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Енергия 
 
 

Енергията съпътства всяка 
човешка дейност: стопля 
домовете, задвижва колите 
и машините, оре почвата. 
Усвояването на световните 
енергийни запаси доведе 
до невиждано повишаване 
на стандарта на живот. 
Днес хората са дотолкова 
зависими от използването 
на енергията, че е трудно 
да си представим как биха 
оцелели без нея.  



Енергийни ресурси 
 
 

Енергията се добива от 
различни суровини. В 
Европейския съюз 56 % от 
енергията се получава чрез 
изгарянето на изкопаеми 
горива (въглища, природен 
газ и петрол). Използва се и 
ядрена енергия (35%) и 
възобновяеми енергийни 
ресурси (9%). 
 
В Централна и Източна 
Европа чрез изгаряне на 
горива се добиват около 80% 
от енергията, ядреното гориво 
осигурява 12%, а 
възобновяемите енергийни 
ресурси — 8%.  



 
 
 

Първични и дериватни 
енергийни източници 

 
  Първични енергийни източници се наричат невъзобновяемите 

(изкопаеми твърди горива, суров петрол, природен газ), както и 
възобновяемите суровини (хидроенергия, геотермална енергия, 
енергиите на биомасата, вятъра и слънцето). Използването им 
варира в различните европейски страни.  
 
Първичните източници на енергия могат да бъдат разделени в 
зависимост от влиянието си върху парниковия ефект на горива 
с високо съдържание на въглерод (изкопаеми твърди горива, 
петрол, природен газ), горива с ниско съдържание на въглерод 
(биомаса) и горива, несъдържащи въглерод (вятър, слънце, 
хидро-, геотермална и ядрена енергия). 
 
От първичните енергийни източници се получават така 
наречените дериватни енергийни източници, които са 
подходящи за директно използване от крайните консуматори. 
Това са електричеството, различните петролни продукти и 
топлинната енергия.  



Въздействие върху околната 
среда  

По време на производствения цикъл (от 
получаването до консумацията), всички 
видове енергия в някаква степен оказват  
въздействие върху околната среда  . 

 
 

Изгарянето на изкопаемите твърди и течни  
горива е съпроводено с отделяне на  
киселинни газове, прах, сажди и други  
замърсители. Добивната дейност в 

откритите  
рудници води до промени и разрушаване 

на  
естествения ландшафт. Ядрените централи  
носят рискове, а складирането и 

третирането  
на ядрените отпадъци е скъп и все още  
технически нерешен проблем. Енергия 

може  
да бъде получена и чрез по-чисти методи,  
като се използват възобновяеми енергийни  
източници - слънце, вятър, топла 

минерална  
вода или биомаса.  

http://education.rec.org/bg/energy/intertable/intertable09.shtml


Изкопаеми твърди горива 
 Изгарянето на твърди изкопаеми горива е най 

разпространеният начин за производство на енергия. Всеки 
един от процесите в рамките на това производство влияе 
негативно върху околната среда: минна дейност, извличане, 
преработване, транспорт, изгаряне, конверсия на енергията и 
отделяне на отпадъци. В хода на процеса се отделят емисии на 
CO2, SO2, NOX, прах и твърди частици. CO2 е главният 
виновник за парниковия ефект, докато SO2 и NOX спомагат за 
образуването на киселинните дъждове и заедно с праха 
влошават качеството на въздуха. 

 
В световен мащаб изгарянето на твърди и течни горива за  
нуждите на енергетиката, транспорта и индустрията е източник  
на около 80% от отделените емисии на CO2. Що се отнася до  
европейските държави, там процентите са около 30. 

 
 

Количеството на CO2, отделен при производството на едно и  
също количество енергия, зависи от вида на горивата.  
Например при изгарянето на въглища отделеният CO2 е два  
пъти повече, а при изгарянето на петролни продукти — един 

път  
и половина повече, отколкото при изгарянето на природен газ.  
По този начин съотношението на отделяния CO2 при  
производството на едно и също количество енергия в случаите  
на използване на въглища, петрол и природен газ може да се  
представи математически като: 2:1,5:1. 
Твърдите горива са най-сериозният замърсител на околната 
среда.  



