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ВЪВЕДЕНИЕ
Учебникът е предназначен за студентите, слушателите и
специализантите във Военна академия „Георги Стойков Раковски― по
дисциплините „Екологична сигурност―, „Екология―, „Управление на
околната среда― и „Изясняване и оценка на екологичната обстановка след
аварии―.
В първата част са представени основните понятия в науката екология.
Предоставена е информация за същността и развитието ѝ – за обекта на
изследванията, за връзките ѝ с други области на познанието и
направленията в нея. Обхванати са въпроси, засягащи отношенията в
системата природа – човек – общество. Определени са зависимостите
между компонентите на средата и преките и косвените резултати от
взаимоотношенията между тях.
Тук са анализирани още негативните последствия за компонентите
на околната среда, поставящи под заплаха устойчивото развитие на
човечеството. Разделът дава информация за екологичните аспекти – преки,
непреки или съществени като елемент от дейността, продуктите или
услугите на различни организации, които могат да оказват въздействие
върху средата. Засегнати са въпроси за основните предизвикателства в
отношенията между природата и икономиката в контекста на
глобализацията в съвременния свят. Разгледани са проблемите, възникнали
от човешката дейност и в частност – предизвиканите от отбранителния
сектор.
В учебника са коментирани различните схващания за същността на
екологичната сигурност. Описано е прякото ѝ влияние върху
безопасността на населението, икономиката, културата, вътрешната и
външната политика и други области на обществения живот. Анализирано е
значението ѝ за ефективността на функциониране на държавното
управление, за рационално използване на ресурсите, за защитата на хората
и устойчивото развитие. Представена е националната система за
мониторинг на околната среда като средство, предоставящо информацията,
необходима за вземане на адекватни решения за опазване на околната
среда и защита на населението и инфраструктурата.
Във втората част на учебника са разгледани и систематизирани
материали, свързани с разнообразните физични и химични свойства на
веществата, обуславящи ги като опасни. Представени са някои от найпопулярните класификации според критерии като токсичност,
радиоактивност, взривоопасност, запалимост и др.
В раздела са представени характеристиките на зоните, формирани
след аварии с опасни вещества – токсични и радиоактивни, в промишлени
7

обекти и транспортни средства. Разгледани са поразяващите фактори при
авариите, а въз основа на специфичните характеристики на
радиоактивното и токсичното замърсяване – и на негативните последствия
за екологичните обекти. Разкрити са някои способи за изясняване и оценка
на създадената обстановка като основа за управлението на екологичния
риск.
С примери са описани три методики, използвани за изясняване на
мащабите от инциденти с токсични индустриални материали (ТИМ), които
могат да се използват като база за оценка на обстановката или
ръководството за незабавна реакция.
Анализиран е подходът при избора на критерии в посочените
методики за определяне размерите на зоните на замърсяване и на
участъците в тях, свързани с очаквани конкретни поражения върху
населението и инфраструктурата. Изброени са факторите, които влияят
върху формирането на обстановката, и подходящите мерки за защита,
ограничаване и преодоляване на последствията от подобни инциденти.
Посочени са особеностите на инцидентите с транспорти средства,
особеностите при възникването на пожари и взривове. Специално
внимание е отделено на възможностите за използване на ТИМ за целите на
тероризма.
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ЧАСТ ПЪРВА
ОСНОВИ НА ЕКОЛОГИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. ОБЕКТ НА ЕКОЛОГИЯТА. ЕКОЛОГИЧНИ МЕТОДИ И ЗАКОНИ
1.1. Развитие на екологията като наука
Човекът се е занимавал с екология практически от най-ранните
периоди на съществуването си. За да оцелее в примитивното общество
всеки индивид е трябвало да притежава определени познания за
обкръжаващата го реалност, за природните сили, за растенията и
животните. Реално цивилизацията възниква след като човекът е започнал
да използва създадени от него средства, за да променя обитаваната от него
среда.
В настоящия момент, ако човечеството желае да съхрани
цивилизацията, то се нуждае от достатъчно задълбочени знания за
обкръжаващата го действителност, доколкото основните ―закони на
природата― все още действат както и в дълбоката древност.
Без да използват думата „екология― трудовете на Хипократ и
Аристотел съдържат сведения с екологичен характер. В летописите от
древността има много факти и данни, които показват, че хората са
обръщали внимание на взаимоотношенията между животинския и
растителния свят, познавали са някои от необходимите условия за
съществуването на културните растения и домашните животни.
Eпохата на Ренесанса дава на европейците много нова информация,
свързана с живата природа. Учените започват да изучават не само
организмите, но и условията, при които те живеят.
Така в края на XVIII век и първата половина на XIX век е осъзната
необходимостта от цялостното изучаване на организмите, което изисква
знания не само за тяхната морфология1, анатомия, систематика, но и
информация за начина им на живот, за отношенията помежду им и за тези
със средата. Ето защо от 60-те години на XIX век може да се говори вече,
че е формирано ново направление в биологията, което все още няма
официaлно наименование. Важни раздели в съвременната екология, като
1

Морфология – наука за формата и строежа (структурата) на растителните и
животински организми в индивидуалното и историческото им развитие.
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този за ―хранителната верига― или за регулирането на числеността на
популацията са възникнали, когато такава наука все още не е
съществувала.
Екологията възниква около 1900 г., а за самостоятелна е обявена през
1910г. на международен конгрес по ботаника в Брюксел. Тогава за първи
път е формулирано названието ѝ и е призната официално.
Името е дадено от немския естествоизпитател Ернст Хекел (1834 –
1912). През 1866 г. той публикува труда си „Всеобща морфология на
организмите―. В него за първи път се появява името екология – наука,
която Хекел определя като раздел на физиологията. Според него тя
изследва отношенията на организмите с окръжаващата ги среда, в която са
обхванати всички условия на съществуване – учение за „домашния бит на
живите организми―. След фактическото признаване нейното развитие
навлиза в нов етап. Началото му се отбелязва от К. Мьобиус. Изучавайки
стридите в Северно море, той установява, че мидите не съществуват
изолирано, а в тясна връзка с всички други организми, които ги
заобикалят. Така той стига до извода, че в плитчините живее съобщество
от организми, което има сравнително постоянен количествен и качествен
състав, формиран от разнообразните условия за съществуване. Това
съобщество ученият нарича биоценоза2. Според него биоценозата има
някои характерни особености, които се изразяват в това, че всяко
дълготрайно изменение на различните фактори довежда до изменението на
самата нея.
Скоро след утвърждаването на понятието биоценоза започват да се
появяват публикации, които разглеждат само растителни или само
животински съобщества. Така възникват понятията фитоценоза и
зооценоза, и съответно – екология на растенията и екология на животните.
Обобщавайки идеите от това време и създавайки нови, Ч. Елтон
разглежда в книгата си „Екология на животните― въпроси свързани с
разпределението на съобществата животни, факторите на средата,
паразитизмът, времето и животинските съобщества, екологията и
еволюцията. Той уточнява редица важни теоретични постановки като тези
за трофичните (хранителни) отношения в биоценозата, хранителните
вериги, хранителната пирамида, екологичната ниша и други.
Така се поставят основите на общата екология.Това не е наука за
растенията или за животните, а на онези общи екологични закономерности
на живия свят в неговото единство с неживата природа.
В края на първата половина на XX век се формира и учението на
Вернадски за биосферата, а малко преди края на 40-те години (1935 г.)
английският ботаник А. Тенсли въвежда понятието екосистема, което
2

Биоценоза (от гр. био – живот и ценос – общество) представлява съвкупност от
популации на различни видове, обитаващи трайно дадена територия – биотоп и
намиращи се в непрекъсната връзка едни с други.
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изразява единството на организмите със средата, в която те живеят.
Няколко години по-късно Линдеман, изхождайки от концепцията за
екосистемата като единно цяло на съобществото организми с условията на
неговото съществуване, определя първостепенна роля на трофичните
връзки в поддържането на това единство. Благодарение на това материята,
подхранвана от енергията на Слънцето, извършва кръговрат. Така се стига
до енергетичното тълкуване на сложните процеси, извършващи се в
екосистемите и биосферата.
Основен момент в съвременната екология е учението за
екосистемите – тяхната структура, развитие, трофични връзки,
енергетика, математични модели и прогнозиране.
Терминът „екосистема― е използван основно от англоезични автори.
Учени от немски и славянски произход по често боравят с термина
биогеоценоза (геобиоценоза).
Макар че според някои виждания съществува разлика в същността на
двете понятия, те обикновено се използват като синоними.
Съдържанието на съвременната екология може да се определи въз
основа на концепцията за нивата на организация на живото вещество в
биосферата, т.нар. биологичен спектър (фиг. 1).

Фиг. 1. Нива на организацията в биосферата
Генът, клетката, органът, организмът, популацията и съобществото
са основните нива на организация на живата материя. Те са
взаимнозависими и еднакво значими, и с усложняване на нивото на
организация някои признаци стават по-сложни и изменчиви, а в същото
време други се опростяват и стават по-стабилни. Екологията изучава
нивата от дясната част на графиката – нивата на организация от
организмите до екосистемата.
В науката съществуват различни мнения за класификацията на
екологичните дисциплини. Класическото разделение на екологията на
аутекология (екология на индивидите и техните популации) и синекология
(екология на съобществата или наричана още екология на биологичната
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ниша) е остаряло и не отговаря на съвременното съдържание, цели и
тенденции в развитието на екологията.
В съвременната екология са обособени три направления в
зависимост от нивото на организация на биосистемата, чиито предмети са
екологията на индивидите, екология на популациите и екология на
съобществата.
Екологията на индивидите изследва връзката на организма с
променливите се условия на средата, които определят неговите
възможности за развитие и размножаване и предизвикват формирането на
различни биохимични, физиологични, морфологични и поведенчески
реакции, чрез които се адаптира. Изучава функционалната роля на
организма, влиянието му върху средата и другите организми, особеностите
на различните местообитания, закономерностите на въздействието на
екологичните фактори и др.
Екологията на популациите изучава механизмите на формиране и
съществуване на съвкупността от организми, многообразието и
еволюцията на популациите. Изследват се структурно-функционалните
различия на популациите, участието им в биоценозите, половата,
възрастовата, генетичната, пространствената им структура, промените в
числеността им и други техни характеристики.
Екологията на съобществата (биоценологията). Този раздел се
възприема като свързващо звено между екологията на растенията, тази на
животните и на микроорганизмите. Негов предмет са строежа и свойствата
на екосистемите, кръговрата на веществата и потока на енергията,
междувидовите взаимоотношения в съобществата, въздействието им върху
средата.
В зависимост от обекта, който изучава, екологията може да се
раздели на екология на растенията, екология на животните и екология на
микроорганизмите, всеки от които може да се диференцира на по-малки
раздели. Ю. Одум разделя т.нар. „частна екология (ландшафтен подход)―
на екология на сладководните басейни, екология на моретата, на лиманите
и екология на сушата. В приложните и техническите аспекти на науката
той поставя въпросите за ресурсите, замърсяването, радиационната
екология, екологията на космическите полети...
Според направлението и методите на изследване екологията се дели
на функционална или физиологична, биохимична екология, количествена
екология, еволюционна екология и т.н.
Друга разпространена класификация я диференцира на:
– обща екология – занимава се с изследване и анализ на
основополагащите теоретични проблеми на екологията;
– частна екология – изучава отделни групи с даден токсономичен
ранг – екология на растенията, на животните, на микроорганизмите и др.;
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– глобална екология – разглежда земното кълбо като единна обща
екологическа система;
– биоикономика или икономическа екология – наука, изучаваща
взаимодействието между икономическите и екологическите системи и
образуващите се в резултат на това интегрални биоикономически системи,
екологизацията на всички производствени системи, създаването на
екологическа инфраструктура и др.
– екология на човека (социална екология) – занимава се с
взаимодействието между обществото и природата, и ролята на човека като
биологически вид.
Обособени по различни критерии са още приложна екология,
геоекология, биоекология, геохимическа екология, химическа екология,
физична екология, теоретична (математическа) екология.
От изложеното дотук може да се формулира определението за
екология – природосоциална наука, която изучава комплекса човек–
природа–общество. Изследва структурата, функционирането и
управлението на жизнената среда, връзките между организмите от една
страна и между тях и средата. Понятието характеризира цялата
съвкупност от взаимодействия между човека, обществото и природата,
разкрива както природните, така и културно-историческите условия за
човешкото съществуване.
1.2. Екологични методи и закони
Законите в науката представляват обобщени научни постижения с
обективен характер. Тяхното действие не зависи от целите и желанията на
човека. Развитието на екологията е довело до дефиниране на определени
закономерности – десетки закони, принципи, концепции според автори
като Одум, Дедю, Реймерс, Вернадски... В учебника те ще бъдат
разгледани самостоятелно или във връзка с други основни въпроси.
Голяма част от същността на законите е насочена към ролята на
екологичните фактори, които са подробно разгледани в следващия раздел.
В настоящия е представено само определението за тях като средство за
представяне на основната тема.
Екологичен фактор е всеки елемент на средата, който оказва
влияние върху живите организми през целия им жизнен цикъл или в някои
от фазите на индивидуалното развитие. Те въздействат върху организма
пряко или косвено и са необходими за неговото съществуване, като
формират условията за това. Въздействието им е различно в зависимост
от това, дали е самостоятелно или в съчетание с други фактори.
Последното е от решаващо значение, тъй – като факторите не действат
самостоятелно и независимо един от друг. Те са взаимно свързани, при
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което тяхното интегрално действие върху организма се засилва или
отслабва.
Съществуват т.нар. фундаментални фактори, които са незаменими,
понеже без тях популацията не може да съществува (светлина, вода,
биогенни елементи). Отрицателните въздействия на околната среда могат
пък да бъдат компенсирани с други такива с благоприятно въздействие.
Организмите се приспособяват сами или изменят условията в посока на
отслабване на лимитиращото въздействие на светлина, топлина и др.
1.2.1. Закон за единството „организъм – среда“
Организмите съществуват и се развиват в диалектическо единство с
жизнената си среда, като е популярно схващането за три типа
взаимоотношения между тях – акция (въздействие на неживата природа
върху веществото), коакция (взаимоотношение между организмите) и
реакция (въздействие на организмите върху средата). В тази връзка е
формулираният от Вернадски закон:
Животът се развива в резултат на постоянен обмен на материя и
информация3 въз основа на енергийния поток слънчева енергия и при
единство на средата и населяващите я организми. Изразява се в
кръговрат на материята и оптимално оползотворяване на ресурсите.
Възможностите за споменатото жизнено развитие са формулирани в
следващия закон:
1.2.2. Закон за максимума на биогенната енергия
Според този закон (на Вернадски – Бауер) всяка биологична система
е в динамично равновесие (хомеостаз4)с жизнената среда, като при
своето развитие увеличава въздействието си върху средата.
Нарастването на въздействието може да доведе до екологична
катастрофа, ако не бъде ограничено от външни фактори.
От тук логично следва представянето на следващата закономерност,
на която са подчинени отношенията в природата:
1.2.3. Закон на Дарвин за ограничения растеж
Съществува
зависимост
между
биогенната
енергия
и
въздействията на факторите на жизнената среда – лимитиращото им
3

„Информация – дефинирана съвкупност от сигнали, получавани от външния свят в
процеса на нашето адаптиране към него и адаптирането на нашите сетива.― (Винер Н.)
4
Хомеостаз (а) – способност на организма или на система от организми да поддържа
устойчиво (динамично) равновесие в променящите се условия на средата
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въздействие не позволява на индивидите да запълнят цялото жизнено
пространство.
Иначе казано, въпреки че потомството на определена двойка
индивиди се размножава в геометрична прогресия, лимитиращото
въздействие на факторите не позволява то да запълни цялото жизнено
пространство.
1.2.4. Закон на Либих за „минимума“
За да живее и се развива в различни конкретни условия организмът
трябва да притежава необходимите за растежа и размножаването му
вещества. Потребностите са специфични за различните видове и
различните условия. При „стационарно състояние“, лимитиращо ще бъде
веществото, достъпните количествата от което са най-близки до
необходимия минимум.
Според Ю. Либих издръжливостта на организма се определя като
най-слабото звено от екологичните му потребности. Пример за това е
добивът на зърно – количеството му се определя не от наличните в големи
количества вода и въглероден диоксид, а от незначителните количества
бор (B) в почвата.
„Веществото, налично в минимално количество управлява добива и
определя размера му и неговата устойчивост във времето.“
Това означава че, преживяемостта на организма се определя от
равнището на фактора, който е най-далеч от оптимума. Оттук се налага и
термина „ограничаващ фактор―. Неговите параметри са най-далеч от
оптималните изисквания.
Други специалисти включват освен хранителни вещества и други
фактори – температура и време, макар че е по подходящо те да се отчитат
съгласно закона за толерантността. Законът за минимума е валиден найвече при стационарно състояние – когато притокът на енергия и вещества е
равен на разхода, т.е. съществува баланс. Когато балансът се наруши
количеството започва да зависи от концентрацията на всички компоненти и
се променя до тогава, докато един от компонентите не стане „лимитиращ―.
Това може да е същият компонент, който е определял добива преди
нарушаването на стационарното състояние.
1.2.5. Закон на Шелфорд за „толерантността“
Присъствието и развитието на организма в конкретно
местообитание зависи от цял комплекс от условия. Отсъствието или
невъзможността за развитие се определя от недостига (в качествено
или количествено отношение) или обратно – от излишъка на всеки от
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редицата фактори, нивото на които е близо до предела на поносимост на
съответния организъм.
Лимитиращ фактор може да бъде не само недостига, но и техният
излишък – на топлина, светлина, вода и др. Това означава, че организмите
се характеризират с екологически минимум и максимум. Диапазонът
между тях формира т.нар. предел на толерантност.
Особеното в случая е, че не става дума само за физически фактори. В
много случаи те не преминават границите на толерантността и въпреки
това организмът не може да се адаптира поради различни биологични
взаимоотношения. Това налага към закона да се формулират редица
допълнения:
1. Организмите могат да имат широк диапазон на толерантност
за един фактор и тесен диапазон по отношение на друг.
2. Организмите с широк диапазон на толерантност за към всички
фактори обикновено са широко разпространени.
3. Ако условията по отношенията на един екологичен фактор не са
оптимални за вида, то може да се свие и диапазона на другите фактори.
4. Много често в природата условията значително се различават
от тези, създадени в лабораториите. В тях показателите са оптимални,
нещо което е трудно постижимо в естествени условия и често найважен се оказва различен фактор (или фактори).
5. Особено критичен за организмите е периодът на размножаване и
през него много фактори се превръщат в лимитиращи. Пределът на
толерантност за размножаващите се организъм е стеснен спрямо този
на неразмножаващите се възрастни растения и животни.
1.2.6. Закон (правила) за екологичния оптимум
Ефектът от въздействието на определен екологичен фактор върху
организмите се определя не само от естеството му и спецификата на
въздействие, но и от неговата количествена характеристика. Всеки вид е
приспособен да живее в точно определени граници, в които се колебае
количеството на даден фактор. Различните стойности на параметрите на
фактора влияят различно върху биологичните възможности на отделните
индивиди. Намаляването или увеличаването на количеството на фактора в
посока на минимума или максимума еднакво снижават жизнената дейност
на организма (фиг. 2).
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Фиг. 2. Зависимост на жизнените функции на организма от
изменението на интензивността на фактора
Минималните или максимални стойности на показателите се явяват
критични точки, зад пределите (т.нар. летални предели) на които видът не
може да съществува. Най-благоприятните стойности на фактора формират
зона на екологичен оптимум или комфорт, в която протича нормална
жизнена дейност на организма. Отклонението извън границите на
оптималния диапазон води до понижаване на жизнените процеси на
организма и се нарича зона на потискане или песимум.
Стойностите на показателите в оптималната зона и на целия
диапазон на поносими от организма колебания се нарича зона на
поносимост на индивида или на вида към конкретен фактор. Способността
на организмите да съществуват при определени колебания на един или на
съвкупност от фактори на средата се нарича екологична валентност
(толерантност, пластичност или бионтност) на вида.
Колкото е по-голяма екологичната валентност към колебанието на
факторите, толкова е по-голяма степента на приспособяване на определен
вид към изменящата се среда на обитаване и обратно – на малката
екологична пластичност съответстват ограничени възможности за
адаптация.
Видовете с широка екологична валентност се наричат еврибионтни,
а тези с ниска – стенобионтни (фиг. 3). Стенобионтните се използват като
екологични индикатори в екологичния мониторинг. Видовете с по-голяма
биомаса са по-обективни индикатори заради способността да
концентрират по-големим количества химични елементи при движението
на енергията. Анализът на числеността на отделни популации или
съобщества обикновено е по-обективен индикатор, отколкото
числеността на един вид и неговите морфологични и физиологични
особености.
Същността на термина „биомаса―, който е едно от основните
понятия, използвани в ученика, се изразява в количеството живо
вещество на единица площ или обем от местообитанието (г/м 2, г/м3,
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кг/ха). По точно биомасата се изразява в енергетични единици,
съответстващи на единица маса, изразени в джаули. Според
принадлежността на органичните вещества се различава био-, зоо- и
бактериомаса.

Фиг. 3. Зависимост на способността за съществуване от параметрите
на екологичните фактори
Освен търпимост към измененията организмът или видът могат да се
различават и в предпочитанията си към определен диапазон, в който
факторът се колебае. По този критерий са обособени, например
топлолюбивите (термофили) и студенолюбивите (криофили) видове;
сухолюбивите (ксерофили) и влаголюбивите (хидрофили); светлолюбивите
(фотофили) и сенколюбивите (фотофоби).
Поради наличие на разлики в генотипа, предизвикващи различия в
наследствените качества, както и в половите, възрастовите и
физиологичните различия на индивидите, изграждащи популацията,
съществуват разлики в степента на издръжливост, критичните точки,
оптималната и песимални зони на организмите от един и същ вид. Това
обуславя по-голямата екологична валентност на вида спрямо тази на
изграждащите го индивиди.
Тази закономерност е формулирана в екологичното правило за
приспособимостта, според което видообразуването винаги е адаптивно и
всяка промяна в условията на съществуване пряко или косвено
предизвиква съответни промени в енергийния баланс на организма.
Екологичната валентност на вида е различна към разнообразните
фактори на средата – еврибионтността на вида по отношение на един
фактор не изключва стенобионтността му вида по отношение на други.
Вид, който може да живее в големи граници на колебание на
температурата на водата, често се среща единствено в студени води,
поради стенобионтното изискване и за голямо съдържание на кислород в
нея.
Сумата от екологичната валентност на вида към всички конкретни
фактори на средата формира неговият екологичен спектър. При отделните
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видове организми той не съвпада. Значителни разлики в отношението им
към отделен фактор могат да съществуват и между близките по начин на
адаптация видове (правило на екологичната индивидуалност на видовете).
Всички фактори на средата въздействат върху организма
едновременно, при това не като проста сума, а като комплексна
взаимодействаща система, което се нарича констелация.
Представените накратко обективни закономерности са малка част от
законите, формулирани за да изразят различните аспекти на развитието и
на отношенията в природните системи. Големият им брой и конкретната
насока на настоящата публикация не позволяват подробното им
разглеждане. Ето още някои от тях, които подпомагат формирането на ясна
представа и реалистично възприемане на заобикалящата ни среда: закон за
периодичния цикъл, закон за запазване на средните величини и закон за
нарушаване на средните величини. Те са резултат от създадения
математически модел на взаимоотношенията хищник-жертва, паразитгостоприемник, описани от А. Лотка и В. Волтера.
При експерименталната проверка на споменатия модел на Лотка –
Волтера руският еколог Г. Гаузе открива още една закономерност в този
вид биотично взаимоотношение:
Два вида не могат едновременно да заемат една и съща екологична
ниша или близкородствените видове, които имат сходни потребности,
обитават различни екологични ниши. В резултат на конкуренция
близкородствените видове живеят или в различни ниши, или в една ниша,
но в различни географски зони и екосистеми.
Химичните, физичните и биотични елементи на средата, определящи
съществуването на организмите се характеризират понятието екологична
ниша, което се анализира в следващия раздел.
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2. ЖИЗНЕНА СРЕДА. ФАКТОРИ НА СРЕДАТА
И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ОРГАНИЗМИТЕ
2.1. Жизнена среда
Животът на Земята е представен в дискретни форми – организми и
практически е разпространен навсякъде. Той оказва силно влияние върху
неорганичната среда и не само я променя, но в редица случаи изгражда
някои нейни елементи.
Цялата съвкупност от живи организми („живо вещество―,
Вернадски) се подчинява на определени закономерности, възникващи
върху основата на съществуващите отношения между тях и средата в която
живеят. Между двете страни съществува диалектическо единство, отразено
във формулирания от Вернадски закон, разгледан в предходния раздел.
Средата на обитаване е част от природата, която обкръжава
организма и му въздейства пряко.
Развитието на системата организми – среда, отразено в закона за
максимума на биологичната енергия обосновава увеличаването на
въздействие на биологичните системи върху средата. То нараства, докато
не го ограничат външни фактори или не настъпи екологична катастрофа, в
случай че организмите деструктират средата до състояние тя да е негодна
за живот.
Жизнената среда включва цялото обкръжение на организмите –
абиотичната (неживата) и биотичната (живата) природа. Средата на всеки
организъм се състои от „всичко, което е извън него―. Тя е комплекс от
естествени и антропогенни фактори и компоненти, които се намират в
състояние на взаимна зависимост и влияят върху качеството на живота,
здравето на хората, културното и историческо наследство.
Отношенията между който и да е организъм или съобщество на
организмите със средата са:
− специфични;
− постоянни, тъй като организмът прекарва в жизнената среда целия
си живот;
− реципрочни, тъй като взаимодействието е двупосочно;
− необходими, тъй като откъсването организма от средата води до
неговата смърт.
За разлика от жизнената среда, която включва цялото обкръжение на
организми, условията на съществуване представляват множество от
необходимите за жизнената дейност елементи на заобикалящата ни
действителност, с които организмът е в диалектическо единство.
Всеки вид е адаптиран към строго определени и специфични за него
условия за съществуване – екологична ниша (аксиома за адаптираност –
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Дарвин). Терминът „екологична ниша― характеризира химичните,
физичните и биотичните елементи на средата, определящи съществуването
и жизнената дейност на организма. Това е съвкупността от всички негови
изисквания към условията за съществуване и района, в който тези
изисквания са налице.
В така създадената обстановка различните популации вид намират
възможно най-подходящото място, поведение и проявяват съответното
отношение към другите организми и средата. Това именно е екологичната
ниша – мястото, което всеки вид заема в биоценозата в смисъл на
функционалната роля, която играе в хранителните и в другите
взаимоотношения. Тя зависи от приспособеността на популацията към
абиотичните фактори на средата и от сложните ѝ биотични
взаимоотношения с популациите на другите организми. Обособяването на
екологични ниши е начин за намаляване на конкуренцията, което
увеличава възможностите на популацията за адаптиране в рамките на
биоценозата. Терминът е въведен за обозначаване на най-малката единица
на разпространение на вида. В различни биоценози популации на различни
видове могат да имат една и съща екологична ниша. Такива видове се
наричат екологични еквиваленти. Например кенгуруто в Австралия, което
е тревопасен тип и бизонът в Северна Америка, който също е тревопасен
тип са екологични еквиваленти.
На пръв поглед понятията местообитание и екологична ниша не се
различават много, но те изразяват съвсем различни неща. Местообитание е
мястото, където живее и се среща даден вид. Според Одум то е неговият
„адрес―. Различните видове могат да имат едно и също местообитание.
Докато екологичната ниша включва не само местообитанието, но и
функционалната роля на вида в съобществото (неговата „професия―) и
отношението му към различните фактори на средата. Екологичната ниша
показва къде живее и какво участие взема вида в преобразуването на
енергията в биоценозата и какво е отношението му към различните
фактори на средата.
В местообитание, където се развива един вид, той може да обитава
различни ниши. Това се отразява върху неговото морфологично
устройство, което варира в по-широки граници. Обратно, ако в едно
местообитание се срещат различни видове с близки изисквания, то те имат
такива морфологични приспособления, които им позволяват да живеят в
различни, но определени за всеки вид ниши. Благодарение на
изменчивостта на различните морфологични белези всеки вид практически
може да обитава повече от една ниша. Реализирането на тази възможност
зависи от конкурентоспособността на вида, от заетостта на нишите и т.н.
Колкото са по-големи пределите на толерантност на вида към
екологичните фактори, толкова по-голямо е пространството, заемано от
него в природата (т.е. той е по-разпространен). Промяната на режима дори
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само на един екологичен фактор в местообитанието на определен вид в
граници извън пределите на нишата води до нейното разрушаване –
невъзможност вида да се запази в конкретния район.
На фигура 4 графично е представена екологичната ниша на вид,
който условно има изисквания само към три екологични фактора –
температура, влажност, налягане. Ако на графиката се отрази повишената
толерантност към един или повече фактори (по голям диапазон), то
триизмерната фигура (паралелепипед) нараства, което илюстрира пошироката екологична ниша заемана от вида. Обратната закономерност
също е очевидна.

Фиг. 4. Екологична ниша
Богатите и сложни биоценози имат повече екологични ниши,
отколкото бедните и елементарните. Причината е в това, че нишите за
разлика от местообитанията, не съществуват сами за себе си и откъснато от
организмите. Те се изменят в зависимост от присъствието или отсъствието
на видовете, т.е. не може да се говори за съществуването на определен
постоянен брой от тях.
Екологичните ниши са потенциални и реални. Първият случай
включва целия комплекс от необходимите условия за съществуване на
вида, без неблагоприятните въздействия на останалите видове.
Реалната е част от потенциалната и на практика се заема от вида в
определен биотоп5.
Съществува правило за екологичните ниши, според което
свободната екологична ниша задължително се усвоява.

5

Биотоп (екотоп) – пространство с относително еднородни условия на живот. Биотопът
е неживата част от природата на даден район, който с заедно с живата част (биоценоза)
образува екосистема.
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Категорично негово потвърждение е извънмерното размножаване и
разпространение на паразитиращи видове.
Два вида с еднакви изисквания не могат да заемат една и съща
екологична ниша, тъй – като при използване на едни и същи ресурси с
течение на времето ще оцелее по-приспособимият вид.
Материалната основа за живота на Земята са условията за неговото
съществуване или така наречените фактори на средата.
2.2. Фактори на средата
Факторът е причина, условие, движеща сила за развитието на
даден процес или явление, за постигането на определен резултат.
В този смисъл фактори на средата са всички онези параметри
(елементи), които я характеризират. Голяма част от тях имат пряко или
косвено значение за живота на организмите и се наричат екологични
фактори.
Екологичен фактор е всеки елемент на средата, който оказва
влияние върху живите организми през целия им жизнен цикъл или в някои
от фазите на индивидуалното развитие. Те въздействат върху организма
пряко или косвено и са необходими за неговото съществуване, като
формират условията за това. Въздействието им е различно в зависимост от
това, дали е самостоятелно или в съчетание с други фактори. Пример в
това отношение са ниските температури. В случаите, когато те са
комбинирани с повишена влажност на въздуха и вятър, в резултат на
повишеното топлоотдаване въздействието им върху организма е по-силно
изразено.
Значението им за формиране на организмите е изключително голямо.
Към неорганичните условия на съществуването им се отнасят физичните и
химичните свойства на тяхното местообитание – климат (светлина,
топлина, влажност), вода, почва и др. В качеството на органични условия
на съществуване се възприемат общите отношения на един организъм с
всички останали, с които той влиза в контакт.
Въздействието на екологичните фактори е непрекъснатото.
Различното им влияние често дава повод да се говори за „благоприятни―
или „неблагоприятни― условия на съществуване. Тези определения са
неточни, когато не са адресирани конкретно за определен вид или за
определен стадий от развитието му. Един и същ фактор в някои случаи
може да играе роля на екологичен, а в други да е средообразуващ.
Например водата е много важен екологичен фактор за сухоземните
организми. Водата във водните басейни, която представлява среда за
живот, не въздейства на организмите като самостоятелен екологичен
фактор. Тя е средообразуващ фактор и влияе върху организмите чрез
редица свои параметри – температура, скорост на движение, налягане в
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различни дълбочини, разтворени в нея соли и т.н. Именно те пък са
екологични фактори за водните обитатели.
Екологичните фактори влияят на организмите като променят
обмяната на веществата им или като предизвикват промени в поведението
им. Имат различни показатели, могат да се измерват и притежават
определен диапазон на действие. Почти всички пременят своите
параметри. В някои случаи тези промени се повтарят периодично, като
обикновено организмите се приспособяват към тях. Например, сезонните
изменения в температурата на средата, колкото големи да са, ако са в
границите на нормалните, не са фатални за организмите. Случайните,
обаче, които са извън нормалната периодичност, обикновено се оказват
пагубни – едно късно пролетно застудяване, макар че температурата не се
понижава толкова, колкото през зимата, довежда до загиването на много
организми.
Организмите и средата, в която те съществуват, са в диалектическо
единство. Това означава, че не само факторите на средата влияят върху
организмите, но и те самите оказват, в някои случаи много силно влияние
върху нея, като променят нейните параметри и участват в изграждането ѝ.
Почвата е среда с многообразни фактори за много организми. Самата тя от
своя страна съществува благодарение на организмите, защото те са
участвали в създаването и. Следователно почвата е както среда за живот,
така и негов продукт.
Изучаването на факторите, влиянието и значението им за
организмите е един от обектите на екологията. При това тази наука
изследва не само значението на отделните фактори, а комплексното им
въздействие и обратното влияние на организмите върху тях.
Резултатите от изследванията показват изменения в следните
направления:
– отстраняване на някои видове от определена територия
(климатичните или физико-химичните особености на която са
неподходящи за тях) и по такъв начин, че променят географското им
разпространение;
– променят плодовитостта, смъртността и разселването на видовете,
което води до промени в плътността на популациите;
– предизвикват появата на приспособителни изменения в
организмите.
Способността на видовете да се приспособяват към определен
диапазон на факторите на средата е известен като екологична
пластичност. Колкото по-широк е диапазонът на количествени изменения
на даден екологичен фактор, в рамките на който видът може да
съществува, толкова по-голяма е неговата екологична пластичност.
Има различни критерии и начини за класификация на отделните
фактори, както и различни принципи, на които тя се основава.
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В зависимост от средата, в която действат, те могат да бъдат
сухоземни и водни.
Освен това те са климатични и атмосферни (светлина, температура
на въздуха атмосферна влажност, валежи, ветрове, състав на въздуха),
почвени (едафични – които характеризират субстрата, температурата на
почвата, влагата и въздушното ѝ съдържание, нейните физични и химични
свойства) и топографски фактори, влияещи посредством климатичните и
почвените изменения.
Ако за критерий се приеме физиологичното въздействие на
факторите те могат да се обособят като енергетични (светлина и топлина),
и химични (газов състав на въздуха и почвата, газове и други вещества,
разтворени във водата, минерални и органични вещества в почвата),
механични (вятър, ерозия, валежи, огън) и биотични (цялата съвкупност от
преки въздействия между организмите както в популацията, така и между
самите популации).
Една от широко прилаганите класификации е групирането им на
абиотични и биотични. Въпреки, че някои автори я определят до голяма
степен като чисто схематична, тази класификация е изключително
подходяща като основа за изучаването на екологичните аспекти на
сигурността.
Абиотичните са съвкупност от условия на неорганичната природа
(среда), които по определен начин въздействат върху живите организми и
техните съобщества, а биотичните – съвкупността влияния, оказвани
върху даден организъм или нежива природа от жизнената дейност на други
организми.
В групата на биотичните се поставят и т.нар. антропогенни6
фактори. Влиянието на човека има най-често съзнателен и социален
характер. Затова, макар че тези фактори произхождат от жив организъм
(човека), е прието да се разглеждат самостоятелно, а не като част от
биотичните.
Общността от организми в рамките на цялата планета се нарича
биосфера7. В нея се осъществяват всички жизнени процеси. Тя е найвисокото равнище на организация на живота. Може да съществува
самостоятелно и единственото необходимо условие за това е
непрекъснатият поток на енергия от Слънцето.
Биосферата е непрекъсната, но се променя в пространството
(например в посока от екватора към полюсите постепенно се изменя –
характерните белези на живота на екватора се различават от тези около
полюсите). Въпреки това в цялото това пространство могат да се отделят
6

Антропогенни – свързани с резултатите от съзнателна човешка дейност.
Биосфера – съвкупност от тези части на земната обвивка – атмосфера, хидросфера,
литосфера и педосфера (формирана от почвите), в които има живи организми, намира
се под тяхно (и на продуктите от жизнената им дейност) въздействие.
7
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райони, в които условията за живот са сравнително сходни и се отличават
от други, макар и съседни райони.
Границите между тези райони са сравнително ясни. Това са
биомите8, които са следващото по-ниско равнище на организация на
живата материя. Такива са биомите на тундрата, тайгата, степите, саваните
и др.
В биомите също могат да се обособят райони, притежаващи
определен комплекс от организми и условия за съществуване, приличащи
помежду си повече, отколкото с организмите и условията от други райони.
Наричат се ландшафти9 – междинно равнище на организация на живата
материя и средата.
Различието в климатичните, хидрологичните, енергийните и други
условия в различните части на земното кълбо е причина за създаване на
специфични групи условия за съществуване, формиращи от своя страна
определени общности от организми. Следователно компонентите, които
изграждат биосферата са биомите, ландшафтите и екосистемите. При всяка
една от тези системи от живи организми и неорганична среда има своя
структура, която осигурява функционирането ѝ – извършва се кръговрат на
веществата и потока на енергията, и се произвежда биомаса. Материята за
извършване на тези процеси се предоставя от околната среда (от самата
биосфера), а енергията, необходима за тях, се получава от Слънцето.
Биосферата е независима по отношение на материята (съдържа се в
самата нея), но функционирането и зависи от притока на слънчева енергия.
Всички системи от живи организми и неорганична среда в биомите,
ландшафтите и екосистемите са зависими от енергията и от материята,
която постъпва не само от собствената среда, но се получава и от другите
системи.
2.2.1. Абиотични фактори на средата
Към абиотичните фактори най-често се отнасят климатичните
(светлина, топлина, вода, вятър и др.), почвените (механичен състав,
химични и физични свойства и др.) и орографските10 – особености на
земната повърхност (надморска височина, релеф, изложение на склоновете
8

Биомите (природни зони) – големи съобщества от организми и средата на обитанието
им, обхващащи определена географска област с характерен ландшафт и растителност,
обусловени от зонален климат. По същество биомите те са макроекосистеми.
9
Ландшафт (от нем. – Landschaft) – специфична географска територия представляваща
система от природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни),
която се променя с течение на времето под влиянието на природните фактори и
човешката дейност.
10
Орографски или геоморфологични фактори – определящи устройството и релефа на
местността.
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и др.). Тук се включват още магнитното поле на Земята, йонизиращата
радиация, атмосферното електричество и много други физични фактори.
В учебника са разгледани тези, които оказват най-силно въздействие
върху организмите.
Светлината е от ключово значение за живота, защото използвайки
я, растенията произвеждат органични вещества, които са необходими за
съществуването на живите организми.
Този абиотичен екологичен фактор има и пряко и косвено
въздействие върху всички организми. До голяма степен еволюцията на
биосферата като цяло е била насочена главно към ефективно усвояване на
достигащата до Земята слънчева енергия за използване на нейните полезни
за организмите съставки и за отслабване на неблагоприятните последици
на вредните. В процеса на еволюция живите организми са се приспособили
да възприемат и използват най-добре видимата част от спектъра.
Ултравиолетовите лъчи, които са невидими за човека, оказват химично
въздействие (съдействат за образуване на витамин D и пигментирането на
кожата), а инфрачервените лъчи имат топлинно въздействие. Много често
понятията „светлина―, „слънчева радиация― и „слънчева енергия― в
екологията се отъждествяват. Слънчевата енергия в горните слоеве на
атмосферата е между 1,98 и 2,00 ккал/см2 мин. Тази величина е
относително постоянна и се означава като слънчева константа11. На
границата на атмосферата спектралният състав на слънчевите лъчи е
приблизително следния: инфрачервени 43%; видими 51% и
ултравиолетови – 5%. При преминаването си през атмосферата лъчите
губят от интензивността си. Озоновият екран поглъща и отразява
ултравиолетовите лъчи (дължина на вълната под 290 нанометра) и до
земната повърхност спектралният състав се променя в границите:
инфрачервени лъчи 59%, видими 40% и ултравиолетови 1%.
Общо до повърхността достигат около 43% от слънчевите лъчи, тъй
като останалите се поглъщат от атмосферата или се отразяват от нея
обратно в космичното пространство. Сумарната радиация, достигаща до
Земята, включва разсеяни лъчи (16%), постъпващи към повърхността на
планетата от всички точки на атмосферата и пряка радиация (27%),
постъпваща непосредствено от Слънцето и притежаваща голямо
количество енергия.
Слънчевата радиация се променя и в зависимост от особеностите на
екосистемата (релеф, почва, растителност и др.), като най-голямо е
влиянието на растителността. В района гъста букова гора в близост до
земята тя е 20–25 пъти по-ниска е сравнение с тази в открита местност.
Освен това зелените растения променят и спектралния състав на
светлината.
11

1352 W/m2 (1,95 cal/min/1сm2)
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Слънчевата радиация има денонощна и сезонна динамика, свързана с
движението на Земята около слънцето и около своята ос.
Сухоземните организми получават част от радиацията и под формата
на светлина, отражение от повърхността на водните басейни, почвата и
растенията, която се нарича отразена (фиг. 5).

Фиг. 5. Разпределение на светлинния поток
Интензивността на светлината, продължителността на светлата част
на деня, спектъра на светлинните лъчи определят светлинният режим на
всеки екотоп12 (той зависи още от географското разположение, релефа на
местността, височината над морското равнище, типа на растителността и
състоянието на атмосферата, сезона на времето през денонощието).
Определящо значение за съществуването на биосферата има
процесът, при който слънчевата енергия се акумулира в химичните връзки
на органичните съединения, синтезирани от автотрофните13 организми.
Различните участъци на светлинния спектър има различно въздействие при
фотосинтезата.
Слънчевата радиация е биологично активен и постоянно действащ
фактор на външната среда, който е с определящо значение за формирането
на редица функции в животинския организъм. Под влияние на лъчите
възникват някои промени в кожните образувания, ускорява се растежът на
космите, усилва се действието на потните и мастните жлези, надебелява
роговият слой, уплътнява епидермисът, което от своя страна увеличава
устойчивостта на кожата. Повишава се газообменът, като се подобрява
12

Местообитание; съвкупност от всички съставни елементи на биотопа.
Автотрофни организми – произвеждащи самостоятелно органичната си маса от
неорганична – всички растения, както и някои бактерии.
13
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използването на кислорода, предизвикано от подобряване снабдяването на
клетките и активизиране на окислителните им процеси. Благоприятното
въздействие върху обмяната на белтъчините се изразява в повишено
натрупване на азот в тъканите, резултатът от което е ускоряване на
растежа на младите животни. Повишава се и съдържанието на гликоген в
черния дроб, с което нарастват енергетичните резерви на организма.
Слънчевата радиация (особено видимата и ултравиолетовата светлина) е
основният фактор, който определя сезонната полова периодичност при
животните, тъй като светлината стимулира гонадотропното действие на
хипофизата и други ендокринни жлези.
Биологичната активност на светлината се определя от нейното
оптично, топлинно и химично действие. Ритмичните промени в
морфологичните, биохимичните и физиологичните особености на
организмите под влияние на смяната на деня и нощта и
продължителността на светлинния ден се означават като фотопериодизъм.
Под фотопериодичен контрол се намират практически всички метаболични
процеси, свързани с развитието и размножаването на растенията и
животните.
Върху денонощната и сезонната активност на организмите оказват
влияние много други фактори, но определящо значение има светлината
поради високата устойчивост, каквато не е характерна за останалите
определящи екологични фактори (напр. температурата). В процеса на
еволюцията периодичната смяна на деня и нощта и различната
продължителност на светлинния ден през отделните сезони влияе върху
метаболизма на автотрофните организми. През деня те синтезират сложни
органични вещества от неорганични соли и въглероден диоксид, като
превръщат слънчевата енергия в химична, а през нощта дишат –
разграждат органичните съединения, при което се отделя енергия
необходима за жизнената им дейност.
Животните също са много чувствителни към продължителността на
осветяване, към интензитета и качеството на светлината. Според тяхното
отношение към светлината те могат да се разделят на хелиофилни и
хелиофобни. Хелиофилните живеят при нормално осветление, а
хелиофобните обичат местата, където преобладава мрак. Смяната на деня и
нощта и промяната в продължителността на светлинния ден през
различните сезони също оказват влияние. Диференцирането на животните
на две големи групи – дневни и нощни е показателно за това. Промяната на
продължителността на светлинния ден през отделните сезони определя
диапаузата на много насекоми и други членестоноги. Светлината оказва
различно влияние върху един и същ индивид в различните стадии от
развитието му. Продължителността на осветяване на организмите играе
важна роля в живота им. За много растения и животни денят е период на
активна дейност, а за други нощта.
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Смяната на деня и нощта има подчертано значение и за висшите
гръбначни животни, като определя тяхната денонощна активност. И
сезонните изменения в продължителността на осветяване се отразяват
върху поведението на животните. Влиянието е съсредоточено главно върху
размножителните процеси, миграциите и други явления. Светлината има
важно екологично значение и във водната среда, но там въздействието º
върху организмите е подложено на допълнителното влияние на водата,
през която тя преминава. Слънчевата светлина достига различните точки
на Земята не постоянно, а строго периодично. Тази периодичност може да
бъде денонощна, месечна, сезонна и годишна.
Въздействието върху организмите зависи и от количеството,
качеството и комбинацията ѝ с други фактори. Така например падащият
върху листната повърхност пряк слънчев лъч има различен състав и
въздействие от разсеяния, а съотношението между преките и разсеяните
лъчи зависи от ъгъла, под който те падат към листата, от степента на
облачност, от съдържанието на газове и водни пари в атмосферата и др.
Въпреки, че светлината е екогенен фактор, който навлиза в екосистемата
отвън, живите организми оказват определено въздействие върху нея, като я
изменят по определен начин. Така, от светлината, която пада върху
екосистема като смесената гора, до повърхността на почвата достига едва 2
– 3% от нея, като спектралният и състав е силно променен, тъй като голяма
част от лъчите, са били погълнати от различни растения. Това изменение
на светлината при преминаването и през екосистемата е определящо
значение за формирането на етажите в нея. Измененият спектрален състав
наблюдавано в по-долните етажи способства да се развиват растения,
които са не само сенколюбиви, но и такива, които използват лъчи с поголяма дължина на вълната.
Друг абиотичен фактор е топлината. Главният негов източник е
Слънцето. От слънчевата топлина се нагрява повърхностният слой на
почвата, който нагрява приземния слой въздух. Прякото нагряване на въздуха
от Слънцето е слабо и зависи главно от наличието на прах, водни пари и
въглероден диоксид в него. Нагряването на атмосферата се променя през
различните часове на денонощието, а за по-голяма част от Земята и през
различните сезони. Този факт е причина за движението на въздушните маси в
хоризонтална и вертикална посока.
Промяната на температурата на въздуха зависи от състоянието му.
Колкото е по-влажен, толкова по-бавно се нагрява или изстива, колкото е
по-голяма скоростта му на движение, толкова по-бързо се изравнява
температурата в различните му части.
Температурата е екологичен фактор, пряко зависещ от енергията на
слънчевата радиация. Тъй като няма физично тяло без собствена топлина,
температурата е винаги фактор на средата, поради което се отнася към
групата на най-важните от тях. Сухоземно-въздушната среда се
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характеризира с най-голяма денонощна и сезонна динамика на
температурата, което се дължи на свойствата на атмосферата и зависи от
местообитанието и географската ширина.
Част от топлинните слънчеви лъчи се поглъщат направо от
намиращите се във въздуха молекули въглероден диоксид, водни пари и
различни частици. Под прякото действие на слънчевите лъчи
повърхностният слой на почвата се нагрява и топлината се предава на
приземния въздушен слой. През деня топлинният обмен е с направление от
въздуха към повърхността на почвата, а през нощта – обратно. Поради това
почвата изстива и е с по-ниска температура от въздуха. Повърхностният
слой на литосферата, който през деня е най-топъл, през нощта бързо се
охлажда, докато долните почвени слоеве остават с постоянна температура.
Почвата на дълбочина до 15 метра поглъща от 30% до 59% от
слънчевото лъчение, достигнало до нея.
В повърхностния слой (до няколко милиметра) се задържа 50% от
генерираната от слънцето топлина. Този слой се нагрява най-силно.
Скоростта, на топлообмена в дълбочина, е малка и зависи от механичния
състав, влажността и други почвени свойства.
Водата като среда за живот с температурните си колебания също
влияе върху живите организми. Температурата на моретата и океаните се
колебае в много по-малки граници в сравнение с колебанията на
температурата в атмосферата. В дълбочина тези колебания бързо
намаляват и изчезват. Водната среда се характеризира с голяма денонощна
и сезонна устойчивост на температурния режим поради особените
свойства на водата – голяма топлоемкост и топлопроводност. Независимо
от това обаче в различните водоеми в зависимост от дълбочината и
годишния сезон температурата претърпява различни колебания. В найшироки граници са измененията в повърхностните слоеве. В зависимост от
географското разположение средната температура на повърхността на
морската вода се колебае от -2 ºС в полярната зона, до +27 ºС в открития
океан на екваториалната зона. Амплитудата на тези колебания има сезонен
характер. Дълбоките водни слоеве на моретата и океаните се отличават с
постоянство на температурата.
Топлината на течащите води е в пряка зависимост от температурата
на въздуха. Най-значителни сезонни температурни колебания се
наблюдават в континенталните сладководни басейни. Динамиката в тях
зависи от големината им – колкото са по-малки, толкова тя е по-силно
изразена. В живота на организмите, обитаващи езерата в умерените
географски ширини, е голямо влиянието на вертикалното сезонно
движение на водата, която се дели на три слоя: повърхностен или горен
(епилимнион) – температурата се характеризира с големи сезонни
колебания; среден (металимнион, термоклин) – температурата се
понижава с около 1 ºС на всеки метър; дълбоководен, стигащ до дъното
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(хиполимнион), характеризиращ се с незначително изменение на
температурата.
Разпределението на топлината, познато като температурен режим, се
характеризира със следните величини:
– средни температури (за денонощието, месеца, сезона, годината);
– минимални температури (за същите периоди);
– максимални температури (за същите периоди);
– температурна амплитуда – разликата между максималните и
минималните стойности на температурата за даден период.
За да се характеризират температурните условия в местообитанията,
е необходимо да се знае изменението на температурата по месеци и сезони.
Динамиката на средномесечната температура е различна в отделните
географски ширини, например:
– тропичен пояс – амплитудата на годишната температура не
надвишава 5 ºС. Средната температура за най-студения месец е 15 – 20 ºС.
Вегетацията на растенията е целогодишна.
– субтропичен пояс – температурата на най-студения месец е над
4 ºС, а на най-топлия – над 20 ºС. Рядко, но все пак се случва
температурата да достигне -15 ºС. През зимата не се образува снежна
покривка, поради което вегетацията на растенията се извършва през лятото
и през зимата.
– умерен пояс – зимата е с устойчива снежна покривка и ниски
температури. През пролетта и есента е характерно образуването на слани.
Поясът се характеризира с подчертан летен вегетационен период и зимен
покой при растенията.
– студен пояс (субполярен, полярен) – застудявания са възможни
през целия вегетационен период, който е с продължителност от 1,5 до 2
месеца.
На екватора сезонните колебания на температурата са малки, а
денонощните – големи. При големите географски ширини е обратно,
сезонните колебания са по-големи от денонощните.
Температурните условия на дадено местообитание зависят също така
и от релефа на местността, от ъгъла на падане на слънчевите лъчи, от
сезона, от растителната покривка и от надморската височина. Колебанията
на стойностите и разпределението им във въздуха, водата и почвата имат
значение за организмите, защото те могат да живеят само в определени
температурни граници.
Те влияят пряко и косвено влияние върху развитието,
функционалното състояние, размножаването и разпространението на
растенията и животните. Поглъщането на топлина от тялото на индивидите
или нейното отделяне зависи от температурата на средата и влияе върху
топлинното състояние на организма. От прякото ѝ въздействие зависят
интензивността и характерът на метаболитните процеси. В зоната на
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активна жизнена дейност в известни граници е приложимо правилото на
Вант-Хоф, съгласно което скоростта на биохимичните процеси в
организма се променя 2 – 3 пъти при изменение на температурата с 10ºС.
Температурният диапазон на съществуване на различните видове
съществено се различава. За неактивните стадии на живот те са между 250 ºС и +120 ºС, а за активните стадии – от -30, -40 ºС до +40, +50 ºС.
Съществуват и изключения, като например някои пустинни лишеи,
издържащи нагряване и до +70 ºС. Температурните граници, в които
жизнените процеси протичат нормално, се наричат биокинетични
температури.
В зависимост от отношението на организмите към температурния
режим на средата и количеството на топлината в местообитанието се
различават две екологични групи:
– студенолюбиви (криофили), предпочитащи ниските температури и
проявяващи активна жизнена дейност и при температури от порядъка на 8, -10 ºС. Към тях се отнасят различни групи бактерии, гъби, червеи,
членестоноги и др., обитаващи местата с ниски температури в тундрата,
арктичните и антарктични райони, високите планини, студените морета;
– топлолюбиви (термофили) – видове, активната жизнена дейност на
които протича в условията на високи температури. Към тях се отнасят
много групи микроорганизми, обитаващи горещи извори и повърхността
на почвата в сухи райони, а също така и много животни като ларви на
насекоми, кърлежи и др. Според биокинетичната температура организмите
се групират в две големи екологични групи – стенотермни и евритермни.
Стенотермни са видовете, които понасят малки колебания в
количеството на топлината. Евритермни организми са тези, чиято активна
жизнена дейност може да протича в голям температурен диапазон. Това
разделяне е условно и между двете групи могат да съществуват различни
преходни форми. Eкологичната пластичност на вида по отношение на
температурата силно зависи от стадия му на развитие. В зависимост от
това каква е температурата на тялото на организма при различни
температури на средата могат да бъдат обособени три групи –
пойкилотермни, хомотермни и хетеротермни.
Пойкилотермните (ектотермни, студенокръвни) са организми с
непостоянна температура на тялото, която пряко зависи от външната
температура поради отсъствие на механизми за терморегулация.
Успоредно с изменението на температурата на тялото се мени и
интензивността на метаболитните процеси на тези организми.
Хомотермните (ендотермни, топлокръвни) организми, поради
наличие на собствени механизми за терморегулация поддържат постоянна
телесна температура при различни температури на средата. Към тази група
спадат единствено птици и бозайници. Те притежават по-разнообразни
приспособителните механизми. Разполагат с два основни източника на
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топлина – външен, който включва пряко попадащата слънчева енергия и
топлина на външната среда, и вътрешен, получен от топлината образувана
при обмяната на веществата. Относителното значение на тези два
източника в процеса на еволюцията се е променило значително.
Усъвършенстването на живите същества е съпроводено с нарастване на
значението на вътрешния източник на топлина, което означава
ограничаване зависимостта на организма от външната. Едновременно с
развитието на вътрешния източник под действието на естествения отбор са
се формирали и усъвършенствали специализирани топлорегулационни
механизми, които поддържат температурата на организма в условията на
променлив температурен режим на средата. Кафявата и черна мечка,
енотовидно куче и др. по време на зимния си сън понижават телесната си
температура до 29 °С, при което обмяната на веществата се понижава с 30
– 35%. При тези условия енергетичните запаси на организма (главно под
формата на липиди) са достатъчни за зимуването. През този период те
могат да бъдат разглеждани като хетеротермни животни.
Хетеротермните животни са с различна степен на стабилност на
телесната температура от пълното ѝ поддържане в постоянна стойност до
регулирането ѝ в отделни периоди от живота. Към тази група се отнасят
хиберниращите видове, изпадащи в летаргия (зимен или летен сън) –
лалугери, таралежи, прилепи, колибри, бързолети, козодои и др. В активно
състояние те се характеризират с висок метаболизъм и постоянна
температура на тялото, което им обезпечава висока мускулна активност, а
през периодите на летаргия те са типични пойкилотермни видове с телесна
температура, зависеща от температурния режим на средата.
Хетеротермията е частен случай на хомотермията. Тя е приспособление на
животните за преживяване на неблагоприятните периоди на годината.
Дълбокото сънно състояние при бозайниците се характеризира със силно
понижена жизнена дейност на организма през неблагоприятни за тях
сезони на годината и е във връзка главно с условията на хранене.
При растенията тези механизми са насочени към избягване на
неблагоприятните ниски и високи температури. Растенията от тундрите
например имат кратък вегетационен период, през който успяват да цъфнат
и дадат плод; широколистните дървесни видове от умерения пояс губят
листата си през зимата, като по-устойчивото на студа стебло не се уврежда
от него; хлорофилът не поглъща тези части на светлинния спектър, които
биха довели до прегряване на листата; чрез регулиране отворите на
устицата се променя изпарението и съответно температурата им.
Очевидно е, че топлината (заедно с другите абиотични фактори) до
голяма стенен определя характера на организмовия свят. Особено голямо
значение имат крайните температури, защото именно те играят ролята на
ограничаващ фактор в географското разпространение на растенията и
животните. Температурата оказва влияние върху продължителността на
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развитието на растенията и животните. Всички те обаче се приспособяват
към колебанията в температурите на средата. Адаптацията може да бъде
морфологична и физиологична.
Влиянието има и обратна посока – организмите също променят
температурата в определени граници. Съдържанието на понятието
микроклимат в местообитаването има дълбок екологичен смисъл, защото
микроклиматът се определя не само от климатичните особености, но и от
организмите, които обитават дадения биотоп.
Микроклиматът може да се възприеме като климат на организмово
равнище т.е. климатът, в който съществува определен индивид в дадена
екосистема. Той въздейства на организма непосредствено, докато
екоклиматьт характеризира климатичните особености на част от биотопа, в
която живеят повече индивиди или видове. Резки граници между
екоклимат и микроклимат не съществуват. В първия случай става дума за
въздействие върху относително големи територии, докато микроклиматът
включва климатичните особености на малки участъци от екотопа.
Въздействието на климатичните фактори върху организмите е
пряко и косвено. Прякото се изразява в промени на жизнените функции
под влияние на отделни елементи на климатичните фактори или на целия
климатичен комплект. При промяна на температурно-влажностния режим
извън границите, при които е преминала еволюцията на дадения вид, може
да се стигне до загиване на организма. Непрякото влияние на
климатичните фактори включва въздействията върху абиотичните
съставки на екотопа и върху другите видове е биоценозата.
Периодичността в жизнената дейност на растенията и животните е
резултат от приспособяването им към измененията на климатичните
фактори и най-вече към смяната на сезоните. При всеки вид съществува
годишен цикъл с определена последователност и продължителност на
периодите на интензивно развитие и растеж, размножаваме, подготовка за
презимуване. Съвпадането на всяка от фазите на жизнения цикъл с
измененията на климатичните фактори и съответната реакция спрямо тези
изменения имат решаващо значение за съществуването на вида.
Водата е следващият важен екологичен фактор в сухоземната среда,
с определящо значение за съществуването на организмите. Обуславя се от
следните факти:
– всички физиологични процеси се извършват във водна среда;
– в тялото на организмите водата е в голямо количество (средно 60 –
70%, а понякога и над 90%);
– водата е универсален разтворител и има голяма топлоемкост.
Тя взаимодейства с много вещества, като се осъществяват физични и
химични реакции. Получените разтвори са с различна стабилност. Те могат
да променят структурата на екотопа. Известни са много случаи, когато
водите променят релефа. Освен, че влияе върху формирането на климата,
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тя променя и почвата, поради което се причислява едновременно към
климатичните и към едафичните фактори.
Значението ѝ за съществуването на организмите като биологични
макросистеми може да се прецени по факта, че животът е възникнал във
водна среда. При организмите върху сушата водата представлява основна
част на протоплазмата на клетката. В процеса на еволюцията в нейната
роля се е утвърдила като толкова значима, че всички биохимични процеси
на суборганизмово равнище се осъществяват само при наличие на вода.
Заедно с разтворените в нея вещества обуславя осмотичното налягане в
клетките и тъканите, а заедно с това и междуклетъчната обмяна.
В сухоземната среда тя има различно влияние върху организмите в
зависимост от агрегатното си състояние. Между организмите и средата
протича непрекъсната обмяна на вода. От една страна, организмите
приемат по различен начин вода отвън, а от друга – непрекъснато я отдават
чрез изпарение, дишане, отделяне. Повечето от тях приемат водата чрез
пиене. По-малката част задоволяват нуждите си чрез храната. Много
организми могат да приемат влагата от въздуха чрез повърхността на
тялото си (лишеите). Всички живи организми отделят вода. Това е
необходимо, за да се поддържат обменните процеси. При високи
температури и недостиг на вода количеството на отделяната вода може
значително да превиши количеството на приеманата и това да доведе до
фатални последствия. Това е причина за появата в организмите на
различни приспособления за запазване на необходимото им количество
вода в тялото.
Въздухът е поредният екологичен фактор, който също е определящ
за живота на организмите. Основните му компоненти – кислород,
въглероден диоксид и азот, се използват от живите организми по различен
начин.
Азотът е градивният елемент, с който се сглобяват белтъците и
аминокиселините. От него зависи качеството на живота, а въглеродът е
отговорен за неговото количество, т.е. за продължителността на живота.
Запасите от азот обаче са нищожни, въпреки че той съставлява почти 80%
от земната атмосфера. В нея азотните атоми са свързани стабилно в двойки
и поради това са неизползваеми за флората. Тази индиферентност на
атмосферния азот е изучена от Юстус фон Либих. Той говори за
самодостатъчни двойки, които „не реагират на никакви субстанции―. За да
бъдат полезни за живите организми, тези атомни двойки азот трябва да
бъдат разделени по някакъв начин и после да се групират с атомите на
въглерода. В природата свободен азот се получава под въздействието на
мълниите – връзките между азотните атоми се разкъсват. Друг източник е
вид бактерия, която живее в корените на бобовите растения, на акацията и
люцерната. В симбиоза тя отделя азот и в замяна получава от тях молекула
захар.
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Количеството на кислорода и въглеродния диоксид в много
екосистеми се колебае в рамките на денонощието. През деня количеството
на кислорода се увеличава, а през нощта (поради спиране на
фотосинтезата) се увеличава количеството на въглеродния диоксид.
Известни колебания в това отношение има през различните сезони, което
зависи от наличието на листна маса.
Друго е съотношението между въглеродния диоксид и кислорода в
почвата и във водата. Там колебанията в количеството им са по-големи. В
почви с повече органични вещества, както и във водоеми с тинесто дъно,
въглеродният диоксид е значително повече. Всички тези различия и
колебания в количеството им са довели до поява на съответни
приспособления за реакция в организмите, обитаващи конкретната среда.
Чрез много свои дейности човек увеличава количеството на
въглеродния диоксид в атмосферата. Изсичането на горите,
унищожаването на фитопланктона в световните океани води до
увеличаване количеството на въглеродния диоксид в атмосферата, което е
предпоставка за трайна промяна на климата на земята с всички нежелани
последствия от това.
Съставът на въздуха като екологичен фактор е с ограничено
значение тъй като в природните екосистеми той е почти постоянен.
Приема се, че при нормална активност животните загиват, когато
количеството на кислорода спадне под 18%. В състояние на анабиоза14 и
зимен сън при животните поносимостта към понижена концентрация на
кислорода значително нараства. Според много изследователи при
повишаване съдържанието на въглеродния диоксид до 1% обмяната на
веществата се увеличава с 20%. Според други повишаването на
концентрацията на този газ до 5% и дори до 10% за кратко време не
уврежда живите организми. Повишеното съдържание на въглероден
диоксид има значение за съществуването на екосистемите върху сушата. В
резултат на антропогенната дейност концентрацията на този газ се е
повишила от 0,030 на 0,047%. При такава концентрация не може да се
говори за пряко токсично действие върху жизнените процеси, но поради
т.нар. парников ефект – намаляване на количеството топлина, излъчвана от
земната повърхност в космоса, съществуват възможности за постепенно
затопляне на земния климат.
В резултат от производствената дейност на човека върху все поголеми райони се разпространява замърсяването на атмосферата с инертен
прах и с отровни газове, които водят до нарушаване или унищожаване на
екосистемите.

14

Анабиоза – състояние на организма, при което видимите жизнени процеси са
забавени или спрени поради неблагоприятни външни условия.
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Под въздействието на космичните лъчения, отделянето на
радиоактивни вещества от почвата, слънчевите ултравиолетови лъчения,
електричните разряди в атмосферата, балоелектричния (при фино
разпръскване на вода на капчици от порядъка на големината молекулата) и
трибоелектричния (взаимно триене на песъчинки или прашинки) ефект,
гниенето и горенето на органични вещества, както и при някои химични
реакции, въздухът се йонизира. Чистият въздух съдържа от 400 до 1500
двойки леки аеройони в кубически сантиметър.
В резултат на праховото и газовото замърсяване в районите с развита
промишленост количеството на благоприятно въздействащите йони
(предимно леки отрицателни аеройони) намалява, а в някои случаи е почти
равно на нула, като в същото време се повишава многократно
концентрацията на неблагоприятно въздействащите тежки йони.
Ролята на йонизацията на въздуха като екологичен фактор не е
окончателно изяснена. Обикновено я причисляват към категорията на
второстепенните екологични фактори. Редица проучвания показват, че
йонизацията има значение за съществуването на организмите върху
сушата. Установено е, че под влияние на леки положителни аеройони се
повишава активността на насекомите. При продължително въздействие
организмът се приспособява към количествената промяна на този
екологичен фактор и активността се нормализира. При въздействие с
отрицателни аеройени не е установена промяна в активността на
изследваните насекоми. Доказано е, че в резултат на въздействието на леки
отрицателни аеройони се засилва действието на щитовидната и
надбъбречната жлеза. Повишеното съдържание на отрицателните йони на
кислорода въздейства благоприятно върху централната нервна система,
като се установява намаляване на умората, повишаване възбудимостта на
мускулната тъкан на кожните рецептори. Озонът в малки дози стимулира
жизнените процеси в организма на животните, а в по-високи концентрации
ги нарушава. По принцип се приема, че в естествените екосистеми
концентрацията на тези газове не надвишава допустимите стойности, но
тенденцията се променя.
Вятърът е абиотичен екологичен фактор, който въздейства
предимно косвено върху организмите. В съчетание с температурата и
влажността на въздуха оказва влияние върху телесната температура на
животните. При ниски температури повишената скорост на движение на
въздуха довежда до преохлаждане на организма. Ефектът се засилва при
повишена влажност. При високи температури тя от своя страна спомага за
поддържане на постоянната телесна температура при топлокръвните
животни.
Значението му е решаващо за опрашването на растенията –
анемофили (опрашвани от вятъра). При тях са развити редица
морфологични особености като редуцирани венчелистчета, дребни,
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незабележими и немиришещи цветове и др. Въздействието на вятъра се
заключава и в морфологичните изменения на някои животни. Характерно
за видовете в такива райони е, че те са с гъста космена покривка, която
предпазва тялото от преохлаждане. Съществуват значителни различия и
между птиците, живеещи в райони със силни ветрове, и такива, които са в
райони с незначителна въздушна циркулация. Тези, които обитават малки
острови и са под въздействие на океанските ветрове, в много случаи са с
променени по размери и функция криле, като при някои видове крилете са
изчезнали напълно. Подобни изменения се наблюдават при някои видове
насекоми.
Плодовете на растенията, разселвани от вятъра (анемохори), имат
редица морфологични приспособления, с които се увеличава тяхната
площ и възможността им за носене от вятъра. В процеса на еволюцията
някои животни са формирали поведенчески реакции, които им
позволяват да използват вятъра за пасивно придвижване. Съществуват
паяци, които се носят заедно с паяжината, активно летящи насекоми
използват възходящите въздушни потоци за летене на големи височини
и др.
Съществено е значението на вятъра за промяната на отношението на
организмите към температурните условия и влагата. При наличие на вятър
се увеличава изпарението на тялото, а това води до повишаване на
температурата му и до увеличаване на необходимостта от вода. Ето защо
той се оказва лимитиращ фактор в райони, за които са характерни чести и
силни ветрове. Както растенията, така и животните във ветровити райони
са развили редица екологични приспособления, които им позволяват да
съществуват и да оцеляват.
Релефът оказва влияние не толкова като пряко влияещ фактор,
колкото като условие, което променя съществено въздействието на
останалите абиотични фактори. От него зависи ъгълът, под който падат
слънчевите лъчи към повърхността на почвата, а оттам и различното и
затопляне, задържането на влагата, снега, силата на вятъра и т.н. По този
начин релефът в даден район определя микроклимата в него.
От изложеното дотук се вижда, че между организмите и
абиотичните фактори има тесни взаимовръзки. Като цяло обаче
организмите не са подложени на взаимодействие само с абиотичните
фактори. Те самите си въздействат едни върху други и тези
взаимоотношения влияят върху тяхното развитие.
2.2.2. Биотични фактори на средата
Съвкупността от влияния, оказвани върху даден организъм или
нежива природа от жизнената дейност на друг организъм представляват
биотичните фактори на средата – сума от междувидовите взаимодействия
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в екосистемата насочени към получаване на храна и завоюване на
пространство.
Влиянието им не може да се разглежда отделно от абиотичните. Те
са в постоянна, здрава връзка и се обуславят взаимно. Често биотичните са
основата, на която се формират екосистемите. Например растенията
представляват важен биотичен фактор за растителноядните животни, тъй
като от тяхното количество зависи числеността и разпространението им.
От своя страна и животните влияят върху растенията, като променят
тяхната продуктивност, допринасят за опрашването и разнасянето на
семената, наторяват почвата. Хищниците регулират числеността на своите
жертви, но и зависят от тях за изхранването си. В години на масова проява
на гризачи дребните хищни бозайници и грабливите птици също стават
многобройни, а в години с ограничена численост на гризачите хищниците
също бързо намаляват.
Въздействието на един организъм върху жизнената дейност на
другите организми има най-разнообразен характер. Може да се обобщи, че
едни служат за храна на други (растенията на животните – фитофаги;
животните на хищниците – зоофаги) за среда на обитаване –
гостоприемникът за паразита или големите растения за епифитите15;
животните могат да способстват размножаването (при опрашването) или
разпространението на растенията чрез семената им. Живите организми
оказват пряко химично или физично въздействие върху други организми
или косвено, чрез изменение на състава и свойствата на средата.
Когато се дава характеристика на условията и средата на живот в
една дъбова гора и намиращите се извън нея открити пространства, това е
характеристика на средата, създадена до голяма степен от самите
организми, защото климатичните особености и в двата съседни района са
еднакви, а микроклиматичните различия се формират от организмите.
Наличието на някои организми в даден биотоп често оказва решаващо
влияние върху другите организми. Ако на мястото на една иглолистна гора
се засадят брези, те бързо започват да променят киселинността на почвата
и независимо от едновременното присъствие на други растения и животни
характерът на биотопа се изменя в специфично направление, което се
характеризира именно от присъствието на брезата. Такива организми се

15

Непаразитни „въздушни растения―, без корени, живеещи на клоните или стволовете
на други растения и поглъщащи атмосферната влага чрез въздушни корени или чрез
целия си обем. На практика нямат преки отношения с „хазяина― – някои орхидеи,
мъхове. Епифили – също, но на листата, а не на клоните или стволовете – мъхове,
водорасли.
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наричат едификатори16. Тяхната дейност определя структурата и
специфичните условия за съществуване на цялото съобщество.
В зависимост от еволюционно определената потребност на
растенията от светлина растителните съобщества се характеризират с
етажност, т.е. разпределение на различните видове растения на различна
височина над земята. Най-високо израстват най-светлолюбивите растения,
под тях се нареждат следващите по светлолюбивост групировки, като найблизо до повърхността на земята са видовете, които са с най-малка
потребност от светлина. Етажността е довела до приспособеност и към
останалите абиотични фактори. Видовете, които са в най-горния етаж в
процеса на еволюцията са се приспособили да противодействат на
значителни колебания на температурата и влажността на въздуха, както и
на големи въздушни течения. В ниските етажи микроклиматът е
значително по-мек и устойчив. Етажността обхваща и кореновата система,
с което отслабва борбата за съществуване и се повишава ефективността на
използване ресурсите на екосистемата и продуктивността на биоценозата.
Разнообразието на биотичните фактори е голямо. Най-често те
включват
вътревидовите,
междувидовите
взаимоотношения
и
взаимоотношенията на организмите с неживата природа. Те могат да бъдат
преки (организъм – организъм) и косвени (организъм – нежива природа –
организъм).
Биотичните фактори влияят както върху отделните индивиди, така и
върху цялата популация. Екологичен ефект имат именно онези влияния,
които са насочени към нея като цяло. Тя е равнище на интеграция при
организмите, което заема положение между индивида и вида. В природата
индивидите не съществуват изолирано и независимо. Те образуват групи,
вътре в които се изграждат определени взаимоотношения. Групите от своя
страна имат конкретна структура, съществуват, както в пространството,
така и във времето и са подложени на изменения под влияние на факторите
на външната среда.
Вътревидовите взаимоотношения са сложна система от отношения
между индивидите и популациите на вида. Имат голямо значение за
неговото правилното развитие и съществуване и могат да бъдат отношения
между индивиди и групи индивиди (например семейства, стада и
популации). Те са в основата на съществуване на екосистемата като
самостоятелно ниво на организация на живота. Основната връзка между
популациите на различните видове в съобществото се изгражда в процеса
на формиране на хранителните взаимоотношения между тях. По своята
същност това е последователна хранителна верига, в която всяко
предшестващо звено служи за храна на следващото. Заедно с хранителните
16

Едификатори – доминантни, преобладаващите видове, определящи облика на дадена
фитоценоза; най-многобройни са, най-приспособени към условията и създават основата
на растителния етаж.
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връзки популациите в биоценозите се намират и в пространствени
отношения, свързани с изискванията към абиотичните фактори на средата.
Вътревидовите отношения се делят на основни и производни.
Основните вътревидови отношения са свързани с размножаването и с
отглеждането на потомството, а производните обхващат всички останали
взаимоотношения. И едните, и другите обаче могат да се проявяват в две
направления – в сътрудничество и в конкуренция. Характерът на
споменатите взаимоотношения не е постоянен. Те са динамична система, в
която непрекъснато се преминава от неутрални отношения към
сътрудничество и конкуренция. Най-често причина за това са непрекъснато
изменящите се външни условия на съществуване.
Груповият ефект е вътревидово отношение, подчинено на
обективния екологичен закон, че индивидите могат да съществуват само
като група. По този начин по-лесно се преодоляват неприятели, по-лесно
се ориентират, намалява се неблагоприятното въздействие на
микроклимата, улеснява се добиването на храна (стада, глутници,
колонии...).
Сътрудничеството между индивидите най-често се наблюдава в
семействата и стадата. Отглеждането на потомството силно се затруднява,
ако липсва сътрудничество. То им осигурява ефективна защита от
хищници, изхранване на малките, останали без родители и т.н.
Масов ефект – представлява неблагоприятен ефект в резултат от
прекомерно увеличаване на числеността на популацията. Води до
самоограничаване, промени в поведението от рода на повишаване на
агресивността, на репродуктивния потенциал и намаляване на
устойчивостта на заболявания.
Вътрешновидова конкуренция – различава се от междувидовата по
това, че при нея се запазва солидарността между индивидите, те
продължават съвместното си съществуване и възпроизводството на
популацията. Проявите се изразяват в териториално поведение – запазване
на определена територия, единоборство. По този начин се разпределят
равномерно ресурсите на средата и способства еволюцията, разселването и
разширяването на ареала на вида.
Социалната йерархия е друга проява на вътрешновидова
конкуренция, характерна за стадните бозайници, птичите ята, рибните
пасажи и някои насекоми. Тя не предизвиква конфронтация, а е оптимална
възможност за съвместно съществуване.
Аналогично значение за развитието на популациите имат
междувидовите взаимоотношения. Това са отношения между индивидите
и популациите от различни видове. Те са много разнообразни, затова и
групирането им е сложно. Съществуват многобройни взаимоотношения
между видовете: химично взаимодействие между различните организми;
взаимодействие между гъби и растения, между животни и растения и др.
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Ето защо основа за класификацията в този случай е не вида на
взаимоотношението, а ефекта, който то оказва върху видовете.
Възможният резултат може да бъде положителен, отрицателен или
неутрален. Когато два или повече вида са в комбинация, разнообразието от
взаимоотношенията им нараства.
Конкуренцията е най-широко разпространеното сред живите
организми взаимодействие между два вида. Това е взаимоотношение
между индивиди от популации, които се намират в едно хранително
равнище. Тя е за общ жизненоважен ресурс (храна, убежища, пространство
и светлина), който е в ограничено количество. Тя се проявява по различен
начин. При недостиг на ресурси конкуренцията има вид на съперничество,
при взаимно потискане – тя е антагонизъм, а при непосредствена борба –
агресия. Съвместното съществуване на двете популации се отразява
еднакво неблагоприятно върху индивидите и на двата вида. Въпреки това
дори отношенията им да достигнат крайните си форми и се превърнат в
антагонистични, конкуренцията има положително въздействие върху
популацията. Благодарение на нея тя се поддържа във високо жизнено
състояние. Оцеляват онези индивиди, които са най-силни, които успяват
най-бързо да се приспособят към условията на живота.
Конкуренцията бива пряка или косвена (непряка). Пряка е, когато
индивидите на единия вид пряко потискат развитието на индивидите на
другия вид. Това най-често става чрез отделяне в средата на химични
вещества, които оказват отрицателно въздействие и потискат
физиологичните процеси на индивидите от други видове (характерно е за
много растения, микроорганизми и водни обитатели). Косвената
конкуренция се среща най-често при растенията и представлява
съперничество между индивидите на двата вида за общи ресурси на средата
(светлина, вода, хранителни ресурси и др.)
Коменсализъм (от лат. com mensa – разделяне на трапезата) е вид
междувидово взаимоотношение, при което единият вид (коменсал) извлича
полза от връзката с гостоприемника си, комуто нито вреди, нито донася
някаква полза. Това е такъв вид взаимоотношение между популациите на
два вида, при което дейността на единия вид осигурява храна (или
убежище) на другия (коменсала), без това да има значение за него. Той се
среща под две форми – когато при взаимодействието на двата вида
възникват непосредствени хранителни връзки и когато индивидите на
единия вид използват жилището на индивидите на другия, без да им
причиняват вреда или полза. Последното се обозначава като синойкия
(квартирантство). Най-често проява на синойкия има, когато малки
водни организми се заселват по повърхността на тялото на други по-едри
видове, като ги използват за субстрат за прикрепване и предпазване от
хищници. Често в ходовете на многочетинестите червеи и на други
почвени животни се срещат различни ракообразни и червеи.
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Хранителен коменсализъм (сътрапезничество) се среща най-често
при хищниците, когато по-дребните видове се хранят с остатъците от
храната на по-едри. Например често пъти останките от храната на лъва се
дояждат от чакали, хиени или лешояди. Някои видове птици се хранят с
екскрементите на копитни животни, избирайки оттам несмлените семена, а
малките на много видове риби използват хранителните остатъци, които
намират между пипалата на актиниите или медузите.
Сътрудничеството или протокооперацията е следващият етап в
еволюционното развитие на положителните взаимоотношения между
популациите. В сравнение с коменсализма това са по-сложни
взаимоотношения, при които и двата вида имат полза от съвместното си
съществуване, но то не е задължително, т.е. двете популации могат да
живеят и поотделно. Такъв тип взаимоотношение съществува между рака
отшелник и актинията, закрепена за него. Актинията се храни с остатъците
от храната на рака и с негова помощ се придвижва във водоема, а с
окраската си и копривните си клетки тя го маскира и защитава от
хищници.
Други междувидови взаимоотношения са хищничеството и
паразитизма. При паразитизма един от симбионтите (паразит) извлича
облага, за сметка на другия (гостоприемник), на който той вреди.
Паразитизмът е широко разпространен в растителните съобщества.
Повечето паразити са гъби, но сред тях има и цветни растения. Всички
паразитиращи видове оказват значително въздействие върху автотрофните
организми.
При този вид взаимоотношения съвместното съществуване на двете
популации е неблагоприятно за индивидите на едната и благоприятно за
индивидите на другата. Разликите между хищничеството и паразитизма се
състоят в това, че: 1. Числеността на популацията на хищника е винаги помалка от числеността на популацията на жертвата, докато при паразитизма
е обратно – паразитът е с по-висока численост от популацията на
реципиента; 2. Като правило размерите на отделните индивиди от
популацията на хищника са по-големи от размерите на индивидите,
изграждащи популацията на жертвата. При паразитизма размерите на
паразита са по-малки от размерите на гостоприемника; 3. При
хищничеството жертвата се използва еднократно и най-често се
унищожава, докато паразитът използва гостоприемника продължително
време и не винаги причинява смъртта му.
Мутуализъм е тип междувидова връзка, при която и двата индивида
имат полза. Съществуват два вида мутуализъм:
– протокооперация – индивидите изличат обща полза от
взаимоотношенията си, но те не са задължителни за тяхното съществуване
(споменатите актиния и рак пустинник);
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– симбиоза (от гр. – живеещи заедно) – съвместното съществуване е
изгодно и за двата вида, вкл. индивид от единия вид зависи от
присъствието на индивид от другия. Пример за това е лишеят (организъм,
резултат от симбиоза между водорасло и гъба).
Мутуализмът
е
най-висшата
форма
на
положителни
взаимоотношения в екосистемата. Той е широко застъпен в природата и
най-често възниква между видове със силно различаващи се потребности.
Индивидите на двата вида, за разлика от сътрудничеството, не могат да
живеят един без друг поради това, че обединяват част от функциите си.
Симбиозата между два вида може да има пространствен характер, но найчесто се основава на хранителни връзки. Например симбиозата между
преживните животни, които не притежават собствени ензими за
разграждане на целулозата, съдържаща се в растителната храна разчитат за
това на едноклетъчни животни или микроорганизми, които обитават
предстомашните отдели на храносмилателната им система.
Най-известният пример за симбиоза между микроорганизми и
растения е съжителството на бобовите и азотфиксиращите бактерии,
намиращи се в специални образувания (грудки) по кореновата система на
растенията.
При растенията най-често симбионтните взаимоотношения се
осъществяват чрез кореновата система и се изразяват в ускоряване на
обмяната на веществата в индивидите на двата вида.
Многообразните абиотични и биотични фактори оказват огромно
влияние върху организмите. При това между тях съществува непрекъснато
взаимодействие, при което се променят силата и посоката на влиянието им.
Каква ще бъде конкуренцията, зависи не само от това кои видове живеят в
даден биотоп. Други условия са наличието и количеството на ресурсите,
удобните места за живеене и т.н. Те на свой ред зависят от множество
абиотични и биотични фактори. В крайна сметка върху организмите
действа непрекъснато един сложен комплекс от изменящи се и взаимно
влияещи си екологични фактори, въздействието на които се пречупва през
различните особености на всеки вид.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ В БИОСФЕРАТА. ПОПУЛАЦИЯ,
СЪОБЩЕСТВО (БИОЦЕНОЗА), МЕСТООБИТАНИЕ
(ЕКОТОП)
Следвайки концепцията за нивата на организация на живото
вещество в биосферата (биологичен спектър) преди изясняване на
същността и особеностите на екосистемите е подходящо да бъдат
анализирани накратко популацията и съобществото от гледна точка на
техните местообитания.
3.1. Популация
Това понятие беше представено в предходния раздел във връзка с
разглеждането на въпросите за екологичната ниша и биотичните фактори
на средата.
Популация се наричат групите индивиди от един и същ вид. Често
пъти в генетиката, систематиката и екологията могат да се срещнат
различни определения за този термин. Популацията (лат. рорulus – народ,
население) е естествено образувана или възникнала под влиянието на
човека съвкупност от индивиди на даден вид, обединени в по-малка или поголяма обща територия (определена част от ареала на вида) и от
известно генетично родство, отнасящи се към една или няколко биогеоценози. Тя притежава способностите да се саморегулира,
самоорганизира и самовъзпроизвежда. Тази вътрешновидова групировка,
възникнала в резултат на еволюцията теоретично е безсмъртна. За разлика
от единичния организъм съществува неопределено време. В нея
съжителстват индивиди от двата пола и от различни възрастови категории,
което прави възможно възпроизводството и непрекъснатото предаване на
наследствена информация. Друга особеност е, че популацията може да
възникне и в резултат на антропогенна дейност.
Индивидите на популацията се характеризират с еднотипни външни
признаци, сходни адаптации, единна специфична реакция спрямо
въздействието на факторите на средата. Тази съвкупност притежава
специфичен тип динамика на своята численост, с демографска и
териториална структура, с общо биологично сигнално поле, които като
цяло обезпечават популационната им хомеостаза (динамично равновесие),
самостоятелното ѝ съществуване и развитие в течение на дълго време,
съпроводено със взаимодействие със средата на обитание и въздействие
върху нея. Популациите са елементарни, географски и екологични.
Елементарната (местната) е съвкупност от екземпляри на един вид,
разположени на относително малък участък еднородна площ.
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Броят на местните популации от един вид е в правопропорционална
зависимост от разнообразието на условията в екосистемата –
еднообразните условия означават малък брой популации. Те са от найнизш порядък и са резултат от разпадането на екологичните такива,
например в планинските райони, където на относително малка площ
условията могат да бъдат изключително разнообразни.
Екологичната представлява съвкупността от елементарни популации
от даден вид, обитаваща среда с относително еднакви екологични условия.
Понятието включва и индивидите от един и същи вид, обитаващи в
пределите на една биогеоценоза (екосистема). Те са слабо изолирани и
често се осъществява кръстосване и обмен на наследствена информация.
Важна особеност на екологичната популация е функционалното
единство.
Географска е съвкупността от няколко екологични популации на
даден вид, обитаващи територия (пространство) с относително еднакви
географски условия за съществуване. В нея се наблюдава единен ритъм на
жизнените явления и други функционални особености, създаващи
морфофизиологичен тип, отличаващ дадената структура (по плодовитост,
размер на индивидите) от съседните, живеещи в други географски условия.
Често понятието се използва като синоним на подвид.
Популациите се характеризират с определени свойства. Едно от тях е
плътността. Тя се определя от числеността на индивидите на единица площ
и е различна за различните видове организации. Освен плътността други
нейни характеристики са възрастовият ѝ състав, съотношение на половете,
раждаемост, смъртност и колебания в числеността.
3.1.1. Свойства и особености на популацията като саморегулираща се
и самоподдържаща се система
Популацията, определена като група от индивиди от един и същи
вид, обменящи генетична информация помежду си, притежава редица
специфични свойства и характеристики. Последните имат статистически
характер, тъй като характеризират групата като цяло, а не отделните
изграждащи я индивиди. Към тези групови характеристики се отнасят
раждаемостта, смъртността, биотичният потенциал, типовете на
нарастване на числеността, начинът на заемане на територията,
разпределението на индивидите по възраст и др. Освен това популацията
притежава и биологични характеристики, които тя разделя между всички
изграждащи я индивиди, като например наличие на жизнен цикъл,
способност за нарастване, диференциране и самоподдържане.
Някои от свойствата са много сходни с тези на отделния индивид и
могат да бъдат формулирани най-общо по следния начин:

47

– всяка популация притежава своя пространствена структура, която е
специфична за различните видове. Популациите на неподвижните и
малкоподвижни видове, както и на растенията заемат група от биотопи,
един биотоп или определена част от него. Тези на високоподвижните и
мигриращи животни заемат обширни територии. Пространствената
структура дава възможност най-изгодно да се използват ресурсите на
средата и най-ефективно да осъществява вътрешно популационните
взаимоотношения на индивидите и техните групи, съставляващи
същността на функционирането ѝ като цяло;
– индивидите, влизащи в състава на популацията, дават различен
принос в общопопулационните функции поради разнообразните си
качествените заложби, което позволява да се говори за наличие на
функционална структура;
– друга сходна черта на популацията с организма е, че индивидите ѝ
непрекъснато обменят информация помежду си. Информационните
процеси са механизъм за формиране и поддържане целостта на
популацията като единна система;
– популацията притежава и свои специфични особености, които я
разграничават от останалите нива на организация на живота. Специфичен
неин признак е генетичното родство между изграждащите я индивиди.
Благодарение на разселването на младите индивиди се извършва смесване
на генофонда на различните популации. Като следствие от това се явява
фенотипното17 еднообразие на индивидите, които я изграждат.
Благодарение на това тя функционира като единно цяло със специфична
структура, своеобразна динамика на числеността и с определена степен на
изменчивост. В популацията се поддържа адаптивен хомеостаз18 в
условията на променящите се фактори на средата, който обезпечава
нейното съществуване за неопределено време, което я прави относително
безсмъртна;
– важен признак на популацията е принадлежността ѝ към една или
друга екосистема, тъй като в зависимост от подвижността на вида и
особеностите на територията тя може едновременно да влиза в състава на
няколко екосистеми.
3.1.2. Популацията като зависима и независима биосистема
Съвременните
представи
определят
популацията
като
надорганизмова форма на организация на живата материя в биосферата. В
17

Съвкупност от всички признаци на организма, придобити в резултат на
взаимодействието със средата. На практика, външният вид, променящ се при
индивидуалното му развитие.
18
Способност на биологичните системи да противодействат на измененията и да
запазват динамичното равновесие.
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този смисъл тя може да се разглежда в два аспекта – еволюционнотаксономичен19
и
функционално-екологичен.
В
еволюционнотаксономичен аспект може да бъде представена като форма на
съществуване на вида и конкретна, елементарна единица за еволюционен
процес. В този смисъл тя представлява звено от веригата организъмпопулация-вид-род и основната ѝ функция е запазване и възпроизвеждане
на вида в конкретните екологични условия. Тази функция се осъществява
въз основа на закономерните взаимоотношения между организмите и
техните групировки. На базата на тези взаимоотношения възникват сложна
структура и функционални механизми, позволяващи на популацията като
интегрирана система да поддържа оптимална численост и плътност.
Във функционално-екологичен аспект популациите се разглеждат
като конкретни звена в биогенния кръговрат на веществата и участват във
веригата организъм-популация-биоценоза-екосистема-биосфера. В този
смисъл тя се явява като подсистема, съставна част на по-висшите нива на
организация на живото.
Популационните характеристики могат да се разделят още на:
количествени, касаещи нейните структури и количествените ѝ параметри,
като например пространствена структура, възрастова структура, полова
структура и др., и генетични, свързани с възможностите на популацията да
се самовъзпроизвежда неограничено дълго време – раждаемост, смъртност,
численост, плътност и т.н. Специфичните свойства са динамични, които
непрекъснато се променят по време на нейното съществуване (численост,
плътност, миграции и др.), и статични, оставащи непроменени в
значително дълъг период от време (генетична структура, етологична
структура, полова структура и др.).
3.2. Биоценоза
В природни условия популациите на различните видове формират
биологични системи от по-висок ранг, наречени биоценози (съобщества).
Биоценозата (или bios – живот, koinos – общ, гр.) представлява
взаимносвързани популации от различни видове, съвместно обитаващи в
дадена територия (биотоп). Тя е своеобразна организационна система, тъй
като притежава свойства, които не са присъщи на нейните компоненти
поотделно. Биотичното съобщество представлява живата част на
екосистемата.
Основните ѝ подразделения са: фитоценоза (съвкупност от
популации на растителни видове), зооценоза (съвкупност от популации на
различни видове животни), микоценоза (съвкупност от популации на
19

Йерархическа класификация на организмите в зависимост от степента на тяхното
родство (тип, клас, род, вид).
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различни видове гъби) и микробиоценоза (съвкупност от популации на
различни видове микроорганизми).
Понятието биоценоза за първи път е въведено от немския
хидробиолог К. Мьобиус в 1877 г. и представлява исторически възникнала
съвкупност (или изкуствено създадена от човека) от популации на
различни видове, съвместно обитаващи определена територия и
притежаващи еднакви изисквания към нея. Тя, както и всички останали
биологични системи, е продукт на еволюционния процес. Нейната
жизненост и устойчиво съществуване зависят от взаимодействието на
съставящите я популации и от постъпващата енергия отвън.
Размерите на биоценозата са различни, като по-малките влизат в
състава на по-големите биоценози. Известни са още и като микроценози
или биоценотични комплекси.
Тя, като надорганизмова система притежава свои специфични
особености, отличаващи я от индивида и популацията:
– елементите, изграждащи биоценоза, се намират в средата в готов
вид – това са популациите на различните видове. Целостта ѝ се поддържа
от връзките между съподчинените популационни групировки и от връзките
със съседни биоценози;
– съставните части на биоценозата са взаимозаменяеми, т.е. един вид
може да бъде заменен от друг със същата специализация и изисквания към
средата, без това да се отрази на функционалните ѝ качества;
– един компонент на биоценозата (популацията на даден вид) може
да влиза едновременно в състава на две, а понякога и на повече
съобщества. Например орлите, които гнездят високо в планините и са
компонент на високопланинската екосистема, но се хранят с дребни
гризачи и други ливадни животни, поради което влизат в състава и на
ливадната екосистема.
– границите на биоценозите обикновено са трудно установими. В
много случаи съседните биоценози преминават постепенно една в друга,
като се образува значителна по размери гранична зона. Характерните
растения и животни за дадена биоценоза проникват на съседните
територии, като се създава особена гранична ивица между биоценозите,
наречена екотон;
– колкото е по-сложна видовата и пространствена структура на едно
съобщество, толкова то е по-богато на живи организми и по-устойчиво във
функционално отношение;
– биоценозите, за разлика от популациите, са метаболитно затворени
системи. Биогенният кръговрат на веществата в тях се осъществява без
задължително участие на съседните съобщества.
Тъй като съобществото се приема като единно цяло, с висока степен
на интегрираност на компонентите, то притежава и свойства, нехарактерни
за по ниските нива на организация на индивидите. Съобществата се
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отличават помежду си по биологичното разнообразие, продуктивността,
сложността на хранителните връзки, скоростта на трансформация и други
типични само за това ниво на организация на живите организми.
Смята се, че в структурата на съобществата централно място заема
растителността чрез един или няколко доминантни вида – екологичен
доминант. Той е с ключово значение за вътрешната организация на
биоценозата – оформя облика ѝ и обикновено определя наименованието на
съобществото. Доминантът преобладава над другите видове по численост,
биомаса или продуктивност. Това може да са и най-високите растения.
Липсата на екологичен доминант предопределя края на съществуването на
едно съобщество. В райони с екстремални фактори на средата доминантите
са по-малко на брой и регулиращите функции са разпределени съответно
между по-малко на брой видове.
По-рядко като екологични доминанти могат да бъдат определени
някои видове животни. Обикновено това са едри, добре забележими видове
или такива, водещи слабо подвижен начин на живот. Именно поради
своята подвижност популациите на такива индивиди могат да участват в
повече от едно съобщество и доминиращата им роля се различава трудно.
Въпреки, че и сред микроорганизмите има такива с по-голямо
значение за тях понятието „доминиране― не се използва.
Всяко природно съобщество се състои от многобройни и
разнообразни различни видове организми с присъщите им особености и
популационни характеристики заедно с характерните за тях
взаимодействия. Съобществото е структура, която обединява видове с
различна приспособимост към средата. Тя от своя страна формира
неговите параметри чрез своята специфичност – разпределението на
организмите в пространството и взаимодействието с външната среда
определя структурата, а взаимоотношенията между организмите –
разнообразието на съобществото.
Всяка биоценоза съществува и се развива в тясна връзка и
зависимост от средата. В резултат на това в природата се образуват
комплекси, представляващи съвкупност от живи и неживи компоненти,
взаимодействията между които се поддържат въз основа на различни
приспособления. Пространството от абиотичната среда, което заема дадена
биоценоза, се нарича биотоп. Биотопът е определена територия (или
акватория) с повече или по-малко еднородни климатични, хидрологични
или почвени условия, която е заселена с определен комплекс от живи
организми – растения, животни и микроорганизми.
Биомите (природни зони) са големи съобщества от организми и
средата на обитанието им, обхващащи определена географска област с
характерен ландшафт, обусловени от зонален климат. По същество
биомите те са макроекосистеми. Такива са биомите на тундрата, тайгата,
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степите, саваните и др. Биомът е господстващият тип природно
съобщество за определен геогафски район.
Общоприета класификация за броя и вида на биомите върху земната
повърхност няма. Те се разделят традиционно по вида на растителността в
тях. Разпределението им по сушата се определя от климата и от вида на
почвите. От абиотичните фактори определящи са количеството светлина
валежите и температурата, които от своя страна се променят според
географската ширина и надморската височина. Зависимостта от почвата се
обуславя от значението, което има кореновата система за растенията.
Може да се обобщи, че разпределението на биомите е функция на
взаимодействието на климата, почвата и растителността, като за
определящо се приема значението на климата.
Като правило съвпадат с геоботаническото разделение на земната
повърхност могат да бъдат обособени следните биоми: 1) тундра; 2)
северни иглолистни гори; 3) широколистни листопадни гори; 4) тревни
съобщества на умерените ширини, степи; 5) екваториални и тропични
влажни гори; 6) склерофилни, иглолистни и лавролистни гори и храстови
съобщества; 7) пустини; 8) полувечнозелени сезонни тропически гори; 9)
дъждовни тропически гори; 10) тропически скреб. Всеки един от тях
притежава специфичен комплекс от екологични фактори и състав от флора
и фауна.
3.3. Местообитание (екотоп, хабитат)
Биоценозата и екотопът са взаимно свързани и взаимно зависими.
Екотопът е източник на ресурси и формира жизнената среда на
биоценозата, която от своя страна непрекъснато го променя. Тази
зависимост намира израз в поредния екологичен закон:
Живото вещество въздейства активно върху жизнената среда
като посоката на промените е към подобряване на условията за
съществуване.
Местообитанието е съвкупност от биотичните и абиотични условия
на средата в която съществува индивидът или популацията; мястото,
обезпечаващо целия техен жизнен цикъл.
Това е мястото, където организмът живее или обичайно може да
бъде намерен. Както беше споменато, то е неговият „адрес―. Това е широко
използван термин не само в екологията. Представлява пространство,
заемано от съобществата. Има два подхода за неговото характеризиране.
Според първия същността се определя предимно от физическите или
абиотичните фактори. В другия случай към тях се прибавят и останалите
организми.
Био(еко)топът е географски район с приблизителна еднородност на
повечето екологични фактори. Съвкупността от условията в него определя
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видовия състав на организмите и особеностите при които се формират,
развиват и съществуват популациите. Влияние върху местообитанието
оказва биоценозата, която го променя, но биотопът е източник на ресурси
и жизнена среда за нея. Те са взаимносвързани и взаимнозависими.
Живото вещество въздейства активно върху жизнената среда, като
промените са насочени към подобряване на условията за съществуване.
В природата има голямо разнообразие на хабитати. Антропогенната
дейност заедно с някои природни катаклизми (урагани, пожари,
вулканични изригвания и др.) допълнително фрагментират основните от
тях. Оттук произтичат промените в структурата на някои съобщества –
едни видове изчезват, други се развиват. Причините са резултат от
намаляване на площта на хабитатната територия и увеличаване на
дължината на граничната ивица. По-малката площ означава ресурсна
ограниченост. Увеличените гранични ивици водят до т.нар. „граничен―
ефект – промяна в микроклимата на ивицата и оттам – промяна в
биотичните параметри на екосистемата.
Граничните биотични ефекти могат да бъдат отрицателни или
положителни. Специфичният микроклимат формира специфични
съобщества, като в крайните участъци изчезва типичната за същинската
горска част растителност – по-светлолюбиви видове например. На
разстояние 120 – 140 метра навътре в гора има съществена разлика между
температурата и влажността на въздуха, а за почвата това разстояние е от
60 до 120 метра. Дърветата в тези ивици са податливи на заболявания и
въздействия на паразити. Променя се и животинският състав, като
екземплярите мигрират към вътрешността. Там пък се увеличава
плътността и съответно – конкуренцията, хищничеството, паразитизма и
като краен резултат – смъртността. От друга страна в граничната зона се
увеличава броят на животните, били преди това източник на храна за
мигриралите. По големите площи на граничните ивици стимулират
увеличаването на броя на паразитните птици, на някои горски вредители.
Положителните ефекти се свързват с оформянето на екотон – зона
на преход между съобществата. Специфичният микроклимат в екотона
съчетан с близостта на ресурсите на съседните местообитания е
предпоставка за по-голямо видово разнообразие. В преходната зона
попадат освен характерните за нея видове, така и такива от съседните
съобщества – екотонни видове Такива са елените и сърните, чиито
популации процъфтяват в зоните между горите и ливадите или речните
брегове. Такива са и много видове птици. В горите животинските видове
си осигуряват убежища, а в ливадите и крайречните зони си осигуряват
ресурси за съществуване.
Колкото е по-голяма разликата в условията на съществуване, толкова
е по-голямо видовото разнообразие в екотона.
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Фиг. 6. Схема на ефектите от фрагментацията на хипотетично
местообитание
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4. ЕКОСИСТЕМА. ВИДОВЕ ЕКОСИСТЕМИ
4.1. Понятие за екосистема и биогеоценоза
Основен момент в съвременната екология е учението за
екосистемите – тяхната структура, развитие, трофични връзки,
енергетика, математични модели и прогнозиране.
Екосистемата е приета официално за основна единица в екологията
по подобие на атома във физиката и клетката в цитологията.
Всяка съвкупност от биоценоза (жива материя) и неорганичната
среда (биотоп), в която може да се осъществява кръговрат на веществата и
поток на енергията се нарича екосистема. Всяко съобщество от организми
се намира в диалектическо единство и връзка от материално-енергетичен
характер с неорганичната среда.
Терминът е въведен през 1935 г. от А. Тенсли. Използва се основно
от англоезични автори. Учени от немски и славянски произход
предпочитат термина биогеоценоза (геобиоценоза).
Макар че според някои виждания съществува разлика в същността на
двете понятия, те обикновено се използват като синоними. Въпреки това
много автори днес смятат, че те се различават. В действителност двата
термина са близки, като „екосистема― изразява в по-голяма степен
енергетичната, функционалната същност на макросистемата, а
„биогеоценоза― набляга върху структурата, върху териториалното
единство между живото население и биотопа. По същество и в двете
понятия са отразени, макар и в различна степен, структурната и
функционалната същност на биологичната макросистема. В екосистемата
се включват „не само комплексът от организми, но и целият комплекс от
физичните фактори... на местообитанието в най-широк смисъл― (Тенсли).
Той разглежда екосистемите като основни природни биологични
макросистеми с равноправни неорганични и органични съставни части, т.е.
биоценозата и биотопът са неделими. Ю. Одум определя екосистемата като
всички съвместно живеещи организми на определен участък,
взаимодействащи с физичната среда така, че потокът на енергия формира
точно определени биотични структури и кръговрат на веществата между
живите и неживите компоненти. Схематично компонентите и процесите,
чрез които функционира системата са показани на фигура 7.

55

Фиг. 7. Екосистема
4.2. Характерни особености на екосистемата
Екосистемата е относително самостоятелна единица, в която
съвкупността от организми е енергетично свързана с неорганичната среда
чрез биогенния кръговрат на веществата и потока на енергията. Тя е
отворена в термодинамично отношение, като енергийният поток,
преминаващ през трофичните равнища намалява – превръща се в топлина
и се разсейва в пространството. Неговото движение е еднопосочно,
въпреки трансформациите. Хранителните вещества, обаче, се използват
многократно в споменатия биогенен кръговрат.
В системата постъпват слънчева енергия, минерални вещества от
почвата, атмосферни газове и вода. На изхода се получават топлина,
кислород, въглероден диоксид, вода, хумус и биогенни вещества.
Екосистемата е комплекс от биотоп и биоценоза, като според
трофичните отношения в нея съществуват два етажа.
Горен, автотрофен, съставен от хлорофил съдържащи растения. В
него слънчевата енергия и неорганичните съединения, вода и въглероден
диоксид образуват органични съединения.
Долен, хетеротрофен, съвкупност от организми, използващи,
трансформиращи и разграждащи органичните съединения, синтезирани от
автотрофния. Получава се енергия и се отделя вода и въглероден диоксид.
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Растенията могат да живеят само при наличие на постоянен приток
на светлинна енергия, въглероден диоксид, вода, кислород и минерални
соли, от които изграждат високомолекулни вещества; хетеротрофните
организми получават енергия и органични вещества от автотрофните
(зелените растения), но са им необходими и вода, кислород и неорганични
съединения. В случай, че тези компоненти не се възстановяват постоянно
от жизнената дейност на организмите, те бързо биха се изчерпали и
организмите биха загинали. По този начин в екосистемата се извършва
цялостен, метаболитно затворен и независим кръговрат на биогенните
елементи. Условие за това е неорганичните вещества в средата да са в
усвояема форма и да са налице основните компоненти на системата:
– неорганични вещества – въглерод, азот, въглероден диоксид, вода,
кислород и минерални соли;
– органичните съединения – белтъчини, въглехидрати, липиди, които
са носители на свободната енергия;
– климатичен режим и други физични фактори, въздействащи върху
биоценозата (акция), както и са обект на нейната реакция;
– продуценти (производители – автотрофни организми,
трансформиращи слънчевата енергия в енергия на химичните връзки);
– консументи (хетеротрофни организми – животни, използващи като
източник на енергия органични вещества);
– редуценти (хетеротрофни организми – микроорганизми, които
разграждат мъртвата органична материя до неорганични вещества,
използвани то продуцентите).
4.3. Пространствена структура на екосистемата
Тя отразява пространственото разпределение на популациите,
изграждащи биоценозата и съответстващите ѝ взаимоотношения в
системата на съобществото.
Биоценозите заема конкретно пространство, разделено между
видовете в зависимост от биологическите им особености. Те са
вертикални, хоризонтални, а също така и консорции.
Първоначално пространствените закономерности са открити във
фитоценозата и се изразяват във формирането на етажност в следствие
разположението на подземните и надземни части на растенията във
вертикалната плоскост. Това разположение зависи от екологичните
фактори на средата и най-вече от климатичните, почвата и водата. Всеки
етаж е представен от различни видове организми, но с еднакви изисквания
към условията на биотопа. В смесените гори етажите варират между 5 и
седем. В умерения климатичен пояс етажите са 3 – етажът на дърветата, на
храстите и на тревите, а във влажните тропични и субтропични гори те
могат да достигнат до 6 поради хетерогенност на първия етаж, който
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допълнително си разделя на няколко подетажа. Същото се отнася и за
подземната част – тя притежава ясно изразена етажност поради различно
разположение на кореновата система на отделните видове в дълбочина. По
правило етажите тук са с един по-малко, защото мъховете, лишеите и
гъбите нямат коренова система.
Етажността значително отслабва конкуренцията между видовете, в
резултат на което се увеличава числеността на единица площ и оптимално
се използват условията на средата. Надземната етажност в смесена гора
може да бъде представена например с етажи като дървета от първа
величина – бор, ела (първи етаж), дървета от втора величина (дъб, бреза,
ясен, клен – втори етаж), от трета – трети етаж (офика, череша, дива
ябълка, круша); четвърти – храсти (леска, дрян, орлови нокти.); пети –
треви и храсти, (боровинки, самакитка, изтравниче) шести – ниски треви и
храсти (червена боровинка, киселец); седми етаж – мъхове, лишеи, гъби.
Високата подвижност на животинските видове, населяващи
фитоценозите, не позволява ясно диференциране на етажите. Въпреки това
всеки вид в екосистемата предпочитано обитава определен етаж.
Катерицата обитава преди всичко етажа на дърветата, пойните птици – на
храстите, насекомите – на тревите. Етажите определят сложността на
фитоценозата и създават средата за съществуване на другите видове,
заселили се в тях. Някои са приспособени към конкретни, а някои заемат
различни нива според обстоятелствата. Организми пък като лианите,
епифитите и паразитите не могат да се нарекат „етажни―.
В някои организмови групи се формира и вътрешна етажност. При
насекомите се различават обитатели на почвата, на повърхностния земен
слой, на етажа на мъховете, обитатели на тревите и накрая – на високите
етажи.
Етажността може да се възприеме като структурна единица на
биоценозата, която се отличава от другите нейни елементи по съвкупните
екологични условия, по разнообразието от растения и животни и
микроорганизми. На всеки етаж се утвърждава специфична система от
взаимоотношения между компонентите. Вертикалното разпределение
влияе пряко върху хоризонталната структура.
Хоризонталната пространствена структура е обоснована от
разнородния в отделните си части биотоп. Частите на биоценозата,
обособени по този начин се наричат синузии. Синузията (фиг. 8)
представлява екологично и пространствено обособена част на
фитоценоза, състояща се от растения, от една или няколко близки
жизнени форми, свързани помежду си с общи изисквания към условията
на средата. Различават се по видов състав, количествено съотношение на
различните видове, продуктивност и други свойства. Обуславят се от
релефа, етажността на растенията и влиянието им върху средата, както и
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под влияние на животните и човека. В горите могат да съществуват
синузия на бора, на боровинката, на зеления мъх и др.

Фиг. 8. Синузии на орлова папрат (орлови нокти) и на хвойна
Разчленеността, известна като „мозаечност― се обуславя от
нееднородния релеф, почва и микроклимат. Структурната единица на
фитоценозата тук се явява споменатата вече синузия, характерна с
определения си видов състав. В зависимост от него тя формира определен
микроклимат, видов състав от животни и микроорганизми.
Този комплекс се нарича парцела – структурна единица от
хоризонталната пространствена структура. За разлика от етажа в нея освен
растения, животни и микроорганизми влиза и почвата.
Освен топографските образувания (етажи, синузии, парцели) във
всяка биоценоза има своеобразни пространствени структури, които са без
изразено местоположение, известни като консорции. Представляват
съвкупност от популации, чиято жизнена дейност е свързана трофично или
чрез местоживеенето (топично, топически) с централен вид – едификатор,
своеобразно „ядро―. Организмите, взаимодействащи с него са консорти от
първи порядък. Взаимодействащите с тях пък са от втори порядък, а
всички те като цяло представляват консорцията.
4.4. Трофична (хранителна) структура на екосистемата
Трофичната20 структура често се нарича функционална или видова,
тъй като чрез храната се осъществява функционалната връзка между
популациите, влизащи в състава на биоценозата. Устойчивото
съществуване на екосистемата в условията на постоянно колебаещите се
екологични фактори се определя от видовото ѝ разнообразие и
20

Взаимоотношения между организмите при пренос на енергията на храната от
източника – зелени растения през ред организми от по-високо трофично ниво.
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съотношението на числеността или биомасата на отделните видове. По
този критерий биоценозите се разделят на бедни и богати. Бедните са
съставени от незначителен брой популации и са характерни за географски
зони и територии, в които един или няколко екологични фактора са далеч
от оптималната си стойност. Към такива крайни условия на средата могат
да се приспособят малко видове, поради което тези екосистеми се
характеризират със свободни екологични ниши и непълен кръговрат на
веществата и поток на енергията. Те са много нестабилни във
функционално отношение и изваждането на един вид или намаляване на
неговата численост се отразява пагубно върху стабилността на системата.
Тези биоценози може да включват малък брой видове, но да имат голяма
биомаса, дължаща се на една-две популации с голяма численост.
Богатите екосистеми се формират в територии, в които факторите
на средата са в близки стойности до оптимума. Те притежават
изключително богат видов състав и голяма численост на отделните
популации. В тях липсват свободни екологични ниши и ресурсите на
средата се използват максимално. Изграждат много сложни хранителни
мрежи и извършват пълен кръговрат на веществата и поток на енергията,
което ги прави много стабилни.
Според размера и функциите си популациите на различните видове в
една биоценоза се обединяват в екологични класове. Дървесните видове в
една екосистема се обединяват и образуват един размерен екологичен клас,
тревистите растения – друг и т.н. Във всеки размерен клас може да се
разграничат основните, най-многочислени видове, връзката между които
определя функционалното равнище на съобществото.
Видовете, които преобладават по численост в екосистемата
формират специфичният и външен облик, се наричат доминантни. Те са
определящи за функционирането на биоценозата и изграждат видовото ѝ
ядро. Сред тях могат да се отделят такива, без които съществуването на
много други видове в екосистемата е невъзможно. Видът – едификатор
най-активно и в най-голяма степен преобразува средата и определя
условията за съществуване на другите видове.
Преобладаващо видът доминант е и вид – едификатор, но в някои
случаи и вид с по-ниска численост се явява едификатор. В смесените
иглолистни гори видът доминант е бора поради най-високата си численост,
но видът едификатор е елата, тъй – като независимо от ниската си
численост този вид в най-голяма степен преобразува средата – дава поплътна сянка, определя киселата реакция на почвата и др.
Най-често едификатори в сухоземните екосистеми са автотрофни
видове, но понякога такива могат да бъдат и животинските. Всички
популации, изграждащи дадена биоценоза, в определена степен са
свързани с доминантите и едификаторите, което води до образуването на
тесни, обединени около индивидите на един вид групировки. Така
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възникват функционалните структурни единици в биоценозата,
споменатите вече консорции. Консорцията е структурна единица на
биоценозата, представляваща съвкупност от популации на различни
видове (консорти), чиято жизнена дейност в пределите на екосистемата е
свързана с вида доминант или едификатор. Различават се индивидуална
консорция – ядрото е представено от един индивид, популационна
консорция – ядрото е представено от една популация или от вида като цяло
и синузийна консорция – ядрото включва различни видове от една жизнена
форма.
Енергетичните свойства на екосистемата се базират на хранителните
отношения между видовете, изграждащи хранителни вериги. Те лежат в
основата на изграждане на трофичната структура на съобществото, която
се изразява най-често чрез количеството енергия в последователните звена
на хранителната верига. Образуваните по този начин хранителни вериги
имат по няколко нива, към всяко от които се отнасят различни популации,
притежаващи еднаква функционална активност.
Първото хранително ниво е представено от автотрофни
фотосинтезиращи
растения
и
автотрофни
хемисинтезиращи
микроорганизми, производители на органични вещества (продуценти).
Второто е представено от хетеротрофни организми, които се хранят с
готови органични вещества (консументи). Те са консументи от първи
порядък – фитофаги, хранещи се с продуценти, консументи от втори
порядък – зоофаги, хранещи се със фитофаги, консументи от трети
порядък (свръххищници) – зоофаги, хранещи се с консументи от втори
порядък. Възможно е да има и консументи от четвърти и по-висш порядък,
но това са много редки изключения.
Третото трофично звено е представено от микроорганизми
(редуценти), които разграждат и минерализират мъртвото органично
вещество до по-ниско молекулни неорганични вещества, които отново се
включват в биогенния кръговрат.
В зависимост от характера и структурата на хранителните вериги и
хранителните мрежи биоценозите се делят на две големи групи:
ненаситени, при които някои от ресурсите на биотопа много слабо или
въобще не се използват. В тях има свободни екологични ниши, поради
което могат да постъпват нови видове; наситени, в които всички ресурси
на средата се използват и в тях няма свободни екологични ниши.
Проникването на нов вид в тези екосистеми е възможно, само ако той е
силно конкурентноспособен и може да измести вида, заемащ близка
екологична ниша. В такъв случай става или пълно изместване на някой
вид, или екологичната ниша се разделя на две, при което биоценозата се
усложнява по състав.
За да може да съществува като самостоятелна биологична система,
всяка екосистема задължително трябва да съдържа три основни групи
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организми: продуценти, консументи и редуценти. Те влизат помежду си в
сложни хранителни взаимоотношения, които лежат в основата на
изграждане на трофичната структура на биоценозата. Пренасянето на
хранителните вещества и енергията през определена последователност от
различни видове организми чрез изяждане на едни от други се нарича
хранителна или трофична верига. Това понятие за първи път е въведено
от английския биолог Ч. Елтон през 1927 г. Всяка биоценоза се
характеризира с определен тип хранителни вериги, което, от своя страна,
определя нейните енергетични особености.
Опростената схема на една хранителна верига включва трите
основни групи организми: продуценти, консументи от различен порядък и
редуценти. Те образуват трите трофични звена на хранителната верига,
през които се извършва предаването на хранителните вещества. Успоредно
с предаването на храната се извършва и предаване на енергията, която
преминава през различни енергетични нива.
Всички звена в хранителната верига са взаимосвързани. Предаването
на енергията в биоценозата се извършва от нискостоящо към
високостоящо ниво и е в съответствие с първия и втория закон на
термодинамиката, т.е. протича със загуби на енергия, която се разсейва под
формата на топлина. По тази причина хранителната верига има много
нисък коефициент на полезно действие и не може да включва голям брой
енергетични нива. Теоретично те могат да достигнат до 6, но на практика
рядко са повече от 3 – 4.
Съществуват различни типове хранителни вериги. Първият вид е
хранителната верига на хищниците, която започва от автотрофните
растения, след което енергията и веществата преминават към
консументите от различен порядък – фитофаги (например насекоми),
зоофаги (например пойни птици), които служат за храна на по-едри от тях
грабливи птици (консументи от трети порядък). Тази хранителна верига се
характеризира с това, че хранителните вещества и енергията се предава
последователно през все по-нарастващи по големина консументи.
Хранителната верига на паразитите започва с растителен или
животински организъм (гостоприемник), след което хранителните
вещества и енергията направо преминават в паразитите, които също могат
да бъдат от няколко порядъка.
При хранителната верига на сапрофагите растителните и
животински органични отпадъци направо се използват като източник на
вещества и енергия от сапрофагите, след които следва последното звено на
хранителната верига – редуцентите. Тези типове хранителни вериги не се
срещат в чист вид в природата, тъй като един вид може едновременно да
заема няколко нива в една хранителна верига или да участва в състава на
няколко хранителни вериги. По такъв начин в екосистемата възникват
сложни хранителни взаимоотношения, представляващи единни комплекси
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от много хранителни вериги, наречени хранителни мрежи. Това са
хранителни вериги, свързани помежду си от общи хранителни звена (фиг.
9).

Фиг. 9. Хранителна мрежа (Б. Байков)
Хранителната мрежа на екосистемата лежи в основата на нейната
трофична
структура.
Колкото
по-сложни
са
хранителните
взаимоотношения между отделните видове в биоценозата, толкова посложна е хранителната мрежа и по-устойчиво е съответното съобщество. В
бедните биоценози, изградени от малък брой видове, трофичната
структура може много лесно да бъде нарушена, докато отпадането на един
вид от богатите екосистеми не оказва съществено влияние върху
функционалната им устойчивост, тъй като той може да бъде заменен от
друг, равностоен в екологично отношение. В този смисъл понятието
вреден вид от екологична гледна точка няма смисъл, тъй като отпадането
на който и да е вид от екосистемата води до нарушаване на предаването на
хранителните вещества и енергията в нейната трофична мрежа, което е
пагубно за всички останали видове. Поради това, например, борбата с
вредителите в селското стопанство трябва да се води научно обосновано
след съответни екологични проучвания, и то така, че да не се нарушава
равновесието на екосистемите. Усилията в растителната защита трябва да
бъдат насочени не към унищожаване на вредните видове, а към
поддържането им в ниска численост, която не влияе върху агрокултурите.
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4.4.1. Екологични пирамиди
Хранителните взаимоотношения на различните видове в
екосистемата се подчиняват на определени количествени закономерности,
които, изразени графично, дават така наречените екологични пирамиди.
Тъй като предаването на хранителните вещества и енергията в
хранителните вериги се извършва със значителни загуби, съгласно
принципите на термодинамиката, то всяко следващо трофично звено ще
съдържа по-малко биомаса и енергия от предходното. От тук следва, че и
броят на организмите трябва да намалява в горните нива на хранителните
вериги. Следователно количеството на биомасата, енергията и броя на
организмите са показателите на хранителните вериги, които се подчиняват
на количествени закономерности, поради което различаваме три вида
екологични пирамиди: на числата, на биомасата и на енергията.
Екологичната пирамида на числата отразява броя на индивидите
във всяко звено на хранителната верига. Тази закономерност най-напред е
изучена от Ч. Елтон, поради което често пирамидата на числата се нарича
пирамида на Елтон. Според нея броят на индивидите във всяко следващо
ниво на хранителната верига е по-малък от този в предходните, а
размерите им нарастват обратно пропорционално на броя им.
Екологичната пирамида на числата не винаги дава точна представа
за числеността в отделните трофични нива. В редица случаи числеността
на индивидите и техните размери в отделните звена не се променят в
съответствие с описаната закономерност. Така например едно растение
може да поддържа върху себе си многобройни по численост и с много
малки размери консументи от първи порядък – например върху един розов
храст обикновено се изхранват стотици и хиляди листни въшки.
Екологична пирамида на биомасата. Недостатъците на пирамидата
на числата се отстраняват от екологичната пирамида на биомасата. Тя
отразява съотношението на биомасата на организмите, заемащи отделните
трофични нива в хранителната верига в тегловни единици. Съгласно тази
закономерност в повечето сухоземни екосистеми количеството на
биомасата във всяко предходно звено на хранителната верига е по-голямо
от следващото.
В сухоземните хранителни вериги, завършващи с микроорганизми
обаче, тази закономерност не е валидна. Тя не се спазва и във водните
екосистеми, особено в моретата и океаните, където пирамидата на
биомасата е обърната, т.е. основата на пирамидата е по-малка, тъй като
първоначалните нива на хранителната верига съдържат по-малко биомаса
от следващите. Това обаче не е причина за нарушаване на устойчивостта
на водните екосистеми и е възможно поради изключително високата
продуктивност на основния продуцент в тях – фитопланктона, поради
което той, по-малък по биомаса, може да изхрани следващите нива с по64

голяма биомаса. Освен това поради увеличаване на продължителността на
живот на видовете, заемащи горните нива на хранителните вериги във
водните екосистеми в тях има тенденция към задържане на биомаса.
Екологичната пирамида на енергията най-точно отразява
състоянието на екосистемата чрез нейната енергетична характеристика.
Докато пирамидите на числата и на биомасата характеризират
количествено отделните трофични нива в даден момент, без точно да
отчитат тяхното съотношение, необходимо за правилното функциониране
на екосистемата, пирамидата на енергията отразява скоростта,
количеството и загубите на енергия при предаването ѝ от едно ниво в
друго. Тя е винаги права, никога не е обърната, т.е. във всички екосистеми,
във всички случаи енергията намалява по количество при предаването ѝ по
хранителната верига.
Колкото едно енергетично ниво е по-близо до началото на
хранителната верига, толкова по-голямо количество енергия достига до
него, т.е. колкото по-къса е хранителната верига, толкова е по-голямо
количеството на използваната енергия и обратно. Това се обяснява от
втория принцип на термодинамиката, според който при всеки пренос на
енергия от едно енергетично ниво на друго 80 – 90% от потенциалната
енергия се разсейва, без да може да се използва.
4.5. Биологична продукция и продуктивност на екосистемата
Количеството енергия, което получават организмите, заемащи
определено енергетично ниво в хранителната верига, се използва от тях за
различни нужди – синтез на специфични органични вещества за
изграждане на тялото, за поддържане на жизнените процеси, за адаптация
и пр. Цялото количество биомаса, синтезирано в екосистемата,
представлява нейната обща продукция. За да се оцени значението на всеки
вид от съобществото за екосистемата като цяло и неговият принос в
общата продукция, трябва да се знае не само количеството на
синтезираната от него биомаса, но и скоростта на натрупването ѝ или
времето за пълното възобновяване на изразходваното органично вещество.
Произведената за единица време върху единица площ или обем биомаса,
т.е. скоростта на създаване и натрупване на органично вещество, се нарича
биологична продуктивност на екосистемата. Тя е различна в различните
биоценози и зависи от биологичните особености на участващите в
съобществото видове, наличието или отсъствието на благоприятни условия
и ресурси на биотопа и пр.
Биологичната продуктивност се измерва най-често в грамове сухо
органично вещество или въглерод, фиксиран от атмосферата. Тя може да
се изрази за едно денонощие, месец, сезони или година, като за
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сухоземните организми се определя върху единица площ, а за водните и
почвени обитатели – в единица обем.
За да се определи общата биологична продуктивност на дадена
екосистема, е необходимо да се знае продукцията на всяка популация от
всяко трофично звено на хранителната верига на биоценозата за единица
време, което се равнява на сумата от прираста на всеки неин индивид,
включително и на отпадналите организми в резултат на смърт или
миграция. Когато броят на индивидите за изследвания период е постоянен,
продукцията е равна на прираста на биомаса.
От цялата слънчева енергия, достигнала до повърхността на
планетата, около 1% се използва от зелените растения за синтез на
органично вещество, което представлява общата първична продукция на
екосистемата, а скоростта на нейния синтез – първична продуктивност.
Част от тази биомаса се използва от растенията за получаване на енергия в
процеса на дишане, необходима им за поддържане на техните жизнени
функции, в резултат на което се формира чистата първична продукция. Тя
е по-малка от общата продукция и представлява количеството биомаса,
достъпно за следващото трофично звено.
Част от синтезираното органично вещество в растенията се използва
като храна от растителноядните животни, а една част отмира и се
минерализира, т.е. изразходва се от редуцентите. Малка част от
асимилираната храна се използва от консументите от първи порядък за
синтез на биомаса, която представлява общата вторична продукция на
екосистемата. По-голямата част от нея се използва от животните за
поддържане на жизнените им функции (дишане) или се разсейва като
топлина. Неусвоената храна се изхвърля в биотопа в процеса на екскреция
(отделяне). В резултат на това се получава чистата вторична продукция
на екосистемата. Тази закономерност на потока на веществата и енергията
се запазва и при следващите звена на хранителната верига, поради което
енергията, изразена в количеството усвоено хранително вещество,
непрекъснато намалява.
Освен първична и вторична съществува и междинна, и крайна
продукция на екосистемата. Междинната продукция представлява
количеството синтезирано органично вещество, което се включва в
кръговрата на същата екосистема. Крайната продукция е това количество
биомаса, което се извежда от екосистемата и се включва в кръговрата на
друга екосистема. Продуктивността на екосистемите от различните
географски ширини и среди на живот зависи не само от биологичните
особености на видовете в биоценозата, но преди всичко от особеностите на
екологичните фактори. Така например сухоземните екосистеми имат почти
3 пъти по-висока средна биологична продукция от екосистемите в океана.
Най-продуктивните водни екосистеми са устията на реките и кораловите
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рифове. С най-ниска продуктивност се характеризират екосистемите в
открития океан и пустините (фиг. 10).

Фиг. 10. Средна биологична продуктивност на екосистемите
в биосферата (Б. Байков)
4.6. Динамика и развитие на екосистемите
Екосистемата като съставна част на биосферата е комплексна
саморегулираща се система, основен атрибут на която е изменението ѝ във
времето и пространството в съответствие с изискванията на еволюционния
процес. В съответствие с постоянно колебаещите се фактори на
биотичната среда, всяка биоценоза реагира с промяна на състоянието си,
жизнената дейност на членовете си и съотношението на съставящите я
популации. Независимо от голямото разнообразие на изменения във всяка
биоценоза те могат да се отнесат към два основни типа: циклични и
линейни.
4.6.1. Циклични изменения на екосистемата
Те са свързани с денонощните, сезонни и многогодишни цикли на
колебание на външните условия на съществуване. Във всяка биоценоза
съществуват видове, които проявяват активност в различно време от
денонощието, което е свързано със специфичния характер на техните
физиологични процеси. В резултат на това в екосистемата настъпват
периодични изменения, определящи нейната денонощна динамика.
Денонощната ритмика на биоценозите е характерна за всички
екосистеми в различните географски райони. Тя е най-силно изразена в
географски области, в които параметрите на екологичните фактори
значително се различават през деня и нощта.
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Сезонната динамика на екосистемите се изразява не само в
изменение на състоянието и активността на биоценозите, но и в
съотношението на видовете, биомасата и продуктивността на отделните
популации в зависимост от периодите на размножаване, сезонните
миграции, продължителността на живот на отделните поколения и пр. В
основата на тези колебания на параметрите на биоценозата и жизнената
дейност на отделните видове стоят сезонните колебания на екологичните
фактори.
Сезонните колебания на екосистемите са с по-голяма амплитуда от
денонощните поради по-голямата продължителност на сезонните
изменения на условията на биотопа. Най-ясно подчертана е тази динамика
в екосистемите от умерения и полярния пояс, където някои видове
напълно се изключват от жизнена дейност.
Многогодишните циклични изменения на екосистемите са свързани
с периодични колебания през 5, 10 – 11, 17 и т.н. години на климатичните
фактори под влияние на различната слънчева активност.
4.6.2. Линейни изменения в екосистемите
Тези изменения са свързани с последователна смяна на биоценозите
в процеса на изменение на екосистемата. Новото съобщество може да има
различен видов състав и нов доминиращ вид. Причина за такава смяна
могат да бъдат външните фактори, действащи продължително време в едно
направление – прогресивно замърсяване на биотопа, унищожаване на
растителността в дадена биоценоза и т.н. Това води до опростяване на
структурата на съобществото и до намаляване на неговата устойчивост и
функционалност.
Закономерна смяна на една биоценоза с друга може да стане и в
резултат на взаимодействие между живите организми, изграждащи
съобществото или на последното с абиотичната среда. Тази смяна на
биоценозите в екосистемата, предизвикана от ендогенни21 фактори, се
нарича сукцесия22 (фиг. 11; 12) или сукцесионен ред (последователни
стадии, през които преминават животните и растенията в определен
район до достигане на състояние на относителен климакс). Тя е резултат
на сложни изменения в средата на съществуване като краен израз на
жизнената дейност на отделните видове. При продължително
съществуване на едни и същи видове в дадена среда те я променят, като я
правят годна за съществуването на други, които ги изместват.
21

Процеси с геоложки характер вътре в земните недра, фактор при формирането на
релефа.
22
Последователна необратима промяна на биоценозите на една територия под влияние
на антропогенни или природни фактори.
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Следователно смяната на видовия състав на биоценозата е закономерен
процес, който лежи в основата на еволюцията на екосистемата.
Съществува голямото разнообразие на сукцесиите, класифицирани
според формиращите ги фактори, но най-общо те могат да бъдат
групирани в следните групи:
Първична автотрофна сукцесия. Тя започва върху територии, в
които няма живот или следи от преди съществувал такъв. Тези територии
са бедни на органично вещество, поради което сукцесионният ред винаги
започва с продуценти, които дълго преобладават в биоценозата. При тази
сукцесия процесите на синтез на органично вещество преобладават над
процесите на дишане.
Вторична хетеротрофна сукцесия. Тя започва върху територии, в
които в момента съществува живот или има следи от преди съществувал
такъв. Тези територии са богати на органично вещество и сукцесионният
ред може да започне с хетеротрофни организми, консументи от различен
порядък. При тази сукцесия процесите на разграждане на органично
вещество (дишане) преобладават над процесите на синтез на биомаса.

Фиг. 11. Вторична сукцесия – израстване на гора върху изоставена
земеделска земя

Фиг. 12. Възникване на сукцесия в борова гора 2 години
след опожаряването ѝ
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Сукцесията се характеризира с някои специфични особености, които
според Ю. Одум са следните: тя е закономерен процес в развитието на
биоценозата в определено направление, поради което може да се
предскаже; сукцесията протича в резултат на изменение на физичната
среда под въздействие на биоценозата, т.е. тя се контролира от
съобществото независимо от това, че физичната среда определя нейния
характер, скоростта на протичането ѝ, а често установява и границите, до
които може да достигне развитието; краен етап на развитието е
стабилизирането на съобществото, при което на единица енергия се пада
максимално количество биомаса.
Климакс. Всяка екосистема в процеса на своята еволюция се стреми
да достигне едно крайно стабилно състояние, наречено климакс. Той е
краен етап на сукцесионните серии, в който измененията постепенно се
забавят и в крайна сметка се формира устойчиво съобщество, намиращо се
в равновесие със средата. Бавното изменение на средата под влияние на
организмите в процеса на сукцесията води до увеличаване на видовото
разнообразие в съобществото и до усложняване на неговите структури. В
резултат на това се формират и заемат нови екологични ниши. Климакс
настъпва в този стадии на сукцесионното развитие на екосистемата, в
който възникналото сложно съобщество се възпроизвежда, без да се
попълва с нови членове отвън и режимът на използване на средата е такъв,
че тя фактически не се променя дълго време. В геологичен мащаб обаче
климаксът е твърде относителен, тъй като дори и най-устойчивите
климаксни съобщества непрекъснато се обновяват. Тъй като изменението
на климатичните и почвените условия в геологичен мащаб е непрекъснат
процес, изместването на една биоценоза от друга е постоянно явление,
което свидетелства за относителния характер на климаксните екосистеми.
Съществуват два вида климакс: климатичен, когато съобществото се
намира в равновесие с климатичните условия на биотопа, и едафичен,
който зависи от почвените условия на средата. Климатичният климакс се
достига в райони, в които климатичните фактори се колебаят в такива
предели, че не оказват влияние върху изменението на биоценозата. В
зоните, където релефът на местността, свойствата на почвата, водата и
други фактори имат крайни стойности, препятстващи развитието на
климаксно съобщество, сукцесионният ред завършва с едафичен климакс.
Екосистемата може да бъде изведена от състояние на климакс под
въздействие на различни фактори, в зависимост от което различаваме:
дисклимакс – причина за извеждане на екосистемата от климаксно
състояние е човекът или някои животни; субклимакс – предклимаксно
състояние на екосистемата, причинено от различни природни бедствия
(пожари, наводнения, земетресения и пр.); предклимакс – предизвиква се
от увеличаване на влажността, което създава условия за възникване на
биоценоза с преобладаване на хигробионти в нея; постклимакс –
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възникване на съобщество с преобладаване на ксерофити в резултат на
продължително засушаване.
Съществува мнение, че климаксът се определя изключително от
климатичните условия в дадения регион, поради което във всеки район
може да съществува само един климакс (моноклимакс). Съществуването на
едафичния климакс, породен от типа на почвата, обаче показва, че в даден
район могат да съществуват няколко климакса (поликлимакс), породени от
различни комплексни фактори на средата.
4.7. Екологична (функционална) структура на екосистемата
Всяка биоценоза се състои от екологични групи организми,
намиращи се в зависими съотношения, изразяващи екологичната структура
на екосистемата. Сходните по екологична структура биоценози могат да
имат различен видов състав, защото еднакви екологични ниши в
различните съобщества могат да бъдат заети от различни видове
организми. Екологичната структура отразява също съотношението на
групите организми, обединени от общ тип на хранене или от еднакви
изисквания към условията на биотопа. Характеризира се със строга
закономерност на изграждане в отделните географски райони. Например
съотношението между фитофагите и сапрофагите се мени закономерно в
различните климатични зони – в степните и полупустинни райони
преобладават фитофагите, а в умерените географски ширини доминират
сапрофагите.
Функционалната структура характеризира разпределението на
елементите на биоценозата в групи според изпълняваните функции.
Разнообразните функции обуславят биогенния кръговрат, за който беше
споменато в параграф 4.2.
Различават се следните функционални групи:
Продуценти
(производители
–
автотрофни
организми,
трансформиращи слънчевата енергия в енергия на химичните връзки).
Това са организми, създаващи органично вещество от неорганично
(биогени) с помощта на слънчевата светлина. Към тях се отнасят
фототрофите – всички зелени растения, цианобактерии, залени и пурпурни
серобактерии; хемотрофи – нитрифициращи и железобактерии.
Консументи (хетеротрофни организми – животни, използващи като
източник на енергия органични вещества). Включва организмите,
употребяващи живо органично вещество и предаващи съдържащата се в
него енергия по хранителната верига. Това са животните, които в
зависимост от използваното органично вещество се разделят на такива от
първи порядък (използващи продуценти, т.е. растителноядни). С тях
обикновено се хранят тези от втори порядък (месоядни, хищници от по-
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нисък ранг) и т.н. Броя на порядъците се ограничава от обема на биомасата
на продуцентите.
Редуценти (хетеротрофни организми – микроорганизми, които
разграждат мъртвата органична материя до неорганични вещества,
използвани то продуцентите). Както продуцентите, така и консументите на
определен стадий от жизнения цикъл умират и образуват детерит,
преработван от редуцентите до биоген. Те също са от няколко порядъка.
Първият е на механическите разрушители, които само го разрушават без
практически да го разграждат (насекоми, червеи, земеровещи бозайници).
Вторият е на гъбите и микроорганизмите (по-големи от 0,1 мм), които
превръщат детерита в хумус. Следват минерализаторите (трети порядък),
превръщащи хумуса в биоген – микроорганизмите под 0,1 мм. Редуцентите
в крайна сметка също се превръщат в детерит. Всички изброени
функционални групи са свързани в рамките на биогенния кръговрат (фиг.
13).

Фиг. 13. Схема на биогенния кръговрат
Функционалната структура е изключително стриктна – трябва да
присъстват всички функционални групи. Таксономическата структура на
всяка функционална група, обаче е много нестабилна, тъй като една и съща
функция може да се изпълнява от различни организми. По тази причина в
биоценоза с голямо видово разнообразие съществува взаимозаменяемост
на един вид с друг без това да наруши функционалната структура.
Структурната характеристиката на биоценозата илюстрира как организъм
от определен вид освен конкретни изисквания към условията на средата
заема определено пространствено положение и изпълнява конкретни
функции в нея (фиг. 14).
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Фиг. 14. Функционални групи от организми в съобществата
Тези особености ни представят понятието „екологична ниша― в още
един аспект, който показва защо тя се възприема като „професия―.
Видовете в съобществото, обитаващи ниши с еднакви размери и
изпълняващи сходни функции се наричат гилдии.Тези с еднакви функции в
сходни биоценози са „делегирани―. Видовете от еднакви екологични ниши
в различни географски области са екологични еквиваленти.
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5. БИОСФЕРА И ТЕХНОСФЕРА. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ
АСПЕКТИ НА ЕКОЛОГИЯТА. ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА
ТЕХНОЛОГИИТЕ
5.1. Състав и функции на биосферата
5.1.1. Състав
Биосферата включва най-долния приземен слой на атмосферата
(тропосферата), практически цялата хидросфера и повърхностните слоеве
на литосферата. В нея заедно с организмовия свят се включва и
абиотичната среда, с която живите организми са в сложно динамично
равновесие.
Понятието биосфера е използвано за първи път от Ж. Б. Ламарк
(1802 г.) и е утвърдено в науката от геолога Е. Зюс през 1875 г. Учението
за биосферата е развито от руския еколог В. Вернадски в 1926 г. Той
определя биосферата като външната обвивка на Земята, в пределите на
която съществува някаква форма на живот. Възниква при геологичната
еволюция на планетата, като за процеса е ключово участието на живите
организми. Благодарение на приспособителните си възможности
различните видове растения, животни и микроорганизми са се заселили в
различни среди на Земята и образуват живата обвивка на планетата.
Размерите на биосферата варират в широки граници в различните
части на земното кълбо. Условно за горна граница може да се приеме
височина около 25 км (до озоновия слой), а за долна – дъното на Световния
океан (около 11 км – Марианската падина в Тихия океан). Организмите не
могат да проникнат дълбоко в земната кора (до 8 – 10 м), но и на
дълбочина 3 км в нефтени находища и артезиански кладенци са открити
анаеробни термоустойчиви бактерии. Биосферата включва приблизително
3 млрд. вида, техните остатъци и зоните в атмосферата, хидросферата и
литосферата, населявани и променяни от тези организми. Основното
количество е разпределено в атмосферата до височина 50 – 100 м, в
литосферата – до дълбочина 1 м и в хидросферата – до дълбочина 300 –
500 м.
Биосферата е изградена от седем компонента (Вернадски). Това са
живото и биогенното вещество, минерални вещества, форми между
биогенното и минералните вещества, радиоактивни вещества, разсеяни
атоми и вещества с космически произход.
Живото вещество е съвкупността от живите организми, независимо
от систематичната им принадлежност. Характеризира се с химичен състав,
маса, енергия и информация.
Биогенното вещество представлява продуктите от жизнената дейност
на организмите, утайки с органичен произход; радиоактивните вещества,
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получени при разпада на радиоактивните елементи и свободните
„разсеяни― атоми, които не са свързани при химичните реакции.
Съществена особеност на биосферата е биогенната миграция на
атомите на химичните елементи предизвикана от слънчевата енергия и
изразяваща се в обмена на веществата, растежа и размножаването на
организмите.
Биосферата е съвкупност от всички екосистеми, с които
взаимодейства живата обвивка на земята.
В биосферата съществуват пет среди на живот, всяка
характеризираща се със свой комплекс от фактори и свойства и населена
със специфични видове организми. Те са: атмосферата, като среда на
съществуване на наземно-въздушните организми; водата, като среда за
обитаване на водните организми; почвата, която е среда на живот за
почвените организми; живите организми като специфична среда за
паразитите и мъртвото органично вещество – среда на живот за
сапрофитите. Поради ниската плътност на въздуха атмосферата не може да
поема тела с по-висока плътност поради което е само среда за временно
пребиваване на организмите. Най-благоприятната среда за съществуване е
водата, тъй – като специфичните ѝ свойства осигуряват най-малък
диапазон на колебание на екологичните фактори. Организмът, като среда
за паразитите, поради наличие на хомеостаза предлага постоянни условия
за съществуване и изобилие от храна, което е довело до значително
опростяване в устройството на паразита. Той има изключително високи
репродуктивни възможности и сложни цикли на размножаване, най-често
чрез партеногенезис (девствено размножаване). Благодарение на тези
приспособления паразитът успешно се противопоставя на защитните
механизми и имунната система на гостоприемника.
Според други критерии биосферата се разделя на суша, морски и
сладководни водни басейни и лимани (Одум, 1975).
5.1.2. Функции на биосферата
Животът в биосферата е възникнал преди 3 – 4 млрд. години и се е
развивал динамично и непрекъснато благодарение на постоянното
постъпване на вещества и енергия от външната среда. Тъй като
количеството на всеки елемент в биосферата е крайна величина,
неизчерпаемостта на източниците на живот се състои в многократното
използване на едни и същи елементи и непрекъснатият приток на енергия
от Слънцето. Процесът на непрекъснатото преминаване на химичните
елементи от неживата в живата природа и обратно се нарича кръговрат на
веществата и представлява най-важната биохимична функция на
биосферата.
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Движението на елементите и неорганичните съединения, участващи
в изграждането на живото вещество, се нарича кръговрат на хранителните
елементи или биогенен кръговрат, който се извършва с много висока
скорост и със задължителното участие на живите организми. Биогенният
кръговрат на веществата възниква на базата на абиотичния, геологичен
кръговрат, който е процес на бавно, в мащабите на цялата планета,
пренасяне на неорганични вещества от едно място на друго и преминаване
на водата през трите ѝ агрегатни състояния.
Биогенният кръговрат на веществата е процес, който прави живота
на Земята неограничен по време и осигурява постоянното му развитие и
усъвършенстване. От характера на биогенния кръговрат във всяка
екосистема зависят темповете на изменение на биомасата, структурата на
биоценозата, състава на средата и др. Не всички вещества преминават през
всички етапи на кръговрата; те преминават от едно ниво на друго,
освобождават се в околната среда и отново се включват в състава на
живото вещество, като някои от тях частично се извеждат от кръговрата.
Постъпилите в живите системи вещества са в равновесие с отделените в
средата, поради което количеството на общата биомаса не се променя.
Кръговратът се осъществява с помощта на слънчевата енергия,
натрупана в растенията и преобразувана от организма на животните.
Следователно от биогеохимична гледна точка животът представлява
биогенна миграция на химичните елементи, осъществявана за сметка на
слънчевата енергия.
В основата на биогенния кръговрат в биосферата лежат биологично
важни елементи, като въглерод, азот, водород, кислород, фосфор, сяра и
др., които постоянно постъпват в организмите от външната среда и от тях
отново в нея. Тази миграция на елементите по затворени кръгове се
формира биогеохимичните цикли на съответните елементи.
Едновременно с преминаването на веществата по различните нива на
биогенния кръговрат се извършва и предаване на енергията, която за
разлика от веществата, които се движат в цикъл, се предава еднопосочно.
При преминаването ѝ от едно в друго хранително ниво тя постепенно
намалява по количество, защото част от нея се разсейва под формата на
топлина. Високата степен на вътрешна подреденост на биологичните
системи (ниската ентропия) и нейното поддържане са свързани със
значителни енергетични разходи, което е причината в последното
трофично звено на екосистемата да достига незначително количество
енергия.
Развитието на биосферата се разделя на три етапа.
Първият от тях се характеризира с възникването на биогенния
кръговрат на веществата. Появата на автотрофните организми, които
усвояват енергията от слънцето и от нискомолекулни неорганични
вещества и произвеждат високомолекулни органични вещества, е причина
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за намаляване ролята на геохимичната енергия и увеличаване значението
на слънчевата радиация в енергетиката на биосферата.
Вторият етап включва формирането на многоклетъчните организми,
в резултат на което се усложняват цикличните процеси и се стига до
обособяването на сегашния тип на биогеохимичен кръговрат. Той включва
автотрофни организми – продуценти, хетеротрофни организми –
консументи и хетеротрофни микроорганизми – редуценти с определяща
роля на консументите. Увеличаването на броя и видовото разнообразие на
консументите, основно животните, е причина за допълнително
усъвършенстване на биогеохимичните цикли. На мястото на хомогенната
биота се появили и диференцирали екосистеми от различни йерархични
нива и географско разположение, което е причина за повишаване на
устойчивостта на компонентите на биосферата и на системата като цяло.
Тези два етапа често се означават като биогенеза, тъй като са преминали
единствено под въздействието на живите организми, т.е. на биотичните
фактори.
Третият етап е свързан с възникването на човешкото общество и с
производствената дейност на човека, на този мощен комплекс от
въздействия, включени в сборното понятие антропогенни фактори, който
определя по-нататъшното развитие на биосферата. С нарастване на
технологичните възможности на човечеството отношенията между човека
и природата значително се променят, като придобиват неблагоприятен
характер. Развитието и посоката на еволюционния процес на биосферата
днес се определят от антропогенният фактор, който, за да задоволи все понарастващите си потребности, оказва все по-значимо въздействие върху
биосферата, като я превръща в техносфера, която се характеризира с три
съществени особености:
– намаляване на биологичното разнообразие и генетичния фонд
поради засяването на огромни площи със селскостопански монокултури,
изсичането на гори и пресушаването на блата, което нарушава
стабилността на екосистемите;
– нарушава се кръговратът на веществата и потокът на енергията,
тъй като отпадъците от човешката дейност не се включват в хранителните
вериги на екосистемите и не се разграждат изцяло, а се натрупват в
биосферата;
– променя се притокът на енергия в екосистемите поради това, че
непрекъснато се увеличава количеството на топлинната енергия, получена
при използването на изкопаеми горива.
Промените, които човекът предизвиква в биосферата, трябва да са
научно обосновани. Разглеждана по този начин, биосферата преминава в
сфера на разума, наречена от Вернадски ноосфера. Ноосферата е висш етап
в еволюцията на биосферата, при който разумната човешка дейност се
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превръща в първостепенен движещ фактор на развитието. Тя е резултат от
разумното развитие на отношенията човек – природа.
5.2. Техносфера
Техносферата е част от биосферата, променена от преките и
косвените антропогенни въздействия и по-конкретно – чрез развитието на
техническите средства в резултат на техническата революция. Целта на
въздействията е максимално удовлетворяване на социално икономическите
потребности на човечеството. Погрешно понякога се възприема като
синоним на ноосферата. Съществуват и схващания за техносферата като за
практически затворена система на регионално или глобално ниво за
безотпадно и многократно използване на ресурсите в икономиката,
независимо от обмена на енергия и вещества в природата. Терминът често
се използва и в областта на философията и научнопопулярния жанр.
Невероятно бързото развитие на технологиите и оптималното
използване на научните постижения в икономиката практически определят
настоящето като етап от развитието, в който човечеството вече е
геологична сила. Способностите на обществото в различните области на
социално-икономическия живот дават възможност на хората да променят
планетата и това вече е факт. Задълбочаването на антропогенното
въздействие върху компонентите на средата все по-често достига до
границите на екологична катастрофа. Това са екстремални геофизични
ситуации или неправомерна човешка дейност, предизвикващи
въздействието на поразяващи фактори, чиито резултат са бедствия с
различен характер. Последствията от тях човешки и финансови загуби и
необратими увреждания на природата. Влиянието на източниците на
неблагоприятните
въздействия
е
с
различен
интензитет
и
продължителност. По-постоянно и равномерно във времето са
разпределени аспектите на въздействие на обектите от промишлеността,
енергетиката и транспорта. В тази сфера успоредно с нововъведенията в
технологичните процеси се усъвършенстват и защитните механизми, но те
въпреки всичко са недостатъчно ефективни или са зависими от
конюнктурни интереси. Друга заплаха с относително ограничен по време,
но с висока интензивност негативно въздействие е военната дейност.
Негативните аспекти на войните върху природата са свързани не
само с технологиите, а и с разбирането и отношението към произтичащите
от тях проблеми. Могат да бъдат обособени четири основни групи от
военните последици върху околната среда: съпътстващи ефекти,
употребата на околната среда като оръжие, промяната ѝ за подпомагане на
собствените войски или за възпрепятстване на противниковите сили, и еко –
тероризъм. Военните действия могат да включват някои или всички от тези
компоненти в различна степен.
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След края на Пуническите войни и разрушаването на Картаген
римляните посипват района със сол. Това не е единствено символичен акт,
а и целенасочено увреждане на почвата с дълготраен ефект. Дори армиите
от конници, снабдени с лопати са променяли околната среда в широк
мащаб – отклонявайки реки за защита на крепости или пък в
противоположния случай – за да лишат обсадените от вода. Холандците
умишлено разрушават дигите и наводняват значителни области от своята
територия през 1792 г., за да предотвратят френската инвазия. В бойните
действия по време на Първата световна война в района на Алпите са
предизвикани многобройни лавини за поразяване на противниковите
войници. Тактиката на „изгорената земя― се използва от древността до
средата на XX век.
В Южен Виетнам са унищожени над една трета от горите и
селскостопанските райони, в Афганистан са отровени близо 20% от
водоизточниците, а в Персийския залив в продължение на няколко месеца
горят пожарите от нефтените кладенци. Гражданската война в Конго
опустошава дивата природа на страната, убивайки хиляди слонове и
горили.
Емисиите на парникови газове, генерирани при защитата на
доставките на петрол от Близкия изток и Персийския залив достигат до
34,4 млн. тона еквивалент на въглероден диоксид на година. Войната в
Ирак и операциите за следвоенното му възстановяване се сочат като
причина за още 43,3 млн. тона парникови газове годишно.
Консервативната оценка на емисиите, получени в резултат от дейности в
областта на сигурността и отбраната, направена след изследване на
университета „Линкълн― – Небраска, показват нарастване от 8 до 18 на сто.
Военната активност се отразява пряко на физическата среда в
следните направления:
– замърсяване на въздух, суша и вода в мирно време;
– чрез непосредствените и дългосрочните последици от въоръжените
конфликти;
– милитаризация на Космоса;
– развитие на ядрените програми;
– използването на земята.
Значителни са и непреките ефекти чрез отклоняване на средства.
5.2.1. Замърсяване на въздуха, земята и водата
Водещите Европейски армии са отговорни за освобождаването в
атмосферата на повече от две трети от озоноразрушаващите вещества в
озоновия слой. По време на Студената война, американските и съветските
въоръжени сили произвежда огромни количества опасни отпадъци. В
резултат на аварии и инциденти има най-малко 50 ядрени бойни глави и 11
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ядрени реактора са потопени на океанското дъно. Пентагонът генерира пет
пъти повече токсини от петте най-големи химически компании в САЩ,
взети заедно, а Американската армия е най-големият източник на
замърсяване на околната среда на САЩ. Разходите за почистване на
обектите, свързани с отбраната се очаква да бъдат над 500 млрд. долара.
Заради тесните връзки между ядрената оръжейна промишленост и
гражданското производството на ядрена енергия, производството на
ядрени оръжия е носи отговорността за замърсяване на околната среда,
причинено по веригата от добива на урановата руда и преработката ѝ през
транспортирането на суровината (yellowcake23, MOX24 и други ядрени
материали) с автомобилен, железопътен и морски транспорт, рисковете,
произтичащи от корабите задвижвани с ядрени реактори, производството
на горивни пръти и проблемите за съхраняване на ядрени отпадъци.
Районите около Челябинск, Юка Маунтийн, Ханфорд, Селафийлд и
Мурманск ще са под въздействието на огромните количества ядрени
материали, натрупани там. Общата стойност на демонтиране на ядрените
оръжия и производствените съоръжения според някои оценки (Center for
Defense Information) достигнат 3,5 трилиона долара за САЩ.
Част от промените в климата чрез емисиите на парникови газове са
предизвикани от военни самолети, като тези дейности са изключени от
рамката на Договора от Киото.
5.2.2. Непосредствени и дългосрочни последици от въоръжените
конфликти
Някои от най-известните следвоенни последствия за околната среда
(комбинирана със сериозни опасности за човешкото здраве и
безопасността) са:
– лъчения от ядрени взривове;
– влошаване на качеството на земеделската земя в резултат на
използване на противопехотните мини;
– невзривени боеприпаси, възпрепятстващи селското стопанство,
например мини или касетъчни бомби;
– вредни емисии при изгарянето на петролни кладенци.
Въздействие с дългосрочни отрицателни последствия е и спомената
тактика на „изгорената земя― (Scorched-earth). Практика през вековете за
отстъпващите войски е опустошаването на собствената територия или на
23

Прахообразен концентрат на урана, получаван чрез различни методи за извличане и
рафиниране в зависимост от вида на рудата, обикновено чрез смилане и химическа
обработка, жълт на цвят и неразтворим във вода. Съдържа около 80% уранов оксид.
24
От Mixed oxide fuel – ядрено гориво, което съдържа повече от един оксид на делящи
се елементи, обикновено се състои от плутоний, смесен с природен уран, преработен
уран или обеднен уран.
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тази на врага. Историческите примери включват отстъплението на
Наполеон от Москва и на нацистите в Съветския съюз и в Северна
Норвегия.
Използването на дефолианти от войските на САЩ по време на
войната във Виетнам, опустошава около една трета от горите на
територията на страната. Във всички войни, водени между 1945 и 1982 г.,
Виетнам загубва над 80% от първоначалния си горски фонд,
възстановяването на който може да се осъществи след няколко поколения.
Войната в Залива също предизвика отрицателни екологични
последици. Между 4 до 8 млн. барела петрол са разлети в морето. 460 мили
от бреговата линия са претърпели огромни щети вследствие на нефтени
разливи и изгарянето на кладенци. Дългосрочните ефекти могат в крайна
сметка да доведат унищожение на коралите. Запалителните авиационни
бомби, използвани обезвреждане на минни полета унищожават горния
почвен слой и близката растителност. Боеприпасите имат радиационно и
токсично въздействие. Генерирани са огромни количества отпадъци,
токсични материали и между 45 – 54 млн. галона канализационни
отпадъци в септични ями.
По време на военните действия на НАТО в Косово и Югославия в
резултат на въздушните атаки са нанесени щети на околната среда. При
пожарите в петролните рафинерии петролни продукти и химикали изтичат
в река Дунав. Изключително опасни вещества от разрушени химически
инсталации се озовават в природата. Нарушено е биоразнообразието,
регистрирани са повишени нива на радиоактивност в резултат на
използването боеприпаси с обеднен уран. Конфликтът в Косово е първият,
при който по програмата на обединените нации за околната среда (United
Nations Environment Programme – UNEP) е направена екологична оценка
след конфликта. Според нея замърсяването на четири района в Сърбия е
било сериозно и в степен, представляваща заплаха за човешкото здраве.
В Афганистан стотици хиляди противопехотни мини са разхвърляни
из полетата и планинските проходи. Има доказателства, че използването на
боеприпаси с обеднен уран в конфликта с Ал Кайда също са довели до
замърсяване на околната среда с дългосрочни рискове за здравето.
Радиационните ефекти от бомбардировките на Хирошима и
Нагасаки, последващите атмосферни ядрени опити и авариите в Чернобил
и Фукушима дават реална представа за последствията, които биха
настъпили от дори ограниченото използване на ядрени оръжия.
Увреждането на екосистемата на Земята ще бъде изключително тежко,
както и икономическото и социално въздействие.
Индия и Пакистан придобиват статут на ядрени държави през май
1998 г., когато Индия провежда серия от подземни тестове, последвани от
подобни пакистански такива. Извършени са в пустинните райони, но е
доказано, че имат екологично въздействие. Световната федерация на
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жертвите на ядрени тестове (The World Nuclear Test Victims' Federation)
съобщава за хиляди случаи на рак от местните жители, свързани с
потреблението на млечни продукти, за които е използвана суровина от
съседни райони. Съпътстващите щети са и финансови – за оръжейни
програми са изразходвани огромни суми, които биха могли да бъдат
използвани за защита на околната среда и справяне с бедността в региона.
Използването на химически или биологични оръжия за масово
унищожение, макар и не толкова катастрофално, също ще предизвика
тежко увреждания на природата, в допълнение към техните разрушителни
ефекти върху хората. Химически оръжия са използвани в някои конфликти
(със сериозно екологично въздействие) от Първата световна война до
Ирано-иракската война и атаките на Саддам Хюсеин срещу иракските
кюрди през 80-те години на миналия век. Има и редица недоказани
твърдения за използването на т.нар. Yellow Rain от подкрепяните от
Съветския съюз виетнамски части в Лаос и Камбоджа. За последствията от
използваното химическо оръжие в конфликта в Сирия (зарин) все още
няма проведени изследвания.
Съществуват предположения, че в САЩ се развива програма за
култивиране на гъбички и вируси, които унощожават опиумния мак,
марихуаната и коката. Те са проектирани да поразяват за кратко време
високи растения като бъдат разпръсквани по време на операции за
ликвидиране на тези култури. САЩ оказва натиск върху някои държави да
използват тези патогенни гъби. Предполага се, че това са Колумбия и
Мианмар, които имат големи райони с такива насаждения и са зони на
бойни действия между бунтовнически движения и правителствата на
страната. Такава стратегия носи големи опасности за заобикаляне на
международните забрани и от там – рискове за здравето и заобикалящата
ги среда. Подобно на всички други биологични агенти, ще бъде много
трудно да се контролират след освобождаването извън целевата зона.
5.2.3. „Милитаризация“ на Космоса
Използването на сателити за военни цели е дългогодишна практика.
Освен за разузнаване те са средство за насочване на ракетни системи,
което предполага възможно замърсяване на космическото пространство
при евентуален конфликт чрез конвенционални или ядрени експлозии.
5.2.4. Ядрени оръжия
Разработването, производството, съхранението, транспортирането и
не на последно място – унищожаването на ядрени оръжия оказва своето
въздействие върху околната среда и здравето на хората. Радиоактивното
замърсяване от вече забранените атмосферни ядрени опити е вероятната
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причина за около 86 000 вродени малформации и 150 000 смъртни случая в
световен мащаб. В дългосрочен план то може да доведе до над 2 млн.
смъртни случая, предизвикани от рак. Добивът на уран, както и
операциите за преработката му по цялата технологична верига водят до
тежки случаи на заразяване. За унищожаване на излишъците от химически
и ядрени оръжия на Русия, които представляват огромна заплаха за
околната среда (и сигурността ) правителствата от т.нар. Г-8 се
споразумяват на срещата на високо равнище (в Калгари през юни 2002 г.)
да отделят значителни средства за решаване на проблема. Въпреки това и
след изтичане на срока по Конвенцията за забрана на разработката,
производството, натрупването и използването на химическо оръжие през
Април 2012г. запасите не са унищожени и над 5 хиляди тона все още се
съхраняват и представляват реална заплаха. Окончателното унищожаване
се отлага за 2020 – 2023 г.
5.2.5. Използване на земята
Често населението на области, в които са разположени военни
обекти се премества принудително. Армията използва земя (и водни
обекти), необходими за живот или прехрана на местните жители.
Обикновено става дума за изграждане на бази, стрелбища, складове за
оръжия и тренировъчни полигони. Такъв е случаят с Туле в Гренландия,
където местните инуити са разселени за да се построи в района база на
САЩ. Подобни са случаите с базите в Окинава (Япония), Гуантанамо
(Куба), и Диего Гарсиа. Военните действия често включват и използването
на горива, експлозиви, разтворители и други токсични вещества. Когато
тези вещества са използвани или складирани неправилно, те могат да
проникнат в околната среда и да въздействат върху общностите в района.
Често биват увреждани земеделска земя и други имоти или пък пътна
инфраструктура при използване на тежка военна техника. В земите на Ину
(Канада) шумовото замърсяване, предизвикано от ниско летящи летателни
средства се оказва сериозен вредител, включително и за
животновъдството. Протестите на жителите на Карибския остров Вике
край Пуерто Рико също са пример за напрежение свързано със околната
среда предизвикано от военните бази, както и за пренебрегването на
интересите на населението от страна на военните институции.
5.2.6. Ресурсно отклоняване
Освен върху околната среда армиите въздействат непряко и чрез
т.нар. алтернативни разходи. Разработването на оръжейни системи и
изследванията в областта на отбраната възлизат на 58 млрд. щ.д. годишно.
Делът на оръжията и военната екипировка заема второ място в световната
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търговия. Около 25% от самолетното гориво е изразходвано от
въоръжените сили, а над половината хеликоптери в света са използвани от
армията. Тези огромни разходи могат да бъдат пренасочени и използвани с
цел подобряването на качеството на живот, включително за екологични
цели – развитието на възобновяеми източници на енергия и насърчаването
на устойчивото развитие.
Държавите членки на Организацията на обединените нации
признават, че военните разходи са загуба на ресурси. От 1976 г. събрания
като UN General Assembly, Social Development Summit, Habitat, и др. са
потвърдили необходимостта от намаляване на военните бюджети в
световен мащаб.
Сериозно препятствия за това е влиянието на военнопромишления
комплекс и по-специално това на големите корпорации, ангажирани във
военната дейност. Натиск оказват не само производителите и търговците
на оръжия, но и големи сектори на въздухоплаването, транспорта,
металургията, електрониката и тези от комуникационно-информационния
сектор. В страни като Китай и Мианмар военните пряко ръководят големи
сектори на гражданската икономика. Когато представителите на тези
интереси акцентират върху големия брой работни места създадени или
подържани от индустрията, те не взимат предвид възможностите, които
могат да бъдат реализирани, ако ресурсите се използват по друг начин.
Корпорации като Сименс са наложили в общественото пространство
привлекателен екологичен профил на дейността си, който не показва
ролята им в ядрената енергетика или оръжейното производство. Това
прикриване е пречка за реалното осъзнаване на вредите, които се нанасят в
тази област.
5.3. Социално-икономически аспекти на екологията
Глобализацията на пазарите и създаването на глобално гражданско
общество допринасят за възникването на нови възможности, но заедно с
това и на предизвикателства за решаване на съпътстващите ги негативни
тенденции. Непрестанното движение на хора и ресурси реално е и
катализатор за разрастване на екологични проблеми. Свръхконсумацията
от своя страна заплашва да изчерпи природните ресурси, а успоредно с
това емисиите на парникови газове са сериозен фактор за климатичните
промени. Факт са нарастването на слънчевата активност и непрекъснато
покачващата се температура, причинени от повишаване на производството
и нарастването на населението. Това води до усложняване на
съществуващите и генериране на нови проблеми в отношенията между
компонентите в екосистемите.
Ретроспекцията на прехода на изследванията от едни към други
научни области показва, че първоначално проблемите се дефинират като
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технически, след което придобиват икономически измерения, но в крайна
сметка се трансформират в социални и политически. С фундаментално
значение, особено във връзка с екологичните предизвикателства, е
разбирането, че самото общество е част от екосистемата. Това налага да се
търсят отраженията на социалните процеси в по-широк план, защото те
неизбежно рефлектират в екосистемата и от там, след по-кратък или попродължителен времеви период под различна форма засягат цялото
общество.
Социалният контекст е зависим от образователното равнище на
населението. Тази характеристика е от голямо значение и за всяка една
осъществявана дейност, и за интегрирането в социалната система с
произтичащите от това следствия, и за възприемчивостта към нови знания,
идеи, практики. В рамките на образователната система се формира и нов
вид неравенства, определяни от качеството на материалната база и
ползването на модерни технологии – в адаптиране към тях, в създаването
на умения и навици за ползването им, в нагласите и потребностите за
активно търсене на информация и общуване, в частност и за придобиване
на знания за реалната екологична ситуация. Значимостта на този
диференциращ фактор се подсилва от обстоятелството, че училището е
шансът да се елиминират едни или други общностни стереотипи по
отношение на околната среда и поведението спрямо нея. То дава
възможност на децата от по-маргинални групи да се приобщят към
масовите идеи и стандарти.
Феномен, придобиващ изключителна острота в настоящия период е
регионалната диференциация. Налице са всички основания да се говори не
само за регионални неравенства, но дори за регионална поляризация и
периферизация, особено на по-ниско (областно и общинско) ниво.
Наблюдават се съществени неравенства, засягащи важни елементи на
средата като икономическо развитие, инфраструктура, условия за живот.
Неравномерното развитие на регионите, особено икономическото им
разделение, съдържа потенциал за генериране на екологични рискове. От
една страна концентрацията на население, транспорт и икономически
дейности съществено утежнява антропогенния натиск върху околната
среда в определени точки, а за районите от икономическата периферия
жизнено значение придобиват незначителните на пръв поглед ежедневни
проблеми. Като извежда на преден план необходимостта от създаване на
работни места, икономическият натиск прави членовете на обществото послабо критични, по-малко взискателни, и предпазливи по отношение на
екологичните аспекти на дейността на потенциални инвеститори. Актуален
е примерът с възможностите за генериране на доходи в туризма и
съпроводеното с натиск за преразглеждане на нормативи и планове
желание за развитието му чрез изграждане на съоръжения в планински
курорти, включително и във високите части и в защитени територии.
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5.3.1. Екологични конфликти
Най-старите, най-острите и неотложни в пространството и времето
на съществуване и развитие на народите, държавите и цивилизациите са
екологичните конфликти на човека и обществото с природата – „борбата
за съществуване―, „взаимодействие―, „противоречие―, „хармония―.
Независимо как се наричат, те са неизбежен резултат от отношенията на
човека с околната среда при адаптацията му към нея.
Първият вид отношения на човека с природата са обмяната на
вещества, енергия, информация за съществуването и развитието на вида и
индивида – екология на човека.
Вторият вид са отношенията на хората в обществото по повод
взаимодействието им с природата (екология на труда и социология на
труда – проблеми на процеса на природоползване), социална екология и
социология на екологичните проблеми.
При всяко ниво на развитие на технологиите нито човекът, нито
обществото като цяло могат да игнорират околната среда. Популярно е
схващането, че съвременният конфликт на човечеството с биосферата
трябва да се разрешава на основата на постулатите на ноосферата,
съблюдаване на принципите на биосферното естествознание в индустрията
на природоползването и в развитието на естествените, техническите и
други науки.
Терминът „ноосфера― (среда на разума, мислещата обвивка на
планетата) е предложен от френския философ Е. Леруа, използван от
Вернадски и в крайна сметка е развит като философско-етична концепция
от П. Теяр дьо Шарден. Според нея човечеството се движи към
сформиране на сфера на разума, в която духовните ценности и знанията ще
са еталон за благополучие на човека и обществото, живеещо в пълна
хармония с околната среда.
Обобщено може да се каже, че съвременният екологичен конфликт
между обществото и природата в биосферата на планетата може да се
разреши на основата и по пътя на екологичната самоидентификация на
всички обществени институции, икономически и други структури и на
социализацията на екологичните науки и знания.
В системата от социални взаимоотношения между хората в
обществото екологичният фактор е основополагащ. В този смисъл
изострянето на екологичните проблеми в процеса на използване на
природните ресурси от човека, обществото и цивилизацията е резултатът,
„цената― за човешкия егоцентризъм. Човечеството на практика вече е
геологична сила, което прави конфликта му с природата глобален.
„Глобалната геологическа сила― се буквално се трансформира в „глобална
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екологична заплаха―. Това налага социално-икономическите потребности
на бъдещите поколения да бъдат поставени в екологични рамки.
Всички екологични конфликти в биосферата в крайна сметка са
техногенни – произтичат от недостатъчното познаване или неприлагане
(случайно или умишлено) на знанията за взаимодействията на човека с
природата и на негативните последствия за нея. Това може да бъде
обяснено с бавното проникване (или умишлено пренебрегване) на идеите
на ноосферата и екологичните знания в социалните науки.
Екологичният конфликт е свързан с масовото навлизане на
технологиите във всяка една област и създаването буквално на изкуствен
свят, който обаче е без аналог в природата. По тази причина някои негови
аспекти водят до влошаване на здравето на населението, рязко намаляване
на продължителността на живота в определени географски области и
възникване на нови социално уязвими групи в обществото.
Постигането на състояние на екологична сигурност е критерий за
успешно решение на проблемите и оттам – на конфликта. Хармонизация в
отношенията човек – природа може да се постигне обаче само тогава,
когато в практиката на експлоатиране на природата и в социалните
отношения се отчитат три основни функции: ресурсно – суровинна
(екология на труда, на енергията, на информацията за нуждите на
потреблението, производство на средства за живот, за труд и производство
– селско стопанство, промишленост, комуникации и т.н.); рекреационна
(екология и здраве – възпроизводство на популацията и на средата на
живот на човека като социум и субект на обществени отношения);
резерватна (опазване на биоразнообразието на регионите, на страните, на
биосферата на Земята). В политиката на държавите и институциите тези
три функции трябва да се отчитат според следните приоритети:
– налагане на режим за опазване на националната флора и фауна
като естествена основа на устойчиво социално развитие;
– запазване на рекреационния потенциал на обществото;
– устойчиво използване на ресурсите.
5.3.2. Екологични кризи
Същността на това понятие също не е еднозначно и категорично
определена, което е поредното доказателство за сложността темата.
Екологичната криза се възприема като ситуация, възникваща в
екосистемите при нарушаване на равновесието им под влияние на външни
фактори от природен или антропогенен характер.
Екологичната криза също така се определя и като състояние на
напрежение във взаимоотношенията между човека, обществото и
природата, породено от несъответствието между производителните сили и
производствените отношения от една страна и ресурсно-екологичните
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възможности на биосферата. Това е конфликт между природата и
обществото, причина за който е експлоатацията на постиженията на
научно-техническия прогрес и ръста на населението на планетата
(възможен до голяма степен именно заради него). Като неизбежни
последици се приемат изтощаването на природните ресурси и влошаването
на здравния статус на хората.
Екологична криза се нарича кризата във взаимоотношенията
общество – природа в процеса на използване на околната среда.
В продължение на хилядолетия възможностите и влиянието на
човека върху природата нарастват, без реално да се отчита необходимостта
от поддържане на биологичното равновесие в нея. Основната причина за
екологичната криза е глобалното изчерпване на природните ресурси,
съчетано със замърсяването на жизнената среда. Деградацията ѝ достига
застрашителни размери. Изсичането на тропическите гори води до
кислороден дефицит; киселинни дъждове; диоксините, пестицидите в
храните и водата, изчезването видовете са характерният признак на
кризата.
В резултат на кризата биосферата става толкова уязвима, че
разрушаването ѝ би премахнало основни предпоставки за човешкото
съществуване. Съвременното общество толерира създаването на нови
технологии и изобретения, и на практика целенасочено руши природата, за
да се движи напред. Без реално да го осъзнават хората променят света
около себе си и изчерпват ресурсите му, за повишат благосъстоянието си,
колкото и да е относително значението на това понятие. Сушите и
наводненията, парниковият ефект, земетресенията са логичната обратна
реакция срещу тоталното култивиране на природата. Рязкото нарастване на
замърсяването през втората половина на ХХ в. е сред основните причини
за качествения скок във взаимоотношенията между обществото и
естествената среда, при който, в резултат на рязкото увеличение на
числеността на населението, на интензивната индустриализация и
урбанизация, и на селскостопански замърсявания, способността на
екологическите системи към регенерация е превишена. Нарушава се
естественият кръговрат на веществата в биосферата и се застрашава
здравето на настоящото и на бъдещото поколение.
Преодоляването на кризата изисква адекватни промени в социалната
среда по посока на поддържане на равновесието между обществото и
природата в глобален план и между социалното и биологичното в
индивидуален.
Развитието и общественият прогрес са синоними. Субективното
разбиране за развитие е различно и се определя от общественото
положение на индивида, образователно и културно ниво, религия,
национални особености и други фактори. Основа на процеса е
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икономиката, която е източник на материалните блага и дава възможност
за просперитет на наука, култура, изкуство.
От финансова гледна точка причините за натиска върху околната
среда са две – икономическият растеж и бедността. В резултат на
икономическия растеж през миналия век се подобрява жизненият стандарт
и качеството на живот в страните, наречени развити. Постига се чрез
производство на материалните блага, които поглъщат много суровини,
енергия и причиняват силно замърсяване. Ресурсите са ограничени и
според многобройните и значително различаващи се прогнози при
сегашния темп на използване ще се изчерпят от 6 до 150 години, като за
нефта този срок е около 85 години. Подобреното изхранване на
населението е свързано с разчистване на нови земи за обработване,
построяване на язовири, създаване на нови селскостопански машини и
технологии, реализиране на „зелени революции― чрез селекция на нови
сортове растения и породи животни, използване на пестициди и
промишлени минерални торове. В повечето случаи тази човешка дейност
води до нанасяне на съществени вреди на екосистемите.
Бедността също е източник за екологично напрежение и
несигурност. В бедните страни ресурсите не се използват рационално, а
обикновено се изнасят под формата на необработени суровини, изтощава
се обработваемата земя и пасищата и се изсичат горите. Много често
липсват финансови средства за компенсиране на щетите и възстановяване
на средата, което допринася за нарастване на интензивността на
наводненията, засушаването и другите бедствия. Напрежението се
провокира допълнително от несъответстващия на възможностите за
изхранване брой на населението, ниската степен на трансфер на
технологии, протекционизъм в търговията, недостатъчна и неефективно
усвоявана финансова помощ, ниско образователно ниво. Развитието
приема отрицателна насока със спираловиден характер: бедност –
екологична криза или катастрофа – увеличение на бедността, с който
правителствата не могат да се справят. Връзките между заплахата за
околната среда и катастрофите в развитието са очевидни в африканските
страни на юг от Сахара, където на риск е изложен животът на
приблизително 35 млн. от населението в региона.
Оказваният натиск върху околната среда притежава конкретни
измерения и генерира екологични рискове. В доклад на Международната
комисия за опазване на околната среда и развитие се прави извод, че
антропогенното замърсяване вече не може да се компенсира от природата
и се явява заплаха за екосистемите, голяма част от които вече са
унищожени.
Състоянието на околната среда и икономическото развитие са
взаимно обусловени. Това обстоятелство обуславя необходимостта от
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комплексен подход за решаването на текущите и в дългосрочен план
проблеми, при изпълнението на следните принципни условия:
• Проблемите на екологичната сигурност и развитието да се решават
с отчитане на тяхната взаимна обусловеност. Така селскостопанската
политика може да е причина за деградацията на земята, водите, горите.
Обратно, изтощената земя компрометира икономическото развитие,
поради което взетите решения трябва едновременно да защитават околната
среда и да осигурят стабилно развитие;
• С околната среда и развитието са свързани много социални и
политически фактори. Следователно новите подходи изискват създаване и
изпълнение на социални програми, които решават демографски проблеми
и защитават социално слабите слоеве на населението;
• Екосистемите са ограничени в пространството, но националните
граници не са от значение за тях, което прави възможно антропогенните
замърсявания от една производствена система могат да бъдат
трансгранични. От друга страна, последствията от проявата на
екологичните рискове са с мащаби, които една или дори група страни не са
в състояние да овладеят. В такива случаи международното сътрудничество
е задължително за преодоляване на предизвикателствата от такъв характер.
5.3.3. Икономически аспекти на климатичните промени
В доклад на ООН за глобалното развитие се посочва, че промените в
климата, обезлесяването, замърсяване на въздуха и водата, както и
природните катаклизми засягат в най-голяма степен икономически
изостаналите държави и общности. Според него над 3 млрд. души може да
изпаднат в крайна бедност до 2050 г. поради климатични промени и
природни бедствия.
Според аналогична публикация на хуманитарната организация
DARA, аномалиите сега забавят с 1,6% световното икономическо
производство, което ще доведе до двойно увеличаване на цените през
следващите двайсет години. Минималните щети от липсата на адаптация
към негативните промени ще са в границите от 100 млрд. евро годишно
през 2020 г. до 250 млрд. евро през 2050 г. за ЕС като цяло25. В периода
1980 – 2011 г. преките икономически загуби в ЕС поради наводнения са
повече от 90 млрд. евро26. Тази сума се очаква да нарасне, тъй като
годишният размер на щетите от речни наводнения се оценява на 20 млрд.
евро до 2020 г. и 46 млрд. евро до 2050 г.27
25

Доклад № 12/2012 на ЕАОС. Тези оценки включват последиците от изменението на
климата за речните наводнения, крайбрежните зони, енергийните потребности за
охлаждане и смъртността, причинена от топлина.
26
Доклад № 12/2012 на ЕАОС.
27
Rojas, R., L. Feyen, P. Watkiss, 2013.
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Вредите, нанесени от повишаващите се морски равнища, наводнения
и горещи вълни и засушавания се очаква да струват на земеделието,
сферата на недвижимите имоти и застрахователите повече от 24 трилиона
щатски долара до 2050 г.28 Именно финансови са причините за
въвеждането и използването на т.нар. – екологичен рейтинг – инструмент
за оценка, базиран на екологични критерии. Рейтинг системите са
насочени към финансови потребители като кредитни институции,
инвеститори, застрахователи. Целта им е обективна оценка на финансовите
аспекти на екологичния риск.
Според актуалните към момента изследвания Арктика се затопля два
пъти повече от останалата част на планетата в следствие на натрупване на
парникови газове в атмосферата. Това води до съответно затопляне на
моретата и промяна на теченията. По данни на ООН морското равнище се
повишило с 10 – 20 см през миналия век29. Покачването, заедно с
измирането на коралите от повишените температури е заплаха за
икономиката на нискоразположените тропически острови (например
Малдивите).
Темповете на икономическият растеж в света могат да се понижат
или даже да придобият отрицателно значение под влияние на
замърсяването на околната среда, изчерпване на невъзпроизводимите
ресурси, биопродуктивността на Земята и прогресиращата в много райони
пренаселеност. Дейността на застрахователни компании, банки и
предприятия се влияе силно природните аномалии. Реакцията се изразява в
инвестиране на все повече средства за разработване и внедряване на
различни продукти, свързани с климатичните рискове.
До голяма степен дори загубите на много зимни курорти са
следствие от неблагоприятните климатични условия. На по-високите места
лавините се превръщат в често срещано явление, имено в резултат на
покачващите се средни температури. От една страна повишаването на
температурите пести енергия поради намалената необходимост от
отопление, но от друга нараства нуждата от енергия за охлаждане през потоплите лета. Въпреки многото дискусии и спорове прогнозите за все поосезаемото влияние негативните антропогенни въздействия имат сериозно
основание.
Причина за икономическите загуби до голяма степен е и повишеното
потребление на природни ресурси. Следствие от деградацията на
природните системи е повишената бедност и все по-трудното осигуряване
на прехрана в страните, възприемани като суровинен придатък.
Много ясно се вижда неблагоприятното влияние на климатичните
промени в икономически аспект. Ако държави с многобройно население
28
29

http://www.pewenvironment.org/ – US Pew Environment Group report.
http://www.un.org/en/
91

бъдат подложени на многогодишни засушавания или наводнения, то
несъмнено ще се повиши вноса, а от там и повишаване на цените на
храните в глобален мащаб. От друга страна все по-ограниченото
количество на храната би предизвикало вътрешни, а и външни
напрежения. Друг основен момент е „колапсът―, в който биха попаднали
застрахователният, банковият сектор на страните при едно евентуално
стихийно бедствие или възникването на опустошително земетресение
(възможните причинители на екологичните кризи). Тъй като загубите от
природните катаклизми се удвояват на всеки десет години, печалбите на
застрахователите са изложени на особено висок риск, като дори се очаква
нарастващите емисии от въглероден диоксид да увеличат загубите в
сектора като вторично последствие.
Риск с природен характер представляват също свлачищата и
лавините по високите върхове, които са се увеличили през последното
десетилетие вследствие на повишените средни температури.
Докато в южните райони на Европа водните количества, необходими
за земеделието намаляват, промените в климата могат да способстват за
развитието на селското стопанство на север. Периодът на растеж на някои
култури в Европа се увеличават и се очаква това да продължи, заедно с
експанзията на топлолюбиви растения към северните ширини. В пълен
контраст на това се предвижда добивът при други да намалее поради
топлите вълни и засушавания в Централна и Южна Европа. Глобалното
затопляне може да предостави и нови възможности на специфични сектори
в някои области, като например повишени добиви и ускорен растеж на
горите, увеличено производство на водноелектрическа енергия или
намаляване на потребностите от енергия за отопление в Северна Европа30.
Въпреки това потенциалните нетни ползи за отделните региони са твърде
несигурни.
5.3.4. Намаляване на ресурсите
Невъзстановимите природни ресурси са базата за развитие на
световната икономика. Непрекъснатото нарастване на търсенето и
потреблението е в пряка зависимост към стремежа за повишаване на
благосъстоянието. Процеса на оползотворяване на огромни количества
невъзстановими източници води до тяхното изчерпване, до нарушаване
на екологичното равновесие и поставя въпроса за прилагане на
концепцията за устойчиво развитие в суровинния сектор.31 Настоящите
резерви от мед и желязо са изчислени на 310 млн. и 7,4 трилиона
30

Доклад на ЕАОС за адаптацията в Европа, 2013.
Денев, Б., И. Григорова, В. Велев, И. Нишков. Парадигмата за устойчиво развитие в
минерално-суровинния сектор, Минно-геоложки институт „Св. Иван Рилски―, 2010.
31
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метрични тона. Според данни на MMSD32 най-тревожно е състоянието по
отношение на наличните запаси от мед (от 18 до 28 години), олово (от 14
до 21 години) и цинк (от 16 до 25 години).
Намаляването на енергийните и природни ресурси представлява риск
за международната сигурност. Допълнителна предпоставка за това е факта,
че значителна част от петролните залежи се намират в нестабилни в
политически отношение региони33. В условията на преструктуриране и
развитие на световната икономика САЩ, Евросъюзът, Япония, Индия,
Бразилия, и особено Китай, ще се нуждаят допълнително от огромни
количества енергия, съответно петрол и газ. Сравнителен анализ показва,
че в края на 90-те години на миналия век Южна Корея използва 17 барела
петрол годишно на глава от населението си, а Китай само 1 барел на човек.
През следващите 20 години Китай ще се нуждае от около 30 млрд. барела
годишно. В тази връзка, трябва да се има предвид, че производството на
ОПЕК едва надвишава 10 млрд. барела34. Тези разчети не включват
потребностите на държавите от Далечния изток, ЕС, САЩ, Индия,
Бразилия и останалият свят.
За задоволяване потребностите алтернатива са ресурсите на
морското дъно. Арктика, включително Северният ледовит океан, все
повече ще попадат във фокуса на световните сили. Основна предпоставка в
този случай са климатичните промени и технологичният напредък, довел
до това, днес богатите петролни и минерални ресурси на Арктика да са
значително по-достъпни, отколкото в миналото.35
Текущите прогнози предвиждат, че максимумът на консумация на
петрол ще бъде между 2020 и 2050 г. Предвижда се съществено
повишаване на цената му, което ще доведе до спиране на растежа на
потреблението и последващо намаляване на производството му.
Използва се и обратният ефект – манипулиране на цените и промяна
на добиваните количества за постигане на икономически и в крайна сметка
– на политически цели.
Използването на изкопаеми горива в енергийния сектор го прави
един от основните източници на замърсяване. По същата причина той е и
уязвим и ресурсно зависим. Едно от направленията за решаване на
проблема е увеличаване на енергийната ефективност, предпазване на
оборудването
от
екстремни
явления,
диверсификация
на
електроснабдяването за посрещане на увеличеното потребление или

32

Mining, minerals and sustainable development.
Vision of the Polish Armed Forces 2030, Warsaw, may 2008.
34
Антонов, А. „Петият сценарий―. Нов световен енергиен ред ресурсите общо
достояние на човечеството, http://www.eurobalkanconsult.com/
35
Голямата игра в Арктика. – В: Геополитика – списание за геополитика, геостратегия
и анализи, 29 дек. 2008.
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евентуални повреди, изготвяне на стратегии за промяна на навиците на
потребителите.
Значителна част от емисиите от въглероден диоксид е резултат от
употребата на споменатите горива. Те се използват практически навсякъде.
Достъпът до тях и предполагаемото им бъдещо изчерпване е пряко
свързано с енергийната сигурност. Концепцията за нея се отнася до
липсата, защитата и приспособимостта към заплахи, влияещи върху
достъпа и потреблението на енергия. Екстремално метеорологично
събитие може да повлияе катастрофално върху инфраструктурата,
осигуряваща енергия или да причини големи повреди в компонентите ѝ. А
дори едно минимално покачване на летните температури води до
пренатоварване и възникване на аварийни ситуации.
Водата е в центъра на човешкото развитие и на функционирането на
природните екосистеми. Тя е предпоставка за задоволяване на жизнените
необходимости, за икономическото и социалното развитие. От този ресурс
зависят практически всички обществено – икономически сектори.
Недостигът на питейна вода може да направи невъзможен икономическия
растеж на развитите страни. Все по-често започва да се говори за вероятно
възникване на „водни войни―. Пример за водна криза с нарастващи мащаби
е Австралия – континент, където реките пресъхват, рифовете умират, а
пожари унищожават континента.
В редица региони в света съществуват конфликти между страни,
групи държави или отделни общности в рамките на една държава,
породени от различните им претенции относно използването на
ограничените количества питейна вода. Особен интерес представляват
съществуващите проблеми в международните отношения по повод достъпа
на различните държави до източници на питейна вода и разпределението
на този ограничен ресурс между тях. Те възникват когато източниците
пресичат границите им и осигуряват населението в две или повече страни с
питейна вода, вода за напояване и за промишлени цели. Най-често като
пример се цитират конфликтите между страните от Близкия изток, където
5% от световното население удовлетворява своите нужди с 1% от
световните запаси36. По данни на UNESCO основните места, където
съществуват конфликти относно разпределението ѝ, са Близкият изток (по
поречието на реките Тигър и Ефрат между Турция, Сирия и Ирак и между
Израел, Ливан, Йордания и Палестинските територии по повод
използването на водите на река Йордан), Африка (конфликтът е между
Египет, Етиопия и Судан за използването на водите на река Нил), както и
Централна Азия (в конфликт са Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и
Киргизстан)37.
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Съществуват данни, според които нарастващото потребление ще
доведе до изостряне на тези и други кризи в бъдеще38. В комбинация с
промените в климата, свързани с повишаване на средните годишни
температури и очакваните засушавания в райони, в които към момента не
се наблюдава воден дефицит, може да се смята, че в бъдеще ескалациите
по повод разпределението на ограничените ресурси от питейна вода ще са
по-често срещани, ще ангажират все повече страни и ще бъдат с по-висока
интензивност от колкото в момента.
Засега те все още представляват малка част от въпросите, които се
разглеждат в междудържавните договори. Водните конфликти по-скоро
имат тенденция да произтичат от други социални конфликти и проблеми39.
В изследване на Тихоокеанския институт се посочва, че
междудържавни инциденти, свързани с воден дефицит са по-малко
вероятни, отколкото вътрешнодържавните. Според това изследване много
по-вероятно е в рамките на една държава да възникнат ескалации между
различни потребители, региони, етнически групи или съперничещи си
икономически интереси.40
В България природните водоизточници са 526 реки по-дълги от
2,3 км, 330 езера, от които 260 са високопланински. На фона на тези данни
наблюдаваме огромни загуби на вода в общественото водоснабдяване –
между 60% и 67% годишно.
Общият воден ресурс на прясна вода в Европа е неравномерно
разпределен: от 100 м3 на човек в Малта, 400 м3 в Кипър, 1500 м3 в
Република Чехия и 1700 м3 в Полша до 20700 м3 на човек във Финландия,
19 800 м3 в Швеция, 15 800 м3 в Словения, 14900 м3 в Латвия и 14 800 м3 в
Словакия. През последните години тези значителни различия се обясняват
и с настъпилите климатични промени. Средногодишните валежи варират
от 3000 мм в Западната част на Норвегия до 100 – 400 мм в по-голямата
част на Централна Европа и по-малко от 25 мм в Централна и Южна
Испания. Определящи фактори при формирането на водните ресурси у нас
са както валежите, така и температурата. В това отношение България не е
страна с ограничен воден ресурс, тъй като дългосрочният
средногодишните наличности на човек са над 5000 м3. Въпреки това
запазването на това състояние в бъдеще е под въпрос.
От всичко описано дотук може да се направи изводът, че
ограниченият достъп на отделни групи или цели държави до питейна вода
може не само да усложни, но и да предизвика конфронтация в
международните отношения.
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5.3.5.Обезлесяване, загуба на обработваеми земи и намаляване
на биоразнообразието
Процесът на обезлесяване протича в световен мащаб и засяга много
фактори и компоненти на средата като климат, концентрацията на
въглероден диоксид, земната атмосфера и др. Обезлесяването често е
причина за свлачищни дейности, с всички произтичащи от това социални
и икономически последствия.
Анализи на най-новите сателитни изображения показват, че
обезлесяването на Амазонската джунгла протича два пъти по-бързо
спрямо предварителните изчисления на учените.
Тропическите гори са покривали 14% от земната повърхност и са се
формирали милиони години. Сега те са вече 6% и се очаква да се
експлоатират още 40 години. Приблизително половината от биологичните
видове се намират в тях, откъдето следва, че изсичането им ще рефлектира
върху биоразнообразието на планетата.41
Киселинните дъждове, които вече са обичайно явление, водят до
увеличаване на киселинността на почвите и водоемите. Резултатът от това
е измиране на растителни и животински видове, загуби в
селскостопанската продукция, намаляване на рибни популации, увреждане
на горите.
На гигантски площи вместо земеделски хранителни култури се
отглеждат такива за производство на биогорива. С нарастването на цените
на хранителните стоки нараства и проблемът с изхранването и от там –
напрежението в икономически слабите държави. Според ООН, за да се
задоволи търсенето до 2050 г., производството на храни трябва да се
увеличи със 70%, тъй като населението на планетата се очаква да
надхвърли 9 млрд. души. Заради влошаване на състоянието на околната
среда, индустриализацията и урбанизацията, обаче всяка година се губи
значителна площ обработваема земеделска земя. Налице е и неправилно
стопанисване на селскостопанските площи, което заедно с изменението в
климата води до промяна в добива на селскостопански култури и
производителността, а от тук и до увеличаване на риска от настъпване на
безводие и глад.
Потреблението на по-скъпи храни (особено на месо) сред побогатото население ще нараства. Прогнозата е, че до 2050 г. търсенето на
месо, млечни продукти и хранителни мазнини ще се увеличи с 29%.
Вероятните последици от поскъпването на храни ще са глад и социално
напрежение сред най-бедните части от населението.
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В България обработваемата земеделска земя съставлява 48% от
територията, а горите заемат около 33%. Средната им възраст е 46 години.
Горите доставят 85% от водния поток, т.е. 3,6 млрд. куб.м прясна вода.
Районите, подготвяни за залесяване, обаче са намалели с 43% за периода
2000 – 2012 г. Най-честа причина за кризисни събития в горското ни
стопанство са проливните дъждове и другите природни бедствия. По
отношение на биоразнообразието страната е на пето място в Европа по
брой на видовете.
Изменението на климата вече причинява значителни промени в
обичайните условия: много топли нощи, по-малко прохладни дни, по-чести
бури и наводнения. Доклад на Националната лаборатория по земеделие и
околна среда на правителството на Съединените американски щати (the US
government's national laboratory for agriculture and the environment)
предоставя информация за катастрофални реколти в Русия, Украйна,
Австралия и САЩ. През 2010 г. поради лошото време, производството на
пшеница в Русия е намаляло с 33%, а в Украйна – с 19%. Отделни
климатични явления са довели до намаляване на реколтите от зърнени
култури с 14% в Канада и с 9% в Австралия.
Една от предполагаемите причини е изменението на климата на
планетата. В селското стопанство повтарящите се суши и наводнения ще
унищожават част от реколтата, ще намаляват броя на произведената
продукция, което ще води до недостиг на хранителни продукти. Това ще
принуди земеделските производители да увеличават цените, като по този
начин се опитат да покрият загубите, понесени от метеорологичните
условия.
Научните изследвания показват, че през следващите десетилетия
селското стопанство ще претърпи значителни промени, дължащи се на
промяната на температурата, което от своя страна ще окаже влияние и
върху животновъдството. Прогнозира се увеличаване на броя на
селскостопанските вредители, както и с намаление на ефективността на
употребяваните сега пестициди.
Направените до тук анализи ясно очертават икономическите,
политически и социални аспекти на екологичните отношения –
прекъсванията на веригите за доставка, затрудняване на достъпа до
суровини, енергия и храни произтичащите от това отрицателни социално –
политически явления.
5.3.6. Демография и екология
Екологичните проблеми, свързани с населението, са обект и на
демографията и на екологията. Демографията (demos – народ и graphо –
пиша) е дял от статистиката, който изучава състава и движението на
населението в определени исторически условия.
97

Резултатите от демографските изследвания очертават няколко
тенденции в областта на развитието на населението в света. Първата е
непознат в до момента темп на нарастването му през последните 100
години. За период от 25 години (1980 – 2005 г.) броят на хората на
планетата се е удвоил и е около 8 милиарда. Повишава се и плътността,
която в момента е средно е около 55 души на квадратен километър. Друга
тенденция е неравномерното му разпределение. В някои региони се
наблюдава свръхконцентрация, а други са изключително рядко населени.
Най-плътна е човешката „популация― по долините и делтите на големите
реки – Инд, Ганг, Нил, Волга, Потомак, Дунав и други. Съсредоточени са в
огромни градски агломерации – мегаполиси като Ню Йорк, Токио,
Мексико сити, Москва и много други, които имат свои специфични
екологични проблеми. В други части на света – Екваториална Африка,
Сибир, плътността е по-малка от един човек на km2. Върху растежа и
състава на населението съществено влияние оказват етнически,
религиозни, социални, икономически и други фактори. Поради различната
раждаемост на отделните социални групи в някои държави се променя
етническият и религиозният състав на населението. Типични примери в
това отношение са Ливан и Македония. В Ливан християнското население,
което е икономически по-активно, вече е малцинство.
Първата теория за влиянието на свръхнаселението е изказана от Т.
Малтус през 1834 г. Той изследва населението в Британската империя и
стига до извода, че то нараства в геометрична, а средствата за неговото
съществуване се увеличават в аритметична. Това показва, че в условията
на все повече намаляващи средства трябва да се ограничат темповете на
нарастване. Не всички приемат валидността на този извод на Малтус за
съвременния етап. Основанията са, че ръста на производство в световен
мащаб е около 2,7% срещу 1,8% ръст на населението и това дава
възможност за изхранването най-малко на 15 млрд. души. Съществува и
мнение, че ръстът на населението сам по себе си не представлява
екологическа опасност, ако не е съпроводен от други отрицателни
фактори. Екологични проблеми са резултат от неравномерното
разпределение и качествените характеристики на самото население.
Понижението на плътността на човешката популация под
определена гранична стойност води до обедняване на репродуктивния,
стопански, интелектуален, научен и културен потенциал. Действието на
някои фактори определя трайна тенденция за намаляване темповете на
растеж. Част от тях са: повишеното образователно и културно ниво,
еманципацията на жените, навлизането им в сферата на управлението,
образованието, науката, икономиката. Съществена роля за този процес има
замърсяването на околната среда, водещи до безплодие, заболявания,
ранна смъртност. Ограничават се възможностите за устойчиво социалноикономическо развитие.
98

При демографски взрив, свързан с висок темп на нарастване на
населението, е възможно увеличение на отрицателното антропогенно
въздействие върху околната среда. Въздействието на човешкия фактор е в
зависимост от социално-икономическите и екологични условия. Високата
плътност на населението в Европа (97 души на кв. км) не е довело до
съществени вреди на околната среда и влошено благосъстояние. В Африка
при плътност под 15 души на квадратен километър някои региони са в
състояние на екологична криза и съществена част от населението гладува.
Свръхконцентрацията на хора в градовете поставя специфични
екологични проблеми. Такъв проблем е замърсяването на въздуха.
Характерен за големите градове е смогът, който причинява заболявания на
дихателните пътища. Аерозолите рязко понижават слънчевата радиация и
поглъщат ултравиолетовото лъчение, което действа на патогенните
микроорганизми в атмосферата. Градският въздух е по-беден на кислород.
В него е повишена концентрацията на химични елементи като олово, мед,
цинк. Утилизацията на битовите и промишлени отпадъци,
водоснабдяването и очистването на водите са други екологични проблеми,
които не могат да се решат с класическите методи и изискват нови,
свързани с големи инвестиции. Гетата са още един източник на екологична
несигурност. Градската околна среда е по-враждебна към населението в
сравнение със зелените зони. За гарантиране на екологичната сигурност в
големите градове се налага властите да предприемат нови и радикални
градоустройствени, транспортни, логистични, екологични мерки.
Демографските тенденции у нас са за намаление на населението и
промени в неговия състав. Намалението се дължи основно на емиграция и
отрицателен прираст. През последните 15 години около 700 хиляди са
напуснали страната и е трудно да се оцени колко от тях ще се завърнат.
Основната част от емигрантите са в репродуктивна възраст, мотивирани за
труд, а много от тях са с високо образование и голям интелектуален
потенциал. Раждаемостта на българския етнос не е достатъчна за
възпроизвеждане, неговата численост постепенно намалява и се превръща
в демографски проблем. Етническите турци се възпроизвеждат с темп, при
който броят на населението приблизително се запазва. При ромите
раждаемостта осигурява тяхното бързо разширено възпроизводство. Това
се превръща в техен демографски проблем, доколкото не могат да си
осигурят необходимите средства за съществуване.
5.4. Екологизация на технологиите
Понятието описва процеса на разработка и внедряване в
производството, услугите и бита такива технологии, които при максимално
високо качество на получената продукция да осигуряват съхраняването на
екологичното равновесие в природата, кръговрат на веществата и
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енергията без да замърсяват и увреждат околната среда. Задължително
условие за екологизацията е икономично изразходване на суровините,
комплексно използване на ресурсите чрез създаване на нови технологични
системи, осигуряващи безотпадно производство, затворен цикъл на водата,
рециклиране на отпадъците.
Тези принципи са заимствани от природата – кръговрата на
веществата и енергията възпроизвеждат живота във всичките му
многообразни форми при пълно усвояване на „отпадъчните― продукти.
Антропогенната среда е получена в резултат на трудовата дейност на
човека. Тя се извършва в предприятия в сферата на индустрията, селското
стопанство и услугите. Функционирането на трудовата сфера е свързано с
постигане на нейната основна цел – производство на стоки и услуги. Те са
предназначени за задоволяване на потребностите на домакинствата и
икономиката. За функциониране на производствените системи
(предприятия от различен тип) на входа им са необходими материали и
суровини. Собственият ресурс на предприятията са работната сила,
средствата на труда и технологията. Технологията се определя като
последователност от въздействия върху предмета на труда (материали,
суровини, полуфабрикати), чиято цел е получаване на продукт с
предварително зададени характеристики. Освен желания резултат – стоки
и услуги на изхода на производствените системи, се получават емисии на:
химически вещества под формата на газове и различни видове аерозоли;
енергия във вид на шум, електромагнитни полета и топлина; лъчения –
йонозиращи, лазерни и други. Те се явяват негативни антропогенни
аспекти за околната среда. Въздействието им води до прекъсване на
процесите на взаимодействията в екосистемите и нарушаване на техните
функционални цикли, поради което те се възприемат като екоопасности.
Опасността е съвкупност от процеси, явления или действия, чието
проявление е свързано с нанасяне на вреди ( в случая – върху
екосистемите). Производствените системи имат свои вътрешни структурни
елементи и функционални връзки. Състоят се от различни ергономични
нива (ergon – труд и nomos правило). Ергономичните системи
представляват комплекс човек – трудова среда в процеса на
взаимодействията между тях. Пример за ергономична система от първо
ниво е човек – работно място, на второ ниво е човек производствена среда
на производствен участък. Производствените системи са източници на:
антропогенни рискови фактори, които влияят на състоянието на
естествената и изкуствената околна среда; ергономични рискови фактори,
които действат върху ергономични системи само в границите на
производствения цикъл.
През 60 – 70-те години на ХХ век промишлено развитите страни с
пазарна икономика се сблъскват с рязкото изостряне на екологичните
проблеми – кризата на околната среда. Основната причина за тази криза е
100

антиекологичната дейност на компаниите. От гледна точка на проблема
„бизнес – околна среда― субектите на предприемаческата дейност
изпълнявали ролята на фактор или субект на екологичния риск по
отношение на обществото като екологичен обект. Но постепенно, по
силата на задълбочаващото се разбиране на екологичните взаимовръзки в
обществото, на същественото нарастване на управляващата роля на
държавата в областта на опазване на околната среда, увеличаването на
броя и разрушителната сила на технологичните катастрофи и редица други
обстоятелства, започва да се сформира мнение, че компаниите са не само
субекти, но също така и обекти на различните екологични рискове. До
промишлената революция през XVIII – XIX век в структурата на
икономиката на всички страни преобладава селското стопанство – ярък
пример за дейност, подложена на различни видове екологични рискове
(суша, урагани, студове, градушки, селскостопански вредители и т.н.).
В съвременната икономика има други отрасли, които са
чувствителни към промените на околната среда: туризъм, енергетика и др.
В дадения случай става дума за екологични рискове на стопанската
дейност, свързани с промените на околната природна среда. Може да се
твърди, че в съвременните условия, зависимостта на икономиката от
такива природно-екологични рискове значително е намаляла, под силата
на понижаването на относителното тегло на такива екологично
чувствителни отрасли, като селското стопанство и явното преобладаване в
структурата на икономиката на отрасли, сравнително устойчиви на
природно-екологичните фактори като минната и обработващата
промишленост, сферата на услугите (с изключение на туризма), много
видове транспорт, строителство.
В определена степен се е понижила зависимостта от природноекологични рискове даже на селското стопанство, за сметка на създаването
на иригационни системи и устойчиви при засушаване култури.
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6. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Замърсяването на околната среда е промяна на качествата
вследствие на възникване и привнасяне на физически, химически или
биологически фактори от естествен или антропогенен източник в страната
или извън нея, независимо дали се превишават действащите в страната
норми.
Изменението на един или повече от съставящите я компоненти,
което води до влошаване качеството на живот на хората, до обедняване на
биологичното разнообразие или до затруднено възстановяване на
природните екосистеми, се нарича увреждане на околната среда.
Замърсяването води до пряко или непряко изменение на физичните,
биологичните и химичните свойства на коя да е част на средата и създава
заплаха за здравето, съществуването и размножаването на всеки
биологичен вид чрез постъпване в природната среда на всякакви твърди,
течни и газообразни отпадъчни вещества или видове енергия в количества
превишаващи допустимото ниво.
Замърсяващо вещество е всеки физичен агент, химично съединение
или биологичен вид, попадащ в околната среда и надвишаващ
естественото му колебание.
Замърсителите са количествени и качествени. Количествените
замърсители участват в материалния баланс на биосферата, те естествено
присъстват в нея, но са над определени допустими концентрации.
Качествените замърсители са чужди, нови за природната среда съставки.
6.1. Видове замърсяване на околната среда
В зависимост от вида на причинителя замърсяването може да се
класифицира като антропогенно (предизвикано от жизнената и
производствената дейност на човека), физично (породено от физични
процеси и явления, застрашаващи жизнената дейност на организмите –
механично, топлинно, шумово и радиоактивно), химично (промяна на
химичните свойства на средата чрез проникване на елементи, които
нормално отсъстват или са в концентрации, превишаващи установените
норми – газове, тежки метали – елементите в метална форма и/или
съединенията на антимон, арсен, кадмий, хром, мед, живак, олово, никел,
селен, телур, талий и калай, доколкото са класифицирани като опасни;
нефтопродукти, минерални торове, битови препарати) и биологично (от
повишаване на числеността на организмите, проникване на чужди видове,
разпространение на биогенни вещества, повишаване числеността на
микроорганизмите и на продуктите от тяхната жизнена дейност или
придобиване на патогенни свойства в непатогенна микробна популация).
Източник на биологично вредни вещества са живите организми и
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продуктите на тяхната дейност. Под биологично замърсяване се разбира
разпространението на биогенни вещества на територии, където те не се
срещат и действат на живите организми.
Микроорганизмите се срещат във води, почви, въздух, в организмите
на растенията, на животните, на човека, в хранителните продукти.
Разнообразни са по численост и вид и са се сформирали в процеса на
еволюция, чрез мутация, рекомбинация или селекция. Болестотворните
микроорганизми – бактерии, вируси, рикетсии, гъби и отделяните от тях
токсини се отнасят към биологично вредните вещества.
Друга класификация, от екосистемна гледна точка, разделя
замърсителите на два вида – устойчиви, които не са биологично
разградими и такива, които се разграждат по естествен път. Тяхното
въздействие върху енергетиката на екосистемите е различно.
Неустойчивите замърсители, източник на енергия или хранителни
вещества повишават продуктивността на системата, когато постъпват в нея
в умерени количества. При увеличаване на притока до критично ниво
възникват резки промени, като при по-нататъшно увеличение настъпва
стрес – системата се „отравя от излишък на блага―. Процеса протича с
висока скорост, което прави трудно констатирането на замърсяването и
последствията от него. В другия случай, при замърсяване с токсични
устойчиви вещества стреса настъпва още в началото и с нарастване на
количеството намалява продуктивността. И тук, когато количеството на
замърсителя е малко и с постоянен приток ефекта се открива трудно и със
закъснение (фиг. 15).

Фиг. 15. Въздействие на различните замърсители
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Според това кой компонент на средата се уврежда замърсяването е
съответно на въздуха (атмосферата), на водата (хидросферата) и на
почвата (литосферата). Именно тази класификация е използвана в
учебника като най-подходяща за целите на учебната дисциплина.
6.2. Замърсяване на атмосферата
Атмосферният въздух е газова смес. състояща се от азот (75,5%),
кислород (23,1%) и други компоненти. Съставът му практически е
постоянен и не зависи от географските точки на измерване. Земната
атмосфера е разделена на пет слоя: тропосфера, стратосфера, мезосфера,
йоносфера и екзосфера. Приземният слой на въздуха до 12 – 18 км от
земната повърхност се нарича тропосфера и в него е съсредоточена около
80% от общата му маса. Стратосферата се разпростира на височина до 50
км и съдържа около 15% от масата на въздуха. В нея е разположен
озоновият слой на височина около 25 км.
За 2011 г. човечеството е изхвърлило в земната атмосфера 34 млрд.
тона парникови газове, което според Германският институт за
възобновяема енергия е най-много в цялата история на цивилизацията.
Китай с 8,9 млрд. тона има основен дял, следват САЩ с 6 млрд. тона,
Русия (1,7 млрд. тона), Индия (1,6 млрд. тона), Япония (1,3 млрд. тона) и
Германия (0,8 млрд. тона). От изброените само САЩ, Русия и Германия са
взели мерки да ограничат емисиите си.
Заради глобалната криза през 2009 и 2010 г. емисиите са понижени с
около 800 млн. тона. Очаква се, обаче до 2020 г. те да достигнат 40 млрд.
тона. Това ще е почти двойно спрямо 1990 г., когато човешката дейност е
генерирала 22,7 млрд. тона въглероден диоксид.
Независимо дали източниците са природни или антропогенни, те се
разделят на две основни групи – аерозоли, пари и газове.
Аерозолите са системи, при които в газова среда са диспергирани
твърди или течни частици. Под действие на гравитационните сили
частиците се утаяват с определена скорост и това определя времето за
пребиваването им в атмосферата. Диспергирани във въздуха те попадат в
човешкия организъм чрез дихателната система. Предизвикват възпаления
в белите дробове, алергии, канцерогенни изменения, токсични
увреждания. Отстраняването на аерозолите, които вече са попаднали в
атмосферата, е практически невъзможно. Решението е да се намали
количеството им на изхода на техните източници.
Освен азота и кислорода в атмосферата са открити следи от други
газове. Техният произход също е антропогенен или естествен. Основни
замърсители на въздуха от тази група са азотсъдържащите газове диазотен
оксид (N2О), азотен оксид (NO), серен диоксид (SО2) и амоняк (NH3).
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Около 90% от антропогенните емисии на азотни оксиди се дължат на
горивни процеси. Причинените от тях вредни въздействия са образуване
на смог, киселинни дъждове, заболявания на дихателните пътища,
увреждане на горите. Емисиите на серен диоксид имат естествен (от
вулканична дейност) и антропогенен произход (от горивни процеси в
двигатели, химическа промишленост, металургия, преработка на битови
отпадъци и други). Проблемът се дължи на сярата, съдържаща се в
използваните твърди и течни горива.
Естествените източници на замърсяване на атмосферата са
катастрофалните природни процеси и явления, като земетресения,
изригване на вулкани, прашни бури, слънчеви изригвания. Последствията
от тях са постъпване в атмосферата на значителни количества прах,
вулканична пепел, различни газове. В процеса на гниене на органични
вещества се получава замърсяване със сероводород, амоняк, а при
ферментация – с метан. Освен с тях атмосферният въздух се замърсява и с
различни микроорганизми – бактерии, плесени. Животът на Земята
непрекъснато е съпроводен със замърсяване предизвикано от различни
изпарения, вулканична дейност, въздействието на дълбочинни стопилки
(магма) и разтвори. През последните години съдържанието на озон в
отделни места на атмосферата е намаляло. Местата с намалена
концентрация на озон са популярни като озонови дупки. Образуването на
озон става под действие на богатите на енергия ултравиолетови лъчи на
слънчевата радиация. Те са с дължина на вълната λ≤290 nm.
Под влияние пък на погълнатите ултравиолетови лъчи с по-малка
енергия част от озона се разпада. Тези два процеса, насочени
противоположно, поддържат една постоянна концентрация в атмосферния
слой между 26 и 46 км височина. Той е достатъчен да намалява до
минимум облъчването с ултравиолетови лъчи на земната повърхност.
Замърсяването на тропосферата му влияе отрицателно. Озоновият слой се
образува в тропиците и се разпространява в Северното и Южното
полукълбо, благодарение на разместването на въздушните потоци. Всяко
десетилетие дебелината на озоновия слой намалява с 2%. В последните
години се е увеличило количеството на озоновите дупки, което се обяснява
с появата на фреон в стратосферата на Арктика и Антарктида. Изтъкват се
две причини за нарушаването му – влиянието на вулканичните изригвания
и антропогенен фактор, какъвто е използването на споменатия фреон за
промишлени цели.
Антропогенните източници на замърсяване са автотранспорт,
промишленост и енергетика.
Антропогенното замърсяване на въздуха е свързано с изгарянето на
различни видове горива (твърди, течни, природен газ), с дейността на
металургични или химически индустриални обекти. В настоящия момент
те генерират приблизително 20 млрд. тона въглероден диоксид – СО2,
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150 млн. тона серен диоксид – SO2, до 53 млн. тона азотни (N)-оксиди,
милиони тонове флуорсъдържащи съединения, живак – Hg, фреони и
други токсични екологично-вредни вещества. Основни замърсители сред
тях са СО2 и СО, различни въглеводороди, оксиди на сярата, на азота,
тежки метали, различни аерозоли, фотохимични окислители, О3, СН4
(метан, от селското стопанство) и др. Съгласно протокола от Киото към
Рамковата конвенция за климата „парникови газове― са: СО2, СН4,
флуоровъглеводороди (HFCs), перфлуоровъглероди (PFCs), серен
хескафлуорид (SF6). Относително безопасни за здравето са 40–60 mkg/m3
SO2.
Автомобилите отделят в атмосферата различни съединения,
предимно олово, въглероден оксид, азотни и серни оксиди, бензол, толуол,
въглероден диоксид, твърди частици.
Химическа промишленост влияе чрез химически замърсители
(голяма част от тях – токсични) – въглероден оксид, азотни оксиди,
сероводород, серовъглерод, амоняк, прах, органични вещества.
При нефтодобива и нефтопреработването се отделят най-вече
въглеводороди, сероводород, серни оксиди, амоняк, органични киселини,
силно разпрашени вещества.
От пещите за топене на руда (черна и цветна металургия) се
освобождават серен диоксид, въглероден диоксид, метални оксиди, олово
и арсен на прах.
Стъкларското и циментово производството е свързано със
замърсяване на атмосферата с огромно количество грубо и фино
разпрашени частици.
При изгарянето на въглищата в котлите на ТЕЦ в атмосферата се
изхвърлят големи количества пепел и золове, газообразни съединения –
въглероден и серен диоксид. Функционирането на ТЕЦ е свързано и с
огромен разход на кислород. При нормалната експлоатация на АЕЦ в
атмосферата се отделят газообразни радиоактивни отпадъци – криптон,
ксенон и йод.
6.2.1. Въздействие на атмосферните замърсители
Замърсяването на атмосферата води до промени в климатичните
условия в района, подложен на въздействие, което влияе неблагоприятно
върху видовото разнообразие на екосистемите. Наличието на голямо
количество на въглероден диоксид във въздуха е причина за повишаване
на средната температура на приземния въздушен слой. Въглеродният
диоксид пропуска слънчевите лъчи, но задържа топлината, която се
излъчва от земята, при което се получава т.нар. парников ефект.
СО2 играе голяма роля при определяне на характеристиките на
земната атмосфера. Ако той се отстрани, то температурата на въздуха
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вероятно ще се понижи с около 21 °С, а ако се удвои, тя ще се повиши с 4
°
С.
Основен регулатор на процеса са океанските води, които поглъщат
СО2, но неговото натрупване в дълбочина става много бавно. Освен
въглеродният диоксид фактори, обуславящи възникването на парниковия
ефект оказват влияние СН4, фреон, N2O5.
Парниковият ефект може да доведе до сериозен дисбаланс на
климата на Земята. Може да се предполага, че глобалното затопляне ще
доведе до по-интензивно топене на ледовете и повишение на океанското
ниво.
В хода на историята климатът постоянно се е променял. Имало е
смяна на топли и ледникови периоди. В действителност през последните
10000 години той е бил относително стабилен, като именно през това
време се е развила човешката цивилизация. От началото на
индустриализацията глобалната средна температура се е покачила с около
0,60С, по–бързо, отколкото когато и да било друг път през последните 100
години.
Присъствието в атмосферата на голямо количество прах и сажди
може да предизвика от своя страна понижаване на средната температура на
приземния въздушен слой. Този ефект се дължи на способността на
частиците да разсейват слънчевата светлина обратно в космическото
пространство, а така също да абсорбират топлина, излъчвана от земната
повърхност. Друг негативен ефект е по-често образуване на мъгли. Често
срещано явление е и т.нар. смог. Характерен е за гъсто населени райони,
които са силно индустриализирани, с многобройни източници на
атмосферно замърсяване. Обикновено това са долини, или крайречни
райони, благоприятстващи формирането на инверсионни условия, при
които се задържат замърсителите. Съпровождащо явление е мъглата и
температурната инверсия на въздушните пластове, която формира
ефикасен „метеорологичен похлупак― върху въздушните маси в долините
и допринася за тяхната неподвижност. Основна причина за образуването
му е присъствието във въздуха на отпадъчни газове от промишлеността и
автомобилите. Под въздействието на ултравиолетовите лъчи протичат
фотохимични реакции, в резултат на което се получават нови токсични
вещества. През лятото, при интензивното слънчево греене, изхвърлените
от превозните средства газове, като NОx и летливи органични съединения
(ЛОС), влизат в реакция помежду си и предизвикват образуването на озон.
И въпреки че Земята се нуждае от озона в горните си слоеве, образуването
му в приземните слоеве е особено опасно. Ежегодно над 100 млн.
европейци страдат от опасното въздействие на летния смог.
Зимен смог се образува, когато редица замърсители на въздуха (SO2,
NOx и прах) биват задържани от студени маси въздух, оставащи
продължително над населените места. Най-сериозното замърсяване се
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получава в големите градове, като особено опасни случаи на зимен смог се
наблюдават в някои страни от Централна Европа, като гъсто населените
части на Чехия, Полша и източните германски провинции. Основният
източник на замърсяване са горивните процеси, съпровождащи
индустриалната дейност и производството на енергия.
Отделянето на фреони води до разрушаване на стратосферният
озонов слой в резултат, на което се увеличава количеството на
достигащите до земната повърхност ултравиолетови лъчи. Фреоните са
масово използвани през втората половина на двадесети век. Те са хладилни
агенти и влизат в състава на аерозолни опаковки. Представляват
въглеводороди, на които няколко водородни атома са заместени с флуорни
или хлорни. Те са много стабилни летливи съединения, които трудно се
окисляват от кислорода във въздуха. Под влияние на ултравиолетовото
лъчение се разпадат последователно като отделят радикал – Cl.. Този
радикал се окислява от озона:
CnHmFCl3 → CnHmFCl2 + Cl. – разпадане на фреони;
Cl. + O3 → ClO. + O2 – реакция между озон и хлорен радикал.
При наличието на фреони в озоновия слой реакциите,
предизвикващи разпадането му, преобладават спрямо тези за неговото
образуване. Като краен резултат, озоновият слой изтънява и опасността от
облъчване на земната повърхност от ултравиолетови лъчи става все пореална.
В последните години фреоните се заместват от безопасни за
озоновия слой въглеводороди.
Таблица 1
Въздействие на вредните вещества в атмосферата
ЗАМЪРСИТЕЛ
Въглероден диоксид
Прах
Аерозоли
Серен диоксид
Азотни оксиди
Олово
Фреони

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Парников ефект
Понижаване на температурите, мъгли
Смог
Киселинни дъждове
Киселинни дъждове
Токсичен ефект
Разрушаване на стратосферния озон

Наличието на съединения на сярата във въздуха е следващата
сериозна опасност за биосферата. При взаимодействие с кислорода от
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въздуха, SO се превръща в серен триоксид, който се съединява с водните
пари и образува сярна киселина, падаща във вид на киселинни дъждове.
Серният диоксид дразни слизестата обвивка на дихателните пътища и
очите.
Друг компонент на киселинните дъждове са азотните оксиди,
водещи до увреждане на сладководната флора и фауна и на горите.
Нитратите стимулират нарастването на водораслите, чието разлагане
възпрепятства снабдяването с кислород и проникването на слънчевата
светлина във водните басейни.
С термина „киселинен дъжд― се означават всички видове
метеорологични явления – дъжд, сняг, град, мъгла, чието рН е по–малко от
средното значение на рН на дъждовната вода (5,6). Отделящите се в
процеса на човешката дейност серен диоксид (SO2) и азотни оксиди (NxOy)
се смесват с дъждовните облаци, образуват съединения с киселинен
характер и падат на повърхността заедно с дъжда. С атмосферната вода те
образуват разтвори, които са причина за пониженото рН на дъждовната
вода.
Високата киселинност на тези валежи активира ерозионните процеси
на земните екосистеми. Те са една от причините за загиване на живота във
водоемите, горите, посевите, растителността. Разрушават здания и
паметници на културата, тръбопроводи, правят негодни автомобили,
понижават плодородието на почвите и могат да предизвикат просмукване
на токсични метали във водоносните слоеве. Отрицателното им
въздействие върху растителността е свързано с разрушаване на хлорофила
в листата. Освен това оксидите на сярата и на азота попадайки върху
повърхността и натрупвайки се върху листата на дърветата и в почвата,
образуват т.нар. кисела роса.
SO2 и NxOy се изхвърлят в атмосферата от автомобилите и обектите
на промишлеността. Встъпвайки в реакция с атмосферната вода, те се
превръщат в HNO2, HNO3, H2SO4 и H2SO3, след което със снега и дъжда
попадат на земята. Предизвикват повишена киселинност на водоемите до
такива стойности, че в тях загиват голяма част от растителните и
животински организми. Водните растения най–добре се развиват при рН
между 7 и 9,2. Повишената киселинност предизвиква тяхната смърт, при
което се нарушава хранителната верига и другите животни във водоемите
изпитват недостиг или пълна липса на храна. При рН=6 загиват
сладководните риби, при рН=5,5 загиват дънните бактерии, които разлагат
органичните вещества и органичните отпадъци започват да се натрупват на
дъното. След това загива планктона. При достигане на рН до 4,5 измират
рибите, голяма част от жабите и насекомите. С натрупване на органични
вещества на дъното на водоемите от тях се отделят токсични материали.
Повишената киселинност благоприятства разтворимостта на такива опасни
метали като алуминий (Al), кадмий (Cd), живак (Hg) и олово (Pb) от
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дънните отлагания. Те представляват опасност за здравето на човека,
особено ако във водата, която се използва съдържанието на олово (Pb) е
високо.
Единственият начин да се понижи описания негативен ефект е
намалението на вредните емисии в атмосферата.
Оксидите на сярата и азота предизвикват увеличение на
респираторните заболявания сред населението, отслабване на имунната
защита при хората и животните.
Оловото от атмосферата попаднало в човешкия организъм и по
специално в кръвта води до намаляване на активността на ферментите,
участващи в насищането ѝ с кислород.
Голям дял в замърсяването с олово имат и природните източници:
изригването на вулканите, почвеният, силикатният и метеоритният прах,
морските солни аерозоли и др. Оловото предизвиква разстройство на
централната нервна система (главоболие, умора, намаляване на паметта,
епилептични припадъци, нарушаване на речевата и слуховата функция,
парализа, поражение на очите). Променя се съставът на кръвта,
наблюдават се ендокринни нарушения, смущения в работата на стомашночревния тракт, на сърдечно-съдовата система, на бъбреците.
При изгарянето на въглища в атмосферата постъпват Mn, Mo, As, U,
Ti, Al, I, Co, V, Be, Zr и др. Всички тези химични елементи оказват влияят
отрицателно върху живите организми и човека.
В резултат на нарастването на замърсяването на въздуха с аерозоли
(прах, дим) се увеличава количеството на валежите, броя на облачните
дни, намалява пряката слънчева радиация и ултравиолетовото облъчване.
6.2.2. Норми за замърсяване на въздуха
Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух се контролират
по категории източници, към които спадат: ТЕЦ, битово горене, горивни
процеси в индустрията, негоривни производствени процеси, добив и
преработка на изкопаеми горива, използване на разтворители, транспорт,
третиране и депониране на отпадъци, селско стопанство, природни
източници. Всеки от тези източници замърсява със съответни вещества, а
именно:SOX, NхOу, HMLOS (неметанови летливи органични съединения),
CH4, CO, Hg, Cd, Pb, PAC (полиароматни въглеводороди), DF (диоксини и
фурани).
Нормите се определят се чрез тяхната концентрация, изразена като
маса на съответното вредно вещество, съдържащо се в един кубически
метър въздух при нормални условия за определено време. Използват се
следните норми за замърсяванията в населените места:
– максимална еднократна пределно допустима концентрация –
допустима концентрация на замърсителя при експозиция 30 минути;
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– средноденонощна пределно допустима концентрация – допустима
концентрация на замърсителя при време на експозиция 24 часа;
– средногодишна пределно допустима концентрация – допустима
концентрация на замърсителя при време на действие през цялата година.
Нормите за пределно допустими концентрации се регламентират с
наредба на Министерството на здравеопазването. С цел опазване на
околната среда вредни газове и аерозоли се нормират и измерват. За
ограничаването им предприятията трябва да използват ефективни
прахоуловители, филтри, абсорбери за пречистване на отпадните газове от
прах и газообразни замърсители.
6.3. Замърсяване на водата
6.3.1. Видове замърсители на водата
Кръговратът на водата в природата включва:
– океанско звено – изпарената от повърхността на океанските води
влага постъпва в атмосферата и във вид на валежи пада на повърхността на
Земята, от там – в речните и подземните води, а след това – отново в
океанските;
– атмосферно звено – обезпечава образуването и падането на валежи
и тяхното разпределение на повърхността на Земята.
Атмосферната влага частично се стича от повърхността на Земята,
попълва ресурсите от повърхностни води и формира речната мрежа и
водоемите.
Повърхностните води образуват почвена влага, необходима за
развитието на растенията; зона на аерация, наситена с въздух и влага
(намираща се между земната повърхност и грунтовите води); обилни и
устойчиви хоризонти, без налягане и образуване на грунтови води в
рохкави отложени речни долини и езерни падини; артезиански басейни с
високо налягане.
Природната вода притежава способността да се самоочиства, т.е. да
възстановява свойствата си чрез окисление и неутрализация на
замърсителите. Водните източници могат да приемат отпадни води до
определени граници, след което свойствата на водата се променят. При
преминаване на границите естествените водоеми се превръщат в отпадни
колектори, опасни за живота на човека.
Почти
всички
промишлени
процеси
използват
вода.
Производствените отпадъчни води по произход, състав и свойства са
различни от фекално-битовите. Въвеждането в канализационните системи
на топлина и вещества е известно като заустване. Независимо от
източника водата в крайна сметка може да бъде замърсена с химични
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вещества (от миене, храна и др.) или само затоплена от процеси за
охлаждане на промишлени инсталации.
Основен проблем на качеството на речните води в страната е
органичното замърсяване от непречистени отпадъчни води. Повечето
случаи на критично замърсяване, приблизително 16% се дължат на
индустриално, смесено индустриално и битово-фекално замърсяване.
Морските води се увреждат в резултат на изхвърляне в тях на нефтени
продукти, на отпадъчни води, строителни отпадъци, течни радиоактивни и
химически отпадъци, както и различни боеприпаси (включително с бойни
отровни вещества).
С комуналните и битовите отпадъци в морската вода се изхвърлят
бактериално заразени води, които от своя страна замърсяват с биологични
агенти крайбрежните води. Попаднали в морските организми по
хранителните вериги тези отрови попадат в човешките организми. В
резултат на падащите киселинни дъждове крайбрежните води понижават
рН, което често ограничава възможностите за размножаване на морските
обитатели.
Основните замърсители на водата в резултат на антропогенните
въздействия са: минерални хранителни вещества и свързаната с тях
еутрофикация; органични биоразлагащи се отпадъци; болестотворни
микроорганизми; топлинно замърсяване; промишлени отпадъчни води;
нефтопродукти; радиоактивни вещества.
Съществен дял в замърсяването на водоемите имат отпадните битови
води, особено тези от големите градове. В канализационните им системи
постъпват хранителни и фекални отпадъци; води от битови дейности; води
замърсени от занаятчийски и др. производства. Те съдържат неорганични,
органични вещества, микроорганизми, включително и болестотворни. Към
тях се включват и се потоците от валежите, от измиването на улиците и др.
При намаляване на атмосферното налягане от шахтите на
канализационната система започва да се излъчва неприятна миризма, т.е.
от тях излизат газове (CO2, H2S и др.) – продукти на анаеробни
микробиологични процеси.
Едновременно и потребител и замърсител на прясната вода е
селското стопанство. 50% от обема ѝ се губи безвъзвратно, оставайки в
селскостопанската продукция или се изпарява от растенията, от
повърхността на почвите и от водохранилищата. Изхвърля се и като
дренажна вода, оросяваща масивите. Във всички случаи те съдържат соли,
частици от почва, остатъци от торове.
Производството на азот прави плодородието независимо от слънцето
и природните условия, но пък зависимо от природния газ и нефта, тъй като
те са източникът на енергия за процеса Хабер – Бош в торовите заводи.
Възможностите за производство на обилната евтина храна води до
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замърсяване. В екологично отношение храната от монокултурите е
баснословно скъпа.
Азотът от нивите се изпарява, след което се връща на повърхността
като киселинен дъжд. Във въздуха амониевият нитрат се превръща в
азотен оксид, който влиза в състава на парниковите газове. Дъждовете
отмиват част от торовете и водата попада в реките (и във водопроводната
мрежа). Трансформираните нитрити влияят на хемоглобина, като пречат на
кръвта да разнася кислород.Синтетичният азот попада и в моретата. Там
той дава предимство на някои видове (планктон, водорасли) за сметка на
много други. Резултатът е неконтролируем растеж на планктона и
образуване хипоксидни зони. Най-голямата такава зона е в Мексиканския
залив, където се влива Мисисипи, събрала нитратите от целия царевичен
пояс на Северна Америка.
Към общия обем на замърсените води следва да се добавят
промишлените и битовите заедно със замърсените води от утайниците на
водоочистващите съоръжения.
Очевидно е, че замърсяващи вещества са изключително
многобройни и с разнообразни качества. Най-често разпространените и с
най-негативни последствия замърсявания ще бъдат разгледани в
следващите параграфи.
Полихлорирани бифенили и детергенти (ПАВ)
Това са съединения, които са екологично опасни с високата си
устойчивост и способността си да се натрупват в мастната тъкан на човека
и животните, в млякото и другите хидрофобни среди на живите организми.
Понижават раждаемостта при животните, а в някои случаи водят до
измиране на популациите.
Производството на детергенти или повърхностно активни вещества
(ПАВ) в света непрекъснато нараства и е от порядъка на милиони тонове.
Те въздействат на биологичните мембрани, като влияят на тяхната
пропускливост, а оттук и на регулацията на метаболизма. Детергентите са
добре разтворими във вода и лесно се пренасят с водните маси на големи
разстояния. Замърсяват не само водните, но и земните екосистеми.
Опитите показват, че ПАВ забавят израстването на кълновете на висшите
растения и при достатъчно висока концентрация (повече от 1 мг/см 3) те
загиват. Много прахове за пране или течни миещи препарати съдържат
фосфор, който стимулира растежа на водната растителност, което пък
намалява количествата на достъпния кислород за водната фауна. Ето защо
тези препарати не трябва да попадат в реки, езера и язовири.
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Минерални хранителни вещества
Както беше споменато, внасянето на минерални хранителни
елементи е косвено, чрез употребата на изкуствени торове в земеделието,
чрез битовите и промишлени отпадъчни води, екскрементите и други
отпадъци от животновъдството. Когато средната концентрация на йоните
на азота и фосфора превиши определена стойност, започва бързо развитие
на популациите на водораслите – т.нар. цъфтеж. Той влошава качеството
на водата и я прави непригодна за използване. В резултат на измирането на
водораслите по дъното на водоемите се образува дебел слой органична
тиня. Бактериите, които разлагат този материал, изчерпват почти напълно
кислорода, разтворен в дълбочинните слоеве. Поради неговия дефицит
организмите, за които той е жизнено необходим, загиват. Гниенето на
изхвърлените на брега водорасли и висша растителност е свързано с
отделянето във въздуха на сероводород – токсичен газ с неприятна
миризма. Еутрофикацията на течаща вода се наблюдава в устията на
реките. Външните ѝ признаци са затопляне, намаляване на прозрачността,
обрастване на речните брегове.
Обикновено концентрацията на замърсителите във водните басейни
не е висока. Тя се измерва в масови части замърсител в 1 млн. масови
части вода (ррт). Водорасли, планктон или други организми усвояват тези
замърсители и в организмите им концентрацията им е много по-висока в
сравнение с тази във водния басейн. Същият процес протича в по-горните
звена на трофичната (хранителна) верига (фиг. 6). На нейното най-ниско
стъпало са водните растения. За нормалното си развитие те усвояват азот,
фосфор и други хранителни вещества. Водните растения са храна за
растителноядните организми. След завършване на жизнения им цикъл се
образува биомаса, която при разграждането си е източник на минерални
вещества за следващите организми. Води, които имат високо съдържание
на хранителни (биогенни) вещества, се наричат еутрофни (гр. богати на
храна).
Процесът на обогатяване на водите с минерални вещества и
увеличаване на тяхната биологична продуктивност се нарича
еутрофикация. Основни източници за замърсяване на водите с минерални
хранителни вещества са промишлените торове, битовите отпадни води,
природните източници на нитрати. Еутрофикацията силно се ускорява при
концентрация на азота над 0,3 ррm и на фосфора повече от 0,01 ррm и
създава благоприятни условия за развитие на водните растения.
Повишената маса на продуцентите увеличава гнилостните процеси след
тяхната смърт, което допринася за промяна на физико-химичните свойства
на водата като прозрачност, миризма, вкус и др. За съществуването на
организмите са необходими около 30–40 елемента. Когато някой от тях се
среща в минимални количества, той се превръща в лимитиращ фактор за
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растежа на популацията на даден вид (вж. 1.2.4.). Такива елементи за
водните организми са азотът и фосфорът, които се усвояват под формата
на нитратни и фосфатни йони. Обогатяването на реките и езерата с тези
хранителни вещества вoди до повишаване на продуктивността на водните
екосистеми.
Органични биоразлагащи се отпадъци
В резултат на сложни биологически процеси органичните вещества
се окисляват под въздействието на аеробни микроорганизми. Процесът е
съпроводен с употребата на големи количества кислород, в резултат на
което възниква остър кислороден дефицит. Частично в органичните
вещества протича и анаеробно разлагане, свързано с отделяне на
сероводород, метан, амоняк. Степента на замърсяване с органични
отпадъци може да се определи чрез величината биохимическа потребност
от кислород (БПК). Изразява количеството кислород, изразходвано в
определен интервал от време за аеробно биохимично окисление на
органичните вещества, съдържащи се в изследваната вода. Представлява
мярка за количеството кислород, консумирано от микроорганизми по
време на разлагането на органична материя в продължение на 5 дни.
Химичната потребност от кислород изразява способността на
водата да поглъща кислорода по време на разлагането на органична
материя и окисляването на неорганични химически вещества като амоняк
и нитрити. За отпадъчни води от място с инфраструктура, позволяваща
изпитания и контрол стандартът е 25 мг/л.
Болестотворни микроорганизми
Източник на болестотворни микроорганизми са битовите отпадъчни
води и отпадъците от животновъдството. Организмите в тях запазват
жизнеспособността си и патогенните си свойства в продължение на дни,
седмици или месеци. Тази им способност обуславя високата вероятност от
възникване на епидемии.
Топлинно замърсяване
Източници на топлинното замърсяване на водните екосистеми са
промишлеността и енергетиката. При използване на водата за охлаждане
на различни системи и връщането ѝ обратно във водните басейни настъпва
повишаване на температурата ѝ. От тук произтича намаляването на
съдържанието на разтворения кислород в нея, възпрепятства се
размножаването на водните животни, стимулира се развитието на
синьозелените водорасли, които отделят токсични вещества.
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Промишлени отпадъчни води
Един от най-големите замърсители на водата с токсични вещества са
химическата промишленост, черната и цветна металургия. Замърсената
вода придобива неприятен мирис, намалява се прозрачността ѝ. Някои от
отпадъчните води са силно токсични, други намаляват или прекратяват
фотосинтетичната активност на фитопланктона, което води до намаляване
на производството на кислород.
Нефтопродукти
Суровият нефт е смес от различни органични съединения. Той се
подлага на различни схеми на дестилация, в резултат на които се
получават производни като бензини, газьол, мазут, масла и други.
Ежегодно във водните басейни се изхвърлят над 6 млн. тона
нефтопродукти. Нефт попада в океаните и моретата и чрез вливащите се
реки. В резултат 2 – 4% от повърхността на Тихия и Атлантическия океан
е покрита с нефтен филм. При този тип замърсявания се променя
съотношението на биологичните видове, нарушава се газообмена между
атмосферната и морската вода, променят се процесите на топлообмен,
разтваряне и отделяне на О2 и СО2.
Отточните води от нефтопреработвателните заводи съдържат нефт и
продукти, получени от преработката му – сернисти, оловни и азотни
съединения, смолисти вещества. Друг източник са авариите при
транспортиране на нефтопродукти с морски съдове. То обаче формира
относително малък дял. Около 35 – 40% от всички замърсявания се дължат
на отпадните води, относителният дял на транспорта е около 25%,
приблизително 15% са от естествени източници, а делът на атмосферните
валежи и добива на нефт е по 5% за всеки.
Таблица 2
Източници на замърсяване на водата и тяхното въздействие
Замърсител
Минерални хранителни вещества
Органични биоразградими
отпадъци
Болестотворни организми
Топлинно замърсяване
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Еутрофикация; кислороден дефицит;
гниене, съпроводено с отделяне на
вредни газове
Кислороден дефицит; гниене,
съпроводено с отделяне на вредни
газове
Епидемии
Повишена температура, съпроводена
с намаляване на кислорода

Нефтопродукти
Промишлени отпадни води

Нарушаване на топло и газообмена;
възпрепятстване на достъпа на
светлина
Токсичен ефект, кислороден
дефицит, намаляване на
хранителните вещества

При попадане на нефт или негови деривати във водни басейни
протичат редица физични, химични и биохимични процеси. Влиянието на
нефтопродуктите върху водните системи може да се изрази в две
направления:
– Част от разтворените във вода вещества са токсични и действието
им върху организмите може да има летален изход. Друга част се
aкумулират в тъканите и нарушават физиологичната активност на
организмите;
– Изменение във видовия състав на водните съобщества поради това,
че приспособимостта на организмите към замърсяването с нефт е
различна.
Създаденият повърхностен слой нарушава газовия обмен и обмяната
на енергия, топлина и влага между хидросферата и атмосферата. Освен
това той не пропуска слънчевата светлина, с което се затруднява
фотосинтезата на зелените водорасли и се намалява производството на
кислород. При взаимодействието на нефта с бентосните бактерии се
образуват отровни вещества, което води до загиване на морски
екосистеми.
6.5. Замърсяване на почвата
Огромната част от използваните в производството природни ресурси
под формата на отпадъци се изхвърлят непосредствено в околната среда,
което създава цял комплекс от икономически, санитарно-хигиенни и
екологични проблеми. Тези ненужни продукти заемат стотици хиляди
квадратни километра площ, чието основно предназначение е било
производство на биопродукция или е имало рекреативни функции.
Oтпадъците от енергетиката не само покриват стотици хектари
плодородна земя, но дори променят релефа на цели райони.
В резултат човешката дейност са усвоени 55% от природните
ландшафти, 20% от сушата са претърпели коренни промени вследствие
застрояване, мелиорации и изграждане на различни инженерни
съоръжения. Голяма част от земята се отчуждава, освобождава се от
дървета, храсти в интерес на енергетиката и инфраструктурата (кабелни
линии, антени, тръбопроводи и др.).

117

Взаимодействието между човека и литосферата се осъществява при
разработка на рудни находища на полезни изкопаеми, което води до
изтощаване на минералните запаси. След промяната на ландшафта
настъпва изменение на релефа на земната повърхност. Поради
антропогенното замърсяване на атмосферата и почвата се изменя баланса
на веществата в горната част на литосферата и на повърхността ѝ.
Променят се водно-топлинният баланс на земната повърхност,
геостатичното поле в горната част на литосферата, настъпват и геофизични
промени – възникване на различни физични полета, водещи до корозия на
металните предмети в земята и тяхното разрушаване (сеизмични,
акустични, електромагнитни полета).
Ръстът на населението в началото на XXI век налага увеличаване на
производството на хранителни продукти, което е причината за
интензификацията на селското стопанство. Достига се границата на
биологичната продуктивност на почвата и повишението на добивите може
да бъде резултат само на внасяне на големи количества изкуствени торове.
Съдържанието им достига до над 50 млн. тона с около 3 млн. тона
химикали в тях, които се смесват с повърхностните води, разнасят се от
ветровете и предизвикват геохимически аномалии. На растенията е
необходим азот, фосфор, калий, калций и множество микроелементи. В
почвите в света се съдържат например, над 150 млн. тона азот, който е
необходим на растенията. В много случаи такова високо съдържание не е
необходимо и в резултат на това се образуват големи количества азотни
оксиди, които се включват в кръговрата на азота и предизвикват
екологични катастрофи, натрупване на нитрати в хранителните продукти, в
храната на животните и др. Геохимичното замърсяване на почвите е
свързано с вторично осоляване при напояването.
Нитритите лесно се окисляват до нитрати и в резултат на този процес
концентрацията на нитрити в околната среда е много ниска, а на нитрати–
висока. Най-разпространени са амониевият нитрат (NH4NO3), натриевият
нитрат (NaNO3), калиевият нитрат (KNO3) и калциевият нитрат – Ca NO3)2,
наричани селитри. Всички се използват като торове. В резултат на това в
природата се образуват канцерогенните нитрозосъединения, причиняващи
онкологични заболявания и мутации. Растенията използват само част от
внесените торове. Излишните количества водят до еутрофикация на
вътрешните водоеми и крайбрежните зони на океаните.
Широко приложение в селското стопанство намират пестициди и
инсектициди, използвани за борба с редица насекоми, плесенни гъби,
плевели, които унищожават реколтата. Проблемите, свързани с
пестицидите може да се сведат до привикване и устойчивост на
вредителите към тези препарати и натрупването им в околната среда и като
последствие от това – нежелателното въздействие върху човешкото здраве.
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Основното производство и използване на пестициди превишава
0,5 кг на човек за година. Сред тях се отделя групата на високоустойчивите
вещества (хлорсъдържащите органични пестициди, продукти на диеновия
синтез, хлорциклохексан, полихлортерпени, полихлорбензени, триазинови
пестициди), които дълго – повече от 1 – 2 години, а понякога значително
повече се запазват в екосистемите и оказват токсични действия на живите
организми.
Пестицидите, както и други замърсители се пренасят под формата на
аерозоли, под формата на пари в атмосферния въздух, с водните маси, а
също и чрез организмите на мигриращите животни.
Физиологичната роля на химичните елементи в околната среда и
живота на организмите, включително и на човешкия, е изключително
разнообразна. Калцият присъства в стените на кръвоносните съдове и
способства за стабилността на клетките. Кобалтът е задължителен за
функционирането на черния дроб и компонент на витамин В12. Медта е
активатор на някои ензими, а желязото присъства в молекулите,
осъществяващи дишането. Магнезият е компонент на хлорофила, а
манганът и молибденът участват в чернодробните процеси. Фосфорът е
съставна част на нуклеиновите киселини и на редица ензими, а калият е
регулатор на процеса осмоза в клетъчните вакуоли; цинкът активира
много от ензимите в млекопитаещите животни и в растенията.
Други второстепенни като Cd, Ni, Ag могат също да действат като
активатори на ензими, но при директната им замяна предизвикват
отравяне.
Замърсяването на почвите с нефтопродукти е много ограничено. Не
са регистрирани площи, замърсени с полиароматни въглеводороди в
концентрации, които да оказват вредно въздействие върху почвите, а
съдържанието на полихлорирани бифенили е значително под справочните
фонови стойности.
Промишлените или битовите отпадъци включват в себе си силно
токсични химични съединения, които не се разлагат в почвата, не участват
в процесите на самоочистване, тъй като те са „непознати― на
деструктурните микроорганизми. По пътя на хранителните вериги те
могат да се включат в естествения кръговрат на веществата и чрез
растенията да попаднат в организмите. Изключително опасни са
живачните и оловните съединения, калиевият цианид и др.
В резултат на някои производствени процеси в почвите попадат три
групи органични съединения: полиароматни въглеводороди (PAHs),
полихлорирани бифенили (PCBs) и пестициди.
В почвата тежките метали мед, олово, хром, манган и други попадат
чрез напояване със замърсени промишлени води или от промишлено
замърсен въздух и изкуствените торове. Основни източници са
флотационните фабрики, металургичните заводи, рудодобивните
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предприятия, автомобилните двигатели. Тежките метали са особено
опасни, защото са устойчиви. Те причиняват болести, които засягат почти
всички човешки органи. Други замърсители, установени в почвата са
кадмий, цинк, и арсен.
По своя състав и свойства те се разделят на две групи: есенциални и
токсични тежки метали.
Есенциални тежки метали – мед (Cu), молибден (Мо), цинк (Zn),
кобалт (Co). Като микроелементи те са задължителни за нормалното
развитие и растеж на организмите. Превръщат се в замърсители, когато
количествата им надвишават фоновото съдържание и естествените им
концентрации. Фоновото състояние е обусловено от местните природни
фактори;
Токсични тежки метали – организмите нямат необходимост от тях.
При нормално, фоново съдържание в почвата, те не влияят на растенията и
не се влияят от тях, но в големи концентрации стават фитотоксични –
олово, кадмий, живак, цезий.
Специфично е отрицателното въздействие върху почвите на
ерозията, която на практика не е замърсяване, но може да е следствие от
него.
Ерозията е процес на разрушаване на горните слоеве на почвата
съпроводено с нарушаване на целостта им и изменение на техните
физико-механични, химични и агротехнически свойства. Този процес е
съпроводен с пренасяне на почвени частици или агрегати. Възниква и
протича под въздействието на ветрове, вода, температурни, антропогенни,
геоложки и други въздействия с разнообразен произход. Най-широко
разпространени са ветровата и водната ерозия. При този процес се
активизира йонният обмен, което води до постепенно намаляване на
количеството хранителни вещества и хумус в почвата. Ежегодните загуби
на хумус от водната ерозия дори при склонове с неголям наклон (2 – 3°)
може да достигнат над един тон на хектар.
Резултатът от негативното въздействие върху този компонент на
средата води до формиране на три вида почви – нарушени, замърсени и
деградирали:
Нарушени почви
Характерни са за терени попаднали под въздействието на
строителни дейности, на добивната промишленост (минни разработки,
кариери) и други подобни. Тези почви временно и частично, или
дълготрайно и безвъзвратно загубват качествата и функциите си като
среда за обитаване на растителните формации и са непригодни за селско
или горско стопанство.
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Замърсени почви
При тях в резултат на антропогенната дейност е повишено
съдържанието на веществата с вредно въздействие върху растителността,
животните и в крайна сметка върху човека. Обикновено замърсяванията са
с тежки метали, пестициди или изкуствени торове.
Деградирали почви
В тази група увредени почви се включват почвени ресурси с
нарушена или изцяло разрушена структура, при които добивите са
намалени вследствие на ерозията, вкисляването, на повърхностното
преовлажняване (заблатяване) и на засоляването. До такива състояния се
достига след прекомерно наторяване и поливане, липсата на
сеитбообращение или неадекватната агротехника.
6.6. Акустично замърсяване
Жизнената среда е наситена с шумове, чиито нива и спектър
покриват изцяло честотния обхват на човешкия слух, а вибрациите
превишават многократно допустимите за организма му стойности. Шумът
е патогенен фактор. Той е източник на сериозни увреждания на
централната нервна система и води до заболявания. Степените на шумово
увреждане са: първа (до 70 dB) – предизвиква незначителна умора; втора
(70 – 90 dB) – функционални и патологични изменения в организма; трета
(до 120 dB) – изменения, характерни за първа и втора степен, придружени с
изменения в слуховия анализатор.
Основни източници на шум в околната среда са промишлените
предприятия и различните видове транспорт.
В производството шумът може да увреди слуха на човека, да го
лиши от него, да окаже влияние на централната нервна система, да
предизвика главоболие, безсъние, сърцебиене, хипертония или сихични
отклонения.
Въздействието е чрез участък в главния мозък. Слухът е найчувствителен към вибрации в диапазона 1 – 4 kHz. Вибрациите на машини,
механизми и агрегати с честота до 16 Hz се наричат вибрации и
сътресения, като в зависимост от въздействието се делят на местни и общи.
Общите вибрации се възприемат от целия човешки организъм и
преди всичко от нервната и костната система на човека.
Местните вибрации имат значение при съприкосновение с
вибриращи инструменти и оборудване.
Чувствителността към вибрациите зависи от положението на тялото.
Тя е най-силна в изправено или седнало положение. Тежестта на
въздействието зависи от амплитудата на преместване в пространството на
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отделни органи на тялото и степента на раздразнение на вестибуларния му
апарат.
Човешкото ухо може да чува само звуците, чиято честота е поголяма от 16 Hz и по-малка от 20 000 Hz (ултразвук).
Вибрациите предизвикват неприятни усещания, проявяващи се в
резонансните честоти на органите в човешкото тяло и могат да доведат до
спиране на сърцето. За цялото тяло резонансната честота е 6 GHz, за
главата и стомашно-чревния тракт – 8 GHz, а за другите органи е 20 – 25
GHz.
Най-опасни са вибрациите с честота 6 – 8 Hz, тъй като в този
диапазон лежи собствената резонансна честота на нашето тяло и глава.
Вибрации с честота до 15 Hz предизвикват смущения в тялото и органите
на вестибуларния апарат, до 25 Hz особено възприемани като отделни
тласъци предизвикват костни и кръвоносни изменения, а вибрации с
честота от 50 до 250 Hz влияят върху нервната система, предизвикват
спазми на кръвоносната система, а в някои случаи са причина за
вибрационна болест.
Шумът оказва неблагоприятно въздействие върху човешкия
организъм в четири направления: върху слуховия апарат, върху говорните
връзки, поражда физиологични и психични проблеми. Най-честите
оплаквания, констатирани в изследвания на хора, работещи в условия на
повишено ниво на шума, са главоболие, световъртеж, умора,
раздразнителност, апатия, нарушения на съня, отслабване на паметта,
болки в сърдечната област, както и хипертония. Смята се, че на
вегетативната нервна система влияят шумове по-високи от 65-90 dB. При
продължителна работа при 85 и повече dB ниво на шума се наблюдава
глухота. При такива условия работят в металорежещи, ковашки, предачни
и апаратни зали.
В производствена среда е доказано, че шумът предизвиква
намаляване на умствената работоспособност, като при шум 70 dB тя
намалява с 3,98%, при 80 dB – с 5,2%, и при 90 dB – с 12,2%. След шумово
въздействие с интензивност от 120 dB, продължило 1 час, са необходими 5
часа за нормализиране остротата на възприятието. Загуба на слух може да
настъпи при силна музика, при внезапен изстрел, при шумове около
летища, оживени магистрали и др.
В застроените улици нивото на шума е по-голямо поради
отражението на звуковите вълни от стените на сградите.
За намаляване на шума от транспортните средства трябва
рационално да се планират районите в градовете и правилно да се
организират транспортните магистрали. Може да се използват
шумозащитни прозорци, да се строят тунели и монтират екрани.

122

6.7. Отпадъци
Понятието отпадък e дефинирано в закона за управлението им като:
„всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава
или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи“. Те са
класифицирани в няколко групи.
Битови са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената
дейност на хората в жилищните, в административни, социални и
обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски
обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, от обекти за
отдих и забавления.
Производствени отпадъци са тези, образувани в резултат на
промишлената дейност на физическите и юридическите лица.
Опасни са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават
риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече
свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти,
които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според
Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане.
Строителни отпадъци са тези, получени в резултат на строителната
дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или
реконструкция на сгради и съоръжения.
Особено място в замърсяването на околната среда имат опасните
химични вещества.
Опасни химични вещества са тези, определени в Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и препрати.
Един от конкретните проблеми на съвременното общество е
третирането на особено опасни и вредни отпадъци от гражданското,
химическото и военно производство, както и неизползвани в селското
стопанство токсични вещества чрез заравяне.
Проблемът в смесеното изхвърляне се състои в това, че след като се
озоват на сметището различните съставки участват в химични процеси,
водещи на практика до значително увеличаване на времето за разграждане
на органичните отпадъци или до превръщането им в устойчиви
замърсители.
Независимо, че търпят критики, сметищата в повечето страни
остават основен начин за третиране. След изчерпване на капацитета на
сметището то се запечатва, след което се наблюдава в продължение на 30
години за емисии на вредни вещества. Отделяните газове, предимно метан
и въглероден диоксид (CO2,) са значително по–малко спрямо други
изкуствени източници, но все пак имат сериозен принос в нарастването на
общото количество. Метанът е на практика гориво и вече на много места
се внедряват инсталации, които го усвояват.
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Друг популярен метод за справяне с отпадъците е изгарянето им в
специални пещи (инсинератори). При този процес се отделят много
токсични газове и дори тежки метали, които имат неблагоприятно
въздействие върху природата и човешкия организъм.
Единствената по-добра алтернатива от депонирането на боклука в
сметища засега остава рециклирането, като компостирането е част от него.
Друг проблем, свързан с механичното третиране e образуването на
т.нар. биогаз. Разлагането на заровен отпадък протича анаеробно, без
кислород с образуване на СО2 и СН4. Разпространявайки се биогазът
поврежда корените на растенията и способства за ерозията на почвата.
6.8. Радиоактивно замърсяване
Към йонизиращите излъчвания се отнасят потоци от частици, кванти
електромагнитно лъчение, чието преминаване през веществото води до
йонизиране (възбуждане) на атомите.
Основен негов източник са веществата, използвани в ядрената
енергетика, медицината, промишлеността и естествените радиоактивни
елементи, намиращи се в атмосферата, водата, почвата и човешкото тяло.
Характеризират се със свойството радиоактивност, т.е. със способността на
атомите на химичните елементи самоволно да се разпадат и да се
превръщат в атоми на други химични елементи с друго масово число и
пореден номер. Процесът е съпроводен с отделяне на α, β, γ и неутронно
(n) – излъчване и енергия. С най-голяма активност са химичните елементи
– уран (U), плутоний (Pu), торий (Th), радий (Ra).
Най-опасни източници на радиоактивно замърсяване са ядрените
взривове. При опитите с ядрено оръжие в атмосферата ежегодно средно
постъпват 0,17 Ci (Кюри) 235U и 0,16 Ci 238U. Сумарно това е 2800 кг 235U и
16 900 кг 238U. Сумарното постъпление на трите изотопа на плутония (238,
239, 240) в биосферата е над 230000 Ci. Количеството на някои
радиоактивни изотопи постъпили в атмосферата от антропогенни
източници превишава естественото постъпление. Това се отнася за 3H,
137
Cs, 14Pu, 239U. В резултат на оръжейните програми съдържанието на 14С в
атмосферата се увеличава със 100%, а съдържанието на 90Sr в
хранителните продукти – няколко пъти.90 Sr се съдържа в костите на
животните и хората. Особено високо е неговото съдържание в скелета на
деца на възраст до 4 г. Количеството 129I, което според темповете на
развитие на ядрената енергетика през следващото столетие ще се натрупа в
биосферата, се равнява на 5.103 т. Задължително трябва да се отчита и
изхвърлянето на други биологично значими радионуклиди, преди всичко
3
T и 14С.
Човешкият организъм може да бъде подложен на действието на:
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Земни източници на йонизиращо лъчение, към които се отнасят
радиоактивните вещества в почвата, в земните недра и, които определят
радиационния фон.
Космически радиоактивни лъчения. Излъчванията на Слънцето и от
Космоса. В тази група попадат почти всички радиоактивни елементи и
облъчването на населението зависи от надморското равнище. Колкото повисоко се намират, толкова по-малко е поглъщането на лъченията от
атмосферата и толкова по-голяма е дозата облъчване.
Вътрешно облъчване на организма, което е за сметка на
радиоактивни вещества във въздуха, водата, хранителните продукти, които
постъпват чрез кожата, дихателните пътища и стомашно-чревния тракт в
организма;
Радиоактивния газ радон, който попада в организма на човека чрез
дихателните органи. Радонът възниква в резултат на разпадането на тория
(Th), който се намира в почвата, строителните конструкции и в резултат на
изгаряне на битов газ. Допълнителен радиационен фон създават
радиоактивните алуминий, волфрам, берилий или техни съединения.
Технологично радиоактивно излъчване. Към тази група се отнася
излъчването, свързано с използването на строителни материали,
съдържащи радиоактивни вещества и изгаряне на природни горива в ТЕЦ,
металургични предприятия, действие на радиоактивни вещества в
химичните торове – калиеви, фосфорни и др., които с храната постъпват в
човешкия организъм. В райони с гранитни масиви, водни източници,
съдържащи естествени радионуклиди, природният радиационен фон е повисок.
Изкуствени източници на радиоактивни излъчвания са урановата
промишленост, която се занимава с добив, обогатяване и преработка на
уран, производство на ядрено гориво, а така също с транспортиране на
ядрено гориво, отработено ядрено гориво и ядрено оръжие. При
обогатяване на природен уран се използва голямо количество вода, която
след технологичните процеси се излива в естествените водоеми и ги
замърсява. При производствени аварии и изгаряне на някои уранови
съставки в атмосферата може да се изхвърлят радиоактивни вещества.
Ядрените реактори, при които само в резултат на топлинен взрив и
разрушаване на корпуса е възможно изхвърляне на радиоактивни вещества
в околната среда. В най- голямо количество в тези случаи са 137I, 134Cs,
137
Cs, 90Sr и др. Радиоактивните отпадъци, натрупани при работа на
реакторите, се складират на сушата или се събират в контейнери и се
изхвърлят в океаните, моретата. При аварии могат да възникнат локални
замърсявания на биосферата.
Радиохимичната промишленост, която се занимава с регенерация на
радиоактивни отпадъци и замърсява чрез изхвърляната от производството
вода в естествените водоеми.
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Местата на погребани радиоактивни отпадъци – проблем на
всички ядрени държави; хранилищата могат да представляват опасност за
околната среда поради стареене и потенциална възможност за
разрушаването им по различни причини.
Използването на радионуклиди в медицината. В тези случаи
изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда може да се получи
само при неспазване на правилата за съхраняване и за безопасност при
използване.
Използването на радиоактивни източници за електрозахранване – в
космически обекти, за захранване на морски фарове и др. – замърсяването
е възможно само при разрушаването им.
Изотопни лаборатории, в които се използват радиоактивни
вещества за изследователски цели. Често изхвърлянето на отработените
реактиви става в обща канализация, а това води до радиоактивно
замърсяване на почистващите съоръжения.
Глобални попадения на радиоактивни утайки след изпитване на
ядрени боеприпаси в стратосферата. Такива утаявания могат да
продължат с години и да се разнасят по цялата планета. Основният им
изотопен състав е 235U , 90Sr, 137Cs, 131I.
Военната дейност. При нея радиоактивни замърсявания могат да
възникнат в резултат на използване на боеприпаси с обеднен уран (войната
в Персийския залив, в бивша Югославия).
Използването на ядрени реактори в подводни и надводни кораби на
военноморския флот.
Телевизори, монитори, дисплеи, които освен електромагнитно
излъчване с ниски честоти, може да излъчват и рентгеново лъчение;
6.9. Антропогенно електромагнитно поле
Като фактор на околната среда антропогенното електромагнитно
поле е обект на изследване в следвоенните години. Установяват се
признаци за увреждане на човешкия организъм свързано развитието на
радиолокационната техника и телевизията.
Електропроводите, подстанциите, радиопредавателните станции,
радарите,
електротранспорта,
радиолокационните
станции,
технологичното, медицинското обслужване, битовата техника и
компютрите са причина за електромагнитното замърсяване на околната
среда.
Основни електромагнитни полета са атмосферното електричество,
постоянното магнитно поле на Земята, геомагнитните полета, възникващи
при взаимодействие на земното магнитно поле с междупланетната среда.
Атмосферното електричество – това са електрическите явления в земната
атмосфера. Във въздуха винаги има положителни и отрицателни
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електрически заряди – йони, които възникват под действие на
радиоактивни вещества, космически лъчи и ултравиолетово лъчение от
Слънцето.
Електромагнитно поле имат различните светещи обекти, имащи като
правило плазмен произход. В края на 50 – 60-те години на ХХ век се
обръща внимание на взаимозависимостта между геологичната активност
на земната кора и появата на електромагнитен фон. Биологическите
обекти, както и другите физически тела, при температура над 0 К излъчват
електромагнитно поле в диапазон 10 KHz – 100 GHz. Това се обяснява с
това, че субстанциите, които се съдържат в човешкото тяло, излъчват
енергия в резултат на хаотичното движение на йоните в тях. За
биологичните тела при температура 300 К най-интензивно е излъчването в
инфрачервената област. То не е чисто хармонично и е модулирано с
различни биологични процеси, протичащи в организма, което се използва в
медицината за диагностика на заболяванията на вътрешни органи.
Източници на постоянно магнитно поле широко се използват в
металургичните процеси (електролизните вани). Вторични източници на
такова поле са феромагнитните елементи.
Източници на статично електрично поле са електролизиращите се
диелектрични материали, установките за постоянен електричен ток,
въздушните високоволтови линии. Статично електричество възниква при
производство и експлоатация на изделия от полимерни материали,
сгъстени газове, нефтопродукти, при преработка на полимери чрез леене
под налягане.
Триенето и деформацията на изделията винаги се съпровожда с
наелектризиране на повърхността. На действието на интензивни статични
електрични полета се подлагат хора, работещи в целулозно-хартиената
промишленост, в предилно-тъкачното производство и др.
Електрифицираният транспорт създава индуцирано магнитно поле.
Най-силни електромагнитни полета се създават близко до
подстанции, в непосредствена близост до мощни електрически устройства,
в машинните зали на ТЕЦ, близо до статорните генератори и пр.
В диапазона на дългите, средните, късите и ултракъсите вълни
работят радиопредавателните станции. В помещенията на радиоцентровете
може да се регистрира вторично лъчение. Източници на най-интензивно
електромагнитно лъчение са антените с различна конструкция. Антените
на автомобилите, ръчните радиостанции, радиотелефони са опасни за
човешкото здраве, ако антените са близо до главата на човека. В резултат
на въздействието на модулирано електромагнитно поле се уврежда
щитовидната жлеза, зрителните и слухови анализатори, ръцете.
Електростатично поле създава електронно-лъчевата тръба на
видеодисплейния терминал, клавиатурите, мишките, мониторите на
компютрите, захранващите блокове.
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В структурата на патологията на първо място са функционалните
разстройства на сърдечно-съдовата и централната нервна система.
Наблюдава се повишено ниво на острите респираторни заболявания, а това
се свързва с понижената имунна защита на организма.
Анализът на материалите от клинични и експериментални
изследвания показват, че в резултат на въздействие на електромагнитно
поле се развива синдром на ранно стареене, влошаване на паметта,
намаление на работоспособността, намаляване на имунната защита, ранно
нарушаване на обмяната на липидите, прогресивно натрупване на
дисулфидни групи, нарушаване на репродуктивната функция, развитие на
възрастова патология в ранните години.
В системата на профилактиката е необходима достатъчна
информираност на населението за вредното въздействие на
електромагнитните лъчения.
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7. РИСК И ЗАПЛАХА. ТЕХНОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ
ЕКОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ
7.1. Риск и заплаха
В многовековното си съществуване човечеството е генерирало
огромен обем от знания, натрупало е жизнен опит и притежава
практически неограничени възможности. Те, обаче все още не са
достигнали до нивото, необходимо за хармоничното му и екосъобразно
съществуване и развитие.
Ежедневно обществото се изправя пред въпроси относно грижата за
заобикалящата ни среда, свързани с както директно с нея, така и с начина,
по който си взаимодействаме помежду си. За съжаление тези въпроси все
по често са свързани с потенциалните рискове – от чисто естетическите
промени в природата след човешката намеса до непоправимите последици
от замърсяването и постоянно растящия брой на застрашени и изчезнали
видове. На специалистите се налага често да се сблъскват с вкоренените
обществени предубеждения, които са способни да оказват сериозно
влияние на икономическата политика и системата за вземане на решения в
различни области на обществено – икономическата сфера. Това явление
включва и феномена екофобия, т.е. натрапчив страх от поражения
предизвикани от опасни фактори в околната среда.
Опазването на околната среда е комплекс от държавни и
обществени мероприятия, насочени към рационално използване, запазване
и възпроизводство на природните ресурси, за защита на природната
среда от замърсяване и разрушаване в интерес на задоволяване на
материалните и културни потребности на днешните и бъдещи поколения.
Тези дейности не трябва да се възприемат единствено като опазване
на природата такава каквато е, а като съзнателно, разумно регулиране на
постоянно изменящите са отношения между природата и обществото.
Съгласно Закона за опазване на околната среда опазване на околната
среда
(ООС) е комплекс от дейности, които са насочени към
предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното
възстановяване, запазване и подобряване. От съществено значение за ООС
е управлението на екологичните рискове.
Екологичен риск – това е вероятност за промяната и (или)
разрушаването на екологичен обект в следствие на измененията в околната
среда. Това е едно от многобройните съществуващи определения, като в
основата му се поставят вероятните изменения на екологичния обект, т.е.
те са първични по отношение на измененията в околната среда.
Според друго екологичният риск е вероятността от
неблагоприятни последствия за екологичните ресурси от всички
атропогенни изменения на природните обекти и фактори.
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Категорията „риск― се използва в много научни направления и в
областта на обществените, политически и икономически отношения.
Всички те имат свой предмет и обект, своя насоченост в изследването на
риска и използват за тези цели свои специфични методи. Това е причината
за широки дискусии за същността на понятието „риск―, водещи от своя
страна до множеството дефиниции.
Именно поради съществуващото многообразие винаги, когато то се
използва неговият смисъл следва да се определя според конкретната
ситуация. В зависимост от нея някои рискове оказват незначително
влияние, а други – по-съществено, но пък са достатъчно опознати и
сравнително лесно управляеми, трети предполагат реално и значително
отрицателно въздействие. четвъртата група рискове са с изключителни
негативни последици, но с минимална вероятност да се случат. От друга
страна върху някои рискови събития не може да се въздейства. Причината
е, че произхождат от външни източници, които са извън човешките
възможности за опознаване, намеса или за предотвратяването им.
В семантиката на термините „риск― и „заплаха― съществува
неделима връзка.
В известните източници понятието риск се разглежда по различен
начин. To e „възможна опасност―, „съзнателно излагане на възможна
опасност при преследване на определена цел и при очакване на евентуална
изгода― или „мярка на потенциална невъзможност да бъде постигната
крайната цел―.
В публикации на въоръжените сили (ръководство за управление на
риска в армията на САЩ Field Manual 100-14 Risk Management) понятието
се дефинира като „шанс за опасност или лошо стечение на
обстоятелствата; вероятността да се получи нараняване или на загуба в
резултат на опасност; нивото на риска се изразява чрез вероятността за
проявата на опасността и тежестта на последиците―.
От анализираните определения става ясно, че рискът е събитие,
което е свързано с някакъв целенасочен процес и неговото сбъдване води
до нежелани резултати.
Според българския тълковен речник заплахата е възможност,
вероятност да се случи нещо лошо; угроза. Съществуват още дефиниции,
като обстоятелства, дефекти или събития, които потенциално могат да
причинят щета, както и способ или средство за използване на уязвимо
място.
Според интерпретациите на някои автори заплахата разкрива
активирането на потенциални деструктивни фактори, но целта, формата и
времето на тяхното въздействие не са ясно дефинирани. В този случай
разглежданото понятие изразява обстоятелството, че опасността, като
характеристика на средата, е получила нови качества, които по-точно
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дефинират възможностите за проявление на определен дестабилизиращ
фактор.
Анализът позволява да се обособят два подхода за разграничаване на
термините „риск― и „заплаха―. Първият се свързва с източника на
негативното въздействие, при което рискът се асоциира с вероятността за
възникване на опасност в следствие на определена дейност в околната
среда, а заплахата е категория, характеризираща действията (на
климатичните промени например). Вторият подход за разграничаване се
основава на различната вероятност да настъпят негативните събития и
възможността да се разкрият негативните въздействия.
За заплаха е необходимо да се говори ако тя е очевидна, а рисковете
от нея се свързват с негативните последствия, които ще настъпят
вследствие на нея.
Съществуват схващания, според които рискът се разглежда в широк
смисъл като понятие, което включва наличието на алтернативни изводи.
Това означава, че рискът е налице тогава, когато може да се реализира
повече от един резултат. В по-тесен смисъл понятието се свързва с
вероятността за настъпване на нежелани и неблагоприятни промени. Като
част от общия проблем е разглеждано като несигурност в някакъв бъдещ
момент или период от време. От друга страна той дефинира заплахата
като нарушаване на относителната стабилност на който и да е от
елементите на сигурността, независимо от причините, довели до тази
нестабилност (Г. Бахчеванов).
Интерес представлява и интерпретацията на понятията „рискове― и
„заплахи―, направена от Д. Йончев. Той ги използва, за да класифицира в
някаква начална степен въздействията върху присъствието в дадена среда.
По отношение на заплахата, той счита, че това е състояние на средата,
което предхожда загубата на контрол или появата на криза (включително и
екологична). За да се съзре заплахата не са необходими нито
компетентност, нито прозрение, тя е очевидна. В този случай рискът е
подобен на заплахата, но се характеризира с неустановен срок. Той не
може да бъде неутрализиран като предизвикателството, но обикновено и
не предхожда кризата.
Рискът е такова състояние на средата (в случая околната), при
което е налице възможност за реализиране на негативни въздействия
върху нейните компоненти в неопределен срок.
Заплахата е такова състояние на средата, при което е налице
очевидна възможност за негативни въздействия върху нейните
компоненти.
Рискът може да бъде определен, като заплаха с неустановен срок.
За анализа на екологичния риск ключов е терминът „екологичен
обект―. Това е обект, намиращ се под влиянието на разнообразни природни
и антропогенни фактори на околната среда (биосфера, техносфера,
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социосфера...). В качеството на екологични обекти могат да се избират
различни видове, подвидове и други групи представители на животинския
и растителния свят. Такива могат да са отделни екосистеми, а безусловно
най-важният екологичен обект е човекът. В качеството на такъв обект
може да бъде възприето обществото като цяло или отделни негови
социални групи.
Може да се каже, че управлението на околната среда е насочено към
управлението на екологичните рискове.
Следвайки логиката на анализираните определения може да се
приеме, че рискът за околната среда е количествена мярка на
екологичните заплахи, като ударението се поставя върху вероятните
негативни последствия.
Данните за състоянието на околната среда позволяват условно
цялата планета да се възприеме условно като зона на екологичен риск.
Този факт не може да бъде обективно възприет, тъй като се измества от
другите многочислени, но и по-непосредствени източници на риск в
нашето ежедневие. Известни са много ситуации от различно ниво, когато
стремежът за удовлетворяването на някаква обществена или индивидуална
потребност оказва силно влияние върху възприемането на риска.
Оценката на екологичния риск представлява изследване, при което
фактите и прогнозите се използват за оценяване потенциално вредното
въздействие върху околната среда на различните аспекти42. Екологичният
риск не е единственият и в редица случаи не е определящ за живота,
здравето и благосъстоянието на хората, поради което се налага той да бъде
съизмерван с другите видове риск – индивидуален, технически, социален,
икономически.
Статистическата информация за неговите нива, обусловени от
хроничното замърсяване на околната среда, е извънредно разнородна и
противоречива. В екологията се използват така наречените стрес-индекси
за различни неблагоприятни въздействия на факторите в околната среда,
които по своя функционален смисъл са пропорционални на значенията на
екологичния риск.
“Риск е вероятността за настъпване в определен период от време
на прогнозирано събитие, оказващо негативно въздействие върху
населението, територията, околната среда, културните и материалните
ценности“43..
Обикновено, рискът (R) при оценката се характеризира с две
величини – с вероятност от нежелано, негативно събитие (P) и с тежестта
42

―Екологичен аспект― (пряк, непряк или съществен) – елемент от дейността,
продуктите или услугите на дадена организация, който има или може да оказва
въздействие върху околната среда.
43
Закон за управление при кризи, допълнителна разпоредба § 1, т.2
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на последствията (вредите – Y) от дадено събитие, които в математическо
изражение се проявяват като съмножители:
R = P.Y .
По отношение на източниците оценката на риска предвижда
разграничаване на нормалния режим на работа „н― и аварийни ситуации
„ав―:
R = Rн + Rав = Pн.Yн + Pав.Yав.
Обективните и субективните оценки на риска по отношение на
много неблагоприятни взаимодействия често забележимо се разминават.
Неговите показатели могат да са количествени и качествени.
Количествените са числено изразени величини, отразяващи
възможността за възникване и развитие на заплахата, като особеността в
този случай е свързана с поява на увреждане, която е основание за връзка с
тежестта на последствията от екологично опасно събитие. Оценката може
да бъде направена обективно или хипотетично, след като се определят
сценариите на проява на заплахите и се формулират статистическите
функции на разпределение на възникване на инцидентите и вредите.
Друга особеност е съществуващата неопределеност на възникване на
опасните събития. Те се отнасят към групата на редките събития.
Математическото очакване, отразяващо честотата на появяване за някакъв
интервал време, е многократно по-малко от единица, а в редица случаи е
дори по-малко от 0,1. В съответствие с конвенционалните дефиниции
рискът се изчислява чрез произведението на вероятността за възникване на
вреда и тежестта ѝ. Тази вероятностна зависимост е отражение на
случайния характер на опасността.
В своето изследване „Мениджмънт на трансграничната екологична
сигурност― доцент д-р Любомир Владимиров установява четири
направления в дефинициите на риска за околната среда. Първото
направление е свързано с опасни и особено опасни природни, технически,
технологични и екологични явления и системи.
Второто направление е в сферата на националната и международна
сигурност. Обхваща определения с конвенционални формулировки, чрез
които са разкрити предпоставките за неопределеност и мястото на риска в
сферата на сигурността.
Третото направление е на икономическите рискове, а четвъртото е
математическото. То обхваща проблеми на неопределеността на
информацията и риска на вземане на решение.
Многобройните дефиниции на риска на околната среда са основа на
формулираните от Л. Владимиров седем основни свойства:
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1) Рискът е многомерна характеристика на бъдещи състояния.
2) Рискът е свързан със случайни събития и процеси.
3) Възникването на риск е условно събитие.
4) Последствията от събитията и процесите на риска са нежелателни.
5) Рискът се появява в резултат на взаимодействията между
природата, човека и техниката, в частност създадената от него среда.
6) Рискът е възможност за възникване на положителен резултат при
несигурност в правилността на извършваните действия (шанс).
7) Рискът е измерима величина.
Многобройните аспекти на схващанията по проблема потвърждават
неговата сложност и огромната му обществена значимост.
Измененията в околната среда могат да носят както еволюционен,
така и скокообразен революционен характер и са способни сериозно да
влошат условията за съществуване на екологичните обекти, да
предизвикват качествени промени на състоянието им и дори да доведат до
тяхното пълно разрушаване. В основата на споменатото определение за
екологичен риск се поставят вероятните изменения на екологичния обект,
т.е. те са първични по отношение на измененията в околната среда. Такава
йерархия има практическо значение – позволява да се избягва
разглеждането на безкрайния брой фактори на околната среда и да се
идентифицира ограничен брой, които са съществено значими за дадения
екологичен обект, да се осъществява тяхната задълбочена количествена и
качествена оценка и управлението на съответните рискове. Екологични
обекти – това са и отделните социални групи. Тяхното разделяне е
възможно да става по най-различни признаци:
– териториално-географски;
– национално-етнически;
– социално-имуществен;
– професионален;
– отраслов и др.
В качеството на екологичен обект може да се разглежда също
компания, предприятие, организация44 – субект на стопанска, обществена
или политическа дейност. Стопанисващият субект, независимо от неговата
отраслова принадлежност, от мащабите и характера на дейността, на
организационно-правовите форми и други характеристики, може да се
определи като специфична социална група. Съществуването и развитието
на групата е възможно само при определени условия – социални,
политически, икономически, екологични и др. В известна степен тук е
възможна аналогия с всеки жив организъм, който може да се размножава и
развива само при определени параметри на околната природна среда.
44

Организация – дружество, корпорация, компания, предприятие, орган или
институция или комбинация от тях, регистрирани или не като юридическо лице,
публични или частни, които имат собствени функции и администрация.
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Научно-техническата революция, нарастването на ролята на държавата в
стопанския живот, глобализацията на икономическите и политическите
процеси и други обстоятелства водят до съществена промяна на условията
на функциониране на субектите на предприемаческата дейност.
7.2. Технологични и социални екологични рискове
Съществуват схващания за екологичните рискове, според които те са
―антропогенни промени на околната среда, които в съвременните културни
условия се схващат като вредни за индивидите и социалните общности―45.
В обхвата на екологичните рискове се включват промените в околната
среда, определени като вредни.
Екологичен риск – това е вероятност за промяната и (или)
разрушаването на екологичен обект в следствие на измененията в околната
среда.
Рискът се определя от вероятността за реализация на опасността или
кризата под въздействие на антропогенни или природни фактори и може
да е статичен или динамичен.
При статичния риск неблагоприятните екологични фактори
действат с еднакъв интензитет във времето и вероятността за възникване
на опасност има постоянна стойност. При динамичния риск процесът е
непрекъснато променящ се.
При оценката на риска има неопределеност, която се дължи преди
всичко на недостатъчните знания за вероятностното поведение на
екологичните системи и техните функции. Може да се сгреши при
идентифицирането на опасностите, причините за възникване им и
вредните ефекти. Неопределеността при формулирането на екологичните
проблеми може да се ограничи чрез точно дефиниране на вредните ефекти
в обектите на въздействието, установяване на основните им
характеристики, разкриване и определяне на направлението на
разпространение на стресорите46. Анализът на екологичните рискове
обхваща действието на стресорите и вредните последствия.
Видът на стресорите влияе върху типа на анализа. Резултатите се
подреждат по количествени и качествени показатели и то в зависимост от
стресора и обхвата на оценката.
При химичните стресори действието се акцентира върху контакта и
преобразуванията в организмите. Оценката на ефектите много често се
извършва чрез екстраполация на резултатите от изследване върху подобни
организми.
45

Генов, Н. Устойчиво развитие и екологичен риск. София, 1993.
Фактори, предизвикващи ответна реакция от страна на организмите, което ги води до
състояние на стрес.
46
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При физичните стресори се оценяват възникващите смущения, но в
много случаи се отчитат и вторичните ефекти.
За биологичните стресори, анализът на действието представлява
своеобразно развитие на появяването, размножаването, преживяването и
репродукцията. Този вид стресори взаимодействат вътрешно и с други
организми.
Поради това действията и ефектите във времето не могат достатъчно
точно да бъдат изразени количествено.
Установяването на контакта във времето на стресора и реципиента е
главно условие за екологичния риск, защото ако няма възможност за
контакт, тогава няма и риск.
Действието на стресорите се установява за времето на
съществуването им. Те трябва да са в пространствено и временно
съвместителство с рецепторите. В тези случаи е изключително важно
големината на стресора да превишава граничната стойност за
реципиента, върху който действа.
Екологичните рискове могат да се класифицират по различни
критерии: компонент на околната среда, в който е промяната; вид на
стресора (механично, физическо, химическо, биологично въздействие);
обект на въздействие (човек или други биологични организми); начин на
въздействие върху човека (чрез компоненти на околната среда или чрез
хранителната верига); обхват (глобални, регионални, локални);
продължителност на генериране на риска (продължително – образуване на
озоновата дупка или климатичните промени или кратко като при
авариите); скорост на въздействие върху организмите (веднага или след
определен период от време); случайност или закономерност на генериране
(в резултат на човешка грешка или техническа причина или в резултат на
рутинно въздействие); легитимност на генериращата риск дейност
(съответстваща или нарушаваща социални норми). Като основни
характеристики на екологичните рискове се открояват: глобален характер
– повсеместно разпространение (и като географско местоположение, и като
степен на социално-икономическа развитост на страната) и обхват (дори и
възникнали с точно определена ограничена локация, като правило
действието им се разпростира и може да засегне огромни територии, дори
да бъде застрашена цялата планета); взаимна свързаност; комплексен
характер; различен начин на идентифициране; социална обусловеност на
оценката, която получават; свързаност със социални ползи и блага и със
социални неравенства; генериране на следствия от вътрешно- и
външнополитически характер.
Съгласно даденото определение на риска е необходимо да се
установят двата му компонента – вероятността за възникване на
екологическа вреда и мащабите на вредата.
За целта първоначално се идентифицират различните рискове.
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Идентификацията се изразява в дефиниране на естеството на риска
и установяване на т.нар. ―приемливо или поносимо ниво на риска―.
Изясняват се опасните явления, източниците и рисковите им фактори,
които могат да променят качеството на компонентите на околната среда
или екологичните системи. Анализират се и се правят заключения за
възможните вреди. Основание за поява и развитие на риск са възможността
за вреда и степента на въздействие на рисковите фактори върху обектите
от околната среда.
Използваните методи са сравнителни, аналитични и експертни.
Сравнителните методи се основават на сравняване на текущите
значения на замърсяването на околната среда с пределно-допустимите
стойности, регламентирани от нормативните документи.
Аналитичните методи се използват в ситуации, когато е възможно
да се установи факта на съществуване на риска. Анализират се причинно
следствените връзки за поява на опасно явление и събитие, което води до
въздействие върху компонентите на околната среда и съответни вреди.
При установяване на тези връзки се отчитат не само факторите на
опасността, но и факторите на сигурността.
Експертните методи се използват в случаите, когато няма
достатъчно информация за екологично опасни събития, действия и вреди,
както и в редица случаи, при които индивидуалният опит и интуиция на
конкретни специалисти по опазване на околната среда е недостатъчен и те
се затрудняват при системния анализ на процесите на формиране и
развитие на риска.
Тези методи се съчетават с математическа обработка на резултатите
от екологичната експертиза.
Екологичната вреда не трябва да се разбира само като промяна в
характеристиките, качеството на екосистемите и компонентите на
обкръжаващата среда. Тя представлява и фактическа и възможна загуба за
обществото. Към тази група загуби могат да се отнесат и разходите, които
се правят за ликвидиране на последствията и възстановяване на околната
среда.
Методите за определяне на екологичните вреди трябва да са лесни
за практическо прилагане при минимален обем на необходимата
информация, като отразяват действието върху обектите в околната среда.
Други условия са да отчитат спецификата на обектите на въздействието, да
са универсални и да представят закономерностите на изменението на
околната среда.
Опазването на околната среда е комплекс от дейности за
предотвратяване деградацията на околната среда, към нейното
възстановяване, запазване и подобряване. Следователно опазването на
околната среда е насочено към управление на екологичните рискове.
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За икономиката се появяват принципно нови екологични рискове,
свързани с формирането и развитието на техногенната околна среда или
техносфера (на промишлени обекти, обекти на енергетиката, на
икономическата инфраструктура, военни обекти и пр.), която е определящ
екологичен фактор, влияещ негативно на обществото.
Замърсяванията, другите изменения на околната среда и
нарушаването на екологичното равновесие в екосистемите са обусловени
от ―нормалната―, обичайна дейност на фирмите. Става дума за
техногенните катастрофи, аварии, инциденти в най-различни отрасли на
промишлеността: химическата, нефтопреработвателната, енергетиката,
включително ядрената. Източник на повишена техногенна опасност стават
и различните видове транспорт (морски, речен, въздушен, тръбопроводен,
железопътен). Количеството и разрушителната сила на техногенните
катастрофи и аварии в цял свят нарастват с изпреварващи темпове, което е
проява на засилващата се неустойчивост на техносферата.
Екологичните рискове, обусловени от развитието на техносферата и
засилването на нейната неустойчивост, се наричат технологични
екологични рискове47.
Като обекти на технологичните екологични рискове могат да се
екочувствителни отрасли като селско стопанство, туризъм, риболов и пр.,
достатъчно ―фино― реагиращи на замърсяването на околната среда. В
такива обекти вече се превръщат и фирми и в по-малко еко-чувствителни
отрасли. При нормална производствена дейност, много компании се
оказват субект и обект на един и същ технологичен екологичен риск.
Типичен пример за такова ―съвместяване― са химическите предприятия
или ядрените технологии. При катастрофи и аварии в тях, силата и радиуса
на поражение могат да бъдат толкова значителни, че това да предизвика
възникване на най-различни загуби на съседни фирми, независимо от
тяхната отраслова принадлежност.
В началото на ХХI век социално-икономическите организации
започват да функционират в принципно нови условия на екосоциалната
среда и са подложени на различни видове риск.
В стопанската дейност се различаваме:
– природо-екологичен риск – обусловен от промените в околната
природна среда;
– техно(технологичен)-екологичен риск – обусловен от появата и
развитието на техносферата. Включва риска на устойчивите техногенни
въздействия (замърсяване и други изменения на околната среда в резултат
на обичайни стопански дейности) и рискът за катастрофални техногенни
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Технологичен екологичен риск – функционален, при експлоатация
производствени системи, и авариен, когато възникне в резултат на авария.
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въздействия (замърсяване и други изменения на околната среда в резултат
на техногенни катастрофи, аварии, инциденти);
– социално-екологичен риск – обусловен от защитната реакция на
държавата и обществото при изостряне на екологичните проблеми чрез
формиране и развитие на екосоциална среда;
– еко-нормативен риск – обусловен от приемането на
задължителните за организациите екологични норми и закони;
- еко-политически риск – обусловен от екологичните акции на
обществеността (на екологичните организации, на политическите партии,
на населението по отношение на стопанисващите субекти).
В съвременните условия субектът на икономическата дейност
функционира в екологична среда, която се формира от:
– околната природна среда, на която съответства природоекологичен риск;
– околната техногенна среда, на която съответства технологичният
екологичен риск;
– еко-социалната среда, на която съответства социално-екологичен
риск.
Влиянието на технологичния екологичен риск върху човека може да
се осъществи в нанасяне на вреда върху здравето, смърт в резултат на
екологични катастрофи, аварии, инциденти в самата фирма, както и в
резултат на екологични катастрофи, станали в други индустриални обекти
или в резултат на ―системно― замърсяване на околната среда от тях.
В съвременните условия земята на стопанисващия субект се подлага
преди всичко на въздействие от страна на техносферата, свързано със:
– замърсяване на почвата с токсични и радиоактивни вещества;
– разполагане върху големи територии на твърди промишлени и
битови отпадъци;
– разрушаване на плодородния слой поради откритото разработване
на полезни изкопаеми и използване на тежки транспортни средства. За
промишлените компании е типична ситуацията, при която на техните
територии се натрупват остатъци от производството, складират се
химически реагенти, замърсява се почвата с нефтопродукти и др. Не са
изключение ситуациите, при които принадлежащата територия на фирмата
се подлага на замърсяване по вина на други фирми:
– замърсяване на територията в резултат на „редовно― изхвърляне на
вредни вещества в атмосферата от други фирми (замърсяване с
радионуклиди, замърсяване с емисии от парникови газове), а така също в
резултат на техногенни катастрофи и аварии в съседни обекти;
– замърсяване на територията в резултат на минала стопанска
дейност на фирми, които са владеели фирмената земя или са се ползвали от
нея до придобиване на права на собственост върху нея от друга компания.
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Примери на негативно влияние на техносферата върху екологичните
условия на стопанската дейност в аграрния сектор на икономиката са
киселинните дъждове, фитохимичният смог, локалните изменения на
климата в резултат на работата на съоръженията на хидротехническите
обекти, промяната в режима на подпочвените води и т.н. Научната оценка
на рисковете допринася за повишаване качеството на регулаторните
норми, особено в здравеопазването, опазването на околната среда,
използването на природните ресурси, техническото развитие и
националната сигурност, тъй като показва дали мярката ще е в състояние
ефективно и значително да намали рисковете.
В контекста на проблема за екологичните рискове е формулираното
понятие екологично събитие – реализиран екологичен риск. Влиянието на
екологичните фактори и екологичните събития върху човека се оценява с
помощта на такива показатели като заболеваемост, трудоспособност,
способност към репродукция, смъртност.
В областта на икономиката за субекта на предприемаческата дейност
е необходимо да бъдат определени конкретни показатели, позволяващи да
се оценява влиянието на екологичните фактори и екологичните събития.
Екологичните фактори и екологичните събития влияят върху
субекта на икономическата дейност в условията на конкурентна пазарна
среда. Основни цели и условия за съществуване на такъв субект са
получаването и умножаването на печалбата, запазването и увеличаването
на пазарния дял.
Най-често използваните показатели, чрез които може да се оценява и
регистрира действието на екологичното събитие върху конкретна
икономическа структура са:
– обем и норма на печалбата;
– обем на производството и продажбите;
– дивиденти на акционерите;
– стойност на имуществото;
– показател за пазарната капитализация на фирмата;
– други показатели, определяни от отрасловата принадлежност на
фирмите и други фактори.
Реализацията на природно-екологичните и на технологичните
екологични рискове се проявява под формата на пряко физическо
въздействие върху производствено-икономическия потенциал на
организацията, който включва материалните активи и човешки потенциал.
Производствено–икономическият потенциал на компаниите обикновено
се състои от елементи като: земя, основни производствени фондове
(здания, съоръжения, машини, оборудване, транспортни средства),
суровинни запаси, материали, продукция, работници и служители.
Всякакви количествени и качествени изменения на производственоикономическия потенциал, предизвикани от реализацията на екологичните
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рискове могат да се отразят върху икономическите показатели, но
непосредствено им въздействие има реална, физическа природа –
въздействието може да бъде механично, химично, биологично, топлинно,
радиационно и др. Най-чувствителен е човешкият ресурс.
Системното замърсяване на работната среда, катастрофите и
авариите водят до преки и косвени загуби на самата компания, защото тя
изплаща компенсации на пострадалите или жертвите и като следствие е
загубата на нейната репутация.
Друг екологично чувствителен елемент от производственоикономическия потенциал на предприятието е земята – ресурс, който в
селското стопанство е основно средство на производството, а в
промишлеността и в другите отрасли на икономиката е територия за
разпределяне на производствените и другите обекти.
Вредите върху земята, нанесени от стопанисващия субект могат да
се дължат на самия субект, а така също и да са по вина на други субекти. В
селското стопанство фермерите, стремейки се максимално да увеличат
текущите показатели прибягват до антиекологични методи за
интензификация на производството като нарушават правилата на
агротехниката, използват прекалено големи количества торове и различни
токсични химикали. В резултат на това се нарушава структурата на
почвата, започват ерозионни процеси, продукцията на растениевъдството и
животновъдството съдържа повишена концентрация на вредни вещества. В
дългосрочна перспектива, интензификацията често се оказва причина за
сериозни загуби за фермерите.
Най-сложна се оказва идентификацията на фирмите – виновници за
замърсяване на околната среда, което може да се дължи на факта, че в
съседство могат да се намират десетки промишлени, комунално – битови и
други обекти, различни транспортни магистрали на икономическата
инфраструктура. Има случаи, при които са се сменили няколко
собственици и ползватели на дадената територия. В продължение на
няколко десетилетия „амортизацията― на основните фондове, под влияние
на техногенните замърсявания може да бъде съществена (разрушаване на
здания и съоръжения, на оборудване, в резултат на замърсяване на
атмосферния въздух). Такива са последствията и при аварии на ядрени
съоръжения. Резултатът от тях може да бъде радиоактивно заразяване на
всички елементи на производствено-икономическия потенциал на
организацията.
В някои отрасли се отчита т.нар. елемент на екологични условия в
стопанската дейност. Най-силно е неговото влияние в селското
стопанство. Възможна е ситуация, когато качеството на основното
средство на труда – земята, ще бъде най-високо, но все въпреки това
условията за земеделие да бъдат неблагоприятни. Такива могат да бъдат
високата влажност на почвите, ниски средногодишни температури, а могат
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да се създават и в резултат на безконтролното развитие на техносферата.
Негативно влияние върху екологичните условия в аграрния сектор са
киселинните дъждове, фитохимичният смог, локалните изменения на
климата в резултат на работата на съоръженията на хидротехническите
обекти, промяната в режима на подпочвените води и т.н. От
ръководителите в отрасъла се изисква добро познаване на екологичните
въпроси, опит в екологичния мениджмънт, целенасочени усилия за
изпълнение на екологичните въпроси и норми.
Вероятността за нарушаване на екологичните закони и норми поради
небрежност, недостатъчна
квалификация
на
специалистите
в
управленските нива, липсата на необходимите ресурси и на други
вътрешни причини може да се квалифицира като екологичен, или по-точно
еко-нормативен риск. Най-често те възникват не във връзка със спазването
на регламентираните екологични закони и норми, а във връзка с екосоциалната среда. Става дума за неочаквани, трудно прогнозируеми
изменения на правните екологични рамки – риск за изменение на
екологичното законодателство. Това затруднява дългосрочното
планиране и генерира допълнителни разходи (във връзка с необходимостта
от промяна на оборудването или добавяне на допълнителни компоненти в
технологичния процес).
В Стратегията за национална сигурност един от рисковете с найвисок приоритет е „засилено влияние на парниковия ефект, неикономично
изразходване на природните ресурси, трайно увеличаване на
замърсеността на въздуха и водата от вредни емисии―. В противовес се
предвиждат редица действия за намаляване на антропогенното
замърсяване и преодоляване на евентуалните последствия. В горивните
процеси при изгарянето на твърди и течни горива като въглища и мазут се
отделят големи количества киселинни оксиди, токсични метали, прах и
други вредни вещества. Замяната на традиционните енергоносители с
природен газ води до намаляване на вредните емисии и парникови газове,
отделяни от горивните инсталации и до подобряване на параметрите на
компонентите на околната среда.
Екологичният ефект, който се цели, е свързан с:
– намаляване на общото количество емисии;
– елиминиране на емисии от серни оксиди, прах и сажди;
– намаляване над два пъти на емисиите от СО2;
– избягване на необходимостта от сгуроотводи;
– избягване на възможните разливи, възникващи при преноса на
течни горива.
Социалният ефект е свързан с нарастване на инвестиционната
стойност и привлекателност на съответните източници, както и с
възможности за подобряване на условията на труд чрез внедряване на
съвременни енергоефективни технологии. От другата гледна точка – на
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потребителите, ефекта се състои в снижаване на разходите за отопление
(по-ниска цена на природния газ и повишената енергийна ефективност на
горивните инсталации) и повишаване на комфорта на живот.
Здравният ефект, който се очаква вследствие на подобряване на
качеството на атмосферния въздух, на санитарно-хигиенните условия и повисокия жизнен стандарт, е в намаляването на здравния риск на
населението от заболявания, причинени от замърсяването на въздуха
(каквито са остри инфекции на горните дихателни пътища, остър бронхит,
бронхиална астма, пневмонии, хроничен фарингит и др.).
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8. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Терминът „управление на риска― се отнася до системно прилагане на
принципи, подход и процедури към задачите по идентифициране и оценка на
риска с последващо планиране и прилагане на мерките за манипулиране на
риска. Това обезпечава по-добър порядък за вземане на управленски решения.
Управлението на риска се определя от ISO 8402:1995/BS 4778 като
„процес, чрез който се приемат решения за поемане на известен или
оценен риск и/или прилагане на мерки за намаляване на последиците или
вероятността за сбъдване на риска―. Стратегиите за управление на риска
включват прехвърляне на риска към друга страна, с цел избягване на
риска, а също така и към намаляване на отрицателния ефект на риска и
приемане на някои или всички последици от даден риск. Целта е да се
поддържа по-добро вземане на управленски решения чрез по-добро
разбиране на рисковете и тяхното вероятно въздействие.
Необходимостта от стабилизиране и постепенно подобряване на
състоянието на компонентите на околната среда е несъмнена и неотложна.
Международни и национални институции и организации, включително
структури на ЕС създават и използват различни инструменти за
редуциране на екологичните рискове. Но опитът в областта на тяхното
управление показва, че дори да е идентифициран и оценен риска и да са
установени стандарти и практики за редуцирането му, те не са
универсални.
Измеренията и последиците от тях варират и като технически
параметри, и като субективни преценки на населението и социална цена.
За да бъдат ефективни управленските решения и действия те задължително
трябва да са съобразени със социалния контекст, както беше подчертано в
предходния параграф.
Управлението на риска е циклична практика, целяща управлението и
ефективния контрол на рисковете за организацията. Тя включва:
– анализ и определяне на реализираните като следствие от рисковете
загуби;
– подбор на подходящите мерки за контрол на рисковете;
– прилагане на избраните мерки;
– наблюдение на резултатите, преглед на взетите решения и при
необходимост, извършване на промени;
Основният резултат от управлението е изготвяне на стратегии за
справянето с тях.
8.1. Способи за управление на риска
Непрекъснато променяните и усъвършенствани дейности и мерки по
управление на екологичните рискове най-общо се класифицират в три групи:
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Превантивни – към тази група се отнасят:
– предотвратяване на различните причини за възникване на
екологично – опасни явления (технически, технологични, човешки);
– проектиране на производствени системи, които не инициират
опасни явления;
– ограничаване на емисиите на рискови фактори в околната среда чрез
подходящи технически, технологични, организационни или други решения.
Корекционно-редуциращи:
– ограничаване разпространението на замърсителите в околната среда;
– рационално планиране местоположението на източниците на
замърсяване;
– ограничаване на пространственото съвместяване на обектите на
въздействията и зоната на разпространение на замърсителите;
– намаляване на времето на действие на емисиите на вредности.
Компенсиращи – тази група обхваща:
– ограничаване разпространението на възникналите вреди;
– възстановяване на качеството на околната среда;
– прекратяване действието на източниците на замърсяване.
Посочените дейности в управлението на екологичните рискове,
респективно управление на околната среда, могат да се класифицират и по
специфичните им съставни характеристики, а именно:
– нормативно-правни (предопределят правата и задълженията на
страните, обектите и техните участници, постановяват ограниченията за
обхвата и действията на отделните страни);
– административни (свързани с контролните функции върху
резултатите и финансовото осигуряване на дейностите по опазване на
околната среда и предотвратяване на рисковете);
– икономически (предполагат икономическо стимулиране за
редуциране на екологичните рискове, организиране на ресурсното
осигуряване, съгласуване икономическите и екологичните интереси на
обществото);
– технологични (дефинират областите на техниката за опазване на
околната среда, намаляване на потенциално-възможните вреди,
ликвидиране на последствията и възстановяване на щетите).
Изборът на стратегия за управление на рисковете, се съобразява с
възможностите за икономически загуби, които възникват поради
влошаване характеристиките на околната среда. Стратегията се съобразява
и с ограниченията, които се налагат от нормативно-правните,
административните и икономически правила за регулиране, както и от
нивото на научно-техническото развитие.
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8.2. Оценка на екологичния риск
За планиране и прилагане на адекватни мерки за управление
(минимизиране) на риска след идентифицирането му той трябва да бъде
обективно оценен.
Оценката на екологичния риск е изследване, при което фактите и
прогнозите се използват за оценяване потенциално вредното въздействие
върху околната среда на различните аспекти на въздействията върху нея.
Оценката на риска за околната среда се извършва на три етапа:
– формулиране на екологичните проблеми;
– анализ на риска;
– оценка на риска.
Първи етап – формулиране на проблема
Оценката на риска, необходима за неговото управление се базира на
анализа на информацията за екологичния обект:
Кой, какво, къде е изложен на риск?
Това може да бъде отделен индивид, популация или населението в
определен район. Важна подробност е възрастта, дали представителите,
върху които се въздейства са непълнолетни, млади или възрастни. Също
така значение имат и допълнителните подробности, определящи
подгрупите като уязвими (например поради генетични причини) или пък
изложени на висока експозиция (обусловена от географското място).
Съществуват и много разнообразни видове със специфична
чувствителност към определени вещества или въздействия. Норката
например е особено чувствителна към полихлорирани бифенили.
Какви са заплахите за изследваната среда?
След като е определен обекта следва да се изясни вида на заплахата.
Негативното въздействие (стресор) може да е резултат от химически
въздействия (на един или множество химикали, в това число и с на
кумулативен ефект); физическо, изразяващо се в промяна на някои от
показателите на жизнената средата; микробиологични или биологични в
резултат на заразни болести или нашествие на конкурентни видове);
хранителни (напр. здравословно състояние или състояние на метаболизма).
Локализиране на заплахата?
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От конкретния източник могат да се отделят емисии или отпадни
води; замърсяване, идващо от изоставени площадки, на които се складират
опасни материали или отпадъци – точкови източници. Друга възможност
са емисии от транспорт, отпадъци от селскостопански дейности или
природни източници. Примери за въздействията на най-масово
разпространените стресори върху компонентите на средата са посочени в
таблица 3.
Таблица 3
Последствия за компонентите на ОС от различни аспекти
на въздействие
ИЗТОЧНИЦИ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Отпадни води

Отпадъци

Медицински (клинични)
отпадъци

Опасни материали

Гориво-смазочни
материали
Влошено качество на
въздуха

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОС
Замърсяват почвата, заразяват водата
(водни обекти, подземни води и др.).
Предизвикват смущения при дивата
растителност, други замърсявания
Замърсяват почвата, заразяват водата
(водни обекти, подземни води и др.)
Предизвикват смущения при дивата
растителност, други замърсявания
Привличат дивите животни
Предизвикват щети на флората и фауната
Замърсяват почвата и водата
Допринасят за разпространение на зарази и
затрудняват контрола на вредителите
Замърсяват почвата, заразяват водата
(водни обекти, подземни води и др.)
Предизвикват смущения при дивата
растителност, други замърсявания
Разстройват и смущават местната флора и
фауна
Заразяват растителността
Радиоактивно замърсяване на почва,
растителност, инфраструктура и др.
Замърсяване на почвата
Замърсяване на водата (водни обекти,
подземни води и др.)
Заразяване на растителността
Замърсяване на въздуха (смог, прах,
частици вещества и др.)
Ограничаването на видимостта
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Шум

Наличие на миризми
Вредни газове
Шумово
замърсяване
в
природата,
разстройване на флората и фауната

По какъв начин въздейства, как протича експозицията?
Реалната проява на заплахата е в резултат на достигане на
въздействието върху обекта и времето, през което той е подложен на
влияние.
Пътищата за това, както се вижда от таблицата, могат да са
изключително разнообразни, да са един или повече: въздух, повърхностни
или подпочвени води, почва, твърди отпадъци, храна.
Излагането на негативно въздействие често е резултат от поглъщане
на храна и вода, контакт с кожата, вдишване, поглъщане при други
дейности (при животните например “почистване“ на пера, козина и др.).
Какво физиологичното действие на негативното въздействие за
околната среда и как това се отразява на фактори като жизнено
развитие, генетични особености, видови разлики и т.н.?
Отговорите на поредния въпрос следва да дадат информация относно
евентуалните промени в изследвания организъм при въздействието, дали
то е ограничено или се разпростира и извън него, как се отразява на
метаболизма – организмът справя ли се с въздействието и дали източникът
на въздействието напуска организма (изхвърляне).
Какви са екологичните последствия?
Представлява оценка на някои екологически влияния – промени в
темповете на размножаване, поява на туморни образования, влияния върху
нервната система, смъртност и др.
Колко време е нужно за проявата на негативните последствия?
Какви са последствията при въздействие през целия жизнен цикъл?
Отнася се за това какъв е периода на въздействие (времетраене):
– бързо въздействие – веднага или в рамките на часове или ден;
– нехронично – седмици или месеци (за хора – период по малък от
10% от техния живот);
– хронично – през значителна част или през целия живот ( за хора –
поне седем години);
– периодично, неравномерно.
Периодът се характеризира и по отношение на стадия на развитие.
Независимо от времетраенето въздействието може да е в критичен за

148

обекта стадий, в който е с най-неблагоприятни последствия (зародишен
стадии, детски етапи, зрялост).

Фиг. 16. Етап 1
Втори етап – анализ на риска
След изясняване на аспектите на заплахата следва анализ на
застрашения обект. До голяма степен той се изразява в определяне на
неговата уязвимост или тежестта на вероятните последствия от
реализирането на заплахата.
Ключов компонент от етапа за формулирането на проблема е
определянето на това коя екологическа единица (екологичен обект) е
важно да бъде защитена. Това може да бъде:
– конкретен вид;
– функционална група видове ( напр. рибоядни);
– групи от организми ( напр. вид безгръбначни);
– екосистема (напр. езеро);
– местообитание ( напр. влажни ливади);
– други единици.
След локализиране на застрашената единица се определя кое нейно
качество (компонент) може да бъде в опасност и е важно да се защити.
Това дава база за сравнение в оценяването на риска. Определянето на
екологичното значение в определени случаи изисква професионална
преценка, базирана на специфична информация за мястото, предварителни
проучвания, или други налични данни.
Екологичното значение може да е свързано с природата и
интензивността на влиянията, с техните пространствени и времеви
мащаби. Важна е също така и възможността за възстановяване, нивото на
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организация, което е възможно да бъде засегнато и функционалната роля
на засегнатата единица в екосистемата. Нивата на организация, които
трябва да бъдат отчетени може да бъдат повече от едно.
Рядко се случва да е очевидно кои от качествата на екосистемата са
най-значителни за функционирането
ѝ. Много често мненията на
експертите и заинтересованата общественост в тази област се различават.
Това затруднява избирането на екологичен компонент или качество, към
които да се фокусира защитата.
Основните критерии които могат да прецизират този избор са:
– екологично значение;
– чувствителност към познат или непознат източник на стрес;
– значение за целите на управлението.
Определянето на екологичните обекти с най-важно значение е
сложен процес, тъй като учените, обществеността и мениджърите,
управляващи екологичния риск, ги определят по различни критерии.
Възможните примери включват:
– застрашени видове или екосистеми;
– видове с важно търговско или друго значение;
– екосистемни функции или услуги като възможности за запасяване
с храна, контрол на разливи и наводнения или хранителен кръговрат;
– естетически ценности;
– съществуването на редки видове (например орли или китове).
След като се изберат обектите за оценка, се създава концептуален
модел който дава визуална представа (карта, алгоритъм, схема) за
хипотетичните връзки между екологичните обекти единици и стресорите,
които могат да им въздействат, придружено с описание на този процес и на
рисковите проблеми. Тези модели включват информация за източниците,
за конкретния начин по който те ще се проявят (стресори), за приемащите
ги и за конкретния начин на излагане. Обобщават се предвидените влияния
върху екообекта ( крайната точка на оценяване).
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Фиг. 17. Етап 2
Фаза на анализ – определят се данните, необходими за определянето
или прогнозирането на екологичните реакции спрямо източниците на стрес
в разнообразните условия на проявата му.
Анализът е определянето на това какви растения и животни са
изложени на стресорите, до каква степен и дали това ниво на излагане
може да причини вредни екологични влияния. Използваните изчисления
могат да включват коефициенти на опасност (т.е. отношението между
концентрацията на химическия замърсител и допустимите стойности) към
големина на риска и различни параметри за определяне доколко обекта
(избрано растение или животно) е изложен на източника на стрес ( т.е.
химически замърсител) като:
– зона на използване: параметрите на зоната в която животното
пребивава големината на „животинския дом“, който се намира в нея;
– количество на храната, приемана за определен период (обикновено
един ден);
– ниво на биоакумулиране: процесът, в който химикалите се
натрупват от растението или животното директно или чрез излъчване
от замърсена среда (почва, вода или чрез приемане на храна, съдържаща
химикали);
– биоприемственост: колко лесно организмът може да поеме
конкретно замърсяване от околната среда;
– етап на развитие, в който организмът се намира – детски,
възрастен.
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Трети етап – характеризиране на риска
Резултатите от анализите в предходните фази се използват за
определяне риска за екологичните обекти. Оценителят описва риска,
определяйки степента на достоверност на резултатите, обобщава неясното,
позовавайки се на доказателствата, подкрепящи предвидените рискове и
тълкува влиянията на екологичното бедствие.
Когато се оценяват екологични рискове, факторите, които се имат в
предвид са:
– рискът еднократен ли е; веднага ли настъпва, или е хроничен;
– доколко влиянията са сериозни;
– в какъв период от време настъпват;
– колко са застрашените обекти;
– какъв е броят на организмите, изложени на риск.

Фиг. 18. Етап 3
Подходите, използвани за добиване на споменатата информация
могат да включват проучвания на място (работа на терен), категоризиране,
моделиране на процеси, които разчитат изцяло или частично на
теоретични приближения на излагането и влиянията и съпоставка на
данните за излагане и влияние (фиг. 19).
За да се постигне прозрачност, яснота, последователност и разумност
(или TCCR) в рисковото оценяване, същите тези принципи трябва да се
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прилагат във всички предходни стъпки в оценката на екологичния риск,
които водят до охарактеризирането на риска.
Принципи на характеризирането на риска
Характеризирането на риска определя рамките на оценката,
представя ясно резултатите, изразява главните предположения, неясноти и
алтернативи и отделя научните заключения от политическите оценки в
съответствие със следните принципи:
Прозрачност (Transparency). Характеризирането трябва изцяло и
изрично да разкрива използваните методи за оценка на риска, основните
предположения, логика, обосновка, направените екстраполации, неясноти
и общата тежест (значение) на всяка стъпка в оценката.
Яснота (Clarity). Резултатът от рисковото оценяване трябва да бъде
разбираем от всички в рамките и извън рамките на процеса на оценка.
Документите трябва да не съдържат жаргон, а текстуалната и графична
част да са ясни за потребителите.
Последователност (Consistent). Рисковото оценяване трябва да се
проведе и представи по начин, съответстващ на политиката на съответната
организация и в съответствие с другите оценявания на риск от подобен
тип.
Разумност (Reasonable). Рисковото оценяване трябва да бъде
проведено на основата на обективна преценка, чрез методи и допускания,
отговарящи на използваната методика и проведено по общоприет и
завършен начин.

Фиг. 19. Методи за оценка на риска
Събирането и анализът на информацията за околната среда в
изследвания район представляват основата, върху която се изгражда
системата за управление на средата (в частност на риска). За да бъдат
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получени възможно най-подробни данни на обектите48 се извършва
базисно проучване. Те в последствие се използват за оценка на средата.
Таблица 4
Примерни изходни данни за базисно проучване
ДАННИ ЗА ОЦЕНКАТА
ЕКОЛОГИЧЕН ОБЕКТ
Екосистеми
Растителни видове
Животински видове
Чувствителни екосистеми
Други
Информация за климата

В резервати, защитени зони,
зони от „Натура 2000― и др.
Температура
Скорост на вятъра
Направление на вятъра
Влажност
Качество на въздуха
Миризма/изпарения/дим/прах
Климатични особености
(например катабатичен
вятър)

Разположение на обекта (координати)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(СТРЕСОРИ)
Сгради, конструкции, съоръжения в зоната
Описание на предназначението им
Отпадъци от неизправна канализация
Изоставен или прекъснат канал
Ревизионни шахти
Материали, съдържащи азбест
Застояли (топли) води, среда за
развитие на Legionella bacteria
Вътрешна вентилация
48

Обект – точно определен географски район, който се намира под управленския
контрол на дадена организация, обхващащ дейност, продукти и услуги, включително
цялата инфраструктура, оборудване и материали. Обектът е най-малката единица,
която може да бъде регистрирана.
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Изходяща канализация от перални и др.
(отбелязване на връзката
с шахтата)
Устройства, използващи материали с
полихлорирани бифенили
Изолация с формалдехидна пяна
Други
Гробища
Райони, в които са водени бойни
действия
Масови гробове
Наличие на невзривени взривни
устройства/мини
Паметници
Археологически забележителности
Други
География
Околности (координати)
Мини в околността (координати)
Рафинерии в околността (координати)
Източници на шум в околността
(координати)
Хидрогеология
Питейна вода
Източници за снабдяване
Контролирани водоизточници
Състав на почвата
Образец от почвения слой
Водоносни хоризонти
Високи нива на риск в съседство
Познати опасни материали, третирани в
зоната
Информация за разливи
Подземни резервоари,
координати, брой, съдържание
Местни практики
Отпадъци – събиране и изхвърляне
Канализационни отпадъци и утайки,
обработка и изхвърляне
Механизми за намаляване
на замърсяването
Складиране на ГСМ
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Складиране на използвани смазочни
материали, антифриз, батерии,
химикали
Използвани препарати за почистване
Използване на вещества, разрушаващи
озоновия слой
Локално електроснабдяване
Топография
Съществуващи речни корита или
застояли води
Възможности за наводнения
Разстояние до открити водоизточници
Възможности за оттичане
Помийни ями
Наклони, скатове
Застояли води
Информация за замърсяване
Петролно оцветяване на водата
Наблюдавани инциденти
Петна/оцветяване/обезцветяване
на почвата
Доказателства (информация)
за петролно замърсяване (описание на
ситуацията при замърсяване – твърди,
разлети или свободно течащи
продукти и вид на замърсяването)
Получената информация се анализира от гледна точка на
въздействието на аспектите върху компонентите. В матрицата (табл.5) те
се отбелязват като ефекти с потенциално значение (X), без значение (–)
или ефекти с незначително влияние (U) върху екологичния обект. За
оценката се използват мненията на експерти от различни области, както и
подходящи методики в зависимост от наличното време за провеждане на
изследването, целите му, възможностите за мониторинг и др.
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Таблица 5
Матрица за оценка на въздействията върху средата

Релеф

Шум
Сухоземни
животни
Сухоземни
местообитания

Водни животни

U
–
U

X
U
U

X
X
U

U
U
U

–
U
X

U
X
–

X
U
X

X
U
X

X
X
X

Растения

Почви

–
X
X

Водни
местообитания
Птици
Птичи
местообитания

Подземни води

...

Повърхностни
води

Елементи
на
въздействие

Атмосферен въздух

Оценка на компонентите на екосистемите
физически
биологични

X –
U X
X –

U
U
X

След като са събрани необходимите данни, за да се вземат решения,
минимизиращи заплахите за околната среда, техните аспекти и
въздействия, те се използват за оценка на риска. В зависимост от целите, за
които са създадени, методиките използват различни критерии за
определяне на нивата на заплахата, вероятността (честотата) за възникване
и тежестта на последствията от негативното събитие. Получените
стойности се заместват в матрица за оценка, вариант за каквато е
представен в таблица 6.
Таблица 6
Матрица за оценка на екологичния риск
Ниво
на заплахата

Вероятност
Често

Бедствие
Критична
Пределна
Незначителна
Оценка на риска

Вероятно

изключително изключително
висок
висок
изключително
висок
висок
висок
умерен
умерен
слаб

От време
на време

Рядко

Слабо
вероятно

висок

висок

умерен

висок

умерен

слаб

умерен
слаб

слаб
слаб

слаб
слаб
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Управлението на екологичния риск се изразява в системно прилагане
на принципи, подход и процедури в съответствие с взети управленски
решения за манипулиране на риска. Крайната цел е да се намали
уязвимостта на екологичния обект, да се избегне въздействието на
негативните за него фактори (стресори). Друг подход в управлението е
контрол върху излагането на обекта на конкретно въздействие и
последващи дейности за неутрализиране на резултатите от него и
възстановяване.
Управлението на екологичния риск има за цел снижаване на
ефектите от въздействията на различните аспекти на средата върху
екосистемите или отделни техни компоненти. Пълното елиминиране на
заплахите е невъзможно. Посочената цел може да се постигне или чрез
тяхното избягване или чрез ограничаването им и ликвидирането на
последствията след това.
Изграждането на адекватна и действаща институционалнонормативна система в държавата е необходимо условие и база за
управление на екологичните рискове. При наличието и на преден план
излизат въпроси около функционирането и неговата ефективност, защото
от тях зависи всеки елемент, всеки етап от управлението на екологичните
рискове – идентификация, оценка, реакция, оценка на реакцията.
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9. СТРУКТУРИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНЦИДЕНТИ.
ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
Анализираните дотук отношения в екосистемите и последствията от
тях за компонентите им и в крайна сметка за системите като цяло дават
основание за обобщението, че екологичните конфликти в биосферата в
крайна сметка са техногенни – произтичат от недостатъчното познаване
или неприлагане по различни причини на знанията за взаимодействията на
човека с природата. Дори и при бедствие с природен характер е
невъзможно последствията от него да не се отразят върху елементите на
техносферата и от там – на околната среда. Красноречив пример за това е
аварията в японската атомна електроцентрала Фукушима. Очевидно е, че
навлизането на технологиите сред хората и създаването на изкуствен свят,
без аналог в природата е предпоставка за екологичен конфликт. Свързан
със съвременната икономика и политика той води до влошаване на
здравето на населението, рязко намаляване на продължителността на
живота в определени области и възникване на нови социално уязвими
групи в обществото. Многобройните негативни въздействия, независимо
дали са резултат от експлоатацията на производствени или от авария в тях
са предпоставка за екологична криза във взаимоотношенията общество –
природа в процеса на използване и опазване на околната среда.
По смисъла на закона екологични са щетите, нанесени върху
защитените видове и природни местообитания, довели до значително
отрицателно въздействие върху достигането или запазването на тяхното
благоприятно консервационно състояние.
За водите резултатът е значително отрицателно въздействие върху
състоянието на повърхностните и подземните води, за почвите това е
наличието на значителен риск за човешкото здраве в резултат на
замърсяване чрез пряко или непряко въвеждане на вещества, препарати,
организми или микроорганизми.
Реакцията при екологичните рискове има за свой субект институции,
неправителствени организации, индивиди. Реакцията може да е насочена
към източника на риска, към причините, които пораждат или могат да
породят риск, към самия риск, към негови последици. В случая става дума
за реакция към риска и последствията от него.
Възникването на инцидент или авария означава реализиране на
вероятността като компонента на риска. За неговото минимизиране в такъв
случай усилията могат да се съсредоточат върху другия компонент –
последствията. Овладяването и преодоляването на последствията от тях до
голяма степен се осъществяват от единната спасителна система (ЕСС).
Нейната основна цел е да осигури надеждна защита на живота, здравето и
имуществото на населението, територията, околната среда, културните и
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материалните ценности на страната. За осъществяването ѝ се осигуряват
поддържане на постоянна готовност за действие и способност за
своевременно реагиране, ясно и точно определяне на задълженията на
всички нива и ефективно използване на наличните ресурси на отделните
институции. Дейностите, пряко свързани с екологичната сигурност са
овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; радиационна,
химическа и биологична защита при инциденти и аварии с опасни
вещества и материали; ограничаване и ликвидиране на пожари. Разбира се
те са съпътствани от много други, които имат косвено отношение към
постигането на състояние на сигурност. Такива са предупреждението и
оповестяването; защитата срещу взривни вещества и боеприпаси;
извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и други
операции, свързани със защитата.
Многообразните аспекти на въздействие изискват всеобхватни
усилия за решение на проблема. За това освен Министерството на
вътрешните работи, неговите областни дирекции, Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението―, центровете за спешна
медицинска помощ и Дирекция „Национална система 112― (елементите на
ЕСС) в процеса се включват и други, различни във функционално
отношение структури.
Основните задължения и отговорности на институциите са
разгледани в следващите параграфи. Състава, структурите и функциите
им, както и отговорностите на ангажираните длъжностни лица са
представени съгласно моментното състояние. Те могат да се променят
по конюнктурни причини, но същността на дейностите принципно не се
променя.
9.1. Министерство на вътрешните работи (МВР)
Министерството провежда държавната политика по защита при
бедствия. Чрез него се осъществява взаимодействието между органите на
изпълнителната власт, юридическите лица и неправителствени
организации при извършването на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни дейности на мястото на катастрофата. До голяма степен
те зависят от наличието на актуална информация, чието събиране, анализ и
оценка е ангажимент на министерството. На тази основа ръководителите
организират провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни дейности на мястото на инцидента, като при това
осигуряват опазването на обществения ред.
Информацията е необходима и на засегнатите от инцидента и за
целта МВР организира информирането на населението чрез средствата за
масово осведомяване за възникналото събитие, предприетите мерки за
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овладяване на обстановката и за правилата за действие и поведение в
района на катастрофата.
Структурите на МВР оказват съдействие на областната и общинска
администрация (част от другите участници в процеса) по организацията на
движението, безопасността на населението при евакуация, издирване на
пострадали и идентификация на починали граждани в засегнатия район.
Други участници, чиято дейност е необходимо да се подпомага, са
правителствени и неправителствени организации при оказване
хуманитарна помощ на населението в района на катастрофата.
Министерството организира функционирането и експлоатацията на
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при
бедствия (НСРПОБ). Предназначена е за индивидуално предупреждение и
оповестяване. Функционира посредством база данни, включваща и
предварително дефинирани групи за оповестяване. Капацитетът на
системата е до 28 000 длъжностни лица. За всяко лице могат да бъдат
въведени до 4 телефонни номера.
Ранно предупреждение и оповестяване се осъществява на
национално равнище, като се сформират групи на национално и на
областно ниво. На национално равнище са:
1. Президентът, председателят на Народното събрание, министърпредседателят, министрите.
2. Националният щаб за защита при бедствия и експертни групи.
3. Министерствата, държавните и изпълнителните агенции и
комисии.
На областно равнище са:
1. Областната администрация.
2. Щабът за изпълнение на областния план.
3. Общинската администрация.
4. Щабът за изпълнение на общинския план.
5. Кметството.;
6. Съставните части на ЕСС на областно и общинско ниво.
9.2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ)
Друга структура, която не е част от ЕСС, но е с ключово значение за
намаляване на рисковете от екологични инциденти, е Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. Неговите органи поддържат
готовност и създават необходимата организация за действия на държавно
предприятие (ДП) „Строителство и възстановяване― и строителите,
включени в Централния професионален регистър на строителя.
Отговорност на структурата е защитата на водоизточниците и
водоснабдителните системи, в района на инцидентите, които са
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собственост на държавата или с държавно участие. Освен това организира
снабдяването с питейна вода, вода за пожарогасене и за провеждане на
обеззаразяване в зоната на бедствието, ако ВиК дружествата са с държавно
участие. Съвместните им действия с формированията на ЕСС са свързани с
осигуряване на достъп до мястото на катастрофата през горските
територии. МРРБ поддържа републиканската пътна мрежа, маршрутите за
евакуиране на населението и за въвеждане на силите за извършване на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи чрез пътно
строителните и пътно поддържащи дружества, сключили договори за
поддържане на пътната инфраструктура с Агенция „Пътна
инфраструктура―.
Министерството координира участието на дружества със
строително-монтажна дейност във възстановителните работи,·по
осигуряване производството и доставката на основни строителни
материали за неотложните аварийно-възстановителни работи.
Задачи по националния и областните планове за провеждане на
спасителни
и
неотложни
аварийно-възстановителни
работи
министерството изпълнява чрез ДП „Строителство и възстановяване―.
9.3. Министерство на здравеопазването (МЗ)
Министерството прогнозира и оценява общата и медицинската
обстановка, възникваща в резултат на неблагоприятното екологично
събитие. В резултат на оценката подготвя здравните и лечебни заведения и
медицинските екипи за действие при възникналата ситуация и създава
организация за медицинското осигуряване на населението на територията
на съответната област/община.
9.4. Министерство на отбраната (МО)
Българската армия подготвя, поддържа в готовност и участва с
формирования за оказване помощ на населението при бедствия в рамките
на съществуващите способности, съгласно разработените планове.
За тази цел се формират, подготвят и поддържат в готовност сили и
средства за участие в действията за оказване помощ на населението при
бедствия на територията на цялата страна. Министерството на отбраната
координира взаимодействието и участието на формированията за
овладяване и преодоляване на последствията от бедствия (ФОППБ) с
останалите сили от единната спасителна система.
При възникване на радиационни аварии и аварии свързани с
изтичане на токсични индустриални материали и биологически агенти
военните формирования провеждат радиационно, химическо и
биологическо разузнаване и наблюдение, съчетано със своевременно
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предупреждаване на застрашените военни формирования и оказват помощ
на населението при ликвидиране на последствията от инцидента.
В случай на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй― формированията
имат готовност да развърнат пунктове за специална обработка (ПуСО) на
основните входно-изходни пътища с готовност за извършване на
специална и санитарна обработка за защитата на населението, техниката,
материални и културни ценности.
Структурите на МО организират и водят радиационно разузнаване
по основните маршрути за евакуация или в заповяданата от ръководителя
на операцията зона за отговорност. Те имат готовност за оказване помощ
на населението при евентуални промишлени аварии в рамките на
административните области, в които са пунктовете им за постоянна
дислокация, а при необходимост и на територията на цялата страна.
9.5. Министерство на транспорта, информационните технологии
и съобщенията (МТИТС)
Министерството анализира възможните източници на рискове и
извършва превантивна дейност за отстраняване или ограничаване
въздействието на рисковите фактори, които биха могли да доведат до
усложняване на екологичната обстановката в района на инцидента. То
създава организация за нормалното функциониране в района на
републиканската пътна мрежа, на електронно съобщителните мрежи
(ЕСМ), на комуникационните и информационни системи и предлагат
решения за използване на видовете транспорт, комуникационните мрежи и
системи и поддържа в готовност държавните предприятия и търговски
дружества от отрасъл „Транспорт― и отрасъл „Съобщения― за действия в
райони на инциденти. Като превантивни дейности министерството е
отговорно за отстраняването на предпоставките, които могат да доведат до
възникване негативни последствия и критични ситуации.
Негови представители съвместно с министъра на вътрешните работи
и министъра на регионалното развитие и благоустройството съдействат за
осигуряване на реда при използване на транспортните комуникации за при
придвижването на силите за реагиране, евакуация на населението и
превозване на товари в района на възникналото бедствие. Поддържа
обобщена информация за наличните транспортни средства по видовете
транспорт, области и региони, която да се използва при усложнение на
обстановката. Специфичните неотложни аварийно-възстановителни работи
по съобщителната инфраструктура при необходимост, както и
експлоатацията и поддържането на ЕСМ за националната сигурност в
района на инцидента се провеждат чрез ДП „Транспортно строителство и
възстановяване― и ДП „Съобщително строителство и възстановяване―. На
основание на Закона за автомобилните превози министерството отправя
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искане към превозвачите за предоставяне на транспортни средства при
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
и при евакуация на хора, животни и материални ценности.
9.6. Министерство на икономиката
То предоставя информация на органите по осигуряване населението
с необходимите хранителни стоки и продукти от първа необходимост чрез
Държавната комисия за стоковите борси и тържища при използване
наличните складови запаси на територията на страната.
9.7. Министерство на енергетиката
Приоритет на това министерство е идентификацията на заплахите за
състоянието и сигурността на работата на електроенергийната система на
страната в района на инцидента и осигуряване на нормалното ѝ
функциониране. За целта се осигуряват необходимите ресурси, суровини,
материали и резервни части за безаварийното ѝ функциониране и за
задоволяване на обществените потребности от електроенергия. При
необходимост въвежда ограничителен режим за снабдяването с
електрическа енергия, в съответствие с разпоредбите на Закона за
енергетиката и създадените след катастрофата условия.
9.8. Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Докато дейностите на изброените до тук структури до голяма степен
осигуряват общите условия за адекватна реакция МОСВ фокусира
усилията на своите изпълнители върху специфични в екологично
отношение процедури.
Първо се извършва анализ на възможните източници на рискове и
превантивна дейност за отстраняване или ограничаване въздействието на
рисковите фактори, които биха могли да предизвикат замърсяване или
увреждане на околната среда. Предоставят се данни за състоянието на
околната среда в съответствие с подписаните международни договори, по
които Република България е страна. Началникът на отдел „Връзки с
обществеността и протокол― изразява официалната позиция по различни
въпроси от политиката или текущата дейност, като предоставя
информация относно настъпило замърсяване или увреждане на околната
среда, а при стихийни бедствия, производствени аварии и пожари – за
предприетите мерки за тяхното ограничаване и отстраняване и за
изискванията към поведението на гражданите; за наличието на
непосредствена опасност от съществено замърсяване или увреждане на
околната среда.
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В обратния случай – при установяване на непосредствена заплаха
или при причинени екологични щети на територията на Република
България от дейности, извършвани на територията на държава – член на
Европейския съюз, министърът на околната среда и водите предоставя на
Европейската комисия необходимата информация по проблема.
В Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и
отстраняването на екологични щети е уточнен реда за докладване до
Европейската комисия, регламентиран е реда и правомощията по
отношение на контрола и произтичащите принудителни административни
мерки и административно наказателна отговорност.
Дирекция „Стопанска дейност, човешки ресурси, канцелария и
информационно обслужване― участва в координирането и осъществява
взаимодействието с останалите компетентни органи.
Методическото ръководство на дейността на РИОСВ при възникване
на аварийни ситуации и замърсявания на околната среда се провежда от
Дирекция „Политики по околната среда―.
Специализираната администрация на регионалните инспекции е
организирана в два отдела. Отдел „Превантивна дейност― и отдел
„Контрол на околната среда―. Вторият извършва дейности, свързани с
управление на опасни химични вещества и смеси и предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества чрез своите функционални направления
„Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори―,
„Опазване на водите―, „Управление на отпадъците и опазване на почвите―,
„Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ),
екологична отговорност и доброволни ангажименти―, „Опасни химични
вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични
вещества―. При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи,
информационни и контролни функции. По отношение на регулиращите
изпълнява произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни
актове задачи като участие с един или няколко представители във
междуправителствените и междуведомствените комисии по екологични
проблеми на прилежащата територия; областни комисии за защита на
населението при бедствия, аварии и катастрофи; разработване на планове
за действие при екологични инциденти.
При осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол
РИОСВ извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на анализи
от лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от
законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и за
замърсяването на водни обекти при аварийни ситуации и залпови
изпускания.
Директорът на РИОСВ предоставя ежедневна информация в случай
на възникнали аварии и неотложни екологични проблеми, както и за
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състоянието на обекти под специално наблюдение; координира с други
регионални звена действия при екологични инциденти и други големи
аварии и природни бедствия.
Директорът на басейнова дирекция уведомява водоползвателите при
настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на реката,
за характера на замърсяването и за мерките, които биха могли за вземат за
намаляване на вредите от замърсяването.
9.9. Министър на земеделието и храните
Чрез поверената му институция министърът поддържа в готовност
сили и средства и осигурява участието на подчинените си структури като
съставна част на единната спасителна система при провеждането на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и подпомага
екипите от ЕСС при осигуряване на достъп до мястото на катастрофата
през горските територии.
Той утвърждава процедури за вземане и анализ на проби от почви,
растения, води и храни от животински и не животински произход при
съмнения или при вече възникнало огнище на химическо заразяване в
района на бедствието и организира ветеринарномедицинската и
растително-защитна дейност.
При необходимост организира евакуация на растителен и
животински генофонд от района, засегнат от възникнала екологична
катастрофа и създава организация по осъществяването на мероприятия за
обезопасяване на земеделските масиви в района.
9.10. Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)
към БАН
Институтът прогнозира метеорологична обстановка в района,
засегнат от последствията на инцидента и информира заинтересованите
държавни органи за очакваното ѝ развитие.
9.11. Областен управител
Той организира и участва в ръководството на защитата при бедствия
в областта. Осъществява контрола на подготовката за действие,
извършвана от областната администрация, териториалните звена на
министерствата и ведомствата, юридическите и физическите лица в
областта. Създава организация за оповестяване в областта или засегнатите
общини от областта, при възникване на бедствена екологична ситуация.
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9.12. Кмет на община
Участва в разработването и контролира заедно с другите органи на
плановете за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови
замърсявания на територията на общината. организира и ръководи
защитата при възникване на бедствена ситуация, като въвежда в действие
плана за защита при бедствия на общината, както и осигурява резерв за
неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на
населението. Той уведомява оперативния център на РДПБЗН за възникнал
инцидент. На основание Закона за автомобилните превози отправя искане
към превозвачите за предоставяне на транспортни средства при
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
на мястото на намесата. Когато ВиК дружествата са с общинско участие
кметът организира снабдяването с питейна вода, вода за пожарогасене и за
провеждане на обеззаразяване на мястото на намесата и изпраща, при
поискване, доброволни формирования за участие в спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни, съгласно ЗЗБ и ЗМВР.
9.13. Оператор
Операторът е физическо или юридическо лице, което експлоатира,
контролира експлоатацията или се разпорежда и взема решения относно
настоящото или бъдещото функциониране на определено собствено
предприятие, съоръжение и/или инсталация, включително част от нея.
Съгласно закона операторите незабавно предприемат превантивни
мерки, когато в резултат на дейността им е възникнала непосредствена
заплаха за екологични щети.
В определени случаи превантивни мерки могат да се приложат след
издадена заповед от компетентния орган.
Разпоредбите на закона гласят, че при настъпване на екологични
щети операторът е длъжен освен да информира съответния компетентен
орган за причинените екологични щети и да предприеме всички
приложими мерки за контрол, улавяне, премахване на замърсителите или
други фактори, да предприеме необходимите оздравителни мерки.
Преди определяне на оздравителните мерки компетентният орган
може да извършва проверка на място и да дава задължителни предписания,
както и да изисква допълнителна информация, която операторът представя
в срок 10 дни.
Заповед за прилагането на оздравителните мерки се извършва след
издаване на заповед по съответен ред.
Разходите за прилагане на превантивни и оздравителни мерки са за
сметка на операторите, в резултат на чиято дейност е възникнала
непосредствена заплаха или са причинени екологични щети, с изключение
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на случаите, когато се докаже, че те са причинени от трето лице въпреки
предприемането от оператора на всички подходящи мерки. В определени
случаи операторите могат да поискат възстановяване на направените
разходи.
При аварийни или други замърсявания, когато са нарушени
установените с нормативен или индивидуален административен акт норми
на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, лицата,
извършили нарушението, както и лицата, отговорни за спазване на
нормите, са длъжни незабавно да уведомят съответните областни
управители, кметовете на съответните общини, РИОСВ, басейновите
дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а при
промяна на радиационната обстановка – и Агенцията за ядрено
регулиране.
При възникване на голяма авария операторът на предприятие и/или
съоръжение, незабавно уведомява председателя на областния съвет по
сигурност. След възникване на голяма авария веднага, след като тя стане
факт той предоставя информация за:
– обстоятелствата по възникването на аварията;
– опасните вещества, предизвикали възникването на аварията или
утежняващи последствията от нея;
– наличните данни, позволяващи да се оценят последствията от
аварията за живота и здравето на хората и за околната среда;
– предприетите действия непосредствено след възникване на
аварията;
– предвидените мерки за предотвратяване на повторно възникване на
авария;
– предвидените мерки за ограничаване на последствията от аварията.
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10. СИСТЕМИ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ
Мониторингът представлява комплексна система за наблюдение,
оценка и прогнозиране на промените на състоянието на околната среда под
влияние на антропогенните фактори. Същността му не включва
управлението на качеството на средата. Терминът се популяризира през
1972 г. по време на Стокхолмската конференция като противовес или
допълнение на термина ―контрол―, който предполага и активни действия.
Мониторингът на околната среда може да бъде характеризиран като
система от многократни наблюдения върху компонентите на околната
среда в пространството и времето с определени цели в съответствие с
предварително подготвени програми. Системите, обект на мониторинга,
могат да са природни, антропогенни или природно-антропогенни системи.
Очевидно е, че антропогенното въздействие върху околната среда
има предимно негативни последици. Съществува разлика между
естествените промени в биосферата и тези в резултат на антропогенно
въздействие.
Естествените причини, променящи околната среда, се изразяват в
промяна на температура, влажност, сезонни изменения на биомасата
(растения и животни) и др. Характерно за тях е възстановяването по
естествен начин до първоначалното им състояние след достигане на
определена граница. Изменението на климата действа в течение на
продължителен период от време, докато въздействията, резултат от
човешките дейности предизвикват съществени изменения в околната среда
при относително краткотрайно влияние.
За ясното разграничаване на двата вида изменения в околната среда е
необходима детайлна информация за състоянието на биосферата, което
налага нейното наблюдение. Такава система за многократни наблюдения
на един или повече компоненти на околната среда се нарича мониторинг.
Целта е проследяване на замърсяването на околната следа и свързаните с
това фактори. Създадена като международна информационната система е
включвала наблюдение на замърсяването на почвата, водата, въздуха и
храните с химични вещества. Първоначално е била приложена през 60-те
години на миналия век в страните с интензивно използване на пестициди
(САЩ, Англия, Швеция и др.). Понастоящем функциите ѝ включват
наблюдение, регистрация и контрол на степента на замърсяване на средата
и прогнозиране на опасностите и последствията за екосистемите и
биосферата като цяло. Обект на мониторинга са практически всички
замърсители на биосферата.
Според друго определение мониторингът е система от направления,
позволяваща да се определи изменението на Биосферата под влияние на
човешката дейност.
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Етапите, през които преминава процесът са наблюдение на
факторите на средата, оценка на настъпилите в тях изменения и
прогнозиране на състоянието на околната среда за евентуални бъдещи
промени. В тази връзка е обобщението, че мониторингът е система от
наблюдения, оценка и прогнози за състоянието на околната среда.
Дейността може да се осъществи на глобално, локално или
национално равнище. Първоначално е бил въведен в пределите само на
една страна, но днес възниква необходимост от международно
сътрудничество в областта на контрола на замърсяването. Така възниква
системата на световния мониторинг, който като основен метод за
регистрация на степента на замърсяване използва метода на биологичната
индикация. В качеството си на индикатори за определяне степента на
замърсяване на средата с различни замърсители се използват много
растителни и животински видове. Задължително условие е те да са високо
чувствителни към точно определен вид замърсител, да са с висока
численост и къс репродуктивен период, да са с еднаква биологична роля в
екосистемите от различни географски райони и др. Такъв индикатор за
степента на замърсяване на атмосферния въздух с различни серни оксиди
са мъховете и лишеите. Видимо ниската им численост и лошо състояние е
сигурен показател за съдържание на високи емисии от тези вещества в
контролираната зона. Замърсяването на водоемите с различни химични
замърсители и нефтопродукти много често се индикира от водното конче.
Ларвите на този вид се развиват прикрепени към повърхността на водата и
са силно чувствителни към нейното състояние. И при най-слабото ѝ
замърсяване те прекратяват своето развитие, поради което отсъствието на
този вид около даден водоем е сигурен показател за неговото замърсяване.
Биологичната индикация дава възможност да се определи не само
състоянието на средата в даден период, но и да се следи за нейното
изменение, което създава условия за прогнозиране и своевременно
предотвратяване на отрицателните последствия от тези изменения.
Глобалната система за мониторинг на околната среда се основава на
подсистемите на националния и локалния мониторинг.
10.1. Видове мониторинг
Видовете мониторинг могат да бъдат класифицирани по
многобройни критерии. Тъй наречените универсалните видове са
споменатите вече:
Глобален мониторинг – наблюдение на базово ниво (фонов
мониторинг и импактен мониторинг). Провежда се в участъци, където
има антропогенно въздействие. Фоновият мониторинг се води в чисти
райони (различни видове защитени територии) и проучва фоновото
състояние на биосферата в тях.
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Национален мониторинг – провежда се на национална ниво. В
страната се осъществява от Националната система за мониторинг на
околната среда. Обхваща територията на цялата страна и поддържа
информационни бази данни на национално и регионално ниво.
Регионален (международен) мониторинг – включва определен
район, в който се наблюдават локални източници на замърсяване.
Според частта от биосферата, която се наблюдава се разделя на:
– абиотичен (геофизичен) мониторинг – включва изследвания на
абиотичната съставка в атмосфера, океани, почва и др.;
– биотичен (биологичен) мониторинг – определя състоянието на
биотата, реакцията на антропогенното въздействие, отклонението на
функциите на живите организми от нормалното състояние на молекулно,
клетъчно, организмово, популационно ниво и на ниво съобщества.
При изследване на съдържанието от остатъчни количества от
определен замърсител в биотичната съставка, понятието е условно, защото
на практика се прави само анализ.
Биологичен мониторинг се извършва чрез биологични индикатори –
организми, показващи чрез свои характеристики състоянието на средата.
На ниво популация се проследяват показатели като численост,
плътност, биомаса и др.
Популярна е класификация според средата в която се провежда – на
атмосферата, на хидросферата, на литосферата.
Според факторите на въздействие се следят различни видове
замърсители. Те се класифицират по остротата на своето влияние, като на
първо място се поставят токсичните вещества, на второ – вещества, които
образуват токсини при своето разпадане и т.н.
Съществуват три основни подхода при оценка на текущото и
прогнозиране на бъдещето състояние на околната среда:
1) определяне на критерии и установяване на индикатори на
състоянието на околната среда, включително и за избора тест-организми;
2) определяне на зависимостта доза-реакция (лабораторни методи и
полеви експерименти);
3) анализ на пътищата и процесите на трансформацията на
замърсителите в екосистемите.
Основната задача на мониторинга на околната среда е установяване
на измененията с антропогенен характер. Например: еутрофикацията –
към този процес се стига чрез повишаване на биогенните органични
вещества (азот), които се отделят при използването на торове, които се
отмиват и попадат във водата; подкисляване на почвите (киселинни
дъждове); топлинно замърсяване на водата и др.
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10.2. Национална система за мониторинг на околната среда
Вземането на адекватни управленски решения и мобилизирането на
необходимите ресурси за ликвидиране на последствията при инциденти от
всякакъв характер е невъзможно без обективна оценка на обстановката. В
областта на екологичната защита информацията за тази цел се осигурява
Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС).
Създадена и функционираща в съответствие със Закона за опазване на
околната среда системата осигурява своевременна и достоверна
информация за състоянието на елементите на средата и въздействащите ѝ
фактори, въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за
обосноваване на дейностите по опазване и защита. Системата се ръководи
от министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС). ИАОС администрира Националната система за
мониторинг на територията на цялата страна като осигурява материално–
техническите, методически и програмно-информационните ресурси,
необходими за нейното функциониране и развитие. Всички измервания и
наблюдения се извършват от структурите на ИАОС по единни,
унифицирани методи за пробонабиране и анализи при спазване на
процедурите за осигуряване на качеството на измерванията и данните.
Лабораториите на ИАОС са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025 –
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване
и калибриране. ИАОС поддържа информационни бази данни на
национално и регионално ниво. И на двете нива те са структурирани по
компоненти на околната среда с използване на общи номенклатури.
Оценките на състоянието на компонентите на околната среда и
докладванията на данни на национално ниво се извършват от ИАОС;
оценките на регионално ниво – от РИОСВ, оценките и докладванията на
състоянието на водните ресурси на басейново ниво – от четири басейнови
дирекции.
Системата е организирана в съответствие с глава осма от ЗООС и
включва националните мрежи за мониторинг на атмосферен въздух (фиг. 19),
води (фиг. 20), земи и почви, гори и защитени територии, биологично
разнообразие (фиг. 21), радиологичен мониторинг (фиг. 22) и мониторинг на
шума. В обхвата на НСМОС се включват и контролно-информационните
системи за емисии на вредни вещества с атмосферния въздух, емисиите на
отпадъчни води във водни обекти, информационна система за отпадъците,
информационна система за опазване на земните недра.
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10.2.1. Контрол на качеството на атмосферния въздух
Основните измервани показатели са: общ прах, серен диоксид,
азотен диоксид, сероводород, оловни аерозоли, фини прахови частици,
озон, въглероден оксид, както и амоняк, хлор, аерозоли на сярната
киселина, аерозоли на солната киселина, фенол, арсенови аерозоли и тежки
метали. Всички автоматични станции осигуряват и метеорологични данни
– температура, скорост и посока на вятъра, слънчева радиация, атмосферно
налягане, влажност на въздуха.
Провежда се ежегоден задължителен контрол на емисиите на вредни
вещества от големите промишлени обекти. Събират се и се анализират и
статистически данни за над 2000 обекта, както и за всички останали
антропогенни и природни източници на емисии, съгласно класификацията
на Европейския съюз. Част от данните се получават от НСИ, а друга – от
РИОСВ.
Оценката на качеството на атмосферния въздух (КАВ) се
осъществява върху територията на страната, разделена на шест района. В
момента се състои от 58 стационарни пункта, включително 14 пункта с
ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 29 автоматични
измервателни станции (АИС), 11 автоматични ДОАС системи (работещи
на оптичен принцип), както и четири АИС за мониторинг на качеството на
атмосферния въздух в горски екосистеми – КФС „Рожен―, „Юндола―,
„Витиня― и „Старо Оряхово―.
Ежедневно се следят концентрациите на основните показатели,
съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух: общ прах, фини
прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди,
въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен,
полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително, според
характера и източниците на емисии в отделни райони от територията на
страната се проверяват специфичните показатели на фенол, амоняк,
аерозоли на сярна киселина, толуол, ксилол, стирол, серовъглерод,
сероводород, метан и неметанови въглеводороди, както и някои други
специфични замърсители.
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Фиг. 20. Разположение на станциите за мониторинг
на атмосферен въздух
10.2.2. Мониторинг на повърхностни течащи води
Мониторингът на повърхностните води е част от НСМОС и обхваща
програми за контролен и оперативен мониторинг. Целта на програмите за
контролния мониторинг е да осигурят необходимата информация за оценка
на състоянието на водите в рамките на речния басейн или подбасейн.
Оперативните следва да определят състоянието на водните тела в риск и да
оценят промените, които са настъпили в резултат от прилагането на
програмата от мерки.
Показателите за контрол и мониторинг са обособени в следните три
групи:
І група – рН, цвят, неразтворени вещества, температура,
електропроводимост, мирис, нитрати, хлориди, фосфати, ХПК, разтворен
кислород, БПК и амониеви йони;
ІІ група – желязо, манган, мед, цинк, сулфати, повърхностно активни
вещества, феноли, азот по Келдал, колиформи-общо, фекални колиформи;
ІІІ група – флуориди, бор, арсен, кадмий, хром общ, олово, селен,
живак, барий, цианиди разтворени или емулгирани въглеводороди,
полициклични ароматни въглеводороди, пестициди общо, екстрахируеми
вещества, фекални стрептококи и салмонела.
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Фиг. 21. Разположение на елементите от системата за мониторинг на
качеството на водите
При анализа на пробите за биологичен мониторинг на повърхностни
течащи води се използва биотичен индекс (БИ) за оценка качеството на
повърхностните течащи води с 5-степенна скала. Процесът е допълнение
на физико-химичния мониторинг, като отчита ефектите от интегралното
замърсяване върху водните екосистеми. При микробиологичен мониторинг
на повърхностни води се анализират микробиологични показатели – общ
брой микроорганизми, общ коли-титър (съдържание на бактерията
Esherichia coli), терморезистентни коли-форми и патогени.
10.2.3. Мониторинг на земните недра, земи и почви
През 2004 г. е разработена и утвърдена от министъра на околната
среда и водите нова програма за почвен мониторинг, която е организирана
на три нива. Програмата е изцяло съобразена с последните изисквания на
ЕК и ЕАОС, с добрите практики в редица европейски страни, както и с
националното законодателство.
При мониторинг на замърсяване на почвите с тежки метали и
металоиди се наблюдават основни замърсители като олово, кадмий, цинк,
мед и арсен. За някои райони се провеждат допълнителни изследвания по
отношение на специфични за тях замърсители. Програмата за почвен
мониторинг е която е организирана на три нива.
Наблюденията на І ниво (широкомащабен мониторинг) се извършва
в равномерна мрежа 16х16 км, в 397 пункта и предоставят данни за оценка
състоянието на почвите по следните показатели – 9 тежки метали, общ
азот, фосфор, органичен въглерод, активна реакция на почвата (pH),
нитратен азот, общ въглерод и устойчиви органични замърсители – 16
175

PAH, 6 PCB, 8-хлор органични замърсители, обемна плътност.
Периодичността на наблюдение – 5 години.
При мониторинг на замърсяване на почвите с органични
замърсители се следи замърсяването с три групи органични съединения:
полиароматни въглеводороди (PAHs), полихлорирани бифенили (PCBs) и
органохлорни пестициди. Извършва се наблюдение на складовете за
съхранение на залежали и забранени за използване препарати за
растителна защита.
Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални
проявления на деградационни процеси. Вкисляването на почвите се отчита
по киселинността на почвата (pH в KCl) и съдържанието на обменните
йони – H+, Al3+ , Mn2+, Ca2+ , Mg2 на 70 полигона.
Засоляването на почвите се отчита по мониторингова мрежа,
включваща 13 полигона и е организирана в зависимост от типа засоляване.
Ерозията се следи по отношение на трите типа ерозия – водоплощна,
ветрова и иригационна. На този етап е разработен математически модел за
оценка на водоплощната ерозия. Почвената покривка се оценява на база
статистически данни и картиране на земното покритие.
За мониторинга на земните недра веднъж годишно се събира
информация за добив на подземни богатства, генерирани отпадъци и
оползотворени отпадъци по вид суровина. Използват се информационни
карти.
Наблюденията на ІІІ ниво се идентифицират с т.нар. локални
почвени замърсявания, в рамките на който следва да се извършва
инвентаризация на площи със замърсена почва. Инвентаризацията е все
още частична и нерегулярна, на база на налични данни. Периодичността на
наблюденията е различна в зависимост от процесите. Изпитванията на
почвените проби се извършва в 15 регионални лаборатории на ИАОС,
които са акредитирани.
10.2.4. Мониторинг на горските екосистеми
Изграждането и развитието на Националната система за мониторинг
на горските екосистеми е в съответствие с Европейското законодателство –
Регулация 2152/2003 Forest Focus, а през 2006 г. съгласно Регламент на ЕС
№ 1737. Националната система за мониторинг на горските екосистеми се
изпълнява на две нива – широкомащабен (I ниво) и интензивен (II ниво)
мониторинг. Изградени са три стационара за интензивен горски
мониторинг – Старо Оряхово, Витиня и Юндола.
Интензивният мониторинг включва:
– оценка на състоянието на короните и уврежданията, причинени от
биотични и абиотични агенти;
– фитоценотични проучвания;
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– анализ на атмосферните отлагания, качеството на атмосферния
въздух;
– метеорологични проучвания и оценка;
– оценка на прираста на дърветата;
– анализ на химичния състав на почвите;
– анализ на дървесния опад;
– изчисляване и оценка на пълния цикъл на хранителните вещества;
– критични натоварвания на замърсители в пробните площи.
На този етап от развитието ІІ ниво обхваща наблюдение, обследване
и анализ на всички задължителни и част от оптималните показатели, които
имат значение на локално ниво – оценка на короните, почвени проучвания,
листен анализ, прираст, растителност, качество на атмосферния въздух.
За широкомащабен мониторинг са заложени пробните площи в
квадратна мрежа 16х16, 8х8, 4х4 км. Мрежата в България е изградена за 5
години. Създадени са 256 постоянни пробни площи, в насаждения от бял
бор (P. sylvestris L.), черен бор (P. nigra Arn.), обикновен смърч (P. abies
Karst.), обикновена ела (A. alba Mill.), дъбове (Quercus spp.) и обикновен
бук (F. sylvatica L.).
За този мониторинг обхванатият горски фонд от пробни площи
условно е разделен на 10 района:
Район 1 – Западна Стара планина;
Район 2 – Средна Стара планина (северни склонове);
Район 3 – Източна Стара планина;
Район 4А – южни склонове на Средна Стара планина и Средна гора
(източна част);
Район 4Б – Средна гора, южни склонове на Средна Стара планина,
Витоша (източни и северни склонове), Лозенска планина, Плана, Рила
(северни и източни склонове);
Район 5 – Осогово, Краище, западни склонове на Рила и Витоша;
Район 6 – планини в Югозападна България;
Район 7 – Западни Родопи;
Район 8 – Средни Родопи;
Район 9 – Източни Родопи и Сакар;
Район 10 – Странджа.
В системата за широкомащабен мониторинг се наблюдават следните
показатели:
– характеристика на почвените условия: механичен състав, обща и
обменна киселинност, степен на наситеност с бази, органичен въглерод,
макро и микроелементи;
– листен анализ: пигменти, макро- и микроелементи;
– фитоценологични проучвания: относително покритие, срещаемост
и др.;
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– фитопатологични проучвания: биотични и абиотичти повреди, вид
и степен;
– биометрични измервания: диаметър на 1,3 м, височина, прираст,
запас;
– визуална оценка за състоянието на 40 моделни дървета:
обезлистване и промяна в оцветяване на дърветата.
Всички оценки се извършват по единна методика.
Този вид мониторинг позволява да се направи обща оценка на
здравословното състояние на широколистни и иглолистни гори. Например,
визуалната оценка на короните на дърветата показва, че при
широколистните видове се наблюдава относително постоянна тенденция
на обезлистване за периода 2000 – 2010 г. При иглолистните видове (белия
и черния бор) се наблюдава по-силно обезлистване – между 20 и 45%.
Предаването на данните за КАВ и метеопараметрите от трите
стационара се извършва в реално време.

Фиг. 22. Центрове (стационари) за интензивен мониторинг
на Националната система за мониторинг на горските екосистеми
10.2.5. Националната система за радиологичен мониторинг
Националната система за радиологичен мониторинг на околната
среда има за цел откриване на отклонения от допустимите стойности на
радиационните параметри в основните компоненти на околната среда –
атмосферен въздух, води и почви и се осъществява чрез:
– автоматизирана система за on line наблюдение;
– лабораторно-аналитична дейност за off line наблюдение.
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Непрекъснатите и периодични наблюдения на радиационните
параметри на основните компоненти на околната среда осигуряват
актуална информация за държавните и местни органи на управление и
обществеността и се базират на изпълнение на програма за радиологичен
мониторинг.
Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на
радиационния гама-фон. Системата разполага с 26 локални мониторингови
станции, измерващи мощността на дозата. Станциите са разположени по
цялата територия на страната, работят в непрекъснат режим и изпращат
данни в централната станция в ИАОС.
Потребители на оперативната информация от системата в реално
време са:
 МВР – Главна дирекция „ПБЗН―;
 Агенция за ядрено регулиране (Авариен център);
 Министерство на отбраната;
 АЕЦ „Козлодуй―,
 ИАОС – РЛ Враца;
 ИАОС – РЛ Варна.
Освен фонов радиологичен мониторинг се извършва и
надведомствен мониторинг на радиационното състояние на околната среда
в наблюдаваната зона на АЕЦ ―Козлодуй―, както и в райони на бивши
уранодобивни обекти и други потенциални замърсители. Параметрите, по
които се осъществява радиологичният мониторинг на околната среда, са
радиационен гама-фон (мощност на дозата гама-лъчение), обемна
активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферен въздух,
специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в
необработваеми почви, строителни материали, отпадъчни продукти и
седименти, обща алфа и бета активност и съдържание на естествен уран,
радий-226 и тритий в повърхностни, подземни и отпадъчни води. Данните
от извършвания радиологичен мониторинг се докладват ежегодно на
Европейската комисия и се събират в общоевропейска база данни – REM
(радиологичен мониторинг на околната среда). Публикуват се в Годишен
доклад за нивата на радиоактивност в околната среда на страните от
Европейската общност.
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Фиг. 23. Разположение на елементите на автоматизираната система
за непрекъснат контрол на радиационния фон
Дългогодишните изследвания на Националния център по
радиобиологична и радиационна защита към Министерството на
здравеопазването на влиянието на изхвърлените радионуклиди върху
населението в 50 км зона около АЕЦ показват, че:
– над фоновото облъчване на населението е не повече от 0,12%;
– влиянието на изхвърляните дебалансни води върху дозовото
натоварване на населението е значително по-ниско от това, причинено от
изхвърлянето на благородни газове и аерозоли с по-голям период на
полуразпад;
– дозовото натоварване на персонала на АЕЦ е значително под
индивидуалната годишна доза от 50 милисиверта.
Тези резултати от предприети мерки за безопасност дават основания
на правителството на Република България да защитава националните
интереси, зависими от съществуването на безопасна АЕЦ и предприятия
на химическата и биохимическата промишленост.
10.2.6. Национална система за мониторинг на биологичното
разнообразие (НСМБР)
България е страна с богато биоразнообразие. Националната система
за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) представлява
комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в
биологичното разнообразие на Република България в дългосрочен план.
Това се осъществява, от една страна, чрез целенасочени и дългосрочни
наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводени
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със събиране, обработка, съхранение и пренос на данни, а от друга страна –
чрез система за оценка и анализ на въздействията върху биологичното
разнообразие, неговото състояние и мерките, които се предприемат за
предотвратяване на загубата му. НСМБР е основен инструмент в помощ
при взимане на управленски решения, имащи отношение към опазването
на биологичното разнообразие в България на национално равнище, като
заедно с това обслужва нуждите от информация на възможно най-широк
кръг потребители.
Поради сложността и обхвата на задачите недостигът (а в
определени случаи и липсата) на научни данни за някои области и
компоненти на биологичното разнообразие, както и поради недостатъчния
административен и финансов капацитет, НСМБР ще се развива в
съответствие с модел за растеж. Това означава, че НСМБР е гъвкава
система, която може да се разширява и променя с времето – например чрез
добавяне или изключване на обекти за наблюдение, както и анализ на покъсни етапи с цел корекции в приоритетите на системата.
Основна цел на НСМБР е осигуряване на информационна основа за
прилагане на ефективна национална природозащитна политика.
За нейното постигане се изпълняват следните задачи:
– системно наблюдение на елементите на биоразнообразието и
процесите, влияещи върху състоянието му, с помощта на научно
достоверни и практически приложими методики за събиране и обработка
на данни;
– оценка и анализ на: състоянието на биологичното разнообразие;
влиянието на антропогенния фактор върху неговите компоненти; мерките,
които се предприемат за предотвратяване на загубата му;
– изпълнение на националното законодателство и национални
стратегически документи, задълженията на страната по силата на
Конвенцията за биологичното разнообразие и другите международни
спогодби, към които България има ангажименти;
– ранно предупреждение относно процеси и тенденции, водещи до
увреждане и изчезване на видове и местообитания;
– предоставяне на информация за състоянието на биоразнообразието
във вид удобен за ползване от широката общественост.
Нейната структура е следната:
– обекти на мониторинг – определят се на трите нива на
биологичната организация – генетично, видово и хабитатно/екосистемно;
– схеми за мониторинг – включват методика за мониторинг на
съответния обект, места за провеждане на мониторинга и участници;
– информационна система – служи за съхранение, обработка и
разпространение на информацията от НСМСБР;
– индикатори за биологично разнообразие – чрез тях се извършва
анализ и оценката на състоянието на биологичното разнообразие.
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Групирани са според целите и обекта на мониторинга – видове,
местообитания и генетични аспекти.
Проследява се промяната в площта на типовете местообитания от
специален интерес; промените в популациите (тяхната плътност и обилие)
на видове (и по типове местообитания) за избрани индикаторни видове от
избрани класове, разреди или семейства; в разпространението на видовете;
годишното ползване (в тонове, брой екземпляри и др.) на отделни видове
или групи организми.
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11. ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА
11.1. Същност на сигурността
Сигурността е състояние, при което отсъства заплаха49. Заплахата,
разгледана в обществено – политически смисъл, се определя като
основателно предположение за възникване на инцидент, кризисна
ситуация или за увреждане на ценности и интереси на обществото, на
живота, здравето и имуществото на гражданите, за унищожаване на
съществуващите ресурси и за функционирането на икономиката
вследствие на проявлението на изброените негативни прояви. Източник
на заплаха са субекти, обекти, събития или явления, притежаващи
потенциал да предизвикат негативни последици включително и при
въздействие върху екосистемите.
Сигурността е функционалното състояние на дадена система, което
осигурява неутрализирането и противодействието ѝ на външни и вътрешни
фактори, оказващи влияние или можещи да въздействат деструктивно на
системата (влошаване организационното състояние или невъзможност за
нейното функциониране и развитие).
Логично е схващането за сигурността като водене на живот, защитен
от външни въздействия, които могат да го променят в нежелана и опасна
посока. Като такива въздействия за хората могат да се възприемат
вредните последствия от замърсяването на околната среда и изчерпването
на природните ресурси и това е причина за осъзнаването на екологичните
потребности на човека.
Многобройните аспекти, които изразяват същността на понятието
предполагат тя да бъде разглеждана като комплексно явление и нейното
съдържание може да бъде представено като съвкупност от сфери
(подсистеми) за сигурност: политическа, икономическа, военна, социална,
информационна, екологична и т.н.
Доскоро темата е свързвана най-вече със суверенитета, което
предполага наличието на заплахи отвън – как може да бъде защитена
независимостта от многобройните външни предизвикателства. Като такива
обикновено се възприемат военните, макар че на практика повечето
сериозни заплахи имат съвсем друг характер и са непосредствено около
нас. Застрашени са не отделните държави, а големи групи от хора, в
различни региони, както и много животински и растителни видове.
Човечеството преживява процес на трансформирането си в специфичен
вид „градски вид същества―, което носи значителни негативи. Големите
градове стават все по-уязвими от измененията в природата, тъй като
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Български тълковен речник. Габеров, В. Търново, 2001
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инфраструктурата се оказва изключително зависима и незащитена от
последствията на стихиите.
На съвременния етап от развитието ни се очертават някои
неблагоприятни тенденции, които биха имали отрицателни последици
върху живота на планетата. Това са глобалното затопляне, парниковият
ефект, изтъняването на озоновия слой, увеличаването на въглеродния
диоксид, екологичните кризи в отделни райони на света в резултат на
изсичане, масово обезлесяване или замърсяване.
Заедно с възможностите за развитие и самоусъвършенстване епохата
на глобализация води до нарастване на уязвимостта на индивида, което
повишава неговото значение като обект на международната сигурност.
Увеличеният брой военни конфликти с различна интензивност от
началото на 90-те години (граждански войни и вътрешнодържавни
конфликти) е причина за многобройни жертви в зоните на
противопоставяне, както и етнически чистки в граничните райони. На свой
ред те генерират бежански потоци, съпътствани с разпространение на
различни пандемии и инфекциозни болести, отнели живота на десетки
хиляди души.
Резултат от глобализацията на икономиката е повишаването на
нейната нестабилност. Опасността от съкращаване на работни места,
поради икономическите кризи, несигурността на финансовите институции,
както и заплахата от терористични нападения, извършвани навсякъде и по
всяко време – всички тези фактори карат хората да се чувстват все понесигурни.
Човешката сигурност следва да се разглежда в няколко аспекта
(Програма за развитие на ООН „Новите измерения на човешката
сигурност“, 1994). Промените в заетостта, свързани с честите
икономически депресии и кризи, инфлацията, ниските доходи и други
негативни тенденции определят първия – икономически. Следващият е
продоволствената сигурност, с която са свързани въпросите за
екологичната безопасност на храните и продоволствения дефицит
(причина за бедността и глада). Друг е високата смъртност и болестите,
предимно в държавите от т.нар. ―трети свят―, пандемиите от типа на
СПИН, новите разновидности на грипа и другите инфекциозни болести. В
този аспект са включени още деградацията на екосистемите, дефицитът на
чиста вода, глобалното затопляне, опустиняването на горите, както и
природните катаклизми.
Населението, оказало се в зони на военни действия, нерядко става
жертва на събитията, така че защитата най-вече на жените и децата, както
по време на война, така и от битово насилие е измерение за индивидуална
сигурност. Сигурността на общността е свързана със защитата на
интересите и на хората със специфични особености – например
представители на нетрадиционни обществени групи, сексуални
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малцинства, сектантски или етнически общности и други. Друг компонент
е политическата сигурност на личността, като основните проблеми са
защитата на индивида от политически репресии и други видове насилие,
упражнявано от държавата, както и държавните гаранции за защита на
собствените граждани.
Необходимо условие за човешката сигурност е тя да бъде
гарантирана на глобално равнище. Наличието на заплаха за човечеството в
определена точка на планетата резонира и в повече или по-малко
отдалечени общества, затова заплахите следва да се разглеждат и на
макрониво.
Въпреки твърде неопределените граници на категорията „човешка
сигурност― могат да бъдат очертани няколко приоритетните сфери в тази
област.
Такава е сферата на човешкото развитие. Основни проблеми за
преодоляване тук са тези за бедността, за здравеопазването и
образованието. Единствената сфера, която влияе върху всички аспекти на
човешката сигурност е именно бедността. Макар че от 90-те години на
миналия век насам, доходите, на глава от населението в развиващите се
държави нарастват средно с 3% годишно, в същото време броят на
живеещите в крайна бедност се е увеличил с над 100 млн. души. През
същия период най-малко в 54 държави средният доход на глава от
населението пък е намалял. Увеличаването на броя на бедните се
съпровожда и от задълбочаване на глобалното неравенство и
неравенството на доходите в повечето икономически слаби страни. В тази
връзка, мнозина експерти посочват като „приоритет № 1 на века―
двукратното намаляване на бедността до 2050 г. Както е известно, найсилно от бедността страда Африка, особено районите на юг от Сахара. Па
данни на редица международни организации, на този континент живеят
48% от всички бедни хора на планетата.
Феноменът е свързан с проблема за разрива между Севера и Юга, а
възникването му може да се проследи още в периода на разпадане на
колониалната система. След края на студената война във връзка с появата
на нови заплахи като тероризъм, деградация на природната среда,
бедността, наркотрафик, СПИН и т.н., възникна остра необходимост от
преразглеждане на подходите за намаляване на това противопоставяне.
Проблемът с бедността и като цяло – липсата на възможности за
развитие са източник на заплахи от друг вид. Съществува тенденция
бедността в страните от Третия свят да се преодолява за сметка на
унищожаването на наличните в тях природни ресурси, достъпът до които
винаги е бил причина за конфликти, застрашаващи местното население.
Именно за това опасност за сигурността в съвременния свят представляват,
не толкова стратегическите ядрени оръжия, колкото конвенционалните,
които на практика безконтролно се разпространяват из целия свят. Лесният
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достъп до тях и огромното им количество в зоните на въоръжени
стълкновения са пречка за тяхното разрешаване и връщането на
враждуващите страни към мирния живот.
След края на студената война сериозно място в дискусиите,
посветени на глобалната сигурност, започват да заемат въпросите,
свързани с опазването на околната среда. Темата не е нова, но ако преди
задълбочаването на глобализационните процеси, тя касае най-вече
въпросите за съхраняването на природните ресурси и замърсяването на
околната среда, днес кръгът от проблеми е много по-широк. На първо
място следва да се постави глобалният недостиг на ресурси.
Предизвикателството може да се разгледа в три измерения: на първо
място е невъзможността да се задоволят жизнените потребности на хората,
което е директно свързано с нарастването на населението на планетата; на
второ място е недостигът на продоволствие, вследствие на изтощаването и
деградацията на ресурсите; на трето място е структурният недостиг,
свързан с разпределението на ресурсите.
По тази логика всички екологични проблеми биха могли да се
разглеждат като част от проблема за недостига на ресурси. В същото
време, въпросите за предотвратяването на войните и въоръжените
конфликти, в чиято основа е недостигът на суровини и техните влошени
показатели, както и предотвратяването на природните бедствия (причините
за които, макар и индиректно, отново са свързани с липсата на ресурси)
или на замърсяването на околната среда, също са елемент на
„екологичната сигурност―.
Природните суровини традиционно се смятат за една от основните
причини за водените от човечеството войни. Територията е сред основните
фактори за тези, водени в света между 1648 и 1989 г. Наред с нея, към тази
категория спадат стратегическите суровини, например тези за
металургията и енергетиката, както и редките метали. Особена група са
енергоносителите, за достъпа и контрола над които се водят
кръвопролитни войни от началото на епохата на индустриалната
революция насам (включително двете войни в Залива).
Друг аспект на сигурността на околната среда, който присъства и в
Стратегията за национална сигурност на САЩ, като едно от основните
предизвикателства на съвременната епоха, са климатичните промени.
Възможно е внезапната и стремителна промяна на климата да доведе до
глад, болести и природни катаклизми, поява на мощни бежански потоци и
осъществяването на военни агресии. Това би дало мощен тласък на
разпространението на различните видове оръжия. Въпреки известното
преекспониране и песимизъм тази за прогноза има сериозно основание.
Прието е да се смята, че най-разрушително влияние върху човешкото
развитие оказват конфликтите и войните. Според различни данни, през
последните шест хиляди години човечеството е преживяло около 14 513
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войни, в които са загинали 3,64 млрд. души. Направени в тази връзка
анализи на статистиката за смъртността на населението на планетата
показва, че войните не са на първо място по броя на причинените жертви.
През 2008 г. на планетата са загинали около 220 хил. души в резултат на
циклона Наргис в Мианмар, земетресението в китайската провинция
Съчуан, шестте тропически циклона (Доли, Едуард, Фей, Густав, Хана и
Айк), урагана Ема и бурята Хилал в Европа и други бедствия и екстремни
ситуации само за една година.
При това, ако в миналото стихийните бедствия следват единствено
развитието на естествените природни тенденции, то от ХІХ век насам
върху динамиката им започват да влияят и антропогенните фактори. Така,
мащабното разгръщане на инженерните дейности и формирането на
свръхсложна икономическа структура, през ХХ век, рязко повишават дела
на антропогенно обусловените природни катастрофи.
Природните бедствия могат да нанесат много по-значителни щети,
отколкото дори войните. Това обосновава необходимостта от създаването
на ефективни управленски структури за решаване проблемите на
глобалната екологична деградация.
Терминът „екологична сигурност― се състои от две думи, чиито
значения са смислено натоварени. В резултат на извършено проучване (Л.
Владимиров) са очертани пет групи дефиниции за понятието. Първата
група дефиниции може да се определи като съвкупност от конвенционални
определения. Втората група е на алтернативните определения, а третата
група е на националните дефиниции.
Четвъртата група обхваща определения на международни и
регионални организации. Петата група е на изследователски екипи и
автори, изучаващи връзките между опазване на околната среда и
сигурността.
В следващите параграфи са представени някои от възприетите и
добили популярност схващания по този въпрос.
Според едно от тях екологичната сигурност е движение през цикли,
започващи от природни ресурси до продукти, до отпадъци, до други
продукти, по такъв начин, че спомагат за стабилността на обществото.
Тази формулировка е ориентирана повече към процесите в околната среда,
а не толкова към проблемите на сигурността.
Други мнения представят екологичната сигурност като поддържане
на физическата среда за съществуване на обществото за посрещане на
неговите потребности без при това да се намаляват природните запаси.
Също така тя се възприема като независимост на обществото от социална
нестабилност, дължаща се на поражения на околната среда.
Програмна дефиниция за екологична сигурност, формулирана в
Директива № 4715.1 на Департамента по отбрана на САЩ обхваща
възстановяване, правно регулиране, опазване, превенция на замърсяването,
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технологии за екологична сигурност и интернационални действия, които
имат следното съдържание:
− възстановяването е идентификация, оценка, въздействие и/или
отстраняване на замърсяванията;
− опазването включва управление, използване и опазване за
бъдещите поколения на природните и културните ресурси;
− превенция на замърсяванията са всички мероприятия по
намаляване или елиминиране на образуването на замърсители;
− технологиите за екологична сигурност включват изследване,
развитие, изпитване, оценка и сертификация на технологии, свързани с
опазване на околната среда.
Правителството на Руската федерация разглежда екологичната
сигурност като интегрална част от руската национална система за
сигурност и я определя като защита на природната среда и жизнените
интереси на гражданите, обществото, държавата от вътрешни и
външни вредни процеси и тенденции, опасни за човешкото здраве,
биоразнообразието, функционирането на екосистемите и оцеляването на
човечеството50. Друго подобно определение я определя като състояние на
защита на интересите на гражданите, обществото, природната среда
от антропогенни и природни въздействия върху околната среда.
Екологичната сигурност е относителна обществена безопасност от
екологични заплахи, източниците на които са природни или предизвикани
от човека процеси поради незнание, злополуки, лошо управление или
умисъл, генерирани вътре в страните или с трансграничен произход. Тук
не се отчита обаче ключовият екологичен проблем за съхраняването на
ресурсите и околната среда. Екологичните опасности се дефинират като
състояние, което застрашава жизнените интереси на гражданите, общество
и природна среда като резултат от антропогенни и природни фактори
върху околната среда.
Екологичната сигурност може да се разглежда като съвкупност
от състояния на природните, урбанизираните и социално –
икономическите системи и на процесите между тях, през които не
възникват критичности, дължащи се на появяване и развитие на
екологично опасни събития, и съпровождащите ги екологично опасни
явления, въздействия и вредни ефекти.51
Тя е елемент на системата за национална сигурност и оказва пряко
влияние върху безопасността на населението, икономиката, вътрешната и
външната политика и редица други области на обществения живот.
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Може да бъде възприета и като управленски проблем, като
необходимост от водене на политика, която да гарантира съответното
състояние на сигурност. В политическо отношение, обаче спасителните и
хуманитарни операции за ликвидиране на последствия са предпочитани за
разлика от финансирането на мащабна предварителна подготовката за
събитие, което може и да не настъпи в рамките на управленския мандат на
тези, които го финансират.
Eкологичната сигурност възприета по-широко в контекста на
сигурността на хората, има два взаимосвързани компонента:
политическата сигурност и сигурността на околната среда.
11.2. Екологичната сигурност като потребност на човека
Екологичната сигурност е ценност, която отразява желанието на
човека да живее в незамърсена околна среда и в условия на устойчиво
развитие. Понятието за екологична сигурност има оценъчен характер, тъй
като в него неминуемо се сравняват желаното състояние и отклоненията от
това състояние, възприемано като ―сигурно―. Субективната оценка на
хората е различна и зависи от техните познания, опит, мироглед,
идеология, ангажираност към проблема и други фактори. Оценката на
екологичната сигурност от специалистите се базира на данни за
показателите на околната среда и във всички случаи трябва да е обективна,
т.е. независеща от личността и възгледите на този, който извършва
оценката. Прогнозите на специалистите трябва да са адекватни, тъй като
на тяхна база властите от различен ранг вземат важни решения за
съхраняване, опазване и защита на околната среда.
Екологичната сигурност се разглежда като система от състояния,
отразяващи възникването на екологически опасни събития, явления,
въздействия и произтичащите от тях ефекти в околната среда.
Екологичната сигурност влияе пряко върху сигурността на населението,
икономиката, културата, здравеопазването и други области от
обществения живот.52
Екологичните системи функционират при изменения на параметрите
на средата им, генерират ресурси, поддържат състоянието и формата си.
От съществено значение за тези им способности е тяхната гъвкавост.
Техните реакции се установяват при постоянни и инцидентно възникващи
смущаващи въздействия. В частност пример за това са климатичните
промени, случайни критични събития и по-конкретно бедствията и
авариите, при което се нарушава основна функция на екосистемите и
оттук – състоянието им. Имено по този начин възникват изменения, които
влияят върху способността за производство на храни, стоки и други важни
52

Владимиров Л., Мениджмънт на трансграничната…
189

за икономическите и социалните отрасли резултати. Тази деградация на
екологичните системи води до екологична миграция, а това от своя страна
– до дестабилизиране на средата за сигурност. Разгледаните в предходния
раздел негативни аспекти на социално – икономическите дейности върху
околната среда имат комплексно въздействие.
При анализа на средата за сигурност е необходимо факторите, които
ѝ влияят да се разглеждат в съвкупност, тъй като те могат да засегнат един
или няколко сектора от нея. Така например, климатичните промени могат
да повлияят както на екологическата, така и на индивидуалната,
икономическата и в крайна сметка – на политическата сигурност в дадена
държава.
Очакваното повишаване на морското равнище и намалените
способности на природните екосистеми в значителна степен застрашават
съществуването на ниските островни държави. Възможното нарушаване на
геополитическия баланс е в състояние да предизвика конфликти и
дестабилизиране на икономиката в световен мащаб.
В някои региони рисковете са по-големи отколкото в други, което е
предпоставка икономическите и социални последствия за засегнатите
страни да доведат до дестабилизация.
Напрежението от своя страна би застрашило сигурността както в
регионален, така и в глобален мащаб. Човечеството е изправено пред
сериозен проблем, а имено да гарантира здрава жизнена среда за
собственото си съществуване.
Нивата на съвременните заплахи ще бъдат повишени, тъй като
влиянието на климатичните промени се отразява на наличието на водни
ресурси, на селскостопанска продуктивност, на здравето на хората, на
баланса на екосистемите, на инфраструктурата, на икономическото
състояние и на миграционните процеси.
Крайните последствия от нарушаването на нормалното
функциониране на екосистемите се изразяват в реална заплаха за домовете
и поминъка на хората в резултат на зачестяващите бедствия. засушавания,
наводнения и други явления. Прекият риск са свлачищата и наводненията.
Бързата урбанизация на крайбрежните зони се увеличава лавинообразно,
което неминуемо ще доведе до увеличаване на уязвимостта на населението
им.
Това обстоятелство се явява негативен антропогенен фактор за
сигурността във връзка с голямото класово разделение – потенциална
причина за масови безредици, гражданско неподчинение, т.е.
дебалансиране на вътрешната сигурност. Логично следствие от нея е и
дисбалансът и във външната при увеличаването на различията между
богати и бедни страни.
Екологичното съзнание и съзнанието за екологична сигурност са
близки, но не и тъждествени понятия. Екологичното съзнание обхваща
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познание, представи, идеи, желания и надежди, мотиви за действие,
отнасящи се до жизнената среда и устойчивото развитие. Спецификата на
съзнанието за екологична сигурност е в това, че извежда на преден план
проблема за опасност/безопасност при осъществяване на екологичните
потребности. Съзнанието за екологична сигурност е многокомпонентно и
съдържа в себе си: теоретично мислене; ценностна нагласа, определяща
целите; общозначими мотиви и готовност за действие; субективни
преживявания, убеждения, желания, съвест и т.н. Изброените компоненти
определят и сложните обществени функции на съзнанието за екологична
сигурност, а именно:
• критичен анализ на екологичната обстановка;
• мотивиране на необходимите действия за намаляване или
преодоляване на отрицателните последствия от антропогенните
въздействия върху природата;
• подготовка на общественото съзнание за приспособяване към
условията на евентуални екологични кризи;
• формиране на политиката по екологична сигурност.
Проведените социологични проучвания на масовото екологично
съзнание показват следните обществени нагласи:
• деградацията на околната среда е фатално неизбежна. Нашата
страна не може да се справи сама с екологичните си проблеми и трябва да
се търсят възможности за външна помощ;
• ресурсите у нас са ограничени и е необходим строг режим за
тяхното изразходване;
• част от екологичните проблеми могат да се решат, ако
икономиката се освободи от замърсяващите производства;
• не трябва да се допуска други страни да прехвърлят вредните си
производства у нас.
Основни характеристики на екологичното съзнание са:
• ниска степен на развитие, особено сред хората с по-ниско
образование и по-възрастните;
• доминиране на убеждението, че екологичните проблеми са в
прерогативите на професионалистите и държавата;
• критично отношение към състоянието на околната среда.
Масовото екологично съзнание в страната се определя като
неангажирано, което не мотивира за нови идеи и рационални практически
действия. Една от причините за това състояние е недостатъчното
екологично образование и възпитание. Те са средството чрез което може да
се формира адекватно отношение към тези проблеми чрез приобщаване на
повече хора към екологичните знания и програми за развитие.
Екологичните предизвикателства не могат да се преодолеят само чрез
получените знания, а е необходимо те да се превърнат във вътрешни
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убеждения и нагласи за практически действия за опазване на околната
среда.
Общата цел на екологичното образование и възпитание е изграждане
на висока екологична култура. Понятието обхваща придобиване на
определен обем знания, екологична информираност и способност за
теоретично и практично осмисляне на екологичните проблеми и в крайна
сметка – превръщане на екологичните знания в лично убеждение за
тяхната практическа реализация.
Друг аспект на екологичната култура е формиране на екологическа
отговорност в цялото общество в неговите членове поотделно.
Отговорността се изразява в трайна нагласа за спазване на изискванията за
благоприятна екологична обстановка и здравословна жизнена среда,
поемане на задължения, които трябва да се спазват при общуване с
природата, чувство за мярка при реализиране на задачи, свързани с
природоползването и свързаната с нея способност да се прогнозират
евентуални отрицателни последици от човешките действия.
Екологичната култура е несъвместима с екологичния нихилизъм (от
лат. nihil – нищо), който отхвърля всички изследвания и прогнози на
екологията и на базата на тази „логика― отрича екологичната сигурност.
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12. ПОЛИТИКА НА ИНДУСТРИАЛНА И ЕКОЛОГИЧНА
СИГУРНОСТ
12.1. Същност на екологичната политика
Индустрията е сред основните антропогенни дейности, причиняващи
замърсяване на околната среда и изтощаване на природните ресурси.
Водещите направления в индустрията са промишлеността и енергетиката.
Съществуват две схващания за същността на понятието
„индустриална сигурност―.
Според първото ―индустриалната сигурност е система от принципи и
мерки, които се прилагат спрямо физически и юридически лица,
кандидатстващи за сключване или изпълнение на договор, свързан с
достъп до класифицирана информация. Тя е предварително и особено
изискване на закона спрямо страните по договори, свързани с достъп до
класифицирана информация―.
Сертификатът за индустриална сигурност дава възможност на
български фирми да участват в международни търгове за изпълнение на
поръчки в рамките на НАТО. Критериите, на които трябва да отговарят
фирмите, за да получат сертификата, и които се проверяват от Държавната
комисия по сигурност на информацията (ДКСИ), са: персонална сигурност
на лицата, надеждност на самото търговско дружество – произход на
капитал, пране на пари, сделки със сивата икономика и др.
Очевидно е, че в случая става дума за сигурността на информацията,
засягаща важни за фирмената, националната и международна сигурност
технологични процеси и получените чрез тях материални и интелектуални
продукти.
В настоящия раздел се разглежда втория аспект на индустриалната
сигурност. Многократно в учебника беше подчертано, че основната част от
екологичните конфликти в биосферата в са техногенни и произтичат от
недостатъчното познаване или неприлагане по различни причини на
знанията за взаимодействията на човека с природата и на последствията за
нея от това. Причината е масовото навлизане на технологиите сред хората
и създаването на изкуствен свят, който е без аналог в природата. Свързан
със съвременната икономика и политика той води до влошаване на
здравето на населението, рязко намаляване на продължителността на
живота в определени области и възникване на социално уязвими групи в
обществото – тоест на несигурност. Авариите в Бопал, Севезо, Чернобил,
Мексиканския залив, Фукушима... недвусмислено показват, че
технологичният екологичен риск и генериращата го индустриална сфера са
ключов фактор за екологичната сигурност.
Промишлеността произвежда продукти за крайна консумация или
полуфабрикати. За функциониране на производствените системи
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(предприятия от различен тип) на входа им са необходими материали,
суровини и полуфабрикати. Тяхното добиване също е предимно
индустриален процес. След определена последователност от въздействия
върху тях, наречена технология, се получават продукти с предварително
зададени характеристики. Освен желания резултат – стоки и услуги на
изхода на производствените системи, се получават и емисии на: химически
вещества под формата на газове и различни видове аерозоли; енергия във
вид на шум, електромагнитни полета и топлина; лъчения – йонозиращи,
лазерни и други. Те се явяват негативни антропогенни аспекти за околната
среда. Въздействието им води до прекъсване на процесите на
взаимодействията в екосистемите и нарушаване на техните функционални
цикли. Всяка промишлена дейност въздейства върху околната среда, тъй
като се нуждае от енергия и суровини. Ефектът от въздействието се
увеличава, когато като изходни суровини се употребяват невъзобновяеми
ресурси. Въздействието включва: замърсяване на въздуха, водата, почвата
и земята; генериране на отпадъци; консумация на значими количества
вода; шумово замърсяване; невъзможност за използване на големи площи.
Енергийната индустрия осигурява необходимата за съществуването
ни енергия. В изпълнението на тази задача енергетиката също е принудена
да балансира между предизвикателствата на изчерпващите се запаси от
конвенционални енергийни ресурси, огромните екологични поражения,
които използването им нанася върху околната среда и задължението да
осигурява качествено енергоснабдяване на достъпни цени. Не съществува
форма на превръщане на първична енергия в електричество без това да се
отразява неблагоприятно на заобикалящата ни среда. Негативният резултат
се изразява в отделяните серни и азотни оксиди, прах и парникови газове.
Друг проблем са опасните отпадъци и голямото количество пепел и
сгурии, които се изхвърлят при електропроизводството. Все още не е
внедрена технология за оползотворяването на голяма част от тези
отпадъци. Замърсяването на водите в процеса също е значително, но
поради практически почти затворения цикъл на водоползване чрез
хвостохранилищата, това не оказва съществено влияние върху качеството
на повърхностните и подземните води.
Споменатите техногенни въздействия са резултат както от
нормалното функциониране на производствените системи, така и от
възникване на инциденти. При тях (инцидентите) последствията са
значително по-сериозни, докато нормалните експлоатационни процеси те
са за – по дълъг период, което дава възможност за естественото
възстановяване на екологичните обекти. Такива са замърсяванията,
разгледани в параграф 6.
Следвайки възприетата в учебника логика индустриалната
сигурност може да се възприеме като състояние, при което
индустриалните производствени системи не генерират екологичен риск.
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Това е състояние на системите, при което екологичният риск е с
постоянни стойности, далеч от критичните граници на аспектите на
въздействие, които могат за кратък времеви интервал да бъдат
достигнати при авария.
Същността на политиката (вкл. екологичната) се състои в определяне
на цели и посока на развитие на съюз, отделна държава или организация по
отношение на нейните екологични резултати, официално заявени от
висшето ръководство; спазване на всички приложими правни изисквания,
свързани с околната среда и поемане на ангажимент за непрекъснато
подобряване на екологичните резултати. Екологичната политика е подход,
изграждане на стратегия и последващото ѝ прилагане в управлението на
държавата, регионите и стопанските субекти за постигане на устойчиво
развитие.
За осъществяване на политиката се избира споменатата вече
подходяща стратегия, съобразена с възможните икономически загуби,
които могат да възникнат поради влошаване характеристиките на околната
среда. Стратегията се съобразява и с ограниченията, които се налагат от
нормативно-правните, административните и икономически правила за
регулиране, както и от нивото на научно-техническото развитие. В нея се
формулират конкретните екологични цели и задачи.
12.2. Провеждане на екологичната политика
С известна условност екологичната сигурност възприета в контекста
на сигурността на хората, има два взаимосвързани компонента:
политическата сигурност и сигурността на околната среда.
В тази връзка политиката и на екологичната и в частност – на
индустриалната сигурност се състои от институционални, законови,
икономически и пазарни инструменти, както и доброволни механизми за
целенасочено формиране на екологично поведение, съответстващо на
изискванията за устойчиво развитие. Чрез тяхното прилагане се
осигурява организацията, планирането и осъществяването на мероприятия
за намаляване уязвимостта на екологичните обекти, избягване на
въздействието на негативните фактори върху тях или поддържането им в
допустими граници чрез контрол, както и провеждане на процедури за
преодоляване на последствията от негативните аспекти и възстановяване
на увредените екосистеми.
Институционалните инструменти се състоят от структурата на
държавните и местни органи за управление заедно с ясно дефинираните им
функции.
Законовите инструменти обхващат екологичното законодателство,
както и всички нормативни актове имащи отношение към безопасността на

195

производствата, хармонизирани с европейските и административните
решения на местно равнище.
Икономическите инструменти се представят с фискални, финансовокредитни, застрахователни и пазарни мерки.
Доброволните механизми се основават на различни форми на
споразумения между бизнеса и правителствените институции.
Постигането и поддържането на състояние на сигурност не може да
стане чрез окончателно премахване на заплахата – промишлените обекти и
антропогенните стресори винаги ще съществуват. По тази причина риска
не може да бъде елиминиран, а следва да бъде управляван в споменатите
граници.
Изброените средства се прилагат под формата на различни способи,
чрез които се постигат целите на политиката на индустриалната и
екологична сигурност. Условно те могат да се обособят като регулаторноконтролен, базиран на нормативно – правни инструменти и икономически,
който е основан на фискални, финансови, гаранционно-застрахователни и
пазарни инструменти.
В параграф 8.1. вече бяха представени способите за управление на
риска за компонентите на средата, които са обект на отрицателното
въздействие. В настоящия раздел тези способи ще бъдат анализирани от
гледна точка на субекта – източник на споменатото въздействие.
Дейностите и мерките, които могат да бъдат определени като
превантивни са насочени към намаляване на нивото на заплахата или
предотвратяване на различните причини за възникване на екологично –
опасни явления чрез определяне на изискванията за проектиране на
производствени системи, които не инициират опасност, чрез
регламентиране на ограниченията на емисиите от рискови фактори в
околната
среда
чрез
подходящи
технически,
технологични,
организационни или други решения.
Корекционно-редуциращи са тези мерки, които ограничават
разпространението на неизбежните при някои производства замърсители.
Те се състоят в рационално планиране местоположението на източниците
на замърсяване; ограничаване на пространственото съвместяване на
обектите на въздействията и зоната на разпространение на замърсителите;
намаляване на времетраенето на действие.
Компенсиращи – тази група обхваща:
– ограничаване разпространението на възникналите вреди;
– възстановяване на качеството на околната среда;
– прекратяване действието на източниците на замърсяване.
Посочените дейности в управлението на екологичните рискове,
респективно управление на околната среда, могат да се класифицират и по
специфичните им съставни характеристики, а именно:
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– нормативно-правни (регламентират правата и задълженията на
страните, обектите и техните участници, постановяват ограниченията за
обхвата и действията на отделните страни);
– административни (свързани с контролните функции върху
резултатите и финансовото осигуряване на дейностите по опазване на
околната среда и предотвратяване на рисковете);
– икономически (предполагат икономическо стимулиране за
редуциране на екологичните рискове, организиране на ресурсното
осигуряване, съгласуване икономическите и екологичните интереси на
обществото);
– технологични (дефинират областите на техниката за опазване на
околната среда, намаляване на потенциално-възможните вреди,
ликвидиране на последствията и възстановяване на щетите).
12.2.1. Екологична политика на Европейския съюз
Политиката съюза е насочена към изпълнение на екологичните цели
на устойчивото развитие. Параметрите и са очертани от институционална
и правна рамка. Първата включва институциите, определящи стратегиите
на политиките и програмите за действие в различни области на развитието.
Такива са:
1) Комисията към ЕС (Европейската комисия) – изпълнителен орган.
Тя е отговорна за въвеждането, мониторинга, контрола и прилагането на
законите и политиката на ЕС.
2) Съветът на министрите е главният законодателен орган на ЕС,
включително и в екологичната област, и представя интересите на страните
членки.
3) Европейският парламент представя интересите на гражданите на
ЕС, но (все още) няма право на законодателна инициатива. Одобрява
бюджета, избира или разпуска Комисията. Парламентът заседава веднъж
месечно, като заседанията са открити за обществеността.
4) Европейският съд е гарант на закона в ЕС, като след 1997 г. по
предложение на Комисията взема отношение по процедури свързани с
нарушаване на екологичното законодателство.
Устойчивото развитие официално се признава за основна цел на
Европейския съюз, пред който стоят следните ключови предизвикателства:
– борба с промяната на климата и насърчаване производството на
чиста енергия;
– устойчив транспорт;
– устойчиво потребление и производство;
– опазване и управление на природните ресурси;
– публично здравеопазване;
– социално включване, демография и миграция;
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– глобална бедност.
Устойчивото развитие е тема на следващия параграф на настоящия
учебник.
Правната рамка или екологичното законодателство на ЕС е област,
в която са разделени отделните сектори. Европейското законодателство е
задължително и то обвързва както минали, така и бъдещи действия на
страните. Те имат право да одобряват свое законодателство само в
случаите, когато в съответната област няма приети европейски правни
норми. ЕС участва активно в изготвянето на международни конвенции в
екологичната област и ги прилага в общото законодателство. Всяка страна
хармонизира националното си законодателство само по отношение на
екологичното право на Общността, което се състои от две части:
1) общо (хоризонтално) – важи едновременно за всички компоненти
на околната среда;
2) секторно или вертикално – състои се от специфични видове
нормативни документи, приложими само за конкретна област.
В екологичната правна система се използват различни нормативни
документи:
Директивата е норма, която определя целта без да посочва
средствата, с които тя може да се реализира. Това означава, че страните не
са длъжни да прилагат някакви общи правила, а сама може да подбира
инструментите на екологичната политика, с които да достигне
необходимия резултат.
Регламентът е задължителна правна норма, която се прилага
директно в националната правна система, без да е необходимо приемането
на каквито и да е било допълнителни актове.
Решенията са индивидуални актове, а препоръките и мненията нямат
директен и задължителен характер, но могат да окажат влияние върху
националното законодателство и екологичната политика на страните, към
които са адресирани.
12.2.2. Национална екологична политика
Също е основана на институционална и правна рамка.
Институционалната рамка обхваща всички структури, имащи
отношение към националната стратегия за устойчиво развитие.
1) Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осъществява
дейността си чрез законодателна инициатива, планиране, управление,
изпълнителна, регулаторна и контролна функции. МОСВ отговаря за:
развитието и прилагането на националната политика в екологичния сектор;
подготовката на правната и нормативната уредба в областите на
различните компоненти на околната среда, управление на отпадъците,
защита на природата и управление на защитените територии и др.
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2) Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е специализирана
организация на МОСВ. Има изпълнителна, контролна, регулаторна и
мониторингова функции.
3) Органи на следващото, по-ниско ниво са регионалните инспекции
по околната среда и водите, басейновите дирекции за управление на
водните ресурси, дирекциите на националните паркове, които провеждат
държавната политика за съответните райони и територии.
Институции, имащи отношение към екологичната политика и
устойчивото развитие са: Министерство на здравеопазването,
Министерство на земеделието и храните, Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, Националната
агенция по енергийна ефективност и др., както и областните и общински
съвети и органите за местно самоуправление, както неправителствените
организации и научните институти.
И в Република България законодателството по опазване на околната
среда се диференцира по начин, аналогичен на този в ЕС – общо
(хоризонтално) и секторно (вертикално).
Хоризонталното законодателство включва Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), който с подзаконовите актове (наредби) за
прилагане, е основен гарант за постигане на екологичните цели за
устойчиво развитие.
Вертикалното законодателство обхваща секторите качество на
въздуха; качество на водата,; управление на отпадъците; управление на
опасните химикали и пестицидите; и др.
12.3.4. Подходи за осъществяване на екологичната политика
Регулаторно-контролният подход е един от главните механизми за
планиране и управление в областта на околната среда. Той влияе върху
екологичното поведение на субектите чрез два вида инструменти –
регулаторни и информационни.
Регулаторните обхващат норми и стандарти, законови забрани и
административни предписания и ограничения.
Информационните инструменти включват задължителен одит,
програми за задължително етикетиране и сертифициране на продуктите и
др.
Основна цел на подхода е да въведе определена отговорност за
предотвратяване и отстраняване на екологичните последствия от
икономическата дейност чрез прилагане на законови и административни
механизми.
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13. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ
Постигнатите до момента определени успехи в областта на
опазването и цялостното управление на околната среда се изразяват в
локални положителни промени, които са крайно недостатъчни за
подобряване на екологичната ситуация в световен мащаб. Показателно за
нейната сложност е изчерпването на природните ресурси съчетано с
повишеното количество генерирани отпадъци и замърсители – процес,
чиято интензивност очевидно не намалява.
13.1. Същност
Концепцията за устойчиво развитие логично се разглежда като
поредното предложение за възможно решение на изострящите се
екологични проблеми, придобиващи все по-сериозен социален характер.
Идеята е представена в доклада „Нашето общо бъдеще― (Our Common
Future) от 1987г. на Комисията за околна среда и развитие на ООН под
ръководството на Гру Харлем Брунтланд. В него то се определя като
развитие, което задоволява потребностите на днешните генерации без
да застрашава възможностите на бъдещите да задоволяват своите
потребности53
Дефиницията, първа от многото, търпи редакции, свързани с покомплексното тълкуване на проблема, но идеята става основа за редицата
последвали световни форуми. Основните положения, залегнали в доклада,
са в най-голяма степен изводи от предходни изследвания на национални и
международни институции, обществени движения и неправителствени
организации.
В резултат на масовото възприемане и популяризиране развитието ѝ
през годините я превръща в концепция. Усилията първоначално се
съсредоточават върху съхранението на ресурсите и на околната среда като
цяло в съответствие с икономическия растеж. Концепцията обосновава
унифицирането на екологичната функция на държавите в световен план,
включително и чрез обща международно-правна уредба, което
представлява стъпка напред в съвременното развитие на схващанията за
екологичната отговорност на държавата.
В основата на теорията за устойчиво развитие стои идеята, че със
средствата на материално-техническия прогрес и най-модерните открития
в областта на науката и технологиите ще стане възможно да се
контролират всички кризи, независимо дали са икономически, социални
53
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екологични или демографски. Най-крайните привърженици твърдят, че
още при първите индикации за криза тя ще може да се предотвратява.Това
е убеждение, „вяра― в естественият еволюционен процес –
усъвършенстване и напредък до постигането на една финална точка на
пълноценност и завършеност. Това виждане е следствие от новите
политически тенденции на 80-те и началото на 90-те години на миналия
век в които на дневен ред излизат именно проблемите на околната среда. И
ако тези проблеми започват да се оформят като приоритет в развитите
страни още от 60-те години насам, то по-голямата част от развиващите се
страни не крият своята загриженост, че залегналите в международните
споразумения мерки и изисквания в областта на околната среда могат да се
значително да ограничат тяхното развитие и модернизация. Повечето
природозащитни „принципи― (включително устойчивото развитие и
предпазния принцип) на практика съхраняват икономическите предимства
на Запада и по този начин създават един модерен империализъм по
отношение на развиващия се свят. Тези очевидни слабости добиват съвсем
конкретни измерения по време на конференцията на ООН за развитие през
1972 г. в Стокхолм, където развиващите се страни заплашват да се оттеглят
от участие, ако техните проблеми не се вземат под сериозно внимание.
Концепцията развитие възниква в отговор на необходимостта от
конструктивни идеи за предотвратяване на все по-реалната заплаха то
екологична катастрофа и социална дезорганизация. Главната ѝ цел е
установяване на хармония между развитието на човечеството и
благоприятното състояние на околната среда. Въпросите, които за сега
нямат категоричен отговор са:
– в каква степен изменението на качеството на околната среда,
предизвиканата от въздействието на човешкото развитие, заплашва
физическото съществуване на човечеството?
– способни ли са хората да предотвратят настъпването на
екологичната криза?
– какво е необходимо да се предприеме, за да се реши проблема за
опазването на околната среда и да се гарантира правото на човека на
благоприятна околна среда?
Концепцията за устойчиво развитие включва различни принципи,
формулирани в различни документи, на форуми от разнообразен формат.
Те непрекъснато се видоизменят и допълват, като някои от тях не могат да
бъдат формално възприети като принципи54:
– човечеството е способно да придаде на развитието устойчив и
дълговременен характер, така че то да отговаря на потребностите на хората
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Истина, положение върху което е изградена дадена теория, учение, общ закон,
ръководно начало на действие.
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днес, без да лишава бъдещите поколения от възможността да
удовлетворяват своите потребности;
– наличните ограничения в областта на експлоатация на природните
ресурси са относителни. Те са свързани със съвременното равнище на
техниката и социалната организация, а така също и със способността на
биосферата да се справи с последствията от човешката дейност;
– необходимо е да се удовлетворят елементарните потребности на
всички хора и да се предостави на всички възможност да се реализират
надеждите им за по-благополучен живот. Бедността, която в света е
обикновено явление е една от най–главните причини за възникване на
екологични и други катастрофи и затова трябва да бъде ликвидирана;
– необходимо е да се съгласува начинът на живот на богатите с
екологичните възможности на планетата, в частност с относителното
потребление на енергия;
– размерите и темповете на растеж на населението трябва да са
съгласувани с променящия се производителен потенциал на глобалната
екосистема на Земята.
Желан икономически прогрес е този прогрес, който се осъществява
не за сметка на околната среда, а напротив, за сметка на съгласуване на
икономическата дейност и цялото поведение на хората с биогеохимичните
цикли на различно ниво и пълното включване на икономическата система
в структурата на глобалната затворена животообезпечаваща среда. В тази
връзка, ако икономическият растеж е основан изключително на
количествени показатели, в края на краищата води до саморазрушение (и
по този начин се явява „неустойчив―), то разбираемото, преди всичко в
качествен смисъл икономическо развитие може да бъде устойчиво.
Постигането на такова желано крайно състояние е немислимо без
отчитане на зависимостта в своеобразната система околна среда –
икономическо развитие – социален елемент. Всичко това предопределя и
ангажирането на много органи, институции и организации с
преодоляването на предизвикателствата. Именно за това в настоящия
момент те се разглеждат в по-широк план. Анализират се въпроси,
свързани със справедливото разпределение на възможностите за социален
и икономически просперитет не само между поколенията, но и в
географски и социален аспект – между Севера и Юга (Изтока и Запада) и
вътре в отделните общества. Търсят се решения за създаване на реални
шансове за развитие, за социална поносимост на една екологична
модернизация, която ще доведе със себе си заедно с възможностите и нови
затруднения и неравенства при разпределението им. В резултат на
изследователските усилия се стига до изграждане на концепцията за
„триъгълника на развитието― или за „трите стълба на устойчиво развитие―.
Той се базира на представата, че желаното състояние може да се постигне
единствено чрез едновременно и равноправно реализиране на
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екологичните, социалните и икономическите цели, тъй като само така
може да се осигури и подобри както екологичния, така и икономическия, и
съответно – социален потенциал на съвременното общество.
Устойчивото развитие включва в себе си две взаимносвързани
осъзнати разбирания:
– за потребностите, в това число приоритетните (необходими за
съществуването на уязвимите слоеве на населението);
– за ограниченията, обусловени от състоянието на технологиите и
организацията на обществото, натрупвани върху способността на околната
среда да задоволява настоящите и бъдещите потребности на човечеството.
Основна задача на устойчивото развитие е задоволяване на найважните за живота потребности на хората и предоставяне на възможност в
еднаква степен за всички да удовлетворяват своите стремежи към по-добър
живот.
Концепцията предполага постигане на устойчив икономически ръст,
намаляване на бедността, справедливо разпределение на националното
богатство, подобряване на общественото здраве и качеството на живот,
като същевременно се намалява замърсяването на околната среда,
предотвратяват се бъдещи замърсявания и се съхранява биологичното
разнообразие.
Ключов е въпросът за социалния минимум, т.е. за тези горни
граници, за които потреблението и разточителството стават обществено
неприемливи. Важни се оказват не конкретните параметри на темповете на
растеж, а скритите зад тях доходи.
Развитието на социалния компонент на Концепцията за устойчиво
развитие е фундамента, върху който се създават механизмите за
съблюдаване на правата на бъдещите поколения. Природните ресурси на
Земята са общо наследство на цялото човечество. За устойчивото развитие
този постоянен резервен фонд трябва да преминава от генерация в
генерация с възможно най-малко промени.
От екологична гледна точка устойчивото развитие трябва да
обезпечава стабилност на биологическите и физичните системи.
Деградацията на природните ресурси, замърсяването и загубата на
биологичното разнообразие съкращават способността на екологичните
системи към самовъзстановяване. Затова основно значение има
жизнеспособността на именно локалните екосистеми, които осигуряват
глобалната стабилност на биосферата като цяло.
Съществуват различни мнения за пропорциите на споменатите три
компонента (стълба) на развитието. Изразяват се в тъй наречените слаба и
силна устойчивост.
За слабата, икономическият, екологичният и социален елемент са
равнопоставени и екологичните, икономическите и социални ресурси
могат взаимно да се компенсират. Така по този начин би било приемливо,
203

природните ресурси, възприемани като природен капитал да се намалят
при наличие на подходящ, компенсиращ човешки и финансов ресурс.
Според тезата за силна устойчивост, природните богатства,
разглеждани като капитал са ограничени и незаменими и не могат да се
компенсират. Поради това придаването на еднаква тежест на трите стълба
е неправомерно. В този случай компонентът „екологична устойчивост―
трябва да има приоритет, тъй като благоприятните природни условия за
живот са ключова предпоставка и за икономическата, и за социалната
стабилност. Дискусията по този въпрос до голяма степен обосновава
идеята да се замени модела на трите стълба с по-подходящия принцип на
интеграция на екологичните интереси. Отчита се и обстоятелството, че в
екологичната защита съществува, в сравнение с реализацията на
икономическите и социалните цели, най-голяма необходимост от
компенсиране на изоставането с оглед на дългосрочната стабилизация на
екологичните основи. Освен това изолирането на понятието „устойчивост―
в отделните сфери – екология, икономика и социалната създава
убеждението, че тези три типа могат да се реализират независимо един от
друг и така се обезличава самата интегративна функция на идеята. Ключов
момент в концепцията за устойчивото развитие е хронологията, което
означава, че различните човешки дейности трябва да се оценяват и от
гледна точка на бъдещите последствия от тях. Поради това е и
необходимостта от прилагане на т.нар. принцип на предпазливостта,
известен и като „предпазен принцип―. Според него е изключително важно
участието на обществеността и на сътрудничеството на заинтересованите
страни в дългосрочни екологични здравни и екологични политики и
програми. Предпазният принцип обхваща пет компонента:
1. задължително проучване на пълния спектър възможности за
решаване на определен екологичен проблем, включително и резултатите
при бездействие;
2. правителството, бизнеса, обществените групи и широката
общественост са еднакво отговорни за проведените действия;
3. обществените групи имат право на цялата необходима
информация. Задължението да я предостави е на заинтересованата от
реализацията на даден проект страна, а не на широката общественост;
4. пълно отчитане на разходите;
5. решенията следва да са прозрачни, с общо участие, демократични
базирани на независими научни изследвания.
Именно обективността на многобройните научни изследвания
поставя под въпрос постигнатите резултати. Учените неизбежно се
съобразяват с онзи, който им плаща. Онези, които финансират проектите,
били те фармацевтична компания, правителствена агенция или
природозащитна организация, винаги имат предвид определен резултат.
Финансирането на проучванията почти никога не е свободно от натиск.
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Учените знаят, че по-нататъшното финансиране зависи от това дали
резултатите удовлетворяват желанията на спонсорите. Вследствие на това
„изследванията― на природозащитните организации са точно толкова
повлияни и често – будещи съмнение, колкото и тези, финансирани от
индустрията. По подобен начин правителствените „изследвания― са
повлияни в зависимост от това кой е на власт през съответния период.
Същността на устойчивото развитие изисква нов тип управленски
отношения и друг тип гражданско участие. Използваните индикатори за
измерване на ефективността на устойчивото развитие се разделят в три
групи: единични (брутен вътрешен продукт – БВП, който с оглед
приложимостта му в съвременните условия, се развива в „зелен― БВП),
агрегирани (индекс на устойчивото икономическо благосъстояние, индекс
на човешкото развитие и др.) и комплексни (екологичен отпечатък,
барометър на устойчивостта и др.). Примери за подобни индикатори и
критериите за избора им (за Република България) са представени
съответно на фигури 24 и 25.

Фиг. 24. Примерни показатели за устойчиво развитие
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Фиг. 25. Примерни критерии за устойчиво развитие
13.2. Хронология на развитието
След Стокхолмската конференция (1972 г.) в представите за
промените в околната среда настъпват радикални изменения. Следващите
години показват, че основните тенденции за бързо влошаване на
глобалните и регионалните екологични условия не са се променили
въпреки вложените милиарди долари. Постигнатите успехи от развитите
страни в областта на опазване на околната среда и усъвършенстване на
енерго- и ресурсоспестяващи и природоопазващи технологии не
прекратяват деградацията на всички природни животоосигуряващи
системи.
Приетите на различни нива документи се оказват недостатъчни и
неефективни поради неправилно оценената реална екологична ситуация.
Продължаващото отрицателно влияние върху околната среда показва, че
екологичната криза има планетарен обхват и нейното преодоляване налага
общи действия, като първото от тях е световната екологична среща в Рио.
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През 1992 г. в Рио де Жанейро се провежда Конференция на ООН по
околната среда и развитието. На нея е приета Декларацията по околната
среда и развитието, както и на програмата за действия „Дневен ред на ХХІ
век―. Декларацията представлява сбор от 27 принципа, развиващи
положенията на Стокхолмската конференция. Според правното и
смисловото значение и различните тълкувания, декларираните принципи
по опазване на околната среда могат да се разделят условно на девет групи.
Първата включва принципи, утвърждаващи приоритети на правата
на човека върху благоприятна околна среда и устойчиво развитие.
Принципите от втората група се отнасят до суверенитета на
държавите при използване на природните ресурси.
Третата група принципи характеризира задълженията на гражданите
в областта на опазването на околната среда.
Четвъртата декларира отговорността за опазване на околната среда, а
петата установява приоритетите в използването на природните ресурси.
Шестата група обобщава принципите, ориентирани към
предотвратяване на замърсяването и другите вредни въздействия върху
природата.
Сeдмата група принципи по опазване на околната среда е с найширок спектър – предполага се тясно и ефективно международно
сътрудничество в дадена област.
Осмата е свързана с правото на информация, а деветата
регламентира задълженията по опазване на околната среда при въоръжени
конфликти.
Отчитайки препоръките, принципите и решенията на Комисията на
ООН по устойчивото развитие, повече от двадесет държави в света
приемат национални програми по околна среда и развитие.
Моделът на устойчиво развитие е социален модел. Той представлява
система от интегрирани компоненти, с характерните отношения и връзки,
отразяващи основното съдържание на процесите на балансирано социалноикономическо и екологическо развитие. Очертава ключовите аспекти по
функционирането и взаимодействието между социална, икономическа и
екологическа сфера (споменатите „три стълба―).
Като цяло резултатите от Конференцията в Рио де Жанейро
предизвикват нееднозначна реакция, която може да се каже, че е
характерна за тези форуми. Освен като исторически момент в развитието
на международното сътрудничество тя предизвиква и скептицизъм, чието
основание са разногласията между промишлено развитите и развиващите
се страни.
Следващата конференция по устойчиво развитие е в Йоханесбург
през 2002 г. Тя потвърждава, че устойчивото развитие е един от
централните въпроси на международния дневен ред, като специално се
акцентира на взаимната зависимост между икономическото и социалното
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развитие и опазването на природните ресурси. Създават се партньорства в
областта на разработването на съвместни планове за необходимите мерки
от развитите и развиващите се страни. Резултатите от работата и на тази
конференция не са възприети позитивно от всички.
Международната конференция на ООН от 7 до 21 декември 2009 г. в
столицата на Дания – Копенхаген, за промените в климата и глобалното
затопляне е среща на върха, посветена на климатичните промени и
глобалното затопляне. Тя има подчертано политически характер, тъй като
сред множеството политици, които нямат задълбочени научни познания по
въпроса, присъстват само стотина климатолози. Формулирани са заплахите
за човечеството, животинските видове и земните ресурси. Изготвено е
общо споразумение и като единна цел е прието недопускане на
повишаването на температурата на Земята с повече от 2 градуса. Не са
приети обаче мерки за ограничаване на вредните емисии на парниковите
газове и такова, относно финансова помощ за най-бедните и найзасегнатите страни от глобалното затопляне.
Следващият етап в хронологията на развитие е т.нар. „Рио + 20―. От
20 до 22 юни 2012 г. в Рио де Жанейро се провежда конференция на ООН,
която отбелязва 20-годишнината на Декларацията от Рио (1992 г.). Тя
завършва със споразумение, пораждащо смесени реакции, повечето от
които негативни. Това е документ, озаглавен „Бъдещето, което желаем―,
отлагащ с три години изпълнението на много от предложенията за
опазване на природните ресурси на Земята от климатичните проблеми и
глобализацията.
Целите на срещата са нов международен договор за достъп до
информация за околната среда, обществено участие и достъп до
правосъдие (съгласно принцип 10 от Декларацията от Рио през 1992 г. и
Орхуската конвенция). Стремежът е да се съгласуват начини за
постигането на растеж, така че всеки в света да има достъп до храна,
енергия и вода без по-нататъшни поражения върху природата.
Правителствата одобряват преминаването към „зелена икономика―, което
ще има за резултат промяна в традиционните консуматорски и
производствени практики. Началото за прилагане на сключеното
споразумение е определено след три години – през 2015 г.
13.3. Международни и национални аспекти на концепцията
за устойчиво развитие
Типичен пример за ефективно приложение на глобалните принципи
за устойчивост на развитието на континента е работата на Икономическата
комисия за Европа (ИКЕ). Важна предпоставка за значителния напредък
при разработването на научно обосновани стратегии за устойчиво развитие
на континентално, национално и регионално ниво е натрупаният
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интеграционен опит от организации като Европейския съюз (ЕС),
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и НАТО.
Политиката на преход към устойчиво развитие на ЕС се реализира
чрез взаимно контролиращи се институции, законодателни и програмни
инициативи. Основополагаща законодателна база е приетата през 1989 г.
от Европейската общност (ЕО) Социална харта, която впоследствие
придобива статут на основно Приложение към Договора от Маастрихт.
Друг важен документ е Петата програма на ЕО за околната среда и
устойчиво развитие, приета през 1992 г. и поставяща отношението към
околната среда и социално-икономическото развитие на нова
концептуална основа. Аналог на „Дневен ред 21―, програмата е
своеобразна стратегия с основен акцент върху мониторинга и споделената
отговорност от субектите в европейското пространство. Ключов
механизъм е интеграцията между социално-икономически и екологични
цели, чрез оптимизиране на прилаганите инструменти за мониторинг,
моделиране, планиране, контрол и управление на природно-социалните
системи.
През 2000 г. в Лисабон е приета стратегия за развитие, базирана
предимно на човешкия интелектуален потенциал, допълнена през 2001 г.
(Гьотеборг) с концепцията за устойчиво развитие.
Стратегиите за преход към устойчиво развитие в ЕС се разработват в
тясна връзка с основните регионални принципи на развитие в него. Важен
инструмент за тяхната ефективност е използването на т.нар. структурни
фондове. Въведените регламенти разглеждат като основни структурни
фондове Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд и Кохезионния фонд.
Разработването на стратегии за устойчиво развитие в България,
съобразени със световните и континентални тенденции, започват да се
формират след демократичните реформи през 90-те години на миналия
век.
През 90-те години България поема ангажименти по отношение на
дейността на ЮНЕП и други геоекологично ориентирани поделения на
ООН. В началото на ХХІ век все по-голямо значение за това придобива
интеграцията на страната в европейските структури.
В страната функционира Национална комисия по устойчиво
развитие, създадена като специализирана комисия на Съвета за регионално
развитие към Министерския съвет с решение №1 от 2 юни 1999 г.
Учредяването на комисията е регламентирано от Закона за регионално
развитие, приет на 11 март 1999 г.
С най-голяма роля в усилията за преход към устойчиво развитие на
национално ниво е програмата „Възможности 21―, пряко съобразена с
глобалната рамка на „Дневен ред 21― и програмните документи на ЕС.
През 1999 г. ООН публикува методически указания за разработването на
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общински стратегии за устойчиво развитие. Днес почти всички области и
общини имат планове за развитие, в които принципите на устойчивото
развитие се декларират като приоритетни. Отделно в някои от тях са
разработени и стратегии.
Участието на страната в процеса на устойчиво развитие води до
разширяване на екологичните политики, като съдържание на екологичната
функция на държавата.
13.4. Недостатъци на концепцията за устойчиво развитие
Като всички теории и концепцията за устойчиво развитие не е
съвършена. В исторически план развитието на човечеството винаги е било
съпроводено от кризи, то самото по своята същност е динамика и
трансформация. От своя страна всяка трансформация неизбежно се
съпътства от по-големи или по-малки кризи, т.е. движението напред е
невъзможно без тях. От тази гледна точка самият термин „устойчиво
развитие― е противоречив. По-логично е не изключването на кризите, а
разработването на подходи за тяхното по-лесно преодоляване. Като
противовес се разглежда концепцията за „нулевия растеж―. В крайна
сметка историята показва, че общественото развитие е редуване на
прогрес и упадък, често съпътстван от кризи.
Всяка от предложените концепции разглежда различни страни на
този процес и използва различни критерии, което прави споровете
теоретични. И в двата случая обаче се налага изводът за необходимостта
от спешни мерки за възстановяване на нарушения екологичен баланс в
природата.
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ЧАСТ ВТОРА

ТЕХНОГЕННИ ЗАПЛАХИ
ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА СИГУРНОСТ – ОПАСНИ
ВЕЩЕСТВА
Развитието на технологиите в промишлените производства, свързани с
използване на токсични индустриални материали (ТИМ) има съществен
принос в икономическото развитие на страните. Производството и в
следствие – използването на такива материали освен фактор за растежа е
източник на рискове, свързани със създаване на сложна радиационна,
химическа или биологическа обстановка и произтичащите от нея
отрицателни последствия.
Географското разположение на Република България я предопределя
като една от главните транзитни зони за осъществяване на трафик,
включително, за съжаление, и на незаконен. Миграционните потоци от
своя страна са реална предпоставка инфилтриране на терористични клетки
и за това не трябва да се изключва и възможността терористични
групировки да придобият и използват средства, чиито поразяващ ефект се
основава на действията на химикали или радиоактивни материали.
Психологическите последици, които дори и ограничената им употреба
може да окаже върху обществеността ги прави подходящо средство за
целите на тероризма.
Намаляването или увеличаването по конюнктурни причини на обема
на производството в предприятията, използващи токсични, радиоактивни
или биологични вещества, предполага част от суровините да останат на
съхранение за продължителен период от време. Често разходите за
поддръжка и профилактика на съоръженията се съкращават, намалява се
персоналът. Тези обстоятелства значително повишават риска от
възникването на аварии.
Противоположната ситуация, при която в резултат на раздвижване
на икономиката се увеличава производството, също е съпроводена с риск.
Факторите за неговото повишаване са няколко:
 увеличен обем на транспортираните опасни вещества поради
нарасналото търсене;
 лошо състояние на част от инфраструктурата поради
„хроничната― липса на средства за поддръжка;
 използване на токсични химически вещества с променени
качествени параметри поради продължително (или при неподходящи
условия) съхранение;
 назначаване на персонал с недостатъчна квалификация;
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 пускане в експлоатация на промишлени инсталации,
неотговарящи на техническите изисквания.
В разгледаните ситуации допълнителен рисков фактор е
възможността за осъществяване на терористични актове срещу
индустриални обекти поради тяхното изключително значение за
икономиката. Последствията от това ще бъдат комплексни – човешки
жертви, значителни материални загуби, замърсяване на околната среда и
създаване на обстановка на несигурност и напрежение в обществото.
Необходимостта от реална оценка на риска за противодействие на
радиационните, химически и биологични (ЯХБ) заплахи е недвусмислена.
Настоящият учебник дава информация за основните свойства на
токсичните индустриални материали, тяхното поведение при инциденти,
обусловено от посочените свойства и някои от способите за прогнозиране
на вероятната обстановка като основа за управлението на риска.
В първа глава са разгледани и систематизирани материали, свързани
с разнообразните физични и химични свойства на веществата, обуславящи
ги като опасни. Представени са някои от най-популярните класификации
въз основа на критерии като токсичност, радиоактивност, взривоопасност,
запалимост и др. Направен е анализ на нормативни документи и
публикации. Обобщени са причините за авариите и инцидентите в обекти
от промишлеността и енергетиката.
Във втора глава са описани характеристиките на зоните, формирани
след аварии с опасни вещества – токсични и радиоактивни, в промишлени
обекти и транспортни средства. Въз основа на специфичните
характеристики на радиоактивното и токсичното замърсяване и
негативните последствия за екологичните обекти са разкрити са способите
за изясняване и оценка на създадената обстановка като основа за
управление на риска.
В трета глава подробно са представени три методики, използвани за
изясняване на мащабите от инциденти с ТИМ, които могат да се използват
като база за оценка на обстановката или като ръководство за незабавна
реакция. Анализиран е подходът при избора на критерии в тях за
определяне на размерите на зоните на замърсяване и на участъците,
свързани с очаквани конкретни поражения върху населението и
инфраструктурата. Изброени са факторите, които влияят на формирането
на обстановката, и подходящите мерки за защита в различните ситуации.
Дадени са примери за начините за определяне на размерите на зоните, на
различните концентрации в тях, на безопасното отдалечение, както и
примери за прогнозиране на поведението на формираните облаци от пари и
аерозоли.
В четвърта глава са предложени подходящи мерки за ограничаване и
преодоляване на последствията от подобни събития. Разгледани са
особеностите на инцидентите с транспорти средства, особеностите при
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възникването на пожари и взривове. Специално внимание е отделено на
възможностите за използване на ТИМ за целите на тероризма.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА
1.1. Видове опасни вещества
Химични вещества са химичните елементи и техните съединения в
естествено състояние или получени чрез производствен процес, който
включва и добавки, необходими за стабилизация на продуктите, и
примесите, възникнали при този производствен процес. Изключение прави
всеки разтворител, който може да бъде отделен, без това да повлияе на
стабилността на веществото или да промени неговия състав.
Смеси са смесите или разтворите, съставени от две или повече
химични вещества.
За да попаднат в анализираната категория опасни при
разпространението им в околната среда, те трябва да представляват
заплаха за населението, инфраструктурата и природата.
Рискът при възникването на аварии произтича от веществата,
включително и съединения и смеси от тях, които поради изразената си
реактивоспособност, токсичност или други физични и химични свойства
могат по пряк или косвен начин да увредят хората, материалните ценности
и околната среда.
По смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на
химичните вещества и смеси опасните материали се класифицират в
следните групи:
Експлозивни
Определящо за тях е, че са твърди, течни, пастообразни или
гелообразни и могат да реагират екзотермично без атмосферен кислород,
като при това бързо отделят газове, и които при определени условия се
взривяват, бурно изгарят или при нагряване, когато са частично затворени
експлодират. Бързо отделят химична енергия при удар, загряване, искра.
Могат да бъдат химически нестабилни вещества, склонни към детонация –
динамит, нитроглицерин, перхлорна киселина, пикринова киселина,
фулминати, азид.
Оксидиращи
Пораждат силна екзотермична реакция при контакт с други
вещества, особено със запалимите. Оксидиращите материали приемат
електрони от широк кръг други вещества, при което протича реакция на
оксидация – редуциране и често се освобождават нови вещества, които
могат да вземат участие в още допълнителни реакции. Такива са
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водородният пероксид, флуор, калциев хлорат, хромна киселина, амониев
перхлорат.
Изключително запалими
Течни химични вещества и смеси с изключително ниска температура
на възпламеняване и ниска температура на кипене и газообразни химични
вещества и смеси, които се възпламеняват на въздух при обикновена
температура и налягане.
Лесно запалими
Химични вещества и смеси, които могат да се нагорещят и да се
възпламенят при контакт с въздуха при обикновена температура, без
прилагане на енергия. При контакт с вода или влажен въздух отделят в
опасни количества лесно възпламеними газове. Такива са и твърдите
химични вещества и смеси, които лесно се възпламеняват при кратък
контакт с източник на огън и които продължават да горят или да тлеят след
отстраняването на този източник. Към тях се отнасят и течните материали,
които имат много ниска температура на възпламеняване.
Запалими
Те са течни и имат ниска температура на запалване.
Силно токсични
Много малки количества от тях при вдишване, поглъщане или
проникване през кожата могат да причинят смърт или остри и хронични
увреждания на здравето.
Токсични
Предизвикват същите последствия, но под въздействието на поголеми количества. Токсичните вещества чрез своето химическо
въздействие върху жизнените процеси могат да предизвикат смърт,
временно или трайно увреждане на организмите.
Вредни
При вдишване, поглъщане или проникване през кожата предизвикват
смърт или остри и хронични увреждания на здравето.
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Корозивни
Разрушават живите тъкани при контакт. Имат деструктивен ефект
(причиняват корозия), обикновено са киселини или основи, но някои, като
водородния пероксид например, не са в състава на тези две групи. Те могат
да причинят пожар или експлозия при контакт с горива. При реакцията на
някои киселини (солна) с метал се отделя водород, който е експлозив,
освен това киселините и основите реагират буйно с вода и могат да бъдат
токсични, запалими, експлозиви, полимеризиращи и оксидиращи.
Дразнещи
При бърз, продължителен или повтарящ се контакт с кожата или
лигавиците те могат да предизвикат възпаление.
Сенсибилизиращи
Химични вещества и смеси, които при вдишване или при проникване
през кожата могат да предизвикат реакция на свръхчувствителност, така че
при следваща експозиция на химичното вещество или смес причиняват
характерни вредни ефекти. Алергените предизвикват алергични реакции
при хора и животни. Сенсибилизаторите са вещества, които предизвикват
в голям процент от засегнатите хора алергични реакции при повторно
(многократно) излагане на това вещество (латекс, белина, никелови
съединения, урускиол – съединение открито в сока от отровен бръшлян,
дъб и смрадлика). Някои индивиди изложени на такова вещество може да
не бъдат засегнати първоначално, но могат да преживеят опасни
последици при повторно въздействие на веществото върху организма.
Канцерогенни
Предизвикват рак или могат да повишат честотата на раковите
заболявания при вдишване, поглъщане или проникване през кожата.
(азбест, арсен, никел, някои пестициди, много пластмаси и др.). Някои се
съдържат в дима от пожари, а болестите и усложненията могат да се
появят дори и след 10 до 40 години след въздействието.
Токсични за репродукцията
Химични вещества и смеси, които при вдишване, поглъщане или
проникване през кожата могат да предизвикат или да повишат честотата на
ненаследствени увреждания на потомството и/или да увредят мъжката и
женската възпроизводителна функция или способност.
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Мутагенни
Те могат да предизвикат наследствени генетични дефекти или да
повишат честотата им. Променят генетичния материал в живата клетка,
засягат ДНК (азотна киселина, алуминиев хлорид, бензидин, етилен оксид)
в генетичната система на клетката по начин, по който може да се предаде
чрез клетъчно делене. Изложените индивиди могат да предадат нежелани
мутации на следващите поколения.
Опасни за околната среда
При попадането им в природата те представляват веднага или след
време опасност за един или повече от компонентите на околната среда.
Освен опасни вещества често използван обобщаващ термин е
регламентираният в ръководството за първоначална реакция при
инциденти Emergency response guidebook – токсични индустриални
материали (ТИМ). Това е общо понятие с широко приложение за токсични
или радиоактивни вещества в твърдо, течно или газообразно състояние. Те
могат да бъдат използвани или съхранявани за употреба с индустриални,
търговски, медицински, военни, битови или научни цели.
ТИМ могат да бъдат описани като токсични индустриални химикали
(TICs), токсични индустриални биологични (TIBs) или токсични
индустриални радиоактивни материали (TIRs).
В споменатата публикация материалите са класифицирани по
подобен на начина, разгледан в Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси, но класовете са девет:
Клас 1 – Взривни вещества
Подклас 1.1 Взривни вещества с опасност от масова експлозия
Подклас 1.2 Взривни вещества с опасност от разпръскване на
осколки
Подклас 1.3 Взривни вещества с опасност предимно от пожар
Подклас 1.4 Взривни вещества без значителна опасност от взрив
Подклас 1.5 Много нечувствителни взривни вещества с опасност от
масова експлозия
Подклас 1.6 Изключително нечувствителни изделия
Клас 2 – Газове
Подклас 2.1 Запалими газове
Подклас 2.2 Незапалими, нетоксични газове
Подклас 2.3 Токсични газове*
Клас 3 – Запалими течности (и горими течности – за САЩ)
Клас 4 – Запалими твърди вещества, спонтанно горими материали и
материали опасни при навлажняване/водореагиращи вещества
Подклас 4.1 Запалими твърди вещества
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Подклас 4.2 Спонтанно горими материали
Подклас 4.3 Водореагиращи вещества/материали опасни при
навлажняване
Клас 5 – Окисляващи вещества и органични пероксиди
Подклас 5.1 Окисляващи вещества
Подклас 5.2 Органични прекиси
Клас 6 – Токсични вещества и инфекциозни вещества
Подклас 6.1 Токсични вещества
Подклас 6.2 Инфекциозни вещества
Клас 7 – Радиоактивни материали
Клас 8 – Корозивни вещества
Клас 9 – Други вредни материали/продукти, вещества или организми
В Закона за опазване на околната среда опасните вещества под
формата на суровина, продукт, страничен продукт, утайка или
междинен продукт, включително в резултат на протичането на
странична реакция или при възникването на авария пък са поименно
изброени в отделно приложение.
Това са няколко от многобройните определения и класификации,
формулирани за целите на закони, нормативни документи, методики и
публикации за оценка на риска, за изготвяне на аварийни планове и
провеждане на различни дейности за превенция и овладяване на
последствията от аварии и инциденти. При анализа на съдържанието им е
очевидно, че разликата е в критериите, по които са класифицирани. Много
често се срещат и сходните понятия промишлени отровни вещества(ПОВ)
и токсични индустриални материали (ТИМ), като думите отрова или
отровен са синоними на думата токсичен. По -нататък те ще се използват
по същия начин.
В широк смисъл под промишлени отровни вещества се разбират
такива химически изходни суровини и продукти, които при авария не
заразяват с пари, но от директното попадане във или върху организма на
човека могат да предизвикат негативни последствия.
В по-тесен смисъл те са токсични химически суровини или готови
химически продукти, които оставени на открито, разпръснати вследствие
на производствени инциденти или образувани при пожари и други,
заразяват въздуха на големи площи и предизвикват поразяване на
населението и природата. Способни са да заразяват въздуха на огромни
пространства и да доведат до необходимост от провеждане на спасителни
и неотложни аварийно – възстановителни работи (СНАВР) за ликвидиране
на инцидента и последствията от него.
В съвременната икономика най-масово и в най-големи количества се
използват, амоняк, хлор, серен диоксид, серен триоксид, сероводород,
серовъглерод, хлороводород, формалдехид, винилхлорид, акролеин,
етиленов и пропиленов оксид, акрилонитрил, нитробензол и хомолози,
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ацетон, етилен, пропилен и други. Много органични суровини и продукти,
като лекарства, текстилни материали, масла и др. не са токсични, но при
горене изгарят непълно (деструктират), в резултат на което се получават
силно токсични газове, които заразяват околната среда и предизвикват
поразяване на хората в прилежащата зона. Такива са въглеродният оксид,
сероводородът, циановодородът, фосгенът, азотните оксиди. Като
токсични могат да се проявяват и много безвредни газове, като азот,
водород, въглероден диоксид или хелий, когато са в големи количества и
особено в затворени помещения, където не само се получава задушаване от
недостиг на кислород във въздуха (кислороден глад), но се проявява и
тяхната макар и слаба токсичност.
Наред с това трябва да се отчита, че токсичният ефект е
индивидуален и зависи силно и от моментното състояние на организма
(физическо и психическо, ниво на стрес и много други). Според American
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) праговата
гранична стойност използвана, за да изрази максималната концентрация на
материала във въздуха, на която хората могат да бъдат изложени по време
на нормален дневен или седмичен работен график без да възникнат
странични ефекти се отнася за здрави лица от мъжки пол, с тегло около 80
кг., възраст 25-44 г. По-млади, по-възрастни, болни или естествено
податливи имат по-ниска поносимост и за тях трябва да се вземат
допълнителни предпазни мерки.
В публикацията основно са засегнати токсичните вещества, тъй –
като те се използват в най-големи количества или пък са продукт на
горенето на много материали. Ще бъдат разгледани също така и някои
характерни свойства обуславящи радиоактивните, експлозивните
(взривоопасните) и запалимите материали като опасни вещества.
1.2. Свойства на опасните вещества
1.2.1. Токсичност
Веществата, класифицирани по реда на Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и препарати, притежават физикохимични, токсикологични и екотоксикологични свойства, определящи и
инцидентите, които могат да доведат до възникване на извънредни
ситуации.
Токсичността представлява способността на веществото при
попадане в организма на човека или върху него да предизвикват вредно
физиологично въздействие.
Последиците предизвикани от токсичните съединения са резултат от
дозата (количеството вещество погълнато или попаднало в организма или
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върху него при контакт с кожата) и концентрацията (количеството
вдишано вещество).
Високо токсични вещества (ВТВ) са газовете или течностите, за
които е известно, че поради силната им токсичност са опасни за живота.
При липса на конкретни данни за въздействието им върху хора, се приемат
за токсични за ако при изпитания с лабораторни животни са показали
летална концентрация (LC50) не повече от 5000 ppm55.
В зависимост от характера на тяхното токсично действие масово
използваните в промишлеността материали се делят на пет групи:
– първа група – с отровно или разяждащо действие върху кожата и
лигавиците, към която спадат концентрираните киселини и основи;
– втора група – вещества, дразнещи дихателните органи, като хлор,
амоняк, серен ди- и триоксид, фосген, които предизвикват ларингити,
трахеити, бронхити, пневмония и оток на белите дробове;
– трета група – отравящи кръвта, като бензол, толуол, ксилол,
арсеноводород, въглероден оксид, амино- и нитропроизводни на бензола;
– четвърта група – вещества, действащи на нервната система, като
бензол, сероводород, серовъглерод, метилов алкохол, анилин,
нитробензол;
– пета група – вещества, които инактивират дихателните ферменти и
предизвикват кислороден глад, като циановодород. сероводород и др.
Тази класификация не е прецизно издържана, като се вземе под
внимание, че голяма част от изброените нямат специфично изразено
токсично действие и въздействат едновременно върху лигавиците,
кръвообращението, дихателния център, поради което трудно могат да се
причислят към една или друга от посочените пет групи.
Поради тази причина някои автори групират ПОВ в две основни
групи:
– вещества с общоотровно действие;
– вещества със задушливо действие, които предизвикват различни по
характер отравяния.
Във въздуха те се разпространяват във вид на газове, пари или
твърди частици (фенол, хексаметилендиамин и др.). Понякога едно и също
вещество може да се намира във вид на пари и аерозоли. Разпръснати в
атмосферата, те проникват в организма на човека чрез дихателните органи
или попадат върху кожата и нанасят поражения.
Токсичните свойства зависят преди всичко от химическа природа на
веществата, от концентрацията им във въздуха и от времето за въздействие
(експозицията56). Върху поразяващото им действие могат да окажат
55

Части на милион – концентрацията на газ или пари във въздуха; обемни части на
съответния газ или пара в милион части въздух; също така концентрацията на
специфично вещество в течно или твърдо състояние.
56
Експозиция е излагане на човешкия организъм и компонентите на околната среда на
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влияние и други фактори, например определена концентрация от серен
диоксид в сухо време ще оказва едно въздействие, във влажно — друго, а в
присъствие на примеси може да се получи и кумулативен ефект.
За характеризиране на физиологичното действен на химикалите при
дишане и сравняване на токсичността им се използват няколко вида
концентрации — смъртоносна, поразяваща, пределно допустима на
работно място и във въздуха на населени места.
Тези концентрации се изразяват в mg/l, mg/m3, както и в милилитри
на кубичен метър въздух (1ml/m3 = 1ppm – е концентрацията на наситени
пари от веществото във въздуха, изразена в ml/m3 – летливост57, при
температура 20 °C и атмосферно налягане).
От концентрацията С и от експозицията им (времето на действие) t
зависи степента на токсичност Т:
Т = С.t .
Затова концентрациите се свързват с времето на действие и по
същество изразяват дозата на веществата, която, попадайки в организма,
предизвиква поразяващо действие. Показателят за токсичност се базира на
стойността на LC50 (концентрация, при която за определен период време
умират 50% от изложената на въздействие популация) за популация от
плъхове при четиричасова експозиция. LC5030min е смъртоносната
концентрация за 50% от човешка популация, изложена на въздействието на
токсичното вещество за 30 минути.
Смъртоносната (летална) концентрация е такава концентрация на
веществото във въздуха, която предизвиква смърт на засегнатите. При тази
концентрация трябва да се отчете и времето на въздействие. Ако то не е
точно определено като правило смъртоносната концентрация се отнася за
време от 10 минути.
Поразяваща и прагова концентрация са тези, при които се появява
изразен физиологичен ефект с поразяващо действие. Границата на
действие на поразяващата е между праговата и смъртоносната и се
определя от концентрацията на веществото и времето за неговото
действие. Прагова е тази, над която започва поразяващото действие. Под
нея такова не се наблюдава.
Пределно допустима концентрация на работното място е такава
максимално допустима концентрация, която при 8-часов работен ден не
предизвиква патологични изменения или заболявания, открити с помощта
на съвременните методи за диагностика.
въздействието на химични, радиоактивни вещества, смеси и биоциди.
57
Летливост – свойството на веществата да преминават от течно състояние в пàри или
газ без химическа промяна.
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Пределно допустима концентрация в населено място е максимално
допустимата еднократна или средноденонощна, която не оказва нито
пряко, нито косвено въздействие върху организма на човека, включително
и последствия бъдещето.
Експозиционна норма на пределно допустима концентрация в
работна среда е пределът на претеглената във времето средна стойност на
концентрацията на даден химичен агент във въздуха в обсега на
дихателната зона на даден работник спрямо определен базисен период.
Използват се също ориентировъчни нива на силни експозиции –
пределните нива за населението, приложими за периоди на аварийни
експозиции – 10 и 30 минути, 1 час, 4 часа и 8 часа, които са различават по
тежестта на токсичните ефекти. Последствията започват с изразен
дискомфорт, раздразнение или някои несимптоматични, несетивни ефекти,
преминават през стойности, водещи до необратими или други сериозни,
дълготрайни увреждания на здравето или нарушена способност да избягат
и такива,. предизвикващи опасни за живота ефекти или смърт.
Като критерий може да бъде използвана и дозата от опасното
вещество – леталната (смъртоносна) доза (LD) е минималното количество
от течност или твърдо вещество, която погълната, абсорбирана или
инжектирана през кожата предизвиква смърт. Леталната доза, обозначена
като LD50 е получена по статистически път стойност на количеството
вещество, което се очаква да причини смърт при 50% от животните, когато
е приета по орален път. Изразява се в тегло на тест – вещество на единица
тегло от тест – животно в mg/kg/.
Във връзка с определянето на мащабите на заразяване (размерите на
формираните при инцидент или авария зони) и оценката на създадената
обстановка е целесъобразно класификацията на ПОВ да се извършва въз
основа на тяхната степен на токсичност при едно и също количество. В
това отношение те се класифицират в четири групи:
– първа степен на токсичност – това са извънредно опасните токсични
промишлени вещества с пределно допустима концентрация от порядъка на
стохилядни и милионни от мг/л. Към тях спадат бойните отровни вещества;
– втора степен на токсичност – опасно токсичните вещества с
пределно допустими концентрации от порядъка на хилядни и
десетохилядни от мг/л, като серен триоксид, серовъглерод, акролеин,
формалдехид, нитробензол, етиленов оксид, анилин и др.;
– трета степен на токсичност – силно токсичните вещества с
пределно допустими концентрации от порядъка на стотни от мг/л, като
серен диоксид, ацетонитрил, различните видове спирт и др.;
– четвърта степен на токсичност – умерено токсичните вещества с
пределно допустими концентрации от порядъка на десети от мг/л, като
ацетон, метан, етилов спирт и други.
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1.2.2. Радиоактивност
Радиоактивността е свойството на елементите да отделят енергия и
елементарни частици в процеса на радиация (излъчване), който се състой в
делене (разпадане) на атомните им ядра. Радиацията оказва изключително
вредно биологично въздействие върху човешкия организъм. То се
характеризира с величината доза на облъчване, т.е. количеството енергия
на радиоактивните излъчвания, погълната в единица маса на облъчваната
среда.
Съществуват понятията експозиционна доза (експозиция) и
погълната доза, като експозиционната доза представлява отношението на
общия електричен заряд на йоните с еднакъв заряд, произведени от
йонизиращото лъчение в даден обем въздух, към масата на този въздух.
В зависимост от дозата на облъчване се наблюдават четири степени
на т.нар. лъчева болест. Тежестта на поражение зависи от състоянието на
организма и индивидуалните особености на поразения и варира от обща
слабост до пълна небоеспособност и летален изход в рамките на минути.
1.2.3. Взривоопасни (експлозивни)
Значителна част от ТИМ са лесновъзпламеняващи се и взривоопасни
вещества, като по способността им да горят могат да се разделят съгласно
класификацията на пожароопасните вещества. Фактът, че в промишлените
обекти винаги се съхраняват и различни количества лесновъзпламеняващи
се и взривоопасни материали прави възникването на пожари при
разрушения от голям мащаб практически неизбежно.
Парите на веществата от тях да образуват с въздуха експлозивни
смеси. Границите на процентния им състав, при които те експлодират, са
много широки. Така например за амоняка те са от 19,5 до 26%, за
формалдехида – 7 – 7,2%, за въглеродния диоксид – 16,2 – 79, 4%, за
метана – 5 – 15%.
Експлозивните смеси са неустойчиви системи. Под влияние на
незначителни външни въздействия те търпят химически превръщания с
отделяне на голямо количество топлина и силно нагрети газове, които
могат да предизвикат разрушения на съоръжения и сгради. При
експлозивните смеси силата на взрива зависи, както от химическия състав
на ТИМ (обуславящ екзотермичността на химическото превръщане), така и
от процентното съотношение на материала към въздуха. Това съотношение
оказва влияние и върху качествения и количествен състав на отделящите
се токсични газове при експлозията.
Експлозивни смеси могат да се образуват в празни и полупразни
складови вместимости, в помещения, тунели, рудници и други, които при
електрическа искра, пламък или удар се взривяват.
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На експлозивните вещества са присъщи специфични превръщания за
сметка на химичната енергия. Те притежават относителна термодинамична
неустойчивост, благодарение на която са способни под влиянието на
външни въздействия към изключително бързи екзотермични химични
реакции с образуване на газообразни продукти. Газообразните продукти на
експлозията, поради изключително голямата скорост на химичните
реакции, практически заемат в първия момент обема на самото
експлозивно вещество и се намират в силно сгъстено състояние,
вследствие на което в мястото на експлозията рязко се повишава
налягането.
Параметрите, характеризиращи това свойство, са съответно долна
граница на взривоопасност (ДГВ) или долна граница на запалимост (ДГЗ)
на пара или газ, показващи най-ниската концентрация или най-ниският
процент на веществото във въздуха, която може да произведе искра или
огън, когато има наличие на източник на запалване.
Горната граница на взривоопасност (ГГВ) или горната граница на
запалимост (ГГЗ) на пара или газ са стойностите на най-високата
концентрация (най-високи процент от веществото във въздуха), при което
може да се произведе искра или огън, когато има наличие на източник на
запалване. Стойностите между ДГВ и ГГВ се наричат диапазон на
запалимост.
Известни са много взривоопасни вещества, отличаващи се с голямо
разнообразие както по състав, така и по своите физико-химични и
експлозивни свойства, които могат да се разделят на две основни групи:
– експлозивни химически съединения;
– експлозивни механични смеси.
Експлозивните химически съединения представляват относително
неустойчиви химически системи, способни под влияние на външни
въздействия към бързи екзотермични превръщания, в резултат на които
настъпва пълно разкъсване на вътрешномолекулярни връзки и последваща
рекомбинация на свободните атоми (или йони) в термодинамически
устойчиви продукти. Повечето представители от тази група са
кислородосъдържащи органични съединения, способни към частично или
пълно вътрешномолекулярно горене.
Експлозивните механични смеси представляват системи, които се
състоят от поне два химически несвързани компонента. Обикновено
единият от компонентите на сместа е вещество богато на кислород, а
вторият компонент е горивно вещество. Експлозивните механични смеси
по агрегатно състояние се делят на газообразни, течни и твърди
(хетерогенни системи).
Категорията eксплозивни се отнася за вещества или препарати, които
представляват риск от взрив при удар, триене, огън или други източници
на запалване, както и тези, включени в Директива на Съвета 94/55/EО/21
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ноември 1994 г. относно сближаване на законодателствата на държавите
членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари. В това
определение се включват и пиротехнически изделия, чиято цел е да
пораждат някакво въздействие чрез топлина, светлина, звук, газ или дим
или чрез комбинация от тях като резултат от самоподдържащи се
екзотермични химични реакции.
1.2.4. Запалимост
Запалимостта е понятие, което описва способността на веществата
(материалите) да се запалват. Това физично свойство зависи от показатели
като температура на възпламеняване, температура на самозапалване,
граници на запалимост, температура на кипене, парно налягане, плътност
на парите.
Температурата на възпламеняване е минималната температура, при
която течност или летливо твърдо вещество отделят достатъчно пари, за да
формират запалима смес с въздуха близо до неговата повърхност.
При тази температура парите се възпламеняват при наличие на
източник на запалване, но няма да продължат да горят. Колкото по-ниска е
температурата на възпламеняване, толкова по-голяма е опасността от
възникване на пожар.
Достигането на температурата на горене става при отделяне на
достатъчно пари, необходими да поддържат процеса на горене. Тя
обикновено е малко по-висока от тази на възпламеняване.
Температурата на самозапалване на веществото е минималната, до
която трябва да бъде загрят материала, за да започне самоподдържащо
горене без иницииране на запалването от независим източник (спонтанно
запалване). Стойностите и са значително по-високи от тези на горене и
възпламеняване. Силно запалими са веществата с точка на възпламеняване
<38 °С и смеси (съединения), включващи вещества с точки на
възпламеняване <38 °С – бензин, ацетон, пентан, етилов етер, толуен,
метил етил кетон, терпентин.
Запалими са веществата и препаратите с пламна точка, равна или поголяма от 21 °C и по-малка от или равна на 55 °C, поддържащи горенето.
Ако материалите могат да се нагреят и да се запалят при контакт с въздуха
при стайна температура без допълнителен източник на енергия то те са
леснозапалими течности. Такива са и тези с пламна точка, по-ниска от
55 °C, в течно състояние под налягане, ако определени производствени
условия, като например високи температура или налягане, могат да
обусловят възникване на опасност от голяма авария. В същата категория
влизат и вещества и препарати с пламна точка, по-ниска от 21 °C и които
не са изключително запалими .
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Изключително запалими газове и течности се наричат течните
вещества и препарати с пламна точка, по-ниска от 0 °C, и с точка на кипене
(или с начална точка на кипене при температурен интервал на кипене) при
нормално налягане, по-малка от или равна на 35 °C , както и газове, които
са запалими при контакт с въздуха при стайна температура и нормално
налягане. Ако те са запалими или леснозапалими течни вещества и
препарати, поддържани обаче при температури над точката им на кипене
те също се смятат за изключително запалими.
1.3. Способи за съхранение и транспортиране на опасни вещества
Токсичните индустриални материали (ТИМ), използвани в
промишлените процеси, се съхраняват и транспортирани в различни
резервоари и контейнери, в зависимост от физическото им състояние. Те са
източник на широк спектър от рискове поради притежаваните от тях
свойства. Някои от тях притежават и повече от едно (комбинация от)
опасни свойства. Много химикали са нестабилни и могат да реагират
бурно с вода, с други химични вещества, или да реагират при промяна на
температурата и налягането.
Възможните аварии с отделяне на ТИМ са:
– с отделяне на химически опасни продукти в резултат на изтичане
или разливане на промишлени отровни вещества;
– резултат от авария при разрушаване целостта на магистралните
продуктопроводи за течни или газообразни продукти;
– съпроводени с пожари, взривове и разрушения, свързани със
замърсяване на околната среда с промишлени отровни вещества и
токсични продукти, получени при горенето;
– свързани с нарушаване на технологичния процес, образуване на
взривоопасни смеси и пожари с отделяне на токсични материали;
– при транспортиране на опасни вещества.
Опасните вещества могат да се използват в технологичните процеси
в твърдо състояние, като течности или газове. За да се улесни обработката
на газовете, те често се втечняват. Съхраняват се под налягане или при
ниска температура. Освен това в промишлените обекти са в експлоатация
различни стационарни цистерни, които могат да съдържат няколко стотици
тонове от тях. Постига се по няколко начина:
– при обикновена температура и под налягане за втечняване – в
обикновени стоманени съдове;
– при температура, близка до 0 °С, и налягане, осигуряващо
втечняване – в съдове от полуохладен тип;
– при ниска температура на втечняване и обикновено налягане – в
съдове от охлаждан тип (криогенен метод). Наричан още хладилен втечнен
газ, той преминава в течност при температура по-малка или равна от минус
226

90 °С и налягане 101 кРа или 1 ваr. При контакт с живи тъкани
предизвикват замръзване.
– при обикновено налягане и обикновена температура – в
обикновени съдове.
Използваните при изброените методи резервоари са свързани с
обширни и разклонени тръбопроводни системи. Химикалите също се
транспортират в специално предназначени за целта кораби, автоцистерни и
влакове.
Амоняк, хлор, азотни оксиди и хептил най-често се превозват с
автоцистерни. За амоняка те са обикновено за 2, 3, 10 или 16 тона.
Вместимостите за хлор са до 20 тона, за азотни оксиди – 40, а за хептил –
30 тона.
Ако се използват бутилки (0, 016 – 0, 05 м3), в железопътен вагон те
се нареждат в хоризонтално положение, като капацитета на четириосен
вагон е до 250 бутилки.
Речните плавателни съдове са с резервоари от 50 – 100 м3, а морските
– с до 650 тона за хлор и 10 000 тона за амоняк.
Железопътните цистерни са с обеми от 10 до 140 м3 и превозват от 5
до 120 тона вещество.
Използваните способи за транспортиране и съхранение са съществен
фактор, определящ формирането на обстановката в зона на авария или
инцидент. Потенциално най-голямата опасност произтича от токсични или
корозивни газове, съхранявани под налягане. При освобождаване те бързо
се разпространяват в атмосферата в газообразна или аерозолна форма.
Полученият облак може да измине по посоката на вятъра няколко
километра. Течностите, особено силно летливите, също могат да създават
токсични облаци чрез изпарение от мястото на разлива. Рискът значително
се увеличава, когато разлива е в резултат на пожар или обратно – разлетите
ТИМ се запалят в последствие.
Най-опасни са авариите с материали, съхранявани по първите три
начина. При тях се получават по-големи райони на замърсяване и
изключително високи концентрации във въздуха.
В зависимост от състоянието на складираното ПОВ авариите могат
да се групират по следния начин:
– с изтичане на ПОВ в газообразно състояние от съдовете, намиращи
се под налягане;
– с изтичане на втечнени ПОВ заедно с наситени пари,
съответстващи на налягането в съда;
– с изтичане на течни ПОВ в равновесие с наситените пари при
обикновена температура и налягане.
Характерно е, че при изтичане на втечнени ПОВ от съдовете под
налягане 20% от изхвърлените химикали минават в аерозолен облак, който
поради наличие на капчици от течност в него и по-ниската му температура
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в сравнение с околната среда е по-плътен от чистия въздух. Той расте и се
премества по повърхността на земята. Обемът му е може да достигне около
125 пъти обема на изпарилите се отрови.
Разширението на облака е съпроводено с проникване на въздуха в
него и с изпарение на диспергираната течна фаза, през което време той се
премества на големи разстояния и създава опасни зони на замърсяване.
При изтичането па големи количества втечнени ТИМ под налягане
едновременно с формирането на облака се образуват и разливи. В началото
на разливането веществата бързо се изпаряват и до една пета от тях
преминават в облак. Това първоначално изпарение зависи от основата,
върху която е разположен резервоарът. Опитно е установено, че при
разливане на 15 т амоняк при скорост на вятъра 1 м/сек и температура на
почвата 20 °С първоначалната скорост на изпарение при цистерна върху
основа от бетон е 99,8 г/м2 в секунда, а ако контейнерът е върху почва – 9
г/м2 в секунда.
Вследствие на бързото първоначално изпарение температурата на
разлетите химикали се понижава, скоростта на изпарението се намалява и
те преминават в състояние на стационарно изпарение. Неговата скорост е
постоянна и зависи основно от скоростта на вятъра, от температурата на
почвата и на въздуха и от изпуснатите количества. Стационарното
изпарение не зависи от вида на основата. Всичко това води до задържане
на разлива с часове и дни и до превръщането му в огнище на непрекъснато
химическо замърсяване на въздуха.
При инциденти с втечнени материали при ниска температура и
обикновено налягане (криоскопски метод) скоростта на първоначалното
изпарение на разливането е десетки пъти по-малка в сравнение с тази на
втечнените ПОВ под налягане. Например за амоняк, втечнен по
криоскопския метод, изпареното количество е само 0,2 – 0,3% от разлива.
Затова и съхранението му при -33 °С (точката на кипене) и обикновено
налягане е по-безопасно, отколкото под налягане при обикновена
температура.
При авариите с големи разливи продължителността на
замърсяването зависи от стационарното изпарение и от тяхното
количество. При изпарението концентрацията на парите над разлива е
много висока (смъртоносна), което налага да се работи с изолиращи
защитни средства и в условия на продължително поразяващо действие на
разлива.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗОНИТЕ, ФОРМИРАНИ СЛЕД АВАРИИ
С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
При аварии с токсични индустриални материали се създават зони на
химическо замърсяване. Това е територията (акватория или област от
въздушното пространство), на която вследствие на инцидента е
разпръснато веществото и неговите пари в концентрации, превишаващи
пределно допустимите и са създадени условия за негативни въздействия
върху хората и околната среда.
Ако опасните вещества спадат към радиоактивните материали, то
зоната ще е съответно на радиоактивно замърсяване – наличие на
радиоактивни вещества в материали или на повърхността им, в тялото на
човека или на неговата повърхност или на друго място, където наличието
на тези вещества е нежелателно или може да бъде опасно.
При инцидент с биологични агенти, класифицирани като
„инфекциозни― се формира зона на биологично заразяване – територия или
акватория, в пределите на която са разпространени или където са внесени
опасни биологични агенти, които създават опасност за живота и здравето на
хората, селскостопанските животни, растениевъдството и околната среда.
2.1. Особености на зоните, формирани след инциденти
с токсични материали
Зоните на химическо замърсяване могат да бъдат характеризирани
по разнообразни критерии в зависимост от целта. За възможно найобективна оценка на създадената обстановка и адекватна реакция те се
разделят на части по подобни на споменатите критерии.
В зоната на химическо замърсяване се обособяват две зони – огнище
на химическо замърсяване (зона на непосредствено разливане или 1-ва зона
на замърсяването според други източници) и зона на разпространение на
парите (зона на разпространение на заразения въздух на токсичния облак
или 2-ра зона на замърсяване).
Зоната на разпространение на парите от своя страна се разделя на
зона със смъртоносна концентрация (в пределите на която са възможни
смъртни случаи) и зона с поразяваща концентрация (попадналите в
границите ѝ хора ще се нуждаят от медицинска помощ).
По подобни критерии се определят и зоните според Emergency
response guidebook. Ако се очертае кръг с радиус равен на дистанцията за
първоначално изолиране58 (Initial Isolation zone) ще се получи зоната за
първоначална изолация, от която хората трябва да се евакуират във всички
посоки от реалния източник на разлива или теча. В зоната те ще са
58

Стойността се взема от зелените таблици на ERG.
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изложени на опасни концентрации от наветрената и на застрашаващи
живота концентрации от подветрената страна на източника.
Дистанцията за защитни действия59 (protective action zone) е
разстоянието определящо зоната от подветрената страна на разлива (теча),
в рамките на която могат да се предприемат защитни действия за опазване
на здравето и безопасността на членовете на аварийните екипи и
гражданите. Хората в тази нея могат да бъдат евакуирани и/или настанени
в заслон на място.
Дистанциите за първоначално изолиране и за защитни действия имат
различни стойности за деня и нощта поради различните условия за
смесване и разсейване във въздуха. През нощта въздухът е по-спокоен, а
това ограничава дисперсията на материала и създава токсична зона, която е
по-голяма от тази, която в нормалния случай би се получила през деня. Поактивната атмосфера през деня е причина за по-голямо разсейване и
съответно по-ниски концентрации на материала в околния въздух.
Реалната зона, в която концентрациите достигат токсични нива, ще е помалка (поради по-силното разсейване).
Определянето на зоните е строга функция и на техния показател
„летална концентрация― – (LC50). По този критерий могат да бъдат
обособени следните зони:
Опасна зона A: Газове: LC50 по-малка или равна на 200 ppm (ml/m3).
Течности: V равно или по-голямо от 500 LC50 и LC50 по-малка или
равна на 200 ppm (ml/m3).
Опасна зона B: Газове: LC по-голяма от 200 ppm и по-малка или
равна на 1000 ppm (ml/m3).
Течности: V равно или по-голямо от 10 LC50; LC50 по-малка или
равна на 1000 ppm и критериите за опасна зона A не са изпълнени.
Опасна зона C: LC50 по-голяма от 1000 ppm и по-малка или равна на
3000 ppm (ml/m3).
Опасна зона D: LC50 по-голяма от 3000 ppm (ml/m3) и по-малка или
равна на 5000 ppm (ml/m3).
Подобно разпределение, но в три зони, е направено на базата на
т.нар. ориентировъчни нива на силни експозиции (Acute Exposure Guideline
Levels). Пределните нива за експозиция на населението са приложими за
периоди на аварийни експозиции от 10 минути до 8 часа. За всеки от петте
периода на експозиция (10 и 30 минути, 1 час, 4 часа и 8 часа) са
разработени три нива – AEGL-1, AEGL-2, AEGL-3, които са различават по
тежестта на токсичните ефекти.
AEGL-1 е концентрацията на веществото във въздуха (изразена в
части на милион или милиграми на кубичен метър – ppm, mg/m3), отвъд
която се предвижда, че основната маса от населението, включително
59
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податливите индивиди, могат да изпитат изразен дискомфорт,
раздразнение или някои несимптоматични, несетивни ефекти. Все пак
ефектите не водят до неспособност, те са преходни и обратими при
преустановяване експозицията.
AEGL-2 е концентрацията на веществото във въздуха (изразена в
ppm или mg/m3), отвъд която се предвижда, че основната маса от
населението, включително податливите индивиди, могат да изпитат
необратими или други сериозни, дълготрайни увреждания на здравето или
нарушена способност да избягат.
AEGL-3 е концентрацията на веществото във въздуха (изразена в
ppm или mg/m3), отвъд която се предвижда, че основната маса от
населението, включително податливите индивиди, могат да изпитат
застрашаващи живота ефекти или да умрат.
Тези концентрации са избрани за критерии за обособяване на зони на
токсична опасност в програмния продукт ALOHA (Areal Locations of
Hazardous Atmospheres). Представлява модел на атмосферната дисперсия и
се използва за определяне на зоните на химическо замърсяване при
изпускане на опасни химикали.
Оцветени в червено, оранжево, жълто опасните зони посочват
областите, в които концентрацията на приземния замърсител ще надвиши
допустимите концентрации определен период след изпускането. Найопасни са червените зони, тъй като те илюстрират местата с прагова
концентрация, над която последиците за здравето могат да бъдат
животозастрашаващи (фиг. 1 и 2).

Фиг. 1. Форми и размери на зоните с различна концентрация на
токсични материали, прогнозирани с ALOHA
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Фиг. 2. Възможни стойности на концентрациите на ТИХ и тенденции
за промяната им след различни периоди от време
В други публикации (ATP – 45 E – warning and reporting and hazard
prediction of chemical, biological, radiological and nuclear incidents) за зоните
в района на инцидента се използват наименованията зона на
освобождаване (изпускане, разливане) – release area и опасна зона (зона на
опасност) – hazard area.
2.2. Особености на зоните, формирани след инциденти с радиоактивни
материали
При инцидент с радиоактивни вещества зоната на радиоактивно
замърсяване ще се раздели на три според вероятните стойности на
получените дози на облъчване в тях:
Зона на дълготраен риск (доза > 5 cGy). В нея незащитеният
персонал получава дози по-големи от 5 cGy за период от 5 дни. Излагането
на радиация на може да представлява повишен риск от влошаване на
здравето (например повишен канцерогенен риск). Част от персонала трябва
да бъде защитена и да се евакуират най-уязвимите и тези, които са
разположени в райони, където е най-високата доза. Определя се какви
предпазни средства са подходящи.
Зона на интензивен риск (доза > 75 cGy). Незащитеният състав в тази
зона за по-дълъг период може да получи дози над 75 cGy (но по-малко от
125 cGy) в рамките на 24 часа, което е достатъчно високо, за да причини
някои краткосрочни изменения, но се очаква пълно възстановяване.
Операциите в рамките на тази зона трябва да бъдат ограничени до
изпълнението на критични (свързани с човешкия живот) задачи.
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Зона на изключително висок риск (доза > 125 cGy). В тази област
дозите на облъчване се очаква да надхвърлят 125 cGy в рамките на 4 часа.
Незащитените служители, които остават в тази област за значителни
периоди, могат да получат дози, които да предизвикат увреждания и
евентуално смърт. Необходимо е да се проведе незабавна евакуация и
последващи медицински прегледи на лицата, които са напуснали този
район.
Както и при токсичните вещества, размерът на тези зони зависи от
метеорологичните условия, вида на източника на замърсяване и други
фактори.
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3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА ЗОНИТЕ, ФОРМИРАНИ
СЛЕД АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
Резултатите от въздействието на заразяването върху различните
жилищни и инфраструктурни обекти, населението и околната среда се
изразяват в последствията от разрушенията (авариите) съпроводени от
изтичане (изхвърляне) на ТИМ. Тези последствия са свързани с три
елемента: мащаби, опасност и продължителност.
Мащабите на замърсяването (заразяването) характеризират
пространствените граници (линейните размери и площта), в които се
проявяват последствията от авариите.
Опасността
от
замърсяване
(заразяването)
характеризира
възможните щети от разрушенията (авариите).
Продължителността на замърсяването (заразяването) характеризира
времевите граници, в които се проявяват последствията.
Тази информация е необходима за извършване на оценка на
обстановката, възникнала в резултат на авария с опасни вещества. Поради
значителната трудност при получаването на фактическите изходни данни
за инцидентите и тяхната неопределеност, а също и бързото поразяващо
действие на материалите, основен метод за изясняване и оценка на
последствията е прогнозирането. То се изразява в получаване чрез
изчисления на вероятностната информация за заразяването, получено в
резултат на събитието и неговото влияние върху заобикалящата го среда.
Получената по този начин прогноза за последствията подлежи на
задължителна корекция при постъпване на информация от проведено
разузнаване в зоната, което е първият етап от провежданите аварийно –
възстановителни работи.
Ежегодната оценка за опасността от аварии е нормативно изискване
и е основа за разработване планове за действие и мерки за ликвидиране
последствията (аварийни планове). В плановете мерките са обособени в
система за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария и за
създаване и поддържане на аварийна готовност.
Процесът на планиране се основава на анализи на възможните
сценарии на възникване и развитие на авариите и на оценката на риска от
последствията от тях за персонала, населението и околната среда.
Прилагането на мерките цели ограничаване и минимизиране на
негативните резултати за човешкото здраве, качеството на живот,
имуществото и околната среда и е основа за възстановяване на нормалните
условия за социален и икономически живот.
В зависимост от целите на оценката – за изготвяне на аварийни
планове, за провеждане на дейности по превенция и овладяване на
последствията от аварии, за планиране на действия при извънредни
ситуации и др., се използват различни методики за определяне на
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размерите на зоните. Те се различават по използваните алгоритми, по
необходимите изходни данни, използването на коефициенти за различни
фактори, оказващи влияние върху обстановката (оттук – и по
необходимото време за работа) и в крайна сметка – по точността на
получените резултати. В раздела ще бъдат представени няколко такива
методики.
3.1. Ръководство за реагиране при извънредни ситуации (Emergency
response guidebook)
Настоящият раздел дава информация за възможностите, които
предоставя ръководството, за съдържанието му и реда за работа с него,
както и някои характерни особености. Поради големия обем публикацията
не е приложена.
Ръководството за реагиране при извънредни ситуации е наръчник,
който помага на членовете на екипите за първоначална реакция за бързото
идентифициране на специфичните или общи опасности на веществата,
участващи в инцидента, както и да предпазят себе си и населението в
района по време на фазата на първоначалната реакция на инцидента.
Първоначалните дистанции за изолиране и защитни действия са
резултат от анализа на исторически данни за транспортни произшествия и
използване на статистически модели.
Наръчникът съдържа описание на транспортните документи,
задължително съпровождащи опасните вещества, указания за използване
на сборника с инструкции, описание на предпазните мерки и списък с
контакти на институциите отговорни за реагиране при инциденти. В него
са разгледани системите за класификация на опасните вещества, за
идентификация чрез табели и плакети и схемата за идентификация на
железопътни
цистерни
и
шосейни
ремаркета.
Отразени
са
идентификационните кодове за опасности върху контейнери за
интермодален транспорт и за транспорт на газове и течности по
газопроводи и тръбопроводи.
За лесно откриване на необходимата информация страниците са
оцветени. В тези с жълт цвят опасните вещества са подредени по
идентификационен номер (ID №), а в сините – по наименование на
материалите (фиг. 3).
В раздела, оцветен в оранжево, са поместени инструкциите за
реагиране при аварийни ситуации, а в този със зелен са дадени
разстоянията, определящи размерите на зоните за първоначална изолация
и защитни действия.
Публикацията съдържа указания за организиране и провеждане на
защитни действия при инциденти с опасни вещества, за видовете защитно
облекло и за овладяване на пожари и разливи.
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Посочени са възможностите и средствата за използване на химични,
биологични и радиологични агенти за престъпни или терористични цели.

Фиг. 3. Таблици за идентификация на ТИМ според наименованието
им или идентификационен код

Фиг. 4. Инструкции за действие и радиуси на зоните при инциденти с
ТИМ
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Изобразените различни група табели, използвани при транспорта на
опасни вещества, са свързани с номер на инструкция от ръководството
(страници с оранжев цвят).
Препоръчаните инструкции да се използват само ако материалите не
може да бъдат идентифицирани по нито един от другите начини
Илюстрираните общи форми (схеми) на жп и шосейните цистерни и
ремаркета, използвани при транспорт на опасни вещества също са
свързани с номер на инструкция от ръководството (с оранжев цвят).
В страниците, оцветени в жълто веществата са подредени в списък
по реда на техния четирицифрен идентификационен (ID) номер.
В списъка ID номера е последван от трицифрения номер на
инструкцията от оранжевия раздел и наименованието на продукта
(материала). Веществата, маркирани със зелено са токсични при вдишване
(високотоксични вещества), т.е. отделят токсични газове и затова трябва да
бъдат третирани по особен начин.
В раздела със страници в син цвят веществата са подредени по
азбучния ред на техните транспортни наименования, като името е
последвано от 3-цифрения номер на инструкцията (в оранжево), която
указва реда за действие и четирицифрения ID номер.
Буква Р
Ако след 3-цифрения номер на инструкцията, оцветените в жълто и
синьо раздели имат буквата „Р―, това означава, че материалът може да
полимеризира при излагане на топлина или замърсяване. При този процес
се отделя топлина и налягане, което нараства вътре в контейнерите и те
могат да експлодират.
Оранжево оцветеният раздел на сборника е най-важният, защото
предоставя на първите реагирали при инцидента препоръки за безопасност
и всички инструкции за първоначалната фаза на реагиране при инциденти
с опасни вещества. Съдържанието на инструкциите включва указания за
безопасност за населението в района, реда за оповестяване, необходима
зона за изолация, като незабавна предпазна мярка, независимо от
количеството на веществото.
Уточнени са периметри за евакуация при пожар или голям разлив на
опасни вещества съгласно разстояния за първоначална изолация и защитни
действия от таблиците в зеления раздел.
Зеленият раздел съдържа:
– Таблица 1 – разстояния на първоначални дистанции за изолиране и
защитни действия, която дава разстоянията, препоръчани за предпазване
на хората от пàрите, които са резултат от разливи, включващи опасни
вещества. За такива се считат: токсични при вдишване; бойни отровни
вещества; вещества, които произвеждат токсични газове при контакт с
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вода. В тази таблица веществата са представени по реда на техните ID
номера.
Таблица 2 – материали, които отделят токсични газове при реакция с
вода.
Споменатите в предходния раздел разстояния на първоначална
изолация и на защитни действия за големи разливи определят радиусите,
формиращи зоната на първоначална изолация и предполагаемата зона за
защитни действия, по посока на вятъра за деня и за нощта. Това са зони,
които е вероятно да бъдат засегнати през първите 30 минути, след като
веществата са били разлети, и тези разстояния могат да се увеличат с
времето.
Зоната на първоначална изолация е тази, която обгражда инцидента
(кръга около него, фиг. 5), в която хората могат да бъдат изложени на
опасни концентрации на веществото в наветрената страна (обратна на
направлението) и животозастрашаващи концентрации в подветрената
страна (срещу вятъра).

Разлив
(изпускане,
разсипване)
Зона на
първоначална
изолация

Фиг. 5. Зона на първоначална изолация
Зона на защитни действия (фиг. 6) е районът, в който хората са
застрашени от опасни концентрации на веществото. Тя се възприема като
квадрат, чиито размери са същите както разстоянията по посока на вятъра,
показани в таблицата.
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Разлив
(изпускане,
разсипване)

Дистанция на
разпространение

1/2 дистанция на
разпространение

Зона на
първоначална
изолация

Направление на вятъра

Фиг. 6. Зона за защитни действия
Защитните действия могат да бъдат евакуация, подслоняване на място
или комбинация от двете. Зоните на защитни действия не зависят само от
наличието на газове (пари), а основно от тяхната концентрация във въздуха.
През деня има увеличаване на атмосферните смущения, създаващи
по-голяма дисперсия (разсейване, разпръскване) на газовете /парите, което
води до по-ниска токсична концентрация във въздуха и това по-малката
площ на зоната на защитни действия отколкото през нощта. През нощта
въздухът по е по-спокоен, което ограничава разсейването на
газовете/пàрите, и води до по-висока концентрация във въздуха и зоната на
защитни действия ще е по-голяма от тази през деня.
За най-лошите сценарии с внезапно изтичане на цялото съдържание
на контейнера или цистерната (например в резултат на терористичен акт,
саботаж или природно бедствие), тези дистанции вероятно трябва да бъдат
увеличени чувствително. В такива случаи и при липса на друга
информация, целесъобразно е посочените дистанции за изолиране и
защитни действия да бъдат удвоени.
Инструкцията за съответния материал (страниците с оранжева
рамка) показва евакуационната дистанция за предпазване от осколки при
избухване на голям контейнер. Ако материалът бъде обхванат от пожар,
опасността от отравяне може да отстъпи по значение на тази от пожар или
експлозия.
Ако при произшествието има течове от две или повече железопътни
цистерни, автомобилни цистерни, преносими цистерни или големи
бутилки, може да се наложи увеличаване на дистанциите, посочени в точка
―Голям разлив―.
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Разливите се разделят на малки и големи според количеството на
опасното вещество:
– малък разлив – включва разливи от единични малки опаковки до
200 литра за течности, до 300 кг за твърди вещества и малки разливи от
големи съдове;
– голям разлив – предизвикан от количества над 200 л за течности и
над 300 кг за твърди вещества или множество течове от няколко малки
опаковки.
За всяко междинно количество, разстоянията трябва да бъдат
определени между разстоянията, прилагани за малки и големи разливи.
3.1.1. Работа с наръчника
Първо се идентифицира материалът чрез четирицифрения ID номер
върху табела или оранжев панел, от четирицифрения ID номер (последван
от UN №) върху транспортните документи или опаковката или от
наименованието на от транспортните документи или опаковката
Според ID номера на веществото (от жълто оградените страници)
или според наименованието на веществото (в синьо оградените страници)
се открива съответния трицифрен номер на инструкцията за конкретния
материал.
Особено внимание се обръща дали веществото е маркирано в зелено.
Ако ID номерът или името на веществото не са налични, се използва
таблицата за табелите или таблиците за идентифициране на ж.п. и
шосейните превозвачи.
След намиране на инструкцията по съответния трицифрен номер (в
оранжево оградените страници) се прочита цялата информация, както и
тази от зеления раздел, ако веществото е подчертано (маркирано).
В случай че веществото не може да бъде намерено в справочника, а
се предполага че е опасно, се използва инструкция 111 до получаване на
допълнителна информация.
Ако материалите са експлозиви, се използва инструкция 112 за
всички експлозиви с изключение на експлозиви клас 1.4, информация за
които дава инструкция 114.
За материали, чието разстояние за защитни действия е над 11,0
километра (над 7,0 мили), реалната дистанция може да е по-голяма при
определени атмосферни условия. Ако облакът от изпарения се насочи в
долина или между множество високи сгради, дистанциите вероятно трябва
да са по-големи от посочените в таблица 1 поради по-слабото разсейване
на облака в атмосферата. Разливи през деня, настъпили в райони, известни
със силни температурни инверсии или дебели снежни покривки, или
настъпили малко преди залез слънце, могат да наложат увеличаване на
дистанциите за защитни действия поради това, че летливите замърсители
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се смесват и разсейват по-бавно и могат да изминат по-големи разстояния
по посока на вятъра. В такива метеорологични условия по-подходящо би
било да се използват дистанциите за защитни действия през нощта.
Аналогичен е подходът и ако температурата на материала или на въздуха е
над 30С (86 F).
Коригирането на дистанциите според условията на конкретния
инцидент включва много взаимно зависими променливи и може да бъде
направено от специалисти с необходимата квалификация. Поради тази
причина в разглежданата публикация не са дадени точни указания, които
да помогнат за коригирането на дистанциите. Такива корекции се правят в
други подобни методики, използване за подробно изясняване на
обстановката. Някои от тях ще бъдат представени в следващите раздели.
3.1.2. Използване на токсични индустриални материали
в терористични действия
Съществено предимство на Emergency response guidebook е
информацията, която представя възможностите за използване на химични,
биологични и радиологични агенти за престъпни или терористични цели.
Тя е основа за предварителната оценка на ситуация, за която съществуват
подозрения, че е предизвикана от криминална или терористична употреба
на химически, биологични агенти или радиоактивни и ядрени материали и
съдържа списък на визуални признаци за използването или наличието им.
Химични и биологични агенти, както и радиоактивни материали
могат да бъдат разпръснати във въздуха, водата или повърхностите, с
които населението ежедневно осъществява физически контакт. Методите
за разпръскване могат да бъдат прости като отваряне на контейнер и
използване на обикновени (градинарски) пръскачки или поусъвършенствани като детониране на самоделни взривни устройства.
За инциденти с токсични вещества е характерна внезапната проява
на медицински симптоми (минути до часове) и лесно забелязващи се
характерни особености (оцветени остатъци, мъртви листа (шума), остра
миризма, мъртви насекоми и животни).
При биологичните инциденти симптоми се появяват след часове до
дни. Обикновено няма характерни особености, защото биологичните
агенти са без цвят и мирис. Поради късната проява на симптоми при
биологичен инцидент, засегнатият район може да бъде по-голям заради
движението на заразените индивиди.
Ако се появят симптоми за радиологичен инцидент, то това става
едва след дни, седмици или повече. Обикновено няма характерни
особености. Определянето на мащабите на засегнатия район и дали
наличната радиоактивност представлява непосредствена или дългосрочна
опасност за здравето става с помощта на специализирано оборудване. И в
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този случай засегнатият район може да бъде по-голям поради движението
на заразените индивиди. Нивата на радиация от най-вероятните източници
не могат да бъдат достатъчно високи, за да убият хора или да причинят
тежки заболявания. При радиологичен инцидент от ―мръсна бомба― или
устройство разпръскващо радиоактивен материал (Radiological Dispersive
Device, RDD), при който е детониран конвенционален експлозив,за да
разпространи радиоактивното замърсяване, основната опасност е от
взрива. Но някои разпръснати във въздуха радиоактивни материали могат
да замърсят до няколко квартала, като създават страх и паника и налагат
провеждането на дезактивация – изключително скъп процес. Признаците
за различните инциденти са описани в таблица 1.
Таблица 1
Признаци на инцидент с токсични вещества
Мъртви животни
– птици, риби
Липса на живи
насекоми
Необяснима
миризма

Необичаен брой
умиращи или
болни хора
(масови
поражения)
Начин на
проявление на
пораженията
Обриви (мехури)
Заболяване
в ограничен
район
Необичайни
капчици
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Не отделни убити на пътя, а масово измиране на
животни (диви и домашни, малки и големи, птици и
риби) в един и същ район
При липса на нормалната инсектицидна активност
(земна, въздушна или водна) следва да се провери
водната повърхност или брега за мъртви насекоми,
както и за мъртви риби и водни птици
Миризмите могат да варират от аромат на плодове,
аромат на цветя, остри и натрапчиви, на чесън, хрян,
на горчиви бадемови, прасковени ядки до окосено
сено. Важно е да се забележи дали определената
миризма е характерна или не за конкретната
обстановка
Здравни
проблеми,
включително
гадене,
дезориентация, трудност при дишане, конвулсии,
конюнктивит (зачервяване на очите, симптоми на
нервнопаралитичен агент – парализа), еритема
(зачервяване на кожата/обриви) и смърт
Пораженията вероятно ще се разпространяват в
преобладаващата посока на вятъра, а на закрито –
чрез вентилационната система
Множество индивиди, получаващи необясними
воднисти мехури или белези (като ужилено от пчела)
Различни нива на поражения за хора, работещи на
закрито, спрямо тези на открито в зависимост от
мястото на разпространение на веществото
По много повърхности могат да се наблюдават мазни
капчици или слоеве, мазни петна по водните
повърхности

Райони,
изглеждащи
различно

Наличие на участъци в определен район с увехнали
или изсъхнали растения (без в момента да има суша)

Ниска облачност

Ниско стелещи се облаци, замъгляване, което не
съответства на атмосферната обстановка
Необичайни
Нехарактерни за района материали, наподобяващи
метални отломки боеприпаси, особено ако съдържат течност
Признаци на възможен биологичен инцидент
Необичаен брой
болни или
умиращи хора
или животни
Непредвидено и
необичайно
използване на
аерозолни
средства
Изоставени
флакони и
аерозолни
средства

Множество симптоми, които могат да се проявят от
часове до дни след произшествието. Времето до
появата на симптомите зависи от използвания агент
Например в район с липса на растителност, на
открито в тъмната част на денонощието

Устройствата може да нямат характерен аромат

Признаци на възможен радиологичен инцидент
Радиационни
символи
Излъчващ
топлина
материал
Светещ материал
Болни хора или
животни

Наличие на символа за радиация, който наподобява
витло, върху контейнери в района
Материал, който е горещ или излъчва топлина без
признак за външен топлинен източник
Силно радиоактивният материал може да излъчва
или предизвиква флуоресценция
Малко вероятно, но не невъзможно, е да има
необичаен брой болни или умиращи хора или
животни. Пораженията могат да се проявят от часове
до дни или седмици след произшествието. Времето за
проявата на симптомите зависи от използвания
радиоактивен агент и получената доза. Възможните
симптоми са зачервяване на кожата или повръщане
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3.2. Методика за бърза оценка на риска
Разработена от италианското министерство за гражданска защита,
тази опростена методика е предназначена за бърза оценка на евентуални
поражения от голяма авария с опасни химични вещества. Голяма авария е
всяка авария, която:
1. Включва опасни вещества в количества не по-малки от 5 на сто от
пределните количества съгласно ЗООС и причинява пожар, експлозия или
изпускане на опасни вещества.
2. Причинява поне едно от следните неблагоприятни последствия
върху живота и здравето на хората и върху инфраструктурата в района на
предприятието и/или съоръжението:
а) смърт поне на един човек във или извън предприятието и/или
съоръжението;
б) шестима ранени в предприятието и/или съоръжението
(хоспитализирани най-малко за 24 часа);
в) един ранен извън предприятието и/или съоръжението
(хоспитализиран най-малко за 24 часа);
г) повредени и неизползваеми вследствие на аварията жилищни
сгради извън предприятието и/или съоръжението;
д) извеждане на засегнатото население (евакуация) извън зоната на
аварията за не по-малко от 2 часа (произведението от броя на евакуираните
лица и броя часове трябва да е най-малко 500);
е) престой на засегнатото население в защитни съоръжения в зоната
на аварията за не по-малко от 2 часа (произведението от броя на
евакуираните лица и броя часове трябва да е най-малко 500);
ж) прекъсване на водоснабдяването, електроснабдяването,
подаването на газ, телефонните услуги в зоната на аварията или в зоната на
въздействие за повече от 2 часа (произведението от броя хора и броя
часове трябва да е най-малко 1000).
3. Причинява увреждане или замърсяване над пределно допустимите
норми на:
а) водите на река или канал – над 10 км;
б) един ха от водите на изкуствено или естествено езеро;
в) два ха от водите на делта;
г) два ха от водите на брегова ивица или открито море;
д) един ха водоем или подпочвени води;
е) защитена територия – над 0,5 ха;
ж) други наземни хабитати, включително селскостопански земи –
над 10 ха.
4. Причинява една от следните имуществени щети:
а) щети в предприятието – най-малко 4 млн. лв.;
б) щети извън предприятието – най-малко 1 млн. лв.
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В тази връзка методиката се използва като инструмент за изготвяне
на аварийни планове. Публикацията позволява да се разработи набор от
критерии, които да улеснят регионалните власти и различни организации
при идентифицирането на възможните сценарии за големи аварии, които
трябва да се отчетат при съставянето на плановете. Чрез нея могат бързо да
бъдат определени зоните за аварийно планиране и необходимите ресурси
за ограничаване или преодоляване на последствията от аварията.
Описаната по-долу процедура позволява определянето на зоните на
аварийно планиране и на набор от общи критерии за разработването на
детайлизирани аварийни планове.
Основните цели на външния авариен план са:
– контрол и ограничаване на последствията от големи аварии с цел
намаляване на техния ефект върху хората, околната среда и материалните
ценности;
– определяне и прилагане на всички мерки за предпазване на хората
и околната среда;
– адекватно информиране на населението и местните власти;
– осигуряване на необходимите ресурси за извършване на
възстановителни работи.
Външният авариен план трябва да бъде преразглеждан, проиграван и
при необходимост актуализиран и преработван на определени периоди, не
по-големи от три години. При преразглеждането на плана трябва да бъдат
отчетени всички промени в нормативната уредба, в устройството и
организацията на аварийните служби, в предприятието или на територията
около неговата площадка, както и нова техническа информация, свързана с
безопасната експлоатация на предприятието.
Основните ограничения и недостатъци на методиката са:
– вероятността от възникване на голяма авария за различните
сценарии не се оценява или сравнява;
– въздействието върху човешкото здраве се преценява въз основата
на непосредствените неблагоприятни ефекти – не се оценяват дългосрочни
или забавени ефекти;
– не се оценяват неблагоприятните ефекти върху околната среда.
Оценка на риска
Начална информация (вид и количество на опасните вещества, вид
на процеса и т.н.)
От оператора60 на предприятието следва да се получи информация за:
60

Оператор е всяко физическо или юридическо лице, което експлоатира, контролира
експлоатацията или се разпорежда и взема решения относно настоящето или бъдещото
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– име и адрес на предприятието;
– вид и количества на опасните вещества;
– максимално количество от опасните вещества, които е възможно
да участват в голяма авария (за всеки от възможните сценарии);
– вид и идентификационен код на съоръженията, съхраняващи,
преработващи или произвеждащи опасни вещества;
– условия на съхранение, преработка или производство
(температура, налягане,периодичност и т.н.);
– карта на предприятието с указани местоположения на
съоръженията.
Определяне на стандартните разстояния
Стандартните разстояния определят пространствените граници на
последствията от голяма авария. Процедурата се извършва чрез таблици, в
които са събрани и систематизирани елементите на риска (опасност,
последствия). Таблица 2 позволява класифицирането на конкретно опасно
вещество в специфичен клас на опасност, най-вече въз основа на
физичните му свойства. На веществото се присвоява числен код.
Таблица 2
Клас на опасност на веществата
Код №
1, 3

Вид вещество
Запалима течност с парно
налягане <0,3 бара при 20о
(пламна точка >20о)

1, 3

Запалима течност с парно
налягане < 0,3 бара при 20о
(пламна точка <20о)

Пример за вещество
Фенол
Нефт
Толуен
Метанол
Бензен
Автомобилнибензини

4, 6

Запалима течност с парно
налягане> 0,3бара при 20о

Лекибензини
Пентан

7, 9

Запалими газове, втечнени под
налягане

Пропан-бутан
Пропан
Пропилен

10, 11

Запалими газове, втечнени при
ниски температури

Етилен
Пропилен

функциониране на определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация,
включително част от нея.
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Код №
13

Вид вещество
Запалим газ под налягане

Пример за вещество
Ацетилен
Метан
Водород
Нитроглицерин
Тринитротолуен
(ТНТ, тротил)

14, 15

Експлозив

16, 17

Нискотоксична течност

8-21

Токсична течност

22, 25

Силнотоксична течност

26, 29
30, 35

Много силно токсична
течност
Нискотоксичен газ

31, 36

Токсичен газ

32, 37, 42

Силно токсичен газ

33, 38

Много силно токсичен газ

34, 39

Изключително токсичен газ

Арсин (арсеноводород)
Озон

43-46

Токсични продукти при изгаряне

Хлороводород
Азотендиоксид
Диоксини

Тетраетилолово
Пропиленоксид
Бром
Акрилонитрил
Циановодород
Азотендиоксид
Серен триоксид
Метилизоцианат
Диметиламин
Хлороводород
Флуороводород
Амоняк
Азотенмоноксид
Хлор
Сероводород
Флуор
Фосген

Чрез таблица 3 се определя точният числен код за дадено вещество
въз основа на начина му на съхранение, преработване или производство.
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Таблица 3
Числен код на веществата според начина на съхранение
Вид
Числен
Описание на веществото Съоръжение/транспорт
вещество
код
Парно налягане <0,03 MPa Склад-резервоари
1
Тръбопровод
2
при 20 °C
Други (производство)
3
Запалима
течност
4
Парно налягане ≥0,03 MPa Склад-резервоари
Тръбопровод
5
при 20 °C
Други (производство)
6
Втечнен при налягане

Наземен склад
Тръбопровод
Други (производство)
Склад – резервоари
Други (производство)
Тръбопровод
Склад за съдове под
налягане до100 кг

7
8
9
10
11
12
13

Цели опаковки/насипно
Експлози (причиняват отделни
вни
експлозии)
вещества Опаковани(например бойни
патрони)
Ниско токсична
Склад-резервоари
Други (производство)
Токсична
Склад-резервоари
Наземен транспорт
Воден транспорт
Други (производство)
Склад-резервоари
Токсична Силно токсична
Наземен транспорт
течност
Воден транспорт
Други (производство)
Много силно токсична
Склад-резервоари
Наземен транспорт
Воден транспорт
Други (производство)

14

Запалим Втечнен при изстудяване
газ
Под налягане
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Втечнени под налягане
Ниска температура
Нормална температура
Висока температура
Токсични Много висока температура
газове
Извънредно висока
температура

30
31
32
33
34

Втечнени при ниски
температури
Ниска температура
Нормална температура
Висока температура
Много висока температура
Извънредно висока
температура
Под налягане >35 бара и
високи температури
Токсични
продукти
при
изгаряне

35
36
37
38

39
Пестициди
Азотни торове
Сяросъдържащи торове
Хлорирани пластмаси

42
43
44
45
46

Чрез показаните таблици 2 и 3 на всяка дейност в зависимост от вида
опасно вещество и условията за съхранение, преработване или
производството се присвоява числен код. Следващият етап е комбиниране
на получения код с количествата опасни вещества в предприятието.
Количествата опасни вещества са дадени в определени граници.
Окончателното определяне на стандартните разстояния бива представено
като комбинация от буква и римска цифра, показани в таблица 4.
Таблица 4
Комбинации между вида и количествата на опасните вещества
Код
№ <10
1
3
4
6

–
–
–
–

Количество на опасното вещество (t)
5000 –
10 – 50 50 – 200 200 – 1000 1000 – 5000
10 000
–
–
АІ
ВІ
ВІ
АІ
ВІ
СІ
DІ
Х
–
–
ВІ
СІІ
СІІ
ВІІ
СІІ
DІІ
ЕІІ
Х

Над
10 000
СІ
Х
DІІ
Х
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7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
42
43
44
45
46

ВІ
СІІІ
–
–
СІІІ
ВІ
СІІІ
–
–
–
CIII
DIII
CІІІ
AІІ
DІІІ
EIII
DIII
CIII
EIII
FIII
EIII
AII
BII
EIII
FIII
GIII
AII
CII
DIII
FIII
GIII

СІ
СІІІ
–
ВІІ
СІІ
СІ
СІІ
–
АІІІ
АІІІ
DIII
EIII
DІІІ
BІІІ
EІІІ
FIII
EIII
EIII
FIII
GIII
FIII
AI
CII
EIII
GIII
HIII
AII
CII
EIII
FIII
HIII

DІ
DІІІ
–
СІІ
СІ
СІ
СІ
–
АІІ
ВІІІ
X
FIII
EІІІ
CІІІ
Х
GIII
FIII
FIII
X
HIII
GIII
BII
DIII
FIII
GIII
HIII
AII
DIII
EIII
GIII
HIII

ЕІ
Х
ВІ
DІІ
СІ
DІ
DІ
АІІ
ВІІ
DІІІ
X
X
FІІІ
EІІІ
X
X
GIII
GIII
X
X
HIII
BI
EIII
FIII
GIII
X
BII
DIII
EIII
GIII
X

FІ
Х
СІІ
ЕІІ
Х
Х
Х
АІІ
СІІ
ЕІІІ
X
X
FІІІ
FІІІ
X
X
GIII
GIII
X
X
HIII
CIII
FIII
GIII
X
X
BII
DIII
FIII
X
X

Х
Х
СІІ
Х
Х
Х
Х
ВІІ
СІІ
FІІІ
X
X
Х
GІІІ
X
X
X
HIII
X
X
X
CII
FIII
X
X
X
BII
EIII
X
X
X

Х
Х
DІІ
Х
Х
Х
Х
СІІІ
СІІ
FІІІ
X
X
Х
GІІІ
X
X
X
HIII
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AII
BII
–
–

BII
CIII
AII
AII

DIII
EIII
CIII
CIII

EIII
FIII
DIII
DIII

EIII
FIII
DIII
DIII

X
X
X
X

X
X
X
X

Със символа „Х― са обозначени практически невъзможна
комбинация между вещество и количество, а със „–― комбинация, при
която въздействието е незначително.
Резултатите от таблица 4 се тълкуват от таблица 5. В комбинацията
от буква и римска цифра буквата определя пространствените граници на
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последствията от голяма авария, като дефинира окончателната стойност на
стандартното разстояние за дадената дейност и опасното вещество.
Тъй като и стандартните разстояния, и количеството опасно
вещество са дадени в определени дискретно зададени интервали, поподробно определяне на пространствените граници на последствията от
голяма авария се получава чрез интерполация на крайните стойности на
интервала за стандартно разстояние. Таблица 5 също така дава и размера
на засегнатата площ.
Римските цифри в комбинацията от буква и римска цифра определят
формата на засегнатата площ, която в зависимост от вида на аварията може
дабъде окръжност, полуокръжност или сектор от окръжност, ориентиран
по посока на вятъра:
І – окръжност с център точката на изпускане на опасното вещество;
ІІ – полуокръжност с център точката на изпускане на опасното
вещество;
ІІІ – сектор от окръжност (36о) с център точката на изпускане на
опасното вещество.
Таблица 5
Стандартно
разстояние
Категория
(m)
A
B
C
D
E
F
G
H

0 – 25
0 – 50
0 – 100
0 – 200
0 – 500
0 – 1000
0 – 3000
0 – 10 000

Засегната площ S(ha)
І
(пожар)

ІІ
(взрив)

0,2
0,8
3
12
80
300
–
–

0,1
0,4
1,5
6
40
150
–
–

ІІІ
(токсично
разсейване)
0,02
0,1
0,3
1
8
30
300
1000

Класификация на токсичните вещества
При този етап се определят параметрите токсичност и летливост под
формата на класове.
В параграф 2.1. подробно беше анализирано свойството
„токсичност―, използвано в настоящата методиката като показател.
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Таблица 6
Клас на токсичност
LC50 за популация от плъхове
при четиричасова експозиция
(mg/l; ррм)
0,01 – 0,1
0,1 – 1
1 – 10
10 – 100
100 – 1000
1000 – 10000
10 000 – 100 000

Клас на токсичност (Кт)
8
7
6
5
4
3
2

Вторият аспект, който трябва да бъде анализиран, е летливостта на
веществото, тъй като този параметър дава информация за способността на
веществото да се разпространява по въздушен път (да образува токсичен
облак).
Таблица 7
Клас на летливост
Физикохимични параметри
Течности
Парно налягане P < 0,05бара
0,05 < P 0,3 бара
P > 0,3 бара
Газове, втечнени под налягане
Температура на кипене > 245 К
Температура на кипене < 245 К
Газове, втечнени при ниски
температури
Температура на кипене > 245 К
Температура на кипене < 245 К
Газове под налягане
P < 3 бара
3 < P < 25 бара
P > 25 бара
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Клас на летливост (Кл)
1
2
3
3
4
2
3
4
5

Сборът от двата параметъра (Кт + Кл) определя токсичността на
веществото (табл. 8).
Таблица 8
Токсичност на веществата
Кт + Кл
<6
7
8
9
10

Класна токсичност
Нисък
Среден (токсично)
Силно
Много токсично
Изключително токсично

Идентифициране на зоните за аварийно планиране
Една от предпоставките за аварийно планиране е определянето на
зоните, които може да бъдат засегнати от последствията на евентуална
голяма авария. Зоните най-често се представят под формата на окръжност
или част от окръжност с център точката на изпускане на опасното
вещество и радиус равен на определеното по-горе стандартно разстояние.
Предвид разликата в мащаба на евентуалните последствия могат да бъдат
разграничени три зони.
Определяне на зоните за аварийно планиране
Първа зона – на висока смъртност
Тази зона е разположена непосредствено до точката на изпускане на
опасното вещество, като в нея се очаква висока смъртност при здрави
индивиди. Основната аварийна мярка, която може да бъде предприета, е
изграждането (наличието) на сигурни убежища, особено при възможни
аварии с токсични газове. Евакуиране на района се налага само в някои
случаи (например при продължително изпускане на токсичен газ). Тогава е
наложително използването на оповестителни системи, директно свързани с
предприятието. При висока гъстота на населението в тази зона
медицинската помощ и аварийно-спасителните дейности трябва да бъдат
съсредоточени в нея.
Втора зона – на сериозни поражения
Макар че смъртни случаи може да се очакват и в тази зона, в нея
предимно ще се наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни
ефекти при здрави индивиди. И в тази зона основната мярка е наличието
на убежища, като евакуацията на населението може да е невъзможно
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предвид голямата площ. При наличие на особено чувствителни обекти
(училища, болници, детски градини и т.н.) допълнително трябва да бъдат
планирани мерки, за да се осигури:
– наличие на затворени убежища;
– информиране и обучение на персонала, отговорен за извършването
на аварийно – спасителни дейности;
– наличие на индивидуални средства за защита;
– оповестителна система, директно свързана с предприятието;
– специални комуникационни линии и средства;
– първа помощ и медицинско осигуряване.
В сравнение с първата зона, осигуряването на първа помощ е с понисък приоритет.
Трета зона – зона на особено внимание
В нея се очакват по-слаби неблагоприятни ефекти, предимно при
уязвими или предразположени индивиди (малки деца, астматици,
възрастни хора и т.н.). Тук също основната мярка е наличието на убежища
и трябва да се планират специфични мерки за уязвими обекти, както и да
се осъществява общ контрол на движението.
В случай на наличие на газ с дразнещо действие или неприятна
миризма е важно да се планират мерки за недопускане на паника сред
населението.
При наличието на особено уязвими обекти трябва да бъдат
планирани мерки за информиране, обучение и комуникация.
Изчисляване на пространствените граници на зоните за аварийно
планиране
Радиусът на първата зона за аварийно планиране се изчислява въз
основа на стандартните разстояния по начина, описан по-долу в
настоящата глава. Втората зона се определя чрез умножаване на
стойността на първата зона по определен коефициент на въздействие Кв.
Стойностите на Кв за експлозивни и запалими вещества и за
токсични химикали са дадени в таблица 9.
Стойността на Кв за експлозивни и запалими вещества е константа,
като стойността и е 2. За токсични вещества Кв се изчислява по формула,
зависеща от токсичните характеристики на веществото.
Третата зона, която е по-голяма от втората, не се изчислява
директно, а се определя чрез подробен анализ на прилежащата територия и
уязвимите обекти.
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Таблица 9
Вид вещество

Стойност на Кв

Експлозивно или запалимо

2

Токсично

ПРИМЕРИ
Пример 1. Съхранение на 7500 тона бензин в резервоар с обваловка
при атмосферно налягане.
Използвана
таблица

Информация

Бензинът е запалима течност с парно
налягане < 0,3 бара при 20 оС
Съхранява се в резервоар с
Таблица 2
обваловка
Таблица 3
Количество – 7500 тона
Таблица1

Таблица 4

Категория В, форма І

Код №
1,3
1
ВІ
Стандартно разстояние
25 – 50 м
Окръжност, площ 0, 8 ха

Изчисляване на стандартното разстояние
Както бе споменато, по-точното определяне на стандартното
разстояние се извършва чрез интерполация, отчитаща крайните граници на
стандартното разстояние (в случая това са 25 и 50 метра). Общото
количество е 7500 тона и е в интервала 5000 – 10 000 тона, дефиниран от
табл. 3. Стандартното разстояние, определено от таблица 4 е в интервала
25 – 50 метра.
Формулата, по която се определя стандартното разстояние, е:
.
Първата зона на аварийно планиране е с формата на окръжност с
център точката на изпускане на бензина. Въздействието на аварията е
разпределено във всички посоки.
Изчисляване на втората зона:
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Кв за запалими вещества = 2; радиус на втората зона: 2.38=76 м.
Пример 2. Съхранение на 20 тона хлор в съд под налягане.
Използвана
таблица

Информация

Код №

Таблица 1

Хлорът е силно токсичен газ

32, 37, 42

Таблица 2

Съхранява се в съд под налягане

32

Таблица 3

Количеството е 20 тона

Таблица 4

Категория Е Форма ІІІ

Е ІІІ
Стандартно разстояние
200 – 500 м
Сектор 36о
Площ 8 ха

Изчисляване на стандартното разстояние
Общото количество е 20 тона и е в интервала 10 – 50 тона,
дефиниран от таблица 3. Стандартното разстояние, определено от таблица
4, е в интервала 200 – 500 метра.
Формулата, по която се определя стандартното разстояние, е:
.
Първата зона на аварийно планиране е с формата на част от
окръжност (сектор 36о) с център точката на изпускане на хлора и
ориентация по посоката на вятъра.
Изчисляване на втората зона:
Кв за зап. в-ва
Радиус на втората зона: 4,2.275=1155 м.
Поради своите токсични свойства хлорът има по-голяма площ на
въздействие от тази на запалимата течност.
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Пример 3. Съхранение в надземен резервоар на 300 тона втечнен
под налягане пропан-бутан
Използвана
таблица

Информация

Код №

Таблица 1

Пропан-бутанът е запалим газ,
втечнен под налягане

7,9

Таблица 2
Таблица 3
Таблица 4

Съхранява се в надземен
резервоар под налягане
Количеството е 300 тона
Категория Е
Форма І

7
ЕІ
Стандартно разстояние
200 – 500 м
Окръжност
Площ 80 ха

Изчисляване на стандартното разстояние
Общото количество е 300 тона и е в интервала 200 – 1000 тона,
дефинирано от таблица 3. Стандартното разстояние,определено от таблица
4, е в интервала 200 – 500 метра. Формулата, по която се определя
стандартното разстояние, е:
.
Първата зона на аварийно планиране е с формата на окръжност с
диаметър 240 метра и център точката на изпускане на пропан-бутана.
Въздействието на аварията е разпределено във всички посоки.
Изчисляване на втората зона
Кв за запалими вещества = 2
Радиус на втората зона: 2 . 240 = 480 м.
Прилагане на общите критерии
Успоредно с определянето на зоните на въздействие на евентуална
голяма авария, аварийното планиране изисква проверка на приложимостта
на прилагането на общите критерии, описани в това ръководство, за
конкретното място. За целта трябва да бъдат извършени два основни вида
дейности:

257

От една страна, чрез сътрудничеството с оператора трябва да се
събере информация за дейностите в предприятието, за максималното
количество опасни вещества, които може да участват в даден сценарий на
голяма авария и за местоположението на съоръженията, съхраняващи,
преработващи или произвеждащи опасни вещества.
От друга страна, трябва да се извърши специфичен анализ на
територията около предприятието, за да бъдат идентифицирани особено
уязвимите обекти като например болници и училища. След това трябва да
бъдат планирани подходящи мерки за информиране и обучение на
персонала, отговорен за извършването на аварийно-спасителни дейности и
за информиране и оповестяване на населението.
3.3. Тактическа публикация за прогнозиране, предупреждение
и докладване на последствията от химически, биологични,
радиологични и ядрени инциденти
Warning and reporting and hazard prediction of chemical, biological,
radiological and nuclear incidents – ATP-45(E)
В параграфа са представени само разделите от публикацията,
регламентиращи методиката за прогнозиране на последствията от
инциденти с токсични индустриални материали. Частта, отнасяща се до
употребата на оръжия за масово унищожение няма отношение към
съдържанието на настоящия учебник.
Формата и размера на замърсените зони, формирани след инциденти
с ТИМ се определят в зависимост от вида и количеството на опасното
вещество, вида на източника, начина на съхранение и транспорт и
метеорологичните условия. Способите за тази дейност са два. Първият от
тях изисква значително по-малко време и отчита само вида на веществото
и скоростта на вятъра – дали е по-малка или по-голяма от 10 км/ча. Това е
така наречената „опростена процедура―.
Вторият способ, известен като „детайлна― или „подробна―
процедура, отчита като фактор и конкретния вид на източника, и
вертикалната устойчивост на въздуха (категория на стабилност).
Двата термина се използват в различни източници за описание на
динамиката на температурното разпределение във въздушните слоеве на
различна височина. В учебника по нататък те се използват като синоними,
тъй като разликата между тях се състои само в начина на определянето на
устойчивостта (стабилността). В някои източници това става чрез
изчисления или номограми, в зависимост от обема на изходната
метеорологична информация. В разглежданата тактическа публикация това
се извършва с помощта на две таблици – за определяне на категорията на
стабилност и за приспособяване на категорията на стабилност.
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Друг основен момент при изпълнението на подробната процедура е
изчисляването на времето за достигане на веществото до определена точка
– инфраструктурен или чувствителен обект, район на военно
формирование или населен пункт.
В справочника са публикувани алгоритми, които помагат по-бързо
да се определи към кой точно случай се отнася инцидента и как да бъде
извършена процедурата за прогнозиране на мащабите на зоната.
В таблици са поместени възможните варианти за:
– вида на големината на изпускането (разлива, разсипването);
– вертикалната устойчивост на въздуха и скоростта на вятъра;
– методът за прогнозиране, който трябва да се използва;
– различните случаи с формата и размерите (дистанциите) на зоните
на замърсяване.
В частта си за прогнозиране на обстановката при инциденти с
токсични химикали ръководството се базира на регламентираните в
ръководството за реагиране при извънредни ситуации (Emergency response
guidebook) радиуси на зоните за първоначална изолация и защитни
действия. В зависимост от конкретното количество на материала и
атмосферните условия, обаче радиусите от ERG се увеличават от два до
шест пъти. Информацията, получена по този начин е по-точна и се
използва не само за първоначална реакция, а и като основа за организиране
и планиране на защитата.
Публикацията ERG се актуализира и преиздава през четири години,
както и ATP-45, като някои стойности се променят, но принципите на
работа остават същите.
3.3.1. Ред за работа при прогнозиране на мащабите на
замърсяване с токсични вещества
3.1.1.1. Опростена процедура
Зоната на изпускане (на разлива, разсипването)в този случай се
представя като кръг с радиус 1 км от центъра на инцидента. Когато
източниците са няколко, се очертават окръжности с център всеки един от
тях.
Зоната на опасност може да е с различна форма според скоростта
на вятъра. Когато тя е по-малка или равна на 10 км/ч (фиг. 7) зоната се
представя графично като кръг с радиус 3 км. Това важи също и когато
посоката на вятъра е променлива. Разстоянието от 3 км се обуславя от
факта, че повечето отлагания ще са на 1 км. До 3км те ще достигнат след
известно време (около 12 минути при скорост на вятъра 15 км/ч), през
което може да се получи повече информация. Такова е разстоянието,
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когато се касае за други случаи при неясни обстоятелства, като например
неизвестно вещество, т.е. осигурява се време за реакция.
Когато източникът е подвижен (линеен) процедурата се извършва за
началната и крайна точка от маршрута и окръжностите се съединяват.
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Фиг. 7. Зони, формирани при инцидент в стационарен и подвижен
източник, определени по опростена процедура, скорост на вятъра по-малка
или равна на 10 км/ч

Фиг. 8. Зони, формирани при инцидент в стационарен и подвижен
източник, определени по опростена процедура, скорост на вятъра
по-голяма от 10 км/ч
Когато скоростта на вятъра е по-голяма от 10 км/ч (фиг. 8), се
начертава линия по посока на вятъра с начало от мястото на инцидента с
дължина, равна на 3 км. В края ѝ перпендикулярно се начертава друга (т.е.
перпендикулярът на посоката вятъра). От мястото на изпускане, но
обратно на посоката на вятъра, се начертава отсечка, равна на 2 км (два
пъти радиуса на зоната на изпускане). От нейния край се прокарват
допирателни към двете страни (горна и долна, под ъгъл от 30° спрямо
линията за посока на вятъра) на окръжността до пресичането им с
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перпендикулярната линия. В тези случаи видът и устойчивостта на
веществото са неизвестни, а получената фигура очертава зоната на
опасност.
Когато източникът е подвижен, процедурата се извършва за
началната и крайната точка от маршрута и двете фигури се съединяват с
линии (в ъглите на определените по описания начин опасни зони – в
точките „a― и „b―).
Опростената процедура служи само за незабавно предупреждение на
застрашените от инцидента. Възможно най-скоро след нея трябва да се
проведе подробната процедура.
Таблица 10
Варианти за формата и размерите на опасните зони, формирани от
различни количества ТИМ и при различни метеорологични условия
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Фиг. 9. Алгоритъм за определяне на формата и размерите на опасните
зони, формирани при разлив от стационарен (точков) източник
за съхранение на ТИМ
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Фиг. 10. Алгоритъм за определяне на формата и размерите на опасните
зони, формирани при разлив от подвижен източник за транспортиране на
ТИМ
3.3.1.2. Подробна процедура
Поради различията в характера на инцидентите (вид на веществото,
способи за съхранение, транспорт и др.) при подробните процедури за
прогнозиране трябва да бъдат разделени на три:
а. точков източник – изпускане от стационарен резервоар или
контейнер (включително теч от насипно съхраняване на химични
материали или изтичане от химически боеприпаси);
б. подвижен източник на изпускане – резервоар или контейнер, от
който материалът изтича в движение;
в. наличие на химични вещества в определен район, без реално да е
наблюдаване изпускането. В този случай за изпускане на опасното
вещество се съди по получен сигнал или показания на детектори.
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Точков източник – изпускане от стационарен резервоар или
контейнер (включително теч от насипно съхранявани химични материали
или изтичане от химически боеприпаси)
Инцидентът, при който в околната среда е изпуснато опасно
вещество от резервоар, контейнер или цистерна, може да бъде случаен или
умишлено предизвикан. Размерът на зоните е в зависимост от три фактора,
в допълнение към метеорологичните – свойства на веществото, неговото
количество и мащабът на разрушението или взрива.
Видът на веществото се определя по реда, описан в параграф 3.1.2.
работа с наръчника (Ръководство за реагиране при извънредни ситуации –
Emergency response guidebook).
Размерът на освобождаването може да бъде:
– малък (200 литра или по-малко);
– среден (повече от 200 литра, но до 1500 килограма, съответстващ
на голям разлив, съответстващ на голям разлив ERG);
– голям (повече от 1500 килограма, но до 50 000 килограма,
съответстващ на удвоената стойност за голям разлив от ERG);
– изключително голям (50000 кг или повече, равни на шест пъти
стойността за голям разлив от ERG).
Използването на килограм като мерна единица е обичайна практика
за количества, по-големи от 200 литра.
В зависимост от вертикалната устойчивост (или категория на
стабилност) на въздуха, известна или изчислена съгласно таблиците за
определяне или приспособяване на категорията на стабилност, се
използват следните стойности, посочени в ERG:
– при конвекция (нестабилна, unstable – U) се използват показанията
от колоната „ден―;
– при инверсия (стабилна, stable – S ) и при изотермия (неутрална,
neutral – N) се използват показанията в колона „нощ―.
За зоната на разлив се приема, че е кръг с радиус равен на този за
зоната за първоначална изолация. Ако разстоянието не е посочено в
страниците в зелено се използва секцията в оранжево. При липса на
информация радиусът се определя на 1000 метра, като след изясняване на
обстановката може да се коригира. Определеният радиус е с начало
точката на инцидента.
Според количествата, освободени при разлива размерите на
дистанциите, формиращи опасната зона коригират със следните
коефициенти:
– за малък – стойностите на радиуса в графата от ERG „малък―;
– за среден – стойностите на радиуса в графата от ERG „голям―
– за голям – стойностите на радиуса в графата от ERG „голям― се
удвояват;
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– за изключително голям – стойностите на радиуса в графата от ERG
„голям― се умножават по шест (6);
– за неизвестно количество стойностите на радиуса в графата от ERG
„голям― се удвояват.
Ако инцидентът е съпроводен от пожар, района на разлива се
приема, че е кръг с радиус, равен на разстоянието за първоначална
изолация съгласно информацията за „пожар― в оранжевите страниците на
ERG, в точката, регламентираща безопасността на населението, и
евакуацията, независимо от размера и вида на опаковката. Ако веществото
е неизвестно разстоянието е 1600 м.
Процедурата за изчисляване на стойността на зоната на опасност е
описана по-долу.
И при нея вариантите са различни според това дали скоростта на
вятъра е по-голяма или по-малка от 10 км/ч.
При скорост на вятъра по-малка или равна на 10 км/ч разстоянието,
формиращо опасната зона, се определя според разстоянието за защитни
действия в ERG.
Ако няма информация за веществото (четирицифрения ID номер, UN
№ не е наличен) зоната се представя графично като кръг с радиус 3 км.
Това важи също и когато посоката на вятъра е променлива. Разстоянието
от 3 км се обуславя от факта, че повечето отлагания ще са на 1 км. До 3 км
те ще достигнат след известно време (около 12 минути при скорост на
вятъра 15 км/ч), през което може да се получи повече информация, фиг. 11.

Фиг. 11. Зони, формирани при инцидент в стационарен източник, скорост
на вятъра по-малка или равна на 10 км/ч
Във втория случай, когато скоростта на вятъра е по голяма от
10 км/ч, се начертава линия по посока на вятъра с начало от мястото на
инцидента. В зависимост от вертикалната устойчивост на въздуха
(категорията на стабилност) се определя разстоянието за първоначална
изолация от ERG (зелени страници). По същата логика се определя
разстоянието, докъдето достига опасната област в зависимост от размера
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на освобождаването – линия по посока на вятъра с дължина, равна на
разстоянието за защитни действия, указано в ERG. В края ѝ
перпендикулярно се начертава друга (т.е. перпендикулярна на посоката
вятъра). От мястото на изпускане, но обратно на посоката на вятъра се
начертава отсечка, равна на два пъти радиуса на зоната на изпускане. От
нейния край се прокарват допирателни към двете страни на окръжността
до пресичането им с перпендикулярната линия – под ъгъл от 30° спрямо
линията за посока на вятъра (фиг. 12).

Фиг. 12. Зони, формирани при инцидент в стационарен източник, скорост
на вятъра по-голяма от 10 км/ч
Редуциращи фактори на размерите на опасната зона при подвижен
(линеен) източник
Преди да бъде описан реда за прогнозиране на мащабите на
замърсяване от инцидент с подвижен източник са разгледани способите за
изчисляване на факторите, които намаляват размерите на зоната в този
случай – moving source hazard area distance reduction factor.
Съществува зависимост между разстоянията, определящи размерите
на опасната зона за точкови и линейни източници в зависимост от
отношението между разстоянието от източника на опасност и дължината
на формирания линеен източник.
Ако началната и крайната точка (дължината) на изпускането от
подвижен източник са известни, както и видът на веществото и
количеството му, ще могат да бъдат определени размерите на опасната
зона чрез стойностите в ERG за зоната за последващи защитни действия
(protect).
Ключова информация за точното прогнозиране е тази за
метеорологичната обстановка. Тя се използва за определяне на вертикална
устойчивост на въздуха (известна още и като категория на стабилност). На
базата на информацията за посока и скорост на вятъра, облачност,
температура и влажност на въздуха, наличие на мъгла, снежна покривка
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или валежи, получена от надеждни източници се определя вертикалната
устойчивост. В зависимост от наличните стойности на тези показатели тя
може да бъде изчислена, получена чрез номограми или определена и
приспособена за конкретна ситуация чрез двете таблици от ATP – 45.
В случай че категорията на стабилност е определена като нестабилна
(unstable – U), се използват стойностите в ERG (зелени страници ) за „ден―.
Когато е стабилна (stable – S) или неутрална (neutral – N), се отчитат
стойностите за „нощ―. Връзката между разстоянията за опасност за точкови и
линейни източници е представена чрез диаграми за няколко сценария с пример
за всеки от тях.
ПРИМЕРИ
Серен диоксид, ID номер 1079, изпускане на 200 – 1500 кг от линеен
източник 3 км, скорост на вятъра – 5 км/ч при нестабилни условия
– От ERG 2012 (зелени страници) се отчита разстоянието за точков
източник от колона „ден― в графата „голям разлив―. В този случай
стойността е 5,6 км. Това разстояние се отбелязва на хоризонталната ос на
графиката – source hazard distance. Оттам се издига вертикална линия,
докато се пресече желаната крива (в този случай за 3 км). От мястото на
пресичане между нея и кривата се начертава хоризонтална линия вляво до
вертикалната ос на графиката (reduction factor). Редуциращият фактор е
0,52. Това означава, че радиусът, определящ размера на опасната област, е
52% от стойността на този при точков източник.
5,6 км x 0,52 = 2,912 км. Радиусът на зоната ще е 2,912 км (фиг. 13).

Фиг. 13. Определяне на редуциращия фактор при инцидент със серен
диоксид, 200 – 1500 кг от линеен източник 3 км, скорост на вятъра – 5 км/ч
при нестабилни условия
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Серен диоксид > 50 000 кг, изпускане от линеен източник 3 км,
скорост на вятъра – 5 км/ч при нестабилни условия
Тъй като количеството е за изключително голям разлив, стойностите
на радиуса от колона „ден― в графата от ERG „голям― се умножават по
шест по 6 (33,6 км). Вертикалата от това разстояние пресича кривата за
3 км срещу редуциращ фактор от 0,9 (90%) или (5,6 км x 6 ) x 0,9 =
30,24 км (фиг. 14).
Радиусът на зоната ще е 30,24 км.

Фиг. 14. Определяне на редуциращия фактор при инцидент със серен
диоксид, 50 000 кг от линеен източник 3 км, скорост на вятъра – 5 км/ч,
нестабилни условия
Хлор, 1500 – 50 000 кг изпускане от линеен източник 3 км, скорост
на вятъра – 5 км/ч при нестабилни условия
Стойността според ERG от колона „ден―се умножава по 2, тъй като
разливът е голям, резултатът е 6 км. Перпендикулярът за това разстояние
пресича 3-километровата крива срещу редуциращ фактор със стойност
0,54 (54%). Следователно в този пример радиусът на опасната област е
3,24 км.
(3 км х 2) х 0,54 = 3,24 км (фиг. 15).
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Фиг. 15. Определяне на редуциращия фактор при инцидент с хлор, 1500 –
5000 кг от линеен източник 3 км, скорост на вятъра – 5 км в час
при нестабилни условия
Когато дължината на изпускането от линеен източник попада
между две криви, в графиката се използва тази с по-ниска стойност,
например за наблюдаван подвижен източник в разстояние на 3,4 км се
използва 3-километровата крива.
Ако същите примери се разгледат при категория на устойчивост
„стабилна― или „неутрална―, се получава следното:
Серен диоксид, ID номер 1079, изпускане на 200 – 1500 кг от линеен
източник 3 км, скорост на вятъра – 5 км в час при стабилни или
неутрални условия
ERG, зелени страници, колона „нощ― в графата „големи разливи―
показва стойност 11 км. Тя се отчита по хоризонталната, след което се
свързва чрез перпендикуляр с 3-километровата крива. От точката на
пресичане се чертае хоризонтална линия вляво, до вертикалната ос на
графиката, където са стойностите на редуциращия фактор, в този случай
0,33 (33%).
11 км x 0,33 = 3,63 км. Това ново разстояние (3,63 км) определя
размера на опасната зона (фиг. 16).
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Фиг. 16. Определяне на редуциращия фактор при инцидент със серен
диоксид, 200 – 1500 кг от линеен източник 3 км, скорост на вятъра – 5 км/ч
при стабилни или неутрални условия
Серен диоксид > 50 000 кг, изпускане от линеен източник 3 км,
скорост на вятъра – 5 км в час, стабилни или неутрални условия
Стойността от ERG колона ,нощ―, умножена по 6 (количеството е за
изключително голям разлив, получава се 66 км), се съпоставя с кривата за
3 км, при което редуциращият фактор (reduction factor) от вертикалната ос
е 0,80 (65%) от стойността за точков източник (фиг. 17). Следователно в
този пример радиусът на опасната област е:
52,8 км, т.е. (11 км x 6 ) x 0,8 = 52,8 км.
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Фиг. 17. Определяне на редуциращия фактор при инцидент със серен
диоксид, 5000 кг от линеен източник 3 км, скорост на вятъра – 5 км в час
при стабилни или неутрални условия
Хлор, 1500 – 50 000 кг изпускане от линеен източник 3 км, скорост
на вятъра – 5 км/ч при стабилни или неутрални условия
Стойността според ERG за „нощ―се умножава по 2, тъй като
разливът е голям, резултатът е 15,8 км. Перпендикулярът за това
разстояние пресича 3-километровата крива срещу редуциращ фактор със
стойност 0,44 (44%), фиг. 18. Следователно в този пример радиусът на
опасната област е 6,952 км. (7,9 км х 2) х 0,44 = 6,952 км.
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Фиг. 18. Определяне на редуциращия фактор при инцидент с хлор, 1500 –
5000 кг от линеен източник 3 км, скорост на вятъра – 5 км в час при
стабилни или неутрални условия
Зоната на освобождаване на веществото (зоната на непосредствения
разлив) може да бъде определена, ако продължителността на
освобождаването от резервоар или цистерна в движение е известна. В
резултат на разпръскването на химикал в рамките на определено
разстояние (с известни начало и край) се формира зона на замърсяване.
При налична информация за вида и количество на материала площта на
зоната на освобождаване се определя от стойността за първоначална
изолация от ERG. Ако веществото е неизвестно се определя радиус от 1000
метра.
Когато скоростта на вятъра е по-малка или равна на 10 км в час.
разстоянието до границата на опасната зона се изчислява чрез на
стойността, определяща зоната на последващи защитни действия от ERG,
по ID номер, като се вземе предвид количеството, умножено по
корекционен коефициент (за среден, голям или изключително голям) и
продължителността на освобождаването (начална и крайна точка) с
отчитане на редуциращия фактор. Ако разстоянието не е посочено в
зелените страници на ERG, трябва да се използва разделът в оранжево.
При липса на всякаква информация се определя разстояние от 3 км,
умножено по коефициента за количество и редукционен фактор.
Така се постъпва и когато посоката на вятъра е променлива. В случай
че след въвеждане на редуциращия фактор опасната зона е с по-малки
размери от тази на разлива, тя ще се възприема и като опасна зона.
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За графичното представяне крайните точки (начало и край на
разлива) се свързват и така оформят линейния източник (линията) на
освобождаване. Около всяка крайна точка се очертава кръг с радиус според
стойността на зоната за първоначална изолация от ERG.
Кръговете се свързват с допирателни от двете страни, успоредни на
линията на освобождаване, за да се определи зоната за освобождаване.
Начертава се и кръг около всеки от кръговете, определящи зоната на
освобождаване. Те ще определят площта на зоната за защитни действия
(фиг. 19). Тя се получава след умножаване на показанията от ERG с
коефициента за корекция според размер на разлива и редуциращия фактор.
Свързани, тези кръгове определят мащабите на зоната на опасност.

Фиг. 19. Зони, формирани при инцидент в подвижен източник,
скорост на вятъра по-малка или равна на 10 км/ч
В случай че скоростта на вятъра е по-голяма от 10 км/ч, стойностите
се изчисляват по същия начин, както и при по малката скорост
(предходния параграф). Различна е формата на опасната зона.
При скорост на вятъра по-голяма от 10 км/ч се начертава линия по
посока на вятъра с начало от мястото на инцидента и дължина, равна на
определеното разстояние от подветрената опасна област. В края ѝ
перпендикулярно се начертава друга (т.е. перпендикулярна на посоката
вятъра). От мястото на изпускане, но обратно на посоката на вятъра, се
начертава отсечка, равна на два пъти радиуса на зоната на изпускане. От
нейния край се прокарват допирателни към двете страни (горна и долна) на
окръжността до пресичането им с перпендикулярната линия (фиг. 20).
И в този случай е валидно правилото, че ако след въвеждане на
редуциращия фактор опасната зона е с по-малки размери от тази на
разлива, тя ще се възприема и като опасна зона.
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Фиг. 20. Зони, формирани при инцидент в подвижен източник,
скорост на вятъра по-голяма на 10 км/ч
Идентифицираните и отбелязани граници на района очакваното
освобождаване (независимо от броя им) се свързват в крайните точки, при
което се образуват една или повече линии на освобождаване.
Техните краища се използват за центрове на окръжности с радиус,
равен на зоната на първоначална изолация според ERG. Кръговете се
свързват от двете страни чрез допирателни успоредна на линията на
освобождаване, за да определи зоната за освобождаване.
Всеки кръг се възприема като отделен район на освобождаване и от
центъра му се начертава линия по посока на вятъра с дължина равна на
разстоянието на защитни действия от ERG, умножена по корекцията за
големина на разлива и редуциращия фактор.
В края ѝ перпендикулярно се начертава друга (т.е. перпендикулярна
на посоката вятъра), чиито половини се разпределят от двете страни на
тази по посока на вятъра. От мястото на изпускане, но обратно на посоката
на вятъра се начертава отсечка, равна на два пъти радиуса на зоната на
изпускане. От нейния край се прокарват допирателни към двете страни
(горна и долна, под ъгъл от 30° спрямо линията за посока на вятъра) на
окръжността до пресичането им с перпендикулярната линия. Ъглите на
очертаните по описания начин опасни зони се свързват с линии (в точките
А и В).
Когато инцидентът, предизвикал аварията, не е пряко наблюдаван, а
информацията за него е получена от показанията на прибори (сензори,
детектори) вариантът за определяне на мащабите е само един, независимо
от скоростта на вятъра.
В този случай се начертава кръг с радиус 3 км от центъра на мястото
на откриване. Районът в рамките на този кръг е едновременно зона на
освобождаване и опасна зона. Разстоянието от 3 км осигурява време за
реакция и ответни действия (12 минути при скорост на вятъра 15 км/ч). По
същия начин се процедира и при неизвестно вещество (фиг. 21).
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Фиг. 21. Вид и размер на зоните при ненаблюдаван инцидент
Начално и крайно време за достигане до определена точка. За да
могат да бъдат информирани населението или военните формирования за
времето за което веществото под формата на пари или аерозол ще достигне
до определена точка то се определя, като се измерва се разстоянието от
центъра на зоната на освобождаване до точката. Получената стойност
заедно със скоростта на вятъра се замества във формулите:
Тн 

Разстояние до обекта
.60
скорост на вятъра .1,5

Тк 

Разстояние до обекта
.60
скорост на вятъра . 0,5

1.3.1.3. Определяне на метеорологичните условия
Примерите, разгледани в предходните параграфи, категорично
показват значението на информацията за метеорологичната обстановка в
процеса на прогнозиране на зоните на замърсяване, най-вече за
„детайлната― или „подробната― процедура, отчитаща като фактор и
вертикалната устойчивост на въздуха (категория на стабилност).
Ако няма подробна метеорологична информация, категорията на
стабилност трябва да бъде определена чрез таблица 11 и коригирана чрез
таблица 12.
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Таблица 11
Сутрин
Ъгъл на издигане
на слънцето
< 4°

Облачност
Ясно/полуясно
Повече от
(по-малко от
половината
половината небе е небе е покрито
покрито с облаци)
с облаци
стабилна (S)
стабилна (S)

> 4° – 32°

неутрална (N)

неутрална (N)

> 32° – 40°

нестабилна (U)

неутрална (N)

> 40°

нестабилна (U)

нестабилна (U)

Ъгъл на издигане
на слънцето
> 46°

Следобед
Облачност
Ясно/полуясно
Повече от
(по-малко от
половината
половината небе е небе е покрито
покрито с облаци)
с облаци
нестабилна (U)
нестабилна (U)

> 35° – 46°

нестабилна (U)

неутрална (N)

> 12° – 35°

неутрална (N)

неутрална (N)

> 5° – 12°

стабилна (S)

неутрална (N)

< 5°

стабилна (S)

стабилна (S)

Облачно
неутрална
(N)
неутрална
(N)
неутрална
(N)
неутрална
(N)

Облачно
неутрална
(N)
неутрална
(N)
неутрална
(N)
неутрална
(N)
неутрална
(N)

В зависимост от времето на деня, облачното покритие и
положението на слънцето спрямо земната повърхност се определя
категорията на стабилност, която се коригира след това чрез таблица 10,
отчитаща факторите „климат― и „релеф―.
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Таблица 12

Специфични величини на климата и релефа
Суха или леко влажна земна повърхност
Влажна (след продължителен дъжд) земна
повърхност или роса
Частично замръзнала или покрита със сняг,
лед или слана земна повърхност
Плътна снежна покривка
Продължителни валежи
Лека мъгла, видимост 1 – 4 км
Мъгла, видимост под 1 км
Пустини или тропически условия през деня
Пустинен климат нощем
Скорост на вятъра над 18 км/ч

Категория на
стабилност, получена
от таблица 9
U
N
S
U
N
S
N

N

S

N

S

S

S
N
N
N
U
S
N

S
N
N
S
U
S
N

S
N
S
S
U
S
N

3.3.2. Ред за работа при прогнозиране на мащабите на замърсяване
с радиоактивни материали
Радиоактивните замърсявания могат да бъдат предизвикани от
инциденти с изхвърляния на радиоактивни вещества, косвени последствия
от аварии и катастрофи, умишлено причинени щети при саботаж на
ядрени, индустриални или медицински съоръжения, съдържащи
радиоактивни материали. Такива обекти са:
а. ядрени реактори, използвани в енергетиката;
б. изследователски реактори;
в. реактори за производство, преработка и обогатяване на ядрено
гориво;
г. складове за горивни елементи;
д. съоръжения за съхранение на радиоактивни отпадъци;
е. медицински, промишлени или образователни/изследователски
съоръжения.
Радиоактивно замърсяване може да се получи и при умишлени или
неумишлени транспортни произшествия например превозване на
радиоактивен материал с автомобилен, железопътен транспорт или кораб.
Изпуснатите в околната среда радиоактивни материали предизвикват
специфично замърсяване според продължителността на изпускане,
количествата и природата на радиоактивните вещества, в зависимост от
това коя част от централата е засегната при инцидента. Радиоактивният
материал, освободен от реакторите, може да е под формата на газове, фини
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частици (аерозоли) и фрагменти на ядреното гориво, които да доведат до
радиоактивни емисии. Други съоръжения съдържат радиоактивни
материали в различни форми, включително некондензирани газове, пари,
течности и твърди частици.
Времето, през което протича освобождаването, може да е от няколко
часа до дни, като скоростта на изпускането може да е неравномерна.
Процесът може да се контролира от операторите на централата, като в
такъв случай изпускането се осъществява през комин с технологична пара.
При тази ситуация радиоактивното замърсяване може да бъде открито
само с подходящи технически средства.
Когато процесът е спонтанен и неуправляем той често е съпроводен
от пожар и експлозия, т.е. съществуват видими външни признаци на
авария.
Извън ядрената енергетика радиоактивните материали са широко
използвани в промишлени и медицински съоръжения. Те могат да
съдържат един-единствен радионуклид, вграден в оборудване,
предназначено за осигуряване на специфични лъчения. Радиоактивните
източници са също често се използват в образованието и научните
изследвания в университетите и институтите.
Радиационни устройства могат да бъдат разработени с цел
разпръскване на радиоактивен материал и умишлено създаване на зони с
радиоактивно замърсяване. До известна степен тази възможност се
ограничава от трудности при снабдяването с необходимите радиоактивни
материали и евентуално от необходимостта за екраниране на устройството,
за да се минимизира риска от откриването му.
Материалите могат да бъдат получени атомни електроцентрали,
промишлени или медицински съоръжения или внесени от други страни,
нелегално или декларирани за законни цели.
Освен наличието на радиоактивен материал, за създаване на
радиационно устройство е необходима подходяща технология за
сглобяването му и средство за разпръскване или доставка до целта. То
може да бъде просто радиоактивен източник свързан с импровизирано
взривно устройство. Потенциални цели са околната среда, храна, вода или
други стоки, както и големи групи от населението или персоналът на
конкретна организация.
Поразяващите фактори на при инциденти в ядрени съоръжения
включват проникваща радиация и радиоактивно замърсяване,
предизвикващи облъчване. Характерната за повечето радионуклиди гама
радиация може да причини увреждания на тъканите в човешкото тяло чрез
директно облъчване. Проникващата способност на гама-лъчение във
въздуха е от няколко до стотици метри, като интензивността му намалява
пропорционално на квадрата на разстоянието от източника.
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При вдишване радионуклидите могат да предизвикат значителна
експозиция, особено ако се задържат в човешкото тяло, като най голяма
заплаха представляват източниците на алфа-радиация.
При поглъщане на замърсена храна или течности също могат да се
получат значителни дози на облъчване, тъй като някои радиоактивни
материали се запазват във вътрешността на тялото за дълъг период от
време (йод-131 се задържа от щитовидната жлеза; плутоният се абсорбира
от белия дроб и от костната тъкан).
Не са безопасни и контактите с кожата. Много радионуклиди отделят
при разпадането си бета-частици, които имат много малък пробег във
въздуха (до 1 – 2 м в зависимост от притежаваната енергия ), но пряк
контакт с кожата могат да причинят кожни изгаряния.
Разнообразните свойства на поразяващия фактор проникваща
радиация обуславят необходимостта от комплексна защита срещу
потенциалните заплахи.
Зоните на радиоактивно замърсяване са радиологично рискови зони,
тъй като попадналите в тях население, незащитен персонал и материални
средства могат да бъдат засегнати от негативните последствия на
радиоактивността. Площите на формираните участъци в такава зона
зависят от вида на инцидента, продължителността на изпускане на
радиоактивен материал и атмосферните условия.
Опасната зона се разделя на три въз основа на общата доза,
натрупана от незащитения личен състав:
а. Зона на дълготраен риск (радиусът ѝ се означава с R1)
Незащитеният персонал получава дози по-големи от 5 cGy за период
от 5 дни. Излагането на радиация на може да представлява повишен риск
от влошаване на здравето (напр. повишен канцерогенен риск). Част от
персонала трябва да бъде защитена и да се евакуират най-уязвимите и
разположените в райони, където се получава най-високата доза. Определя
се какви предпазни средства са подходящи.
б. Зона на интензивен риск (радиусът ѝ се означава с R2)
Незащитеният състав в тази зона за по-дълъг период може да получи
дози над 75 cGy (но по-малко от 125 cGy) в рамките на 24 часа, което е
достатъчно високо, за да причини някои краткосрочни изменения, но се
очаква пълно възстановяване. Дейностите в рамките на тази зона трябва да
бъдат ограничени до изпълнението на критични задачи.
в. Зона на изключително висок риск (радиусът ѝ се означава с R3)
В тази област дозите на облъчване се очаква да надхвърлят 125 cGy в
рамките на 4 часа. Незащитените служители, които остават в тази област за
значителни периоди, могат да получат дози, които да предизвикат
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увреждания и евентуално смърт. Незабавна евакуация и медицински
прегледи следва да се предоставят на лицата, които напускат тази област.
Възможните варианти според вида на източника са сведени до
четири. Формата на замърсените площи за всеки от тях зависи от вида на
радиоактивния материал и обстоятелствата при които е настъпило
събитието.
Както в случая с токсичните материали и тук различните събития са
обвързани с публикации на международни институции (IAEA International
Nuclear Event Scale), табл. 13.
Таблица 13
Тип
инцидент

F

G
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Описание
Прекъснат (разхерметизиран)
индустриален източник
Радиоактивните материали се
използват в голям диапазон от
индустриални, медицински и
образователни/изследователски
центрове.
Случайни
или
преднамерени
разхерметизирания на такива
източници могат да доведат до
локализирана
опасност
от
радиация и изпускането в
околната среда
Радиологично устройство
Всяко
устройство,
предназначено
да
ползва
радиоактивен материал като
средство
за
унищожение,
нанасяне
на
щети
или
наранявания с помощта на
радиация,
получена
чрез
разпръскването на подобен
материал

Активност на източника
(вариант)
Случай 1. Повреден и
разпръснат източник на
стерилизация на храна: Cs137, до 3.0MCi, скорост на
вятъра <= 10 км/ч
Случай 2. Повреден и
разпръснат източник на
стерилизация на храна: Cs137, до 3.0MCi, скорост на
вятъра > 10 км/ч
Случай
3.
Незащитен
индустриален
източник:
Co-60, 300 kCi
Случай 1. Източник на
разпръскване на радиация,
Cs-137, 10 kCi до 3.0 MCi,
10 kg HE, скорост на вятъра
<= 10км/ч
Случай 2. Източник на
разпръскване на радиация,
Cs-137, 10 kCi до 3.0 MCi,
10 kg HE, скорост на вятъра
> 10 км/ч
Случай 3. Устройство за
излагане
на
радиация:
изложен източник на гама
лъчи. Co-60, 10 kCi

H

I

Изпускане от атомна централа
Случайни или преднамерени
разхерметизирания
на
съоръжения,
включително
атомни централи, водещи до
изпускане в околната среда.
Други
атомни
съоръжения
включват
изследователски
реактори,
производство
и
съхранение
на
горива,
обработване
на
отпадъци,
складиране на отпадъци

Откриване на ненаблюдаван
инцидент
Открита
е
радиация,
но
първоначалното прекъсване или
разпръскване на радиоактивни
материали не е било директно
наблюдавано

Случай
1.
Увеличено
изпускане
от
атомна
централа, IAEA event scale
7,
HPAC
значителен
инцидент
Случай
2.
Умерено
изпускане
от
атомна
централа, IAEA event scale
6, HPAC умерен инцидент
Случай 3. Незначително
изпускане
от
атомна
централа, IAEA event scale
5 или по-малко, или
каквото и да е изпускане от
други атомни съоръжения,
включително производство
и преработка на гориво,
отпадъчно складиране и
съоръжения за изследване
Използвай шаблон за тип 1

За инциденти, чиито източници са големи ядрени съоръжения
(централи), описаните зони се представят като концентрични окръжности с
център съответният промишлен обект (фиг. 22). По същия начин за
инциденти, причинени от директен радиоактивен източник, той се явява
център на окръжностите, тъй като неекранираните радиационни източници
ще излъчват във всички посоки.
Ако инцидентът представлява мигновено изпускане и последващо
разпръскване и утаяване на радиоактивния материал под влияние на
вятъра, формите на зоните на изключително висок и интензивен риск са
окръжности, а тази на дълготраен риск се представя като триъгълник,
ориентиран по посока на вятъра с размери, определени от R1.
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Зона на интензивен риск
доза > 75 cGy

Зона на изключително
висок риск - доза > 125 cGy

Зона на дълготраен риск
доза > 5 cGy

Форма и нива на радиацията в зоните при инцидент с
продължително изпускане от открит източник; скорост на
вятъра ≤ 10 km/h

Фиг. 22
Радиусите R3 и R2 на зоните на изключително висок и интензивен
риск са с размери според стойностите в таблица 14 и с начало мястото на
инцидента. От центъра се начертава линия в подветрената посока, която на
разстояние, равно на R1, се пресича от друга линия, перпендикулярна на
посоката на вятъра. Нейният размер е равен на два пъти стойността на R2,
равномерно разпределена от двете страни на линията по посока на вятъра.
Краищата на перпендикуляра се свързват с допирателни линии с
окръжността, определена от R2. Площта на получената фигура определя
зоната на дълготраен риск (фиг. 23).

Зона на интензивен риск
доза > 75 cGy

Зона на изключително
висок риск - доза > 125 cGy

Зона на дълготраен риск
доза > 5 cGy

Форма и нива на радиацията в зоните при инцидент с
продължително изпускане от открит източник; скорост на
вятъра > 10 km/h

Фиг. 23
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Вариантите за формата и размерите на зоните на радиоактивно
замърсяване според скоростта на вятъра и вида на източника са посочени в
таблица 14.
Таблица 14

Целта на определянето на мащабите на радиоактивното замърсяване
е да осигури базова информация, която да послужи за оценка на
обстановката и да позволи своевременно предупреждение на намиращите
се в застрашените зони население и военни формирования. Те от своя
страна трябва да предприемат защитни мерки (използване на
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индивидуални средства за защита, използване на защитни съоръжения и
евакуация).
Източник на първоначалните индикации за инцидент с радиоактивни
вещества могат да бъдат детектори; наблюдател, открил видима промяна в
състоянието на контролирано радиоактивно съоръжение; информация на
трети страни , включително и текущ разузнавателен доклад (напр.
предупреждение за терористични действия или доклад за инцидент в
ядрено съоръжение от национална или международна организация).
Формата на зоните на радиационен риск са получени след анализ на
действителни радиоактивни изхвърляния от ядрени съоръжения.
Количествата, изхвърлени от ядрена централа оказват влияние върху
радиационната обстановка много по-дълго, отколкото моментните
изпускания при някои видове радиологични инциденти с устройства или
промишлени съоръжения.
Определящ фактор за размерите на опасната област е количество
освободен радиоактивен материал. Зависимостта на рисковите зони от
скоростта на вятъра, височината и продължителността на освобождаване е
сравнително малка.
Значителна е зависимостта от вертикалната устойчивост на въздуха
(атмосферна стабилност).
Точното определяне на границите на зоните може да бъде направено
след подробно радиологично изследване и анализ на района инцидента.
Размерите, получени след пресмятане по начина, описан тук са
предназначени да показват цялостно опасната област, в която се
препоръчват конкретни действия (превантивни мерки) за защита. При
процедурата не се определят реалните нива на облъчване при излагане на
радиация.
Както и при токсичните материали и тук могат да бъдат извършени
опростени и подробни процедури. Опростени процедури се извършват без
софтуерни продукти веднага след получаване на първоначалната
информация за събитието.
Подробните (детайлизирани) процедури могат да бъдат извършени и
от автоматизирана система, когато е налице повече и по-пълна
информация. Съществуват подобрени методи за прогнозиране на
радиационните рискове, базирани на модели на атмосферната дисперсия,
предназначени за употреба само от автоматизирани системи. Те могат да
бъдат използвани при наличие на подробна информация за характера на
инцидента след полеви измервания на радиацията и повече информация за
източника, който го е предизвикал. Точността на тези методи се определя
от много фактори:
а. вид и количество на радиоактивния материал;
б. вид и размер на системата за употреба (ако е устройство) или за
съхранение;
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в. вид и размер на контейнера (контейнерите) за радиоактивни
материали;
г. характер на местността;
д. скорост и посока на вятъра;
е. метеорологична обстановка;
ж. вертикалната устойчивост на въздуха (атмосферна стабилност);
з. релеф;
и. растителност;
й. температура и относителна влажност на въздуха;
к. на въздуха;
л. радиация дозови коефициенти;
м. прогнозни условия на експозиция.
Всички тези фактори не са разгледани в детайли при прилагането на
описаната процедура, тъй като събирането на данните, необходими за
точни прогнози данни се изисква значителен период от време.
Ключова в настоящия случай е информацията за мястото,
времето, вида на източника и количеството на материала, изхвърлен при
инцидента. Съгласно тези особености съществуват четири типа
инциденти (F, G, H, I) различни варианти.
Tип F – случайно изпускане от индустриални или медицински
съоръжения класифицирани като Toxic Industrial radiological (TIR) или
инциденти, свързани с транспорт на радиоактивни материали, с кодове за
вида транспорт Transport (TPT), Railroad Car (RLD), Plant (PLT) or Ship
(SHP).
Тип G се използва за обозначаване на умишлена атака с използване
на устройства с радиоактивни материали (терористични действия) и се
обозначава с кодовете Air (AIR), Bomb (BOM), Cannon (CAN), Device (DEV),
Multiple Launch Rocket System (MLR), Mortar (MOR) или Missile (MSL), за да
се уточнят средствата за разпръскване или освобождаване на материала.
Тип H се използва, когато инцидентът включва основна ядрена
инсталация,
като
например
ядрена
електроцентрала
(RNP),
изследователски ядрен реактор (RNR), съоръжение за производство на
ядрено гориво (FFF) или съоръжение за неговата преработка на гориво
(FRF), складиран радиоактивен материал (FMS) или съоръжение за
съхранение на радиоактивни отпадъци (RWS).
Тип I се използва за отчитане на ненаблюдавано радиологично
събитие.
По нататък са представени примери за всеки тип и вариантите им.
Тип F, вариант 1 – повреден индустриален или медицински
източник, разпръскване на материала при скорост на вятъра по-малка или
равна на 10 км в час.
При този вариант зоните са окръжности с център мястото на
източника и радиуси според стойностите в таблица 14.
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Тип F, вариант 2 – повреден индустриален или медицински
източник, разпръскване на материала при скорост на вятъра по-голяма от
10 км в час.
Когато скоростта на вятъра е по-голяма от 10 км/ч, радиусите R3 и
R2 на зоните на изключително висок и интензивен риск са с размери
според стойностите в таблица 14 и с начало мястото на инцидента. От
центъра се начертава линия в подветрената посока, която на разстояние,
равно на R1 се пресича от друга линия, перпендикулярна на посоката на
вятъра. Нейният размер е равен на два пъти стойността на R2, равномерно
разпределена от двете страни на линията по посока на вятъра. Краищата на
перпендикуляра се свързват с допирателни линии с окръжността
определена от R2. Площта на получената фигура определя зоната на
дълготраен риск. Фигура 24 илюстрира посочените варианти с
конкретните параметри на зоните.

R3 = 400 m

R3 = 75 m
R2 = 205 m

R2 = 750 m
R1 = 13 km
R1 = 2.5 m

Форма и размери на зоните при
инцидент с незащитен
индустриален източник ≤ 10 km/h

Форма и размери на зоните при
инцидент с продължително
изпускане от открит източник;
скорост на вятъра > 10 km/h

Фиг. 24
Tип F, вариант 3 – разхерметизиран или незащитен източник
В този вариант зоните се представят като концентрични окръжности
с радиуси от центъра на обекта с размери съгласно табл.14, без
представяне на посоката на вятъра. (фиг. 25).
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R3 = 15 m

R2 = 50 m

R1 = 500 m

Форма и размери на зоните при
инцидент с разрушен
индустриален източник

Фиг. 25
Тип G вариант 1 – радиологично устройство, разпръскване при
скорост по-малка или равна на 10 км в час.
За този вариант, тъй като скоростта на вятъра е по-малко от 10 км в
час зоните се представят като концентрични окръжности с радиуси от
центъра на обекта с размери съгласно табл.12, без представяне на посоката
на вятъра. (фиг. 24).
Тип G вариант 2 – радиологично устройство, разпръскване при
скорост на вятъра по-голяма от 10 км в час.
Графиките за двата варианта на инцидент от тип G са показани на
фиг. 26.

R3 = 75 m

R3 = 400 m

R2 = 205 m
R2 = 750 m
R1 = 13 km
R1 = 2.5 m

Форма и размери на зоните при
инцидент с радиологично
устройство ≤ 10 km/h

Форма и размери на зоните при
инцидент с радиологично
устройство > 10 km/h

Фиг. 26
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Тип G вариант 3, радиологично устройство, открит източник
В този вариант зоните се представят като концентрични окръжности
с радиуси от центъра на обекта с размери съгласно таблица 14, без
представяне на посоката на вятъра (фиг. 27).

R3 = 15 m

R2 = 50 m

R1 = 500 m

Форма и размери на зоните при
инцидент с разрушен
индустриален източник

Фиг. 27
Тип H вариант 1 – изхвърляне от ядрени съоръжения, тежка авария в
АЕЦ.
Зоните на радиационен риск са окръжности с размери на радиусите
съответно 2 км, 15 км и 300 км (фиг. 28а) съгласно таблица 14.

R3 = 2 km

R3 = 600 m

R2 = 15 km

R1 = 300 km

R1 = 30 km

б)

a)
Фиг. 28
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R2 = 2 km

Тип H вариант 2 – изхвърляне от ядрени съоръжения, умерена
авария в АЕЦ;
Зоните на радиационен риск при този вариант (фиг. 28б) са
окръжности с размери на радиусите съответно 600 м, 2 км и 30 км съгласно
таблица 12.
Тип H вариант 3 – незначително изхвърляне от АЕЦ или всяко
освобождаване от други ядрени съоръжения .
Зоните на радиационен риск при този вариант са същите като в
предходния случай – окръжности с размери на радиусите съответно 600м,
1км и 30км съгласно таблица 14.
За изброените варианти на трите типа инциденти е необходима
информация за средства за употреба, техният брой, вида на контейнерите,
вид и количество на изхвърления материал.
Тип I – откриване на ненаблюдаван инцидент
В случай на наличие на индикации за наличие на радиоактивно
замърсяване, но без конкретни данни за източника, зоната на радиационен
риск е окръжност с център местонахождението на инцидента и радиус,
равен на 2,5 км (фиг. 29).

Фиг. 29
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4. ЗАЩИТНИ ДЕЙСТВИЯ
Защитните действия са стъпките, предприемани за опазване на
живота и безопасността на членовете на аварийните екипи при събития
съпроводени с отделяне на опасни материали. Хората в районите,
попадащи в зоните за първоначална изолация и защитни действия трябва
да бъдат евакуирани или въведени в убежища.
Изолацията на опасния район означава да се държат настрана
всички, които не участват пряко в аварийно-спасителните действия.
Членове на аварийно-спасителни екипи, които не са оборудвани с
предпазни средства, също не трябва да бъдат допускани в изолираната
зона. „Изолацията― е първото действие, за да се установи контрол в зоната
на бъдещата операция. Евакуация означава всички застрашени да се
изведат на по-безопасно място. Осