските отпадъчни води, Директивата относно стандартите за 

качество на околната среда и Директивата за наводненията: 

Директивата относно опазването на подземните води – съдържа 

изисквания срещу тяхното замърсяване и влошаването на качеството им, 

определя конкретни критерии за оценка на доброто химично състояние, за 

установяването на значими и устойчиви тенденции за повишаване и за 

определяне на начални точки на промяна на тенденциите. Всички пределно 

допустими стойности на замърсителите, с изключение на нитратите и 

пестицидите, за които пределно допустимите стойности са определени в 

специално законодателство на Европейския съюз, се определят от държавите 

членки. 

Директивата относно питейната вода - определя съществените стандарти 

за  качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Директивата 

изисква от държавите членки да следят редовно качеството на водите, 

предназначени за консумация от човека, чрез метода на вземане на проби. 

Държавите членки могат да включват допълнителни изисквания, специфични за 

тяхната територия, но само ако това води до определяне на по-високи стандарти. 

Директивата също така изисква на потребителите да бъде предоставяна редовна 

информация. В допълнение към това, качеството на питейната вода трябва да 

бъде оповестявано на Европейската комисия на всеки три години. На 1 февруари 
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2018 r. и в отговор на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ 

(Right2Water), Комисията публикува предложение за подновяване на 20 - 

годишната директива. Преразгледаната директива ще актуализира 

съществуващите стандарти за безопасност и ще доведе до подобряване на 

достъпа до безопасна питейна вода, успоредно с последните препоръки на 

Световната здравна организация. Освен това тя ще спомогне за повишаването на 

прозрачността за потребителите относно качеството и доставката на питейна 

вода, като по този начин ще се спомага за намаляване на броя на пластмасовите 

бутилки чрез увеличаване на доверието в чешмяната вода. Наличието на оценка 

на риска за безопасността на водата за целия Европейския съюз следва да 

спомогне за идентифициране и преодоляване на възможните рискове за водните 

ресурси вече на ниво разпределение. 

  

 

Директивата относно водата за къпане - има за цел укрепването на 

общественото здраве и опазването на околната среда чрез установяване на 

разпоредби за мониторинг и класификация (в четири категории) на водите за 

къпане и информиране на обществеността за това. През сезона за къпане 

държавите членки трябва да вземат проби от водите за къпане и да правят оценка 

на концентрацията на най-малко две специфични бактерии веднъж месечно по 

време на всеки обект, който използва вода за къпане. Те трябва да информират 

обществеността чрез „профили на водите за къпане“, които съдържат например 

информация относно вида на замърсяването и източниците, които влияят върху 

качеството на водите за къпане. Съществува стандартен символ за информиране 

на обществеността относно класификацията на водите за къпане и всяка забрана 

за къпане. Обобщен доклад за качеството на водите за къпане се публикува 

ежегодно от Комисията и от Европейската агенция за околна среда (EEA). 

Директивата относно стандартите за качество на околната среда – 

съдържа установени ограничения за концентрациите на приоритетни вещества в 

повърхностните води за 33 приоритетни вещества, които представляват 

значителен риск за и посредством водната среда на равнището на Европейския 

съюз, както и за осем други замърсителя. По време на преразглеждане към 

съществуващия списък бяха добавени 12 нови вещества и беше въведено 
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задължение на Комисията да изготви допълнителен списък на веществата, които 

подлежат на мониторинг във всички държави членки (списък за наблюдение; 

watch list), за да се подпомогне бъдещото преразглеждане на списъка на 

приоритетните вещества. 

 

 

 

 

Директивата относно пречистването на градските отпадъчни води - 

има за цел опазването на околната среда от отрицателните въздействия, 

причинени от вливането на градски отпадъчни води, както и вливането на 

отпадъчни води, произхождащи от някои промишлени отрасли. Директивата 

определя минимални стандарти и графици за събирането, пречистването и 

вливане на градски отпадъчни води, въвежда контрол върху изхвърлянето на 

утайки от отпадъчни води и изисква да се преустанови постепенно изхвърлянето 

им в морето.  

Директивата относно нитратите има за цел опазване на водите от 

нитрати от селскостопански източници. С един допълнителен регламент 

държавите членки се задължават на всеки четири години да представят на 

Комисията доклад с подробна информация относно кодекси за добра 

селскостопанска практика, определените като уязвими на нитрати зони (УНЗ), 

резултатите от мониторинга на водите и обобщена справка относно програмите за 

действие. Както директивата, така и регламентът имат за цел опазване на 

питейната вода и предотвратяване на вреди. 

С Директивата на ЕС относно 

наводненията се цели намаляване и 

управление на рисковете от 

наводнения, които застрашават 

здравето на човека, околната среда, 

инфраструктурата и собствеността. С 

нея държавите членки са задължени да 

извършат предварителна оценка с цел 

определяне на речните басейни и 

свързаните с тях крайбрежни райони, 

изложени на риск, и след това да 
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изготвят карти на районите с риск от наводнения и плановете за управление, 

насочени към предотвратяване, опазване и готовност. Всички тези задачи трябва 

да бъдат извършвани в съответствие с Рамковата директива за водите и със 

съдържащите се в нея планове за управление на речните басейни. 

3. ДОБРИ ПРАКТИКИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА 

 

Мерките за опазване и за подобряване на състоянието на повърхностните и 

подземните води са следните:  

 осигуряване намаляването на изхвърлени замърсители, чрез въвеждане на 

най-добри техники в производството;  

 осигуряване на отвеждане и пречистване на отпадъчните води;  

 предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство и 

прилагането на добрите земеделски практики;  

 изграждане на депа, с изолационен слой, както за битовите отпадъци от 

населените места, така и на депата на промишлените площадки;  

 предотвратяване и намаляване на загубите на приоритетни вещества;  

 осигуряване на непрекъснатост в течението на реките и възможности за 

миграция на рибите;  

 възстановяване на естествените легла на реките и укрепване на бреговете;  

 предотвратяване на почвената ерозия;  

 пречистване на замърсени или засегнати от други въздействия площи;  

 предотвратяване и намаляване на еутрофикацията / воден цъфтеж;  

 предотвратяване разпространението на замърсявания;  

 разработване и прилагане на иновативни решения във всички посочени 

проблемни области. 

 

Мониторингът и резултатите от него са решаващи за отчитане на ефективността 

на мерките и определяне на по-нататъшната политика по отношение на 

предпазване на водите от нитратно замърсяване. Ето и конкретни примери за 

прилагане на мониторинг: 

Дания изпълнява програма за мониторинг повече от 20 години в шест малки ( по 

15km2 ) представителни селскостопански водосборни райони. Мониторингът 

включва ежегодни разговори със земеделските производители за събиране на 

информация за съответните селскостопански практики, както и количествен 

мониторинг на съдържанието на азот и фосфор в почвените води, дренажните 

води, по-горните подпочвени води и течащите води. Тези разговори се провеждат 

всяка есен от служители на служби за съвети в селското стопанство, като 

участието на земеделските производители е доброволно. Данните се комбинират 

чрез моделиране, за да се изчислят балансите на хранителните съставки и 

равнищата на отмиване, и се използват в течение на времето за документиране 

на последиците от различните агроекологични мерки.  
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В миналото този мониторинг е бил в помощ на изпълнението на национални 

планове за действие във връзка с опазването на водите и сега продължава да 

предоставя информация, полезна при подбора на мерки на равнище земеделско 

стопанство. В бъдеще програмата за мониторинг на селскостопански водосборни 

райони ще продължи да предоставя необходимата информация за тълкуване на 

данните за селското стопанство. Очаква се обаче по-голямо внимание да бъде 

отделено на използването на данните от земеделските регистри (например данни 

от задължителните отчети за торовете), тъй като те са географски разпределени и 

дават възможност за тълкуване в различни мащаби. 

Друг пример е за прилагани дейности за мониторинг, които се извършват в 

Германия. Подбрани са две групи точки за мониторинг - 250 точки за вземане на 

проби и отделна мрежа с „подозрителни“ точки за мониторинг на ефективността 

на мерките. Оценката на последиците от една или повече мерки или на съчетание 

от мерки може да се направи чрез мониторинг на качеството на водите, но това 

понякога е доста трудно и изисква много работа. Мониторингът на равнище 

земеделско стопанство може да помогне тук в много отношения. Например 

потенциалното отмиване на хранителните съставки може да бъде оценено чрез 

мониторинг на почвите и прости методи за анализ на почвите. 

Във Финландия например такъв метод се препоръчва като част от програмата за 

аграрна екология. Холандия е изградила база данни с мерки и тяхното 

въздействие. Освен това има инструмент за оценка на последиците от различните 

мерки за постигане на добро екологично състояние. В този инструмент се прави 

връзка с предишни/актуални данни от мониторинга. В Швеция има специална 

програма за мониторинг на пестицидите, която се изпълнява в малки 

селскостопански водосборни райони. Програмата е част от по-голяма програма с 

ударение върху хранителните съставки. Програмата включва освен това редовна 

оценка на промени в поведението и практиките. 
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Прилагането на програмата от мерки в Долна Саксония си поставя за цел да се 

намали дифузионното замърсяване от селскостопански източници. Сред 

основните мерки за постигането на тази цел са наредбата за торовете 

(включваща забранени периоди, годишни ограничения на излишъците на хектар, 

ограничен приток) и спомагателни мерки. Спомагателните мерки са съобразени с 

местните условия и имат за цел по-бързо постигане на добро химическо 

състояние. Приоритет е даден и на доброволните мерки. Възприетата процедура 

се състои в определяне на необходимото намаляване на натоварването с азот 

като първи етап, последван от извършване на оценка на икономическата 

ефективност. 

Ефективността се оценява чрез проучване на литература и анкети, а оценка на 

разходите се прави чрез определяне на мерките и разглеждане на 

компенсационните плащания и последиците на базата на статистически анализи 

(проби от почвите и счетоводни данни). Техническите мерки включват 

агроекологични мерки и консултантски услуги, включват се и доброволни 

(технически) мерки, на които е даден приоритет, регулаторни мерки (само ако 

доброволните мерки се окажат неефикасни) и финансови инструменти (като 

например такса за азот). 
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IV. ВЪЗДУХ 

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ВЪЗДУХА  В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ТРАНСГРАНИЧНИЯ 

РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ . ЗАПЛАХИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансграничния регион на България-Турция се характеризира с добра чистота на 

въздуха. Това до голяма степен се дължи на географската разположение на 

региона , в който на голяма територия са разположени планински и гористи 

масиви / Странджа – Сакар/, липсата на големи индустриални обекти и 

инфраструктурни съоръжения изхвърлящи замърсители. Голяма част от 

територията на трансграничния регион също са селски райони, което е 

предпоставка за по-малко рискове от замърсяване на въздуха. През последните 

години региона е в процес на обезлюдяване, миграция на населението към 

големи градове в страните и чужбина и липса на големи индустриални 

инвестиции, което е предпоставка и причина за запазване чистотата на въздуха.  

В същото време, значителни вредни въздействия свързани с глобалния пренос на 

въздушни маси остават: България и Турция са все още  далеч от постигането на 

нива на качество на въздуха, които не водят до риск за хората и на околната 

среда. Това представлява съществена заплаха за природни системи, икономика, 

производителността на работната сила и здравето на хората. Ефектите от лошото 

качество на въздуха се усещат най-силно в две основни области – в градските 

райони, където хората изпитват значителни здравословни проблеми и 

екосистемите, където се уврежда растежа на растенията и организмите, а това 

води  до загубата на биологично разнообразие. Икономическите дейности, 

свързани с пътния трафик, производство на електрическа и топлинна енергия, 

промишлеността и селското стопанство, както и битовото отопление са основен 

източник на замърсяване на въздуха. Финия прах (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) и озон (О3) са 

най-проблемните замърсители по отношение на човешкото здраве, следвани от 

азотен диоксид (NO2). Най-силно засегнати от въздействието на високите 
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концентрации на озон (О3), амоняк (NH3) и азотни оксиди (NOx) са екосистемите и 

горите във високопланинските райони. 

За подобряване на качество на въздуха в бъдеще ще трябва да се увеличи из-

ползването на „зелени“ и по-ефективни технологии по отношение на 

производството на електроенергия, топлоизолация на сградите, както и 

използването на алтернативни източници на гориво в бита и транспорта, 

използване на най-добри налични технологии в индустрията. 

Заплахите за замърсяване на въздуха се пораждат основно от производство на 

електроенергия от невъзобновяеми източници, които включват изкопаеми горива 

(въглища, природен газ, суров нефт), невъзобновяеми отпадъци и ядрени 

материали в конвенционални реактори, от превозните средства и машини с 

двигатели с вътрешно горене. Алтернатива е енергетиката от възобновяеми 

източници (водна енергия, вятърна, слънчева енергия, биомаса, биогаз, течни 

биогорива, геотермална енергия, енергия от вълните, от приливите и отливите и 

океанска енергия). Освен за електроенергия, възобновяемите енергийни 

източници се използват и за производство на енергия, която се преобразува в 

енергия за отопление и охлаждане, както и за горива за транспорта.  

 

В зависимост от използвания енергиен източник, производството на 

електроенергия може да има отрицателно въздействие върху околната среда, 

здравето на хората и климата. Процента от общите емисии на парникови газове в 

ЕС  които идват от използването на изкопаеми горива за производство на енергия 

са 79 %. Европейската комисия счита, че по-големият дял на електроенергията от 

възобновяеми източници ще помогне на Европейския съюз да постигне целта си 

за намаляване на емисиите на парникови газове с 40 %  до 2030 г. и с 80 % до 95 

% през 2050 г. Освен това използването на повече възобновяеми източници за 

покриване на нуждите от електроенергия ще намали зависимостта на ЕС от 

вносни изкопаеми горива 

В таблицата са представени основните технологии за енергия от възобновяеми 

източници и тяхното приложение в секторите на електроенергията, отоплението, 

охлаждането и транспорта 



                                                         

31 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП 

за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 

  

Технология за енергия от 
възобновяеми източници 

Преобразуване на енергия Приложение 

Водна енергия Енергия от водни потоци и 
водопади в електроенергия 

Електроенергия 

Вятърни турбини Вятърна енергия в 
електроенергия 

Слънчева3 енергия 
(фотоволтаична4 и термална 
(която включва концентрирана 
слънчева енергия)  

Слънчева светлина в 
електроенергия 

Изгаряне на отпадъци Отпадъци в електроенергия 

Енергия от вълните, от 
приливите и отливите и 
океанска енергия 

Енергия от вълните, от 
приливите и отливите в 
електроенергия 

Геотермална енергия Температурни разлики в 
електроенергия 

Изгаряне на отпадъци Отпадъци в електроенергия 

Слънчева термална енергия Слънчева светлина в енергия 
за отопление и охлаждане 

Отопление и 

охлаждане 

Биогорива/Биогаз Биомаса в течни горива или газ 

Изгаряне на отпадъци Отпадъци в енергия за 
отопление и охлаждане 

Геотермална енергия  Температурни разлики в 
енергия за отопление и 
охлаждане 

Биогорива/Биогаз Биомаса в течни горива или газ Транспорт 
 

Източник: ЕСП въз основа на ръководството за инструмента SHARES, Евростат, 2018 г. 

 

2. ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА 

ВЪЗДУХА 

 

Световната здравна организация определя замърсяването на въздуха, като най-

големият риск за здравето на хората в Европа, свързан с околната среда. В 

Европейския съюз  замърсяването на въздуха води средно до над 1 000 случая на 

преждевременна смърт всеки ден, което надвишава над 10 пъти броя на 

загиналите при пътни произшествия. Европейската комисия изчислява общия 

размер на външните разходи, свързани със здравето на суми между 330 и 940 

млрд. евро годишно. 

Европейският съюз се бори със замърсяването, като определя пределно 

допустими стойности за концентрацията на замърсители във въздуха, 

който гражданите дишат и стандарти за източниците на емисии на 

замърсители. 

През 1980 г. с Директива 80/779/ЕО  за първи път установява пределно допустими 

стойности в Европейския съюз за концентрацията на SO2 /серен диоксид/. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7009e799-035c-4178-99d0-768e83342cc9/language-en
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Впоследствие са приети и други директиви, които обхващат повече замърсители 

на въздуха и актуализират допустимите им концентрации. Директивата за 

качеството на атмосферния въздух от 2008 г. определя стандартите за качеството 

на въздуха (в т.ч. пределно допустимите стойности) за концентрациите на 

замърсителите с най-голямо отражение върху здравето Тя се фокусира върху 

подобряването на здравето на гражданите чрез по-добро качество на въздуха. 

Директивата за качеството на атмосферния въздух изисква от държавите членки 

да определят райони за оценка и управление на качеството на въздуха на техните 

територии. Държавите членки извършват предварителни оценки на качеството на 

въздуха във всяка зона и изграждат мрежи от стационарни измервателни станции 

в замърсените райони. Директивата съдържа критерии както за 

местоположението, така и за минималния брой на пунктовете за мониторинг. 

Държавите членки събират данни от мрежите си и ги докладват ежегодно на 

Комисията и Европейската агенция за околна среда. Комисията съпоставя тези 

данни със стандартите на ЕС, определени в Директивата за качеството на 

атмосферния въздух. Когато концентрацията на замърсители надвишава 

определените стандарти, държавите членки следва да изготвят планове за 

качество на въздуха с цел преодоляване на проблема възможно най-бързо. 

Комисията оценява тези планове и предприема правни действия, ако счита, че 

държавите членки не са спазили Директивата. Тази директива определя също 

задължения за държавите членки за информиране на обществеността, в т.ч. 

алармени и информационни прагове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В допълнение към определянето на пределно допустими концентрации на 

замърсителите Европейския съюз е въвел законодателни мерки за намаляване на 

емисиите на замърсители от няколко сектора. 

Европейската агенция за околна среда посочва, че в последните десетилетия 

европейските директиви и регламенти (като например тези, които водят до 

промяна на горивната база или до премахване на неефективното оборудване) са 

допринесли за намаляване на емисиите на замърсители на въздуха. Между 1990 

и 2015 г. емисиите на SOX /серни оксиди/ в ЕС са намалели с 89 %, а на NOX 
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/азотни оксиди/ — с 56 %. От 2000 г. насам емисиите на фини прахови частици са 

намалели с 26 %. 

Съгласно Световната здравна организация и Европейската агенция за околна 

среда намаляването на общото количество емисии на замърсители на въздуха не 

означава автоматично намаляване със същия порядък на концентрациите на 

замърсители. Законодателство на ЕС относно източниците не се фокусира върху 

намаляването на емисиите в местата, където хората най-много са засегнати от 

замърсяването на въздуха, или където концентрациите са най-високи .Например, 

ако автомобилните двигатели отделят по-малко емисии благодарение на по-

стриктните стандарти на ЕС, замърсяването на въздуха може да се увеличи 

независимо от това поради увеличено използване на автомобили. Ето защо в 

населените места са необходими специфични действия, за да се намалят 

концентрациите на замърсители на въздуха, когато експозицията на населението, 

особено на Фини пахови частици и NO2 /азотен диоксид/, остава висока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През декември 2013 г. Европейската комисия публикува Програма за чист 

въздух за Европа. Тя има за цел да преодолее широко разпространеното 

неспазване на стандартите на ЕС за качество на въздуха и да осигури пълното 

съответствие с приложимото законодателство до 2020 г. Програмата също така 

определя стъпките, които ЕС следва да предприеме, за да се постигне до 2033 г. 

дългосрочната цел за намаляване на преждевременните смъртни случаи, 

причинени от ФПЧ /фините прахови частици/ и O3 /тропосферния озон/, с 52 % в 

сравнение с 2005 г. Комисията признава, че за някои замърсители продължават 

да съществуват значителни пропуски при съответствието с нормативните 

изисквания, и през 2017 г. е започнала проверка на пригодността, за да оцени 

изпълнението на Директивата за качеството на атмосферния въздух. 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/BG/1-2013-918-BG-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/BG/1-2013-918-BG-F1-1.Pdf
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Финансиране за вятърна и слънчева енергия от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ) 

 
Източник: ЕСП въз основа на данни на Комисията, извлечени на 9.4.2019 г. 

 

 

Фондовете на ЕС може да предоставят допълнително финансиране за засилване 

на действията на държавите членки, което допълва националните или 

регионалните схеми за подпомагане чрез инвестиционна помощ. 

За програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. приблизително 8,8 млрд. 

евро са заделени за проекти за енергия от възобновяеми източници с 

финансиране в рамките на политиката за сближаване от Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ).  

За периода 2021 – 2027 г. Комисията е предложила в областта на политиката на 

сближаване 30 % от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 37 % от 

Кохезионния фонд (КФ)  да допринасят за операции, подпомагащи целите в 

областта на климата, които включват насърчаване на възобновяемите източници 

в производството на електроенергия.  

 

3. ДОБРИ ПРАКТИКИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА 

 

Ако ви предложат кариерно развитие и  добра работа в Делхи, бихте ли приели 

предложението? Въздухът в индийската столица е толкова замърсен, че може да 

коства на средния дългосрочно пребиваващ там човек девет години от живота му 

според изчисления на университета в Чикаго. Бихте ли живели и в близост до 

лондонския "Брикстън Роуд", където замърсяването е в пъти по-високо от 

позволеното от европейските закони? Продължителното излагане на фини 

прахови частици във въздуха годишно допринася за близо 7 млн. 

преждевременни смъртни случая в световен мащаб, пише Financial Times. 

Голямата част от тях са от причинени от сърдечни заболявания, инсулт или рак на 

белите дробове, смята Световната здравна организация. По-голямата част от 

смъртните случаи от замърсяване се срещат в бедните страни, където много 

Технология за енергия от 
възобновяеми източници 

Програмен период Общо % 

2007 – 2013 г. 2014 – 2020 г. 

Вятърна енергия 541 431 972 11 % 

Слънчева енергия 1 064 1 804 2 868 33 % 

Биомаса 1 267 1 576 2 843 33 % 

Други възобновяеми енергийни 
източници 

851 1 195 2 046 23 % 

Общо възобновяеми енергийни 
източници 

3 723 5 006 8 729 100 % 



                                                         

35 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП 

за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 

домакинства използват дърва, керосин или въглища за отопление. Бебетата и 

малките деца, които са особено уязвими, често играят до печките, докато майките 

им готвят. Големият замърсител на Източна Европа са въглищата, докато в 

западноевропейските градове най-голям проблем представляват дизеловите 

превозни средства. 

Глобален проблем 

Хиляди лондончани, нюйоркачани и пекинци умират преждевременно от 

замърсения въздух. Останалите пък са с увредено здраве и влошено качество на 

живот. Гражданите на тези градове обаче са оказали натиск на правителствата да 

подобрят качеството на въздуха. Решението на проблема в общи линии може да 

се резюмира по следния начин: повече колоездене, по-малко въглища. 

Мегаполисите в развиващите се страни, включително Делхи и Кайро дори не са се 

опитвали да се справят с проблема. Ако те не вземат мерки, това ще има 

трагични последици. Но развитите градове също трябва да изминат много преди 

да постигнат заветната цел. 

Лондон 

Замърсяването на въздуха допринася за повече от 9000 преждевременни 

смъртни случая в Лондон всяка година, според проучване на King's College 

London. Решението на бившия министър-председател Гордън Браун през 2001 г. 

за данъчни облекчения на дизеловите автомобили беше ключов момент. Това, 

което не беше известно тогава, беше колко много дизеловото гориво допринася за 

замърсяването с азотни оксиди. Дизеловият скандал от 2015 г. разкри, че някои 

автомобилни компании отдавна подправят тестовете си за отделяни вредни 

емисии. Сега гражданите на Лондон предприемат мерки за по-чист въздух. 

Родители набират средства, за да инсталират пречистватели на въздуха в 

училищата. Радикални мерки като тази само на най-чистите автомобили да бъде 

позволено да се движат в пиковите часове също намират подкрепа. През тази 

година Лондон представи план за забрана на автомобили на половината пътища в 

населеното място. А от средата на годината централен Лондон ще е "зона с 

изключително ниски емисии". Превозните средства, които не отговарят на новите, 

по-строги стандарти за емисиите на отработени газове, ще трябва да платят такса 

за влизане. През 2021 г. зоната ще обхване северните кръгови и южните кръгови 

пътища. 

 

Стокхолм 

С дразнеща предсказуемост моделът за чист град е скандинавски. Стокхолм е 

бързоразвиващ се, сравнително голям и има дълги студени зими, които изискват 

много отопление. Но миналата година това беше най-малко замърсената столица 

в света, според СЗО. Зелените жители на Стокхолм превърнаха града в 

лаборатория за решения против замърсяването, посочвайки пътя за други 

развити градове. В средата на 90-те години градът въведе автобус, който се 

движеше с биогаз. В рамките на 20 години всички автобуси в града станаха 
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захранващи се с биогаз или етанол. През 2007 г. превозните средства, влизащи в 

центъра на Стокхолм, започнаха да плащат такса за задръстване - след което се 

понижиха острите астматични атаки при малките деца. 

Пекин 

Американското посолство постави въпроса за качеството на въздуха в Пекин. 

Преди около десетилетие посолството започна публично да чете показания от 

своя монитор за качеството на въздуха. Жителите забелязаха, че те често са "в 

конфликт с нивото на качеството на въздуха, съобщено от администрацията на 

града", отбелязват Майкъл Грийнстоун и Патрик Шварц от Университета в Чикаго. 

Местната загриженост се засили, когато въздухът се влоши. До 2013 г. средната 

концентрация на фини прахови частици в Пекин е била девет пъти по-висока от 

тази, която СЗО счита за безопасна. Родителите държат децата си на закрито, 

инсталират пречистватели на въздух у дома и планират почивки на "дестинации с 

чист въздух".  

През 2013 г. Китай започна изпълнение на Национален план за действие в 

областта на качеството на въздуха. Той спря изграждането на електроцентрали, 

работещи с въглища около Пекин и принуди съществуващите инсталации да 

намалят емисиите си. Броят на автомобилите по пътищата също беше ограничен. 

С известна помощ от забавящата се икономика, качеството на въздуха в региона 

се подобри. Сега той е с 36% по-добър от този през 2013 г. и оценява, че ако 

подобренията се запазят, пекинците могат да очакват да живеят 3.3 години по-

дълго, отколкото тогава. И все пак смъртните случаи, предизвикани от мръсния 

въздух в Пекин, са били 18 200 през 2016 г. 

София успокоява трафика 

Пешеходните зони в центъра на града постепенно е необходимо да се 

увеличават, да бъдат създадени нови велоалеи, а скоростта на колите да се 

ограничи. С поредица решения да се удължава пешеходната зона в централната 

градска зона и налагат ограничения за максималната скорост на движение на 

автомобилите в малките централни улици до 30 км в час. 

Затварянето на участъци за коли няма да натовари много трафика в центъра на 

града. Такова решение е стъпка напред в превръщането на населеното места в 

град на хората. Целта е трафикът в центъра да бъде минимален, тоест хората да 

бъдат обезкуражени да използват личните си автомобили в централната част. 

Основният паразитен и транзитен трафик трябва да бъде изнесен от центъра на 

града. Идеята за въвеждане на ограничение на скоростта в центъра на града е 

част от мерките в програмата на общините за контрол на качеството на въздуха  

  

Париж 

Основният замърсител на въздуха в Париж е дизелът, който убива 

преждевременно близо 2500 души годишно. Градът планира да забрани 

дизеловите автомобили до 2024 г. и бензиновите автомобили до 2030 г. Париж 

лесно може да стане зелен. Централната част е толкова компактна, че 40% от 
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пътуванията в нея може да се правят пеша. Също така, френската столица има 

най-добрият обществен транспорт, според базирания в Ню Йорк институт по 

транспорт и политика на развитие. Парижките предградия са много добре 

обслужвани, но през следващите няколко години "Гранд Париж Експрес" - най-

големият проект за обществен транспорт в Европа, ще им осигури десетки нови 

станции. Кметът на града също така иска да насърчи колоезденето. Понастоящем 

само 6% от пътуванията в Париж се извършват на велосипеди, които трябва да 

избягват агресивните парижки шофьори. Идалго иска да вдигне този процент до 

15% до 2020 г. 

Париж ще инвестира 20 млрд. евро в амбициозен енергиен преход - 100 хиляди 

стари коли може да бъдат „подновени“ още през 2020 г. 

Френското правителство планира за инвестира 20 млрд. евро в план за енергиен 

преход, включващ 9 млрд. евро за подобряване на енергийната ефективност, 7 

млрд. евро за възобновяеми източници и 4 млрд. евро за стимулиране на 

преминаването към по-малко замърсяващи автомобили. Автор на проекта е 

икономистът Жан Писани-Фери. Те са част от големия инвестиционен план за 

2018 - 2022 г. на обща стойност 57 млрд. евро. Увеличаването със 70% на 

възобновяемите източници през следващите 5 години ще стане с инвестирането 

на 7 млрд. евро. Част от тях ще отидат за изследователска и нормативна работа 

за борба с климатични промени, предизвикани от човешката дейност. Така трябва 

да се ускори и преминаването на Франция към ниско въглеродна и енергийно 

ефективна икономика. Програмата, изглежда, ще се посрещне добре от 

собствениците на жилища, но рискува да създаде проблеми за енергийните 

компании, тъй като може да предизвика намалено потребление. От друга страна, 

бизнесът също ще има полза, но от частта за подпомагане на възобновяеми 

източници. 

Подмяна на колите 

Близо 4 млрд. евро ще бъдат вложени в преминаването към коли, които 

замърсяват по-малко. В страната около една трета от парниковите газове идват 

от транспортния сектор. Други елементи са фокусирани върху шосейната и 

железопътната инфраструктура, подпомагане на локалните транспортни мрежи и 

стимулиране на по-бедните французи да заменят старите си замърсяващи коли с 

по-малко вредни за околната среда. Целта е да бъдат подменени част от около 10 

милиона стари автомобила, като стимулите ще са за бензинови коли, 

регистрирани преди 1997 г., и дизелови отпреди 2001 г. В интервю за в. 

"Либерасион" екоминистърът Никола Юло каза, че в бюджета за 2020 г. ще бъде 

предвиден стимул от 500-1000 евро за преминаване към кола, която замърсява 

по-малко. Подобна помощ използват в момента домакинства с ниски доходи, а 

министърът иска мярката да важи за всички, притежаващи автомобили с 

двигатели на бензин или дизел. Сумата ще бъде не само за купуване на нова 

кола, но и за относително нови автомобили втора употреба, които са с ниски 

емисии на въглероден двуокис. Според Юло стимулите за бедните домакинства 
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ще бъдат удвоени до 2000 евро, което за малки употребявани коли можело да 

наближи и половината от стойността им. Министерството се надява догодина да 

бъдат подменени около 100 хиляди от близо 3 милиона стари коли, за които ще 

важат помощите. Ако депутатите одобрят предложението, всеки собственик, 

преминал на електромобил, ще получи 2500 евро плюс 6000 евро субсидия. 

Плюс изолиране на жилища по френски 

Понеже от сградите идват 20% от емисиите на парникови газове във Франция, 

правителството е предвидило 9 млрд. евро да бъдат вложени за тяхното 

изолиране. Средствата са насочени към жилища на домакинства с ниски доходи и 

обществени сгради. Целта е всяка година да бъдат обновени 75 000 жилища, 

което за петгодишния мандат на правителството означава 375 000 жилища. 

Изолацията на жилищата следва да е със средства на собствениците, като г-н 

Юло предлага от 2019 г. средствата, вложени от домакинството за това, веднага 

да бъдат възстановявани под формата на данъчен кредит. За преминаване на 

домакинствата с ниски доходи от стари отоплителни инсталации на нафта към 

такива на възобновяеми енергоизточници - например котли на дърва или 

термопомпи - правителството планира субсидии до 3000 евро/домакинство. 

 

V. КРЪГОВА ИКОНОМИКА 

1. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Човекът е единственият вид на планетата, който създава боклук. Допреди век-два 

това не е било съществен проблем: преди индустриалната и технологичната 

революция боклукът, създаван от хората, е бил в огромната си част рециклируем, 

както всичко останало в природата. Днешната икономика обаче е изградена на 

принцип, който никой разумен човек не би приел за себе си - тя изхвърля в коша 

все повече и повече материали, които извличаме и добиваме от природата, но 

които са все по-трудни за разграждане и които имат висока остатъчна стойност, 

ако бъдат употребявани правилно. 

 

Това създава два вида проблеми. Първо, екологични. Планините от боклук, който 

не може да бъде разграден или да изчезне, са еко бомби, заложени до всеки по-

голям град и в световния океан. Количествата енергия, тежка индустрия, 

химическа, земеделска и всякаква друга продукция, нужни, за да задоволяват 

капризите на растящ брой хора, допринасят за допълнителното нарушаване на 

еко баланса.  

Термина "кръгова икономика" произлиза от работата на икономистите Дейвид 

Пиърс и Кери Търнър. Според тях икономическият ред няма вграден механизъм 

за рециклиране на ресурси и третира околната среда като резервоар за отпадъци. 

Сегашният смисъл надгражда работата на Пиърс и Търнър и включва редица 

други идеи като концепцията "от люлка до люлка", която предполага безкраен 
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цикъл на употреба на ресурсите, биомиметиката или адаптирането на 

съществуващи в природата форми в технология, природния капитал - подход за 

оценяване на околната среда и други. Казано накратко – кръговата икономика 

цели да удължи жизнения цикъл на ресурсите, като сведе до минимум употребата 

на нерециклируемите отпадъци. 

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които е 
съставен, продължават да се използват по друг начин. Това се прави отново и 
отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на боклук. 

Тази иновативна концепция може да бъде решението на 
прекомерното генериране на отпадъци. Според доклад на Световната банка до 
2025 г. човечеството ще произвежда 2,2 милиарда тона боклук на година.   

Екопроектирането, рециклирането и други подобни мерки, заложени в кръговата 
икономика, могат да доведат до нетни икономии за предприятията в Европейския 
съюз в размер на 600 милиарда евро или 8% от годишния им оборот.  

Европейската комисия изчислява още, че допълнителните мерки за повишаване 
на производителността на ресурсите могат да доведат до увеличаване на БВП с 
близо 1% до 2030 г. и едновременно с това ще създадат над 2 милиона 
допълнителни работни места. 

Преходът към кръгова икономика също така ще намали екологичното 
замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини и ще засили 
иновациите и конкурентоспособността. 

През 2015 г. Европейският съюз прие план за кръговата икономика, в който 
определи приоритетните материали - земеделски продукти и отпадъци, дърво и 
хартия, пластмаси и метали. 

Година по-късно стартира проектът за кръгова икономика CESME за малки и 
средни предприятия в рамките на Програмата INTERREG Европа. Страните по 
проекта споделят опит, опитват се да идентифицират най-добрите практики и да 
предоставят насоки на малкия и среден бизнес как да се включи в кръговата 
икономика. CESME се очаква да продължи четири години до март 2020 г. 

Рим отдавна се бори с криза с битовите отпадъци, а Австрия има свободни 
мощности в завод за производство на енергия от боклук край Виена. Споделените 
пътувания, популярни у нас, също могат да бъдат причислени към кръговата 
икономика. Статистиката в Дания показва, че една кола превозва средно по 
1,4 души и стои паркирана около 23 часа на ден. Предприемачи създават 
платформата GoMore, през която продават празни места в автомобилите. Още от 
2005 г. милиони потребители я посещават, а 300 хиляди места са били заети. 
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Друг успешен пример - едно от премеждията пред производителя на бира 
Carlsberg е процесът по бутилиране, който е отговорен за 45% от въглеродните 
емисии, генирирани от заводите на компанията. Фирмата започва да си партнира 
с Датския технически университет, с когото успяват да създадат първата в света 
напълно разградима бутилка за бира. Тя е произведена от дървесни фибри. 

Изследвания сочат, че модната индустрия е втората най-замърсяваща в света 
заради дългата верига на добиване на материали, производство и транспорт. 
Според проучване на World Resource Institute средностатистическият потребител 
купува 60% повече артикули в сравнение с 2000 г., но използва всеки от тях 
двойно по-малко.  

Статистиката в Дания показва, че една кола превозва средно по 1,4 човека. Какво 
може да се направи с празните седалки са измислили други предприемачи. Те 
продават празни места в автомобилите чрез платформа. Още от 2005 г. милиони 
потребители я посещават, а 300 хиляди места са продадени. Днес споделените 
пътувания намират своето място във все повече европейски страни, включително 
България.  

Във френския град Бордо кръговата икономика намира приложение дори в 
строителството. Там е изградена сграда, като са използвани рециклирани инертни 
материали. Постройката е предназначена за социално настаняване.  

Текстилни компании, включително и на популярни марки, правят кампании за 
събиране на стари дрехи, които после рециклират и превръщат в нови модели.  

Тези примери нагледно показват как работи кръговата икономика. А резултатите 
са налице, макар и все още недостатъчни.  

В годините 2008 - 2016 г. дялът на рециклираните битови отпадъци в ЕС е 
нараснал от 37% на 46%.  

Около 8 милиарда тона материали се преработват в енергия или продукти всяка 
година в ЕС, но само 0,6 милиарда тона постъпват от рециклиране.  

Въпреки подобрението обаче, рециклираните материали задоволяват едва около 
10% от търсенето на материали в ЕС. 
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VI. ПРИМЕРИ, РЕШЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Ефективното използване на ресурсите и кръгова икономика 

Политиката на ЕС в областта на отпадъците 

има дълга история и традиционно е била 

съсредоточена върху по-устойчиво 

управление на отпадъците от гледна точка на 

опазването на околната среда. Пътната карта 

за ефективно използване на ресурсите в 

Европа и Пакетът за кръговата икономика 

следва да променят тази тенденция, като 

превърнат икономиката на ЕС в устойчива 

икономика до 2050 г. Четирите нови 

директиви за отпадъците в приетия 

неотдавна Пакет за кръговата икономика 

въвеждат нови цели за управление на 

отпадъците по отношение на предотвратяването, повторната употреба, 

рециклирането и депонирането на отпадъци. 

Всички продукти произлизат от природни ресурси. Икономиката на ЕС разчита в 

голяма степен на природните ресурси. Ако настоящите модели се запазят, 

влошаването и изчерпването на природните ресурси, както и генерирането на 

отпадъци ще продължат. В момента ресурсите се използват в мащаб, който 

застрашава шансовете на бъдещите поколения — и на развиващите се страни — 

да имат достъп до подобаващия им дял от ограничените ресурси. Понастоящем 

приблизително 16 тона материали се използват на глава от населението всяка 

година в ЕС, от които 10 тона се 

използват за материални запаси 

(инфраструктури, жилища, 

дълготрайни стоки) и икономиката 

оставя 6 тона като отпадъци. Около 

една трета от битовите отпадъци се 

депонират в депа и по-малко от 

половината са рециклирани или 

компостирани, със значителни 

различия между държавите членки. 

Рационалното използване на 

природните ресурси представлява 

едно от най-ранните съображения, свързани с околната среда, които са залегнали 

в основата на първите Европейски договори.  
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През декември 2015 г. Комисията 

представи план за действие за 

кръговата икономика и четири 

законодателни предложения за 

изменение на следните правни актове: 

а) Рамковата директива относно 

отпадъците; б) Директивата относно 

депонирането на отпадъци; в) 

Директивата относно опаковките и 

отпадъците от опаковки; и г) 

Директивите относно излезлите от употреба превозни средства, относно батерии 

и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и относно отпадъци от 

електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Някои от тези предложения бяха 

предизвикани от правни задължения за преразглеждане на целите за управление 

на отпадъците.  

Обща за ЕС цел за рециклиране на 65 % от битовите отпадъци до 2035 г. (55 % до 

2025 г. и 60 % до 2030 г.); 

Обща за ЕС цел за рециклиране на 70 % от опаковъчните отпадъци до 2030 г. 

Задължителна цел за депата за намаляване на депонирането с максимум 10 % от 

битовите отпадъци до 2035 г.; 

Забрана за депониране на разделно събирани отпадъци, като се изисква 

разделно събиране на биологичните отпадъци до 2023 г. и за текстила и опасните 

отпадъци от домакинствата до 2025 г.; 

Популяризиране на икономически инструменти за намаляване на депонирането; 

Опростени и подобрени 

определения и хармонизирани 

методи за изчисляване на 

равнищата на рециклиране в ЕС; 

Конкретни мерки за насърчаване на 

повторното използване и 

стимулиране на промишлената 

симбиоза — превръщането на 

страничен за един отрасъл продукт 

в суровина за друг; 
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Пластмасите в кръговата икономика 

В стратегията за пластмасите в кръговата икономика се определят основните 

предизвикателства, включително ниската степен на повторна употреба и 

рециклиране на пластмасовите отпадъци, емисиите на парникови газове, 

свързани с производството и изгарянето на пластмаси, както и наличието на 

пластмасови отпадъци в океаните. Комисията предлага всички опаковки от 

пластмаси да бъдат годни за рециклиране или повторно използване до 2030 г. С 

цел да се отбележи напредък към постигането на тази цел, стратегията представя 

широк спектър от мерки, съсредоточени в четири области: 1) подобряване на 

рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси; 2) ограничаване на 

замърсяването с пластмасови отпадъци; 3) привличане на инвестиции и иновации 

във веригата за създаване на стойност от пластмаси; и 4) овладяване на 

глобалните действия. 

Като част от Стратегията за пластмасите за справяне с разточителните и 

нанасящи вреда пластмасови продукти са определени нови строги нови 

ограничения по отношение на някои пластмасови продукти за еднократна 

употреба. Продуктите, които ще бъдат забранени в ЕС, включват пластмасови 

прибори (вилици, ножове, лъжици и пръчици), пластмасови чинии и сламки, 

съдове за храни и напитки, изработени от полистирол и памучни клечки за уши, 

изработени от пластмаса. От 2025 г. нататък държавите членки ще имат 

задължителната цел всички бутилки за напитки от PET да съдържат поне 25 % 

рециклирана пластмаса. До 2030 г. всички пластмасови бутилки ще имат поне 

30% рециклирано съдържание. 

 

Екоиновациите ― ключ към бъдещата конкурентоспособност  

Какво представляват екоиновациите? 

Екоиновации са тези които създават 

възможности за стопанска дейност и 

са полезни за околната среда, като 

предотвратяват или намаляват 

своето въздействие или като 

оптимизират потреблението на 

ресурсите. Екоиновациите са тясно 

свързани с начина, по който 

използваме природните си ресурси и 

с начина, по който произвеждаме и 

употребяваме, както и с идеите за 

екологична ефективност и екологични индустрии. Екоиновациите насърчават 

преминаването на фирмите производители от решения за краен продукт, към 
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подходи със затворен цикъл, които свеждат до минимум материалните и 

енергийните потоци чрез промяна на продуктите и производствените методи, като 

по този начин внасят конкурентно предимство в много предприятия и сектори. 

 Еко иновация е всяка иновация, водеща до значителен напредък към 

постигането на целта за устойчиво развитие чрез намаляване на 

въздействието на нашите производствени методи върху околната среда, 

увеличаване на устойчивостта на природата спрямо екологичния натиск 

или постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните 

ресурси. 

 Чрез подпомагане на нови процеси, технологии и услуги, които правят 

стопанската дейност по екосъобразна, екоиновациите помагат на Европа да 

оптимизира своя потенциал за растеж, като същевременно допринасят за 

справяне с общите ни предизвикателства, като например изменението на 

климата, недостига на ресурси и намаляващото биологично разнообразие. 

 Еко иновациите са също и възможност за предприятията — те водят до 

намаляване на разходите, помагат да се използват новите възможности за 

растеж и укрепват имиджа на предприятието пред клиентите му. Ето защо 

ЕС трябва да ускори превръщането на добрите идеи в стопански дейности 

и промишлено развитие чрез премахване на икономическите и 

регулаторните бариери и чрез насърчаване на инвестициите, търсенето и 

информираността. 

 

Европейска схема за екомаркировка 

Eкомаркировката е доброволна 

инициатива за сертифициране на 

екологичните показатели на продукти и 

услуги. За присъждането на сертификат, 

тези продукти и услуги следва да 

отговорят на специфични критерии за 

редуциране на въздействието им върху 

околната среда, разработени за всяка от 

продуктовите групи. Това означава, че тя е 

доброволна инициатива, основаваща се на 

различни критерии, в рамките на която 

независима трета страна дава правото на 

използване на маркировката като 

доказателство за добрите екологични 

показатели на един продукт по време на целия му жизнен цикъл. 

Намаляването на въздействието на продуктите и услугите върху околната 

среда се оценява от момента на производството им, през употребата, до 
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крайното им обезвреждане. Това прави екомаркировката на ЕС изключително 

надеждна. 

Логото на екомаркировката на ЕС гарантира на потребителите, че продуктът, 

който те купуват, оказва по-малко въздействие върху природните ресурси, 

отколкото другите подобни продукти, предлагани на пазара. Според проучване 

на Eurobarometer от април 2009 г., 40% от анкетираните са запознати с 

европейската схема за екомаркировка. 

Повече от 80% от запитаните потребители заявяват, че обръщат внимание на 

екологичните аспекти на продуктите, а 47% процента търсят логото на 

екомаркировката. Това е доказателство за определящата роля на тази схема 

за поведението на пазаруване. Към настоящия момент схемата е приложима 

за всички продукти и услуги, с изключение на храни, напитки, фармацевтични 

продукти и медицински устройства. 

Досега са сертифицирани хиляди продукти от голямо разнообразие продуктови 

групи, включително текстилни изделия, детергенти и обекти за туристическо 

настаняване. От внедряването на екомаркировката от Европейската комисия 

през 1992 г. до септември 2015 г. са сертифицирани 44 771 продукта и услуги. 

Продукти и критерии 

Критериите за екомаркировката на ЕС се основават на екологичните 

показатели на продуктите, като се отчитат най-новите стратегически цели на 

Общността в областта на околната среда. Те определят на какви екологични 

изисквания трябва да отговаря даден продукт, за да може да носи 

екомаркировката на ЕС. 

При определянето на такива критерии се вземат предвид най-значителните 

въздействия върху околната среда, по-специално въздействието върху 

изменението на климата, върху природата и биоразнообразието, 

потреблението на енергия и суровини, генерирането на отпадъци, емисиите 

във всички видове среда, замърсяването чрез физични въздействия и 

употребата и изпускането на опасни вещества. 

Сред другите фактори, които се 

отчитат при разработването на 

критериите, е заместването на 

опасни вещества с по-безопасни 

или употребата на алтернативни 

материали или изработка, когато 

това е технически осъществимо. 

Такива са и потенциалът за 

намаляване на въздействието 

върху околната среда, дължащо 
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се на трайността и възможността за повторна употреба на продуктите, нетният 

екологичен баланс между ползите и тежестите за околната среда, включително 

и аспекти на здравето и безопасността, на различните етапи от жизнения 

цикъл на продуктите. 

Решения на Европейската комисия за установяване на екологични критерии 

има за следните 35 продуктови групи:  

 промишлени и институционални перилни препарати;  

 промишлени и институционални препарати за автоматични 

съдомиялни машини;  

 универсални почистващи средства и почистващи средства за 

санитарни помещения;  

 препарати за съдомиялни машини; 

 препарати за ръчно миене на съдове;  

 перилни препарати; сапуни, шампоани и балсами за коса;  

 абсорбиращи продукти за лична хигиена;  

 смазочни материали;  

 санитарни арматури;  

 бои и лакове за вътрешно и външно боядисване;  

 подобрители на почвата;  

 растежни среди;  

 термопомпи;  

 светлинни източници;  

 персонални компютри;  

 преносими компютри;  

 телевизори;  

 копирна и графична хартия;  

 хартия тип „тишу”;  

 печатни изделия;  

 вестникарска хартия;  

 матраци;  

 мебели от дърво; 

 дървени подови настилки; 

 текстилни подови настилки;  

 твърди настилки и облицовки;  

 обувни изделия;  

 текстилни изделия;  

 къмпинг услуги;  

 туристическо настаняване;  

 оборудване за получаване на изображения; 

 промивни тоалетни;  

 изделия от преработена хартия;  
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 водогрейни топлоизточници. 

Критериите се преразглеждат средно на всеки четири години, за да бъдат 

отразени технически иновации като еволюцията на материалите, 

производствените процеси, технологиите за ограничаване на емисиите и 

промените в пазара. По този начин производителите и потребителите могат да 

бъдат сигурни, че екомакировката на ЕС съответства на най-високите 

екологични показатели. 

Критериите за присъждане на екомаркировка на универсални почистващи 

препарати, например, контролират токсичността за водни организми, 

биоразградимостта на повърхностно активни вещества, съдържанието на 

вещества или смеси, които са изключени или ограничени за употреба, 

ароматни вещества, летливи органични съединения, фосфор и др. 

За водогрейни топлоизточници се разглеждат характеристики като минимална 

енергийна ефективност, вид на хладилен агент и второстепенен хладилен 

агент, максимално допустими емисии на парникови газове, азотен оксид, 

въглероден оксид, органичен газообразен въглерод, прахови частици и 

съдържанието на опасни вещества и смеси. 

 

Процедура по присъждане на екомаркировка на ЕС 

За екомаркировката на ЕС могат 

да кандидатстват производители, 

вносители, доставчици на услуги, 

търговци на едро и дребно. 

Търговците на едро и дребно 

могат да кандидатстват само за 

продукти, които се предлагат на 

пазара под тяхната собствена 

търговска марка. Операторите, 

желаещи да използват 

европейската екомаркировка, подават заявление до компетентния орган, който 

за България е Министерство на околната среда и водите. 

То може да обхваща един продукт или гама от продукти, независимо от това 

колко на брой различни наименования или марки се използват за този 

продукт/тези продукти. Затова заявителят следва да докладва всички 

търговски наименования или вътрешни референтни номера на производителя 

на въпросния продукт или продукти в процеса на подаване на заявление. 

Когато се кандидатства за присъждане на екомаркировка на формулиран 

продукт, всички химични вещества и смеси, използвани в продукта, трябва да 

се представят като част от заявлението. Ако съгласно критериите за 
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екомаркировка на ЕС е необходимо производствените обекти да отговарят на 

определени изисквания, те трябва да бъдат изпълнени във всички обекти, в 

които се произвежда съответният продукт. За доказване съответствието на 

екологичните показатели на продукт се изисква извършването на изпитвания. 

Компетентните органи признават с предимство изпитванията в лаборатории, 

акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Цената на екомаркировката на 

ЕС е възможно най-ниска за заинтересованите фирми. Разходите за 

присъждане на европейската екомаркировка и годишните такси могат да 

варират за различните продуктови групи. В случай че притежателят на лиценза 

иска да разшири гамата на обхванатите в него продукти, след като вече е била 

присъдена екомаркировка на ЕС, важат няколко условия. Когато се изисква 

разширение с нови вътрешни референтни номера/търговски наименования на 

производителя, при което не се засяга съответствието с критериите, 

съответната информация следва да се изпрати на компетентния орган. 

След извършването на преглед и ако заявлението бъде одобрено, 

компетентният орган издава преработен лиценз, в който са добавени 

нови/допълнителни вътрешни референтни номера/търговски наименования на 

производителя. Разширение или изменение с нови технически характеристики, 

при което се засяга съответствието с критериите (например нови материали), 

трябва да бъде одобрено от компетентния орган, преди те да бъдат 

използвани. 

Добавянето на нови доставчици или заместването на такива също следва да 

бъде одобрено от компетентния орган, след като му се предостави 

актуализиран списък на доставчиците и подходяща документация, доказваща 

съответствието им с критериите. 

 Проверка на съответствието 

Операторите носят отговорност за 

това продуктите или услугите, на 

които е била присъдена 

екомаркировка на ЕС, винаги да 

остават в съответствие с 

определените критерии. След като 

е предоставен лиценз за 

екомаркировка на ЕС, 

притежателят на лиценза е длъжен 

да поддържа документацията на 

заявлението в актуален вид. 

Когато са необходими непрекъснати изпитвания или измервания, операторите 

са отговорни за архивирането на резултатите от изпитванията и воденето на 

друга съответна документация. Невинаги се налага тази документация да бъде 
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изпращана на компетентния орган, освен когато съществува изрично изискване 

това да се направи, но тя трябва да бъде на разположение по всяко време при 

поискване. 

В случай че продуктът престане да е в съответствие с критериите в който и да 

е момент от периода на валидност на лиценза за екомаркировка на ЕС, това 

трябва да бъде докладвано на компетентния орган незабавно, заедно с 

обяснение за причините за несъответствието. Компетентният орган взема 

решение какви действия да 

предприеме, например искане за 

допълнителни измервания, 

временно прекратяване на 

лиценза и др. 

Компетентният орган има 

правото да предприеме всички 

необходими проучвания, за да 

наблюдава текущото 

съответствие на притежателя на 

лиценз с критериите за 

екомаркировка на ЕС и с 

условията за използване и клаузите на договора. За тази цел компетентният 

орган може да изиска всички съответни документи, необходими за доказване 

на това съответствие. Освен това компетентният орган може във всеки един 

момент и без предизвестие да изиска достъп до помещенията на 

предприятието. 

 

ЕТО НЯКОЛКО НАЧИНА, ПО КОИТО ВСЕКИ ОТ НАС МОЖЕ ДА  ДОПРИНЕСЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО 

НА ЕДНА ЧИСТА ПРИРОДА 

 

Не е далеч моментът, в който екологична катастрофа, подобна на тези в 

грандиозните холивудски продукции, би могла да стане истински факт. В 

последните години все повече се наблюдава сериозна промяна в климата на 

много страни, сред които е и България и Турция. Доскоро известна с четирите си 
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сезона, днес времето в двете страни все по-често варира от зима на лято и 

обратното, без да се проявят типичните преходни пролет и есен. Всички тези 

негативни последствия са резултати от човешката дейност. Същевременно всеки 

един от нас може с малко да допринесе за подобряването на околната среда. 

Замърсяването на природата води след себе си необратими последици, които 

трябва да бъдат спрени навреме, преди да сме станали свидетели на 

непоправими резултати. Качеството на храните е друга много сериозна тема, на 

която също все повече се обръща внимание. Всеки един човек може да направи 

малки стъпки, така че да спомогне за предотвратяване на замърсяването на 

природата. 

Как пушачите могат да повлияят върху замърсяването на природата? 

Не хвърляйте фасовете си на земята. Разбира се, най-добре е, ако можете да 

откажете цигарите – това ще бъде по-здравословно и за самите вас. Ако все пак 

сте страстен пушач, хвърляйте фасовете в кошчета или на обозначени за това 

места. Цигарените угарки не са биоразградими и съдържат изключително 

токсични разтворими химикали. Един фас, хвърлен на земята, може да остане там 

в продължение на 25 години, като в това време изхвърля в околната среда 

химикали като арсен, амоняк, ацетон, бензен, кадмий, формалдехид, олово и 

толуол. След това от тази почва поникват растения, които докато растат, поемат 

отровните вещества в себе си. 

Вреди върху околната среда, причинени от шофирането 

Със сигурност ви е писнало да слушате за вредните емисии, които изхвърлят 

автомобилите и за мръсния въздух, причинен от тях. Въпреки това обаче, 

големите градове буквално се задушават от изгорели газове, особено в пиковите 

часове на натоварен трафик. Ако можете, карайте електрически или хибриден 

автомобил или пък използвайте безоловен бензин. 

Автомобил 

Поддържайте автомобила си в 

добро състояние, за да 

избегнете вредните емисии. 

Така, разбира се, плащате и 

по-малко за повреди навреме, 

отколкото по-късно, когато 

ремонтите са сериозни и скъпи.  

Споделено пътуване 

Споделете автомобила си с 

колеги или приятели, когато пътувате в една и съща посока или работите на едно 

и също място. Така хем ще си имате компания, хем ще спестите пари от горивото. 

Ако обичате да карате колело, използвайте го, за да се придвижвате до работа, 
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когато времето и местоположението на работното място позволяват. 

Никога не горете на открито място отпадъци, особено химикали и 

пластмаси 

Това се оказа особено голям проблем за големите градове в някои зимни дни, 

защото една част от хората използват дрехи или отпадъци, като средство за 

отопление. Освен чисто неприятната миризма, изхвърляните вредни вещества в 

атмосферата са стотици. 

Рециклирайте 

Използвайте различни начини за рециклиране на стари вещи. Вместо да оставяте 

в боклука старите си електроуреди, потърсете фирма, която се занимава с 

рециклирането им. При производството на електроуреди се използват над 1000 

различни материала. Ако не се рециклират, те започват да изтичат в околната 

среда и замърсяват природата.  

Компостирайте 

Започнете да компостирате листата 

и тревата от вашия двор и 

хранителните остатъци от вашата 

кухня. Така ще можете да намалите 

боклука си, като същевременно 

подобрите почвата в двора си. 

Реално след преминаване на 

процеса по компостиране може да 

използвате сместа за подхранване 

на почвата в градината си. 

Използвайте възобновяеми 

енергийни източници, за да ограничавате замърсяването на природата 

Инвестирайте в поставянето на слънчеви панели за топла вода. Оставяйте 

прането си да изсъхне на слънце, за да сведете до минимум използването на 

електричество от употребата на сушилня. 

Купувайте местни храни и стоки 

Колкото и да ви е странно, подобен съвет има сериозна обосновка – пести се 

гориво за транспортиране на стоки от чужбина. И респективно – намалява се 

замърсяването на природата. 

Използвайте природните ресурси 

Огледайте се около къщата си и вижте няма ли как да си пригодите резервоар за 

съхранение на дъждовна вода, така че да имате алтернативен източник за 

поливане на цветните лехи например. 
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Ограничете използването на неразградими материали 

Използвайте и купувайте продукти, които са екологични или са направени с 

биоразградими материали. Избягвайте пластмасата. Винаги носете текстилна 

торбичка, когато пазарувате. Найлоновите торбички не се разграждат с 

десетилетия. Затова използвайки текстилни заместители предотвратявате 

замърсяването на природата. 

Грижете се за околната среда 

Засадете повече дървета. Ако имате възможност, поставете повече дръвчета в 

двора или пред блока. Те почистват въздуха, осигуряват кислород и разкрасяват 

околната среда. Ако притежавате бизнес, се уверете, че сте взели предвид 

въздействието на вашите бизнес практики върху околната среда. 

Да сложим край на лошите 

навици 

Понастоящем в ЕС се използват 

100 милиарда пластмасови 

торбички годишно. Това е 

огромно количество отпадъци, 

тъй като много често торбичките 

се използват само веднъж. 

Много от тях се озовават в 

океаните и моретата. 

Една скорошна мярка за борба с това пилеене на ресурси и замърсяване е новата 

директива на ЕС за пластмасовите торбички. Тя задължава държавите членки да 

намалят драстично използването на тънки пластмасови торбички за пазаруване. 

Как се справят държавите членки? 

Броят на използваните пластмасови торбички на човек се различава значително 

между отделните държави членки. Някои вече са постигнали впечатляващи 

резултати в ограничаването на употребата им. Благодарение на мерките, 

предприети през последните няколко години, в Дания и Финландия средното 

годишно потребление на тънки пластмасови торбички е само четири на човек. В 

Ирландия, след въвеждането на налог през 2002 г., потреблението на 

пластмасови торбички за еднократна употреба намаля от 328 на човек годишно до 

18 — намаление с почти 95 %. В другия край на скалата има държави, в които 

използването на пластмасови торбички през 2010 г. е било далеч над средното — 

например 269 торбички в Гърция и 421 торбички в България. Близо 80 % от 

отпадъците в морето идват от сушата. Повечето от тях са пластмасови. Вече 

намираме пластмасови торбички в стомасите на морски птици и изхвърлени на 

брега китове, така че очевидно е време да се предприемат действия 
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Според новата Директива за пластмасовите торбички националните правителства 

трябва да гарантират, че до края на 2019 г. годишното потребление няма да 

превишава 90 тънки пластмасови торбички на човек. До края на 2025 г. този брой 

трябва да спадне до 40 торбички на човек. За да постигнат тези цели, те могат да 

прилагат различни мерки. Тези мерки включват такси или налози, или национални 

целеви показатели за намаляване на потреблението. Целите могат да бъдат 

постигнати чрез задължителни мерки или споразумения с икономическите 

сектори. Възможно е също така да въведат забрани за използването на 

пластмасови торбички — ако те са в съответствие със законодателството на ЕС. 

Държавите членки трябваше да информират Комисията до ноември 2016 г. за 

начина, по който ще прилагат новите правила. 

Някои държави избраха да въведат задължителни такси. Други, като например 

Германия и Австрия, решиха да сключат споразумения със сектора за търговия на 

дребно. 

Франция и Италия пък забраниха използването на всички пластмасови торбички с 

изключение на биоразградимите и компостируемите. Обединеното кралство и 

Холандия, на свой ред, избраха въвеждането на такси за торбичките. И в Естония 

торбичките вече няма да се предлагат безплатно. 

Европейската комисията дава приоритет на прилагането на Директивата на ЕС за 

пластмасовите торбички и вече изпрати предупредителни писма до онези 

държави членки, от които не е получила информация в рамките на определения 

краен срок. 

Ограничаването на употребата на пластмасови торбички обаче е само един от 

елементите на преминаването към по-устойчиво потребление и е с цел да се 

намали изхвърлянето на пластмаси в околната среда. 

 

Създавайте си полезни практики – изхвърляйте отпадъците разделно, не си 

хвърляйте фасовете през прозореца на автомобила. Вместо да купувате всеки 

път найлонови торбички от магазина, купете си здрава и удобна текстилна такава. 

Много супермаркети предлагат торбички за пазар за многократна употреба, които 
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са брандирани с логото на съответната верига. Сметнете, че ако една такава 

торба струва 3 лв., а една найлонова торбичка 10 стотинки, първата ще бъде 

дългосрочна инвестиция, докато втората ще отиде в коша почти веднага. 

Текстилните торби може да се ползват с години, което в дългосрочен план ще ви 

спести пари. Ако имате възможност, използвайте градски транспорт вместо 

автомобил. Намаляването на трафика е ключов момент за предотвратяването на 

замърсяването на природата. 

Каква ще бъде околната среда в Европа, България и Турция след 25 години? Ще 

постигнем ли общата цел „да живеем добре в пределите на нашата планета“? Ще 

съумеем ли да ограничим глобалното затопляне и да изградим устойчиви на 

изменението на климата градове, заобиколени от природа в добро състояние? 

Както стана ясно в неотдавнашните избори за Европейски парламент, 

европейците са все по-загрижени. Следващото поколение европейци призовава 

за спешни действия, но по какъв начин техните искания за устойчиво бъдеще ще 

повлияят на европейските политики в областта на околната среда и социално-

икономическото развитие? 
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