Ядрена енергия 
 

 
Нормалната работа на една ядрена 
централа не представлява сериозна 
заплаха за околната среда. 
Проблемите възникват около 
съхраняването и третирането на 
отработеното ядрено гориво, както 
и от опасността от аварии. 
Продължителното съхраняване на 
ядреното гориво буди опасения и е 
сериозен проблем, за който все 
още няма надеждни технически 
решения. 
 
Опасенията се засилват и от 
рисковете и проблемите, които ще 
възникнат след извеждането на 
ядрената централа от експлоатация 
и погребването й.  



В България 
 

 
Общата инсталирана производствена 
мощност на електроенергия в България е 
около 11 650 мегавата — от тях 55 % се 
падат на топлоцентралите, 32 % на 
атомната централа "Козлодуй" , а 
останалото на водноелектрическите 
централи.  
 
Около 50 % от енергийните ресурси се 
използват от промишлеността и 
транспорта, 30 % — в бита, 13 % за 
различни видове услуги и около 7 % за 
други нужди. 
 
Произведената през 2001 
електроенергия е 44 654 мил. kвч. Около 
85 % от нея е използвана за нуждите на 
страната, а останалото количество е 
изнесено.  



Енергийни ресурси в България 
 
 

 
 
 
 
 
Основният собствен енергиен ресурс са твърдите 
горива, като промишлено значение имат само 
въглищата. 90 % от запасите на въглища в България 
представляват най-млади кафяви въглища, наречени 
лигнити. Най-големият басейн на лигнитни въглища е  
Източномаришкитя — там е разположен енергийният  
комплекс "Марица-Изток". В него се добива около  
25% от електроенергията на страната. На второ  
място по значимост се нареждат западномаришките  
лигнити. Следват лигнитите от Софийския и  
Чокуровския басейн. Значителни енергийни  
мощности са изградени на базата на кафяви въглища  
с основни находища Пернишкия и Бобовдолския  
басейн, като запасите на тези въглища се изчисляват  
на около 9 % от общите запаси. Сравнително по- 
малко промишлено значение имат добиваните от  
Свогенския и Балканския басейн антрацитни и черни  
каменни въглища.  

Въздействие върху околната среда 
 
 

Енергийният отрасъл и по-специално  
топлоелектрическите централи на твърди горива и  
мазут са основен източник на замърсяване на  
атмосферния въздух с прах, серни и азотни оксиди. От  
термичните централи се изхвърлят и най-големите  
количества (над 95 % от емитираните в България)  
въглероден диоксид, който е основен парников газ. 

 
 

Високото съдържание на сяра (3,5%) в използваните  
въглища от термични централи в страната е основен  
проблем за околната среда на България. Само два  
блока са съоръжени със сероочистващи инсталации —  
блок 7 и 8 в ТЕЦ "Марица Изток 2". 

 
 

Мониторингът на вредните емисии, изпускани от ТЕЦ,  
се извършва от контролните органи на Министерството  
на околната среда и водите (МОСВ) и чрез собствени  
измервания в централите. Цялостни наблюдения и  
измервания на замърсяването на всички компоненти на  
околната среда се извършва от Националната система  
за мониторинг на околната среда към МОСВ. 

 



 
 
Законодателство и енергийна 
ефективност 
 
В съответствие със Закона за енергетиката и енергийната ефективност и 

с оглед провеждането на държавна политика за енергийната ефективност 
в България е създадена Агенция за енергийна ефективност към 

Министерството на енергетиката и енергийните ресурси. По различни 
национални и международни програми за насърчаване на енергийната 

ефективност са създадени Център за енергийна ефективност към 
Министерството на икономиката, няколко регионални центрове за 

енергийна ефективност - в София, Пловдив, Стара Загора, Ловеч и др., 
Общинска мрежа за енергийна ефективност, в която членуват над 40 

български общини, Черноморски регионален енергиен център и др. В тази област 
работят и много не правителствени организации. Редица международни програми 

за енергийна ефективност (SАVE I/II, PHАRE, GEF, TERMI, JICА и др.), както и 
Националният фонд за опазване на околната среда и Доверителният екофонд в 

България финансират проекти за енергийна ефективност.Съгласно Закона за 
енергетиката и енергийната ефективност произведената енергия от възобновяеми 
енергийни източници и от централи за комбинирано електро- и топлопроизводство 

следва да се изкупува на преференциални цени.  



Транспорт 
 

 
Днешният свят и 
стандартът на живот биха 
били немислими без 
съвременния транспорт. 
Хората се възползват не 
само от свободата да 
работят на места, 
отдалечени от домовете 
им, където условията и 
доходите са по-
благоприятни, но и от 
снабдяването с по-евтини 
стоки, от пътуване и 
почивка на екзотични 
места.  



Транспорт и околна среда 
 

 
Ефективната транспортна система е от изключителна важност за развитието 
на икономиката. Свободата на придвижване се смята за съществена 
придобивка на съвременния човек. Интеграцията на националните пазари, 
общият икономически подем и по-високите доходи на хората допринасят за 
развитието на транспортния сектор. 
 
При все че ползите от транспорта са неоспорими, те си имат своята висока 
цена. Един от големите проблеми е, че докато клиентът покрива само част от 
цената, обществото солидарно заплаща останалата, изразяваща се в косвени 
ефекти като замърсяване на въздуха и транспортни произшествия. 
 
В рамките на вътрешния пазар транспортът често е посочван като стопанския 
сектор с най-пагубно въздействие върху околната среда. Построяването и 
поддържането на транспортната инфраструктура ангажира значителна част от 
разходите на държавата. Към тях трябва да се прибавят цената на 
транспортните злополуки, шумът, замърсяването на въздуха, разходът на 
енергийни и материални ресурси. 
 



Емисии 
 

 
 

В момента на транспорта се пада най-големият дял от 
изхвърляните в атмосферата парникови газове — около 80 % 

от 
емисиите на (CO2  
и около 60% от емисиите на NOX. 
NOX са резултат от изгарянето на горивата при високо 

налягане и  
температура, допринасяйки индиректно за образуването на  
киселинните дъждове  . Азотните оксиди имат пряка роля за  
парниковия ефект   и разрушаването на озоновия слой  .CO се  
получава в резултат на непълното изгаряне на горивото в  
бензиновите двигатели. Той е опасен за здравето газ, който  
нарушава снабдяването на организма с кислород чрез кръвта. 

 
Емисии на ЛОС се отделят при непълното изгаряне на 

горивата и  
вследствие на изпарение от двигателите и бензиностанциите. 
ЛОС директно допринасят за образуване на озон в 

тропосферата. 
 

Фини прахови частици се образуват най-вече при работата на  
дизеловите двигатели — около 50 пъти повече, отколкото при  
бензиновите. Те могат да останат във въздуха продължително  
време, като допринасят съществено за образуването на смог.  
Фините твърди частици са опасни за здравeто — те могат да  
проникнат и останат завинаги в белите дробове, 
предизвиквайки заболявания на дихателната система и рак. 

 
Разливането на петролни продукти при рутинна дейност или 
по невнимание замърсява почвата, реките и океаните.  

http://education.rec.org/bg/acidification/index.shtml
http://education.rec.org/bg/climate_change/index.shtml
http://education.rec.org/bg/ozone_depletion/index.shtml


Транспортната инфраструктура се състои от шосета,  
железопътни пътища, пристанища, гаражи, депа и  
паркинги и никога не би могла да бъде неутрална по  
отношение на околната среда. Тя "окупира" земя,  
която би могла да бъде използвана за други нужди  
или пък да остане в естествения си вид. 

 
 

 
 
Построяването на транспортни съоръжения води до  
необратимо увреждане на естествените природни  
местообитания. В много случаи не се извършва  
рекултивация на терени (след разсипване или  
разливане на опасни вещества), кариери или  
изоставени железопътни трасета. 

 
 

Транспортната инфраструктура пресича естествените  
природни местообитания и възпрепятства  
придвижването и миграцията на животните. 

 
 

Във всички европейски страни шосейната мрежа е  
много по-дълга от железопътната. С най-големи 
темпове в Европа се строят магистрали.  
 
Няма моторизиран транспорт, който да е безвреден  
за околната среда. Някои видове транспорт обаче,  
като железопътния и речния, имат по-слабо  
въздействие върху околната среда в сравнение с  
шосейния и въздушния транспорт.  



 
Нарастване на нуждата от транспорт 
 
 

Увеличаващите се нужди от  
транспорт са неизбежен резултат  
от наслагването на няколко  
фактора, като икономически  
растеж, промени в структурата на  
промишлеността, по-голям пренос  
на товари, както и социално- 
икономически причини, свързани с  
растящите доходи и интереса към  
повече пътувания. 

 
В последните години реалните  
разходи  на частния пътнически и  
товарен  транспорт са  
намалели,докато  разходите в 
обществения транспорт са  
се увеличили. 

 



 
 
Икономически растеж 
 
 Промените в характера и обема на икономиката незабавно се  

отразяват върху транспортната система. Последните  
десетилетия на ХХ век се характеризират с постепенно  
преместване на индустриалните предприятия от градските  
центрове към предградията, като по този начин  
икономическата дейност се децентрализира.  

 
 

Развитието на услугите допринася за по-нататъшното развитие  
и разклоняване на транспортната система. С увеличаването на  
Началните и крайните точки на транспортните направления 
гъвкавостта и скоростта се превръщат в ключови параметри на  
транспортните услуги. 

 
 

В стремежа си да оптимизират производството и да намалят  
разходите за складиране някои предприемачи залагат на  
системата на доставки "just-in-time" (точно навреме). Това  
довежда и до промяна в характера на товарите — от големи и  
тежки товари към по-леки и по-скъпи. Така намалява размерът  
на товарите за сметка на увеличаване на честотата на 
доставките. 

 
Отварянето на страните от Централна и Източна Европа към 
останалата част на континента предизвика развитие на 
търговските връзки и необходимост от увеличаване на преноса 
на товари и пътници. Очаква се шосейният транспорт между 
Западна и Източна Европа да се увеличи четири пъти, а 
железопътният — три пъти.  



 
 
Пътнически транспорт 
 
 Демографските промени и нарастването на доходите 

на хората доведоха до по-голям брой на частните  
автомобили и увеличаване на времето за отпуски и  
развлечения. Годишните темпове, с които се  
увеличават автомобилите в Централна и  
Източна Европа, са по-високи от тези в Западна  
Европа. 

 
 

Все повече европейци пътуват със самолет —  
особено предпочитан е въздушният транспорт от  
туристите през лятото. Като цяло обаче, броят на  
полетите не нараства със същите темпове като броя  
на пътниците, което се дължи на използването на по- 
големи самолети. 

 
 

Функционалното раздробяване на земята на местно  
ниво (за производства, офиси, места за отдих,търговски  
обекти) допринася за увеличаване на ежедневните 
пътувания. Много услуги могат да се получат само на  
определени отдалечени места, до които се налага да се 
пътува. Типичен  пример са супермаркетите, 
разположени извън града — това са и едни от най-често 
посещаваните места. 

   



Какви са алтернативите? 
 

 
Нови горива 
 
Използването на нови горива като етанол или водород е 
свързано с осъществяването на по-чист горивен процес. При 
използването на етанол отработените газове са водни пари 
и CO2, а при изгарянето на водород — само водни пари. 
 
Големият недостатък на тези горива е, че трябва да се 
построи и развие нова инфраструктура за зареждане с 
гориво. Безопасното използване на водорода като гориво в 
двигателите е все още не напълно решен проблем. 
 
В редица страни на Централна и Източна Европа са 
създадени двигатели, задвижвани от природен газ, които 
заместват успешно силно замърсяващите дизелови 
двигатели, използвани от автобусния парк в тези страни. 



Промишленост 
 
 

Промишлената революция 
променя завинаги хода на 
човешкото развитие, давайки 
простор на новите технически 
открития. Едновременно с 
бурното развитие на 
фабриките, хиляди селяни са 
принудени да потърсят по-
добре платена работа в 
градовете, изоставяйки 
традиционните земеделски 
стопанства. Като цяло, 
жизненият стандарт се 
повишава — има повече 
работни места, повече храна, 
повече стоки. 
Какво още би следвало да 
научим за промишлеността?  



Промишленост и околна среда 
 
 
Въздействието на промишлеността 

върху 
околната среда включва: 

 
• замърсяване на въздуха, водата, почвата 
и земята; 
 
• генериране на отпадъци; 
 
• консумация на значими количества вода; 
 
• блокиране на големи площи . 
 



Как въздейства 
промишлеността върху 
околната среда 
 

Европейската промишленост допринася за  замърсяването на въздуха чрез отделянето на 
• 25% от световните емисии на ЛОС. 

 
Промишлеността причинява 

• 10% от заобикалящия ни шум. 
 
Европейската промишленост консумира: 
        • 53% от използваната вода и е източник на: 

 
        • 7% от всички фосфати и  

 
        • 10% от всички нитрати, изхвърляни във водата.  
 
На промишлената дейност се падат: 
        • 29% от отделените отпадъци.  
 
Промишлената дейност в Европа има своя дял във факторите, водещи до 
климатични промени. Тя емитира: 

 
• 30% от световните емисии на CO2; 
 
• 7% от световните емисии на N2O.  

 
Европейската промишленост допринася за разрушаването на озоновия слой чрез 
отделянето на 

 
• 36% от световните емисии на фреони 

 



Инцидентът в Бая Маре 
 

 
На 30 януари 2000 се скъсва защитната дига на открит 
резервоар за съхраняване на отпадъчни води, 
собственост на румънската компания Аurul SА Compаny в 
Бая Маре. В резултат се изливат около 100 000 кубични 
метра течна и суспендирана маса, съдържаща между 50 и 
100 тона цианиди, мед и други тежки метали. 
 
Разкъсването на дигата е причинено най-вероятно от 
комбинация на дефекти при строителството, неочаквани 
технологични грешки и лоши атмосферни условия.  
 
Отровната водна маса тръгва надолу по течението на 
няколко по-малки реки, преминавайки по Тиса и Дунав, 
за да достигне 4 седмици по-късно до Черно море. Около 
2000 км от басейна на река Дунав са засегнати от 
инцидента. 
 
В Румъния разливът на отровната маса предизвиква 
спиране на захранването с вода на 24 общини и 
причинява финансови загуби на различни предприятия 
поради прекъсване на производството.  
 
Румънските власти съобщават за сравнително малки 
загуби на риба, докато Унгария преценява общото 
количество на отровената риба на около 1240 тона. В 
Югославия са регистрирани големи количества умряла 
риба в участъка на река Тиса, река Дунав е засегната в 
по-малка степен. 
 
По-късно изследванията показват, че концентрацията на 
цианиди и тежки метали бързо спада с отдалечаването от 
мястото на инцидента. Отровното въздействие на 
цианидите се запазва надолу по течението до сливането 
на Тиса и Дунав. Речният планктон и рибите в този 
участък са напълно унищожени.  



За по-екологосъобразна промишленост 
  

 
 
Въпреки че промишлеността консумира енергия и невъзобновими ресурси и замърсява  
околната среда, не трябва да се забравя, че тя играе важна роля за решаването на 
екологичните проблеми, като създава нови технологии и оборудване, необходими за 
ограничаване на замърсяването. 
За по-екологосъобразна промишленост  
• Създават се по-малко замърсяващи технологии и  
продукти. 
 
• Подобрява се управлението и контролът върху 
производствените процеси.  
 
• Създават се нови икономически механизми,  
насърчаващи учени, технолози и бизнесмени  
да търсят съвременни и по-екологично  
приемливи технически решения. 

 
• Много банки и застрахователни компания  
предпочитат да работят с "чисти"  
предприятия и производства.  



В България 
 

 
 

 
Въздействие върху околната среда имат: 

- химическата и целулозно-хартиената промишленост, 
- леката промишленост, 
- електрониката и електротехническата промишленост, 
- металургията, 
- машиностроенето и металообработващата промишленост, 
- рудодобивната промишленост, 
- хранително-вкусовата промишленост, 
- отбранителната промишленост, 
 
Най-същественото въздействие оказват химическата  , целулозно-хартиена, 
леката, електротехническата и металургичната промишленост. 
 
 

http://education.rec.org/bg/chemicals/dispersion_of_chemicals/index.shtml


Разпространение на химикалите в 
околната среда 
 

 Въздух 
Въздухът е един от главните преносители  
на химическите вещества.  
Много химически вещества се отделят във  
въздуха вследствие на процесите на  
горене.  
Отстраняването им от въздуха става  
посредством различни процеси:  
фоторазпад,  седиментация на частиците и 
утаяване. 
Вещества, които не са лесно разложими,  
могат да следват модела на атмосферната 
циркулация в глобален мащаб (например,  
разпространение на халогенирани 
въглеводороди, пестициди, PCB/химични 
вещества със силно отровно и  
канцерогеннодействие/ в полярните  
райони, далеч от техния промишлен или  
Селскостопански източник  



Разпространение на химикалите в 
околната среда  
 Биосфера 

 
Живите организми не само се увреждат от токсичните химически 
вещества, но те също така спомагат за разпространението им. 
Някои халогенирани органични вещества се адсорбират от 
телесните липиди, като например в млякото на бозайниците  

 
 Вода 

 
Водата е крайната приемаща среда за много от промишлените 
отпадъци и домашни химикали, които се отлагат в канализацията 
след употреба — това са детергентите и почистващите препарати 
например.  
 
Течове от общинските и индустриалните системи за съхранение на 
отпадни води, сметища, цистерни за съхранение или случайни 
разливи могат да причинят повърхностно или подпочвено 
замърсяване. Разпространението на химическите вещества във 
водата изцяло се определя от техните химически и физикохимични 
свойства.  

 

http://education.rec.org/bg/chemicals/dispersion_of_chemicals/08-05-04-01.shtml


 Почва 
 
Почвата е гостоприемникът на химическите вещества от 
процесите на горене, от прилагането на пестициди, от 
сметищата и другите методи на третиране на отпадъците, от 
течовете от петролните станции, от индустриални 
източници, инциденти и т.н.  
 
Почвата играе ролята на резервоар за множество токсични 
химикали, като тежки метали, например. Бавното им 
разпадане продължава в течение на много години. 
Ерозиралите почвени частици играят ролята на вторични 
източници на химическо замърсяване — така различни 
органични и неорганични химически вещества се 
разпространяват във въздуха, повърхностните или 
подпочвените води и в крайна сметка попадат в морето.  

Разпространение на химикалите в 
околната среда  



 
 
Производство на химикали в България 
 

В България е развито производството  
на фармацевтични продукти, редица  
основни химикали, торове,пестициди,  
химикали за бита, парфюмерийни и  
козметични продукти, каучукови и  
пластмасови изделия, както и  
преработката на нефт и 
Нефтопродукти .Преди преходния  
период химическата  
промишленост е водещ отрасъл, като  
химикалите са около 45 % от общата  
експортна продукция. В момента тази  
картина е променена главно поради  
драстичното поскъпване на  
енергоносителите (а оттам и  
себестойността на химическата  
продукция), както и поради  
преструктурирането на икономиката.  



Производствени мощности 
 

 
Съхранените и функциониращи мощности разполагат със значителен капацитет за мащабите на 
България, като например годишно производство на: 
 
• 1,5 милиона тона органични продукти, включително полимери, синтетичен каучук, влакна и 
гумени изделия; 
 
• 1,2 милиона тона калцинирана сода; 
 
• над 1 милион тона минерални торове, включително азотни и фосфорни торове; 
 
• 40 000 тона бои и лакове; 
 
• 10 000 тона детергенти и продукти за бита; 
 
• 800 тона антибиотици, витамини и други лекарства; 
 
• 21 000 тона паста за зъби, шампоани и други; 
 
• 15 000 тона средства за растителна защита и ветеринарна медицина; 
 
• преработване на 11 милиона нефт и производство на 7,5 милиона тона годишно бензинови и 
дизелови горива.  



ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Във връзка с приватизацията на промишлените  
предприятия, българското законодателство  
предвижда осъществяването на мониторинг  
(технически преглед) на етапите от програмите за  
отстраняване на екологични щети от минали  
действия или бездействия до момента на  
приватизацията. Назначеният от министъра на  
околната среда и водите Междуведомствен съвет  
/МЕС/ одобрява всеки етап от тези програми: подготовка на  
възлагането, проектирането, възлагане на строителството и  
оценка на резултатите.  
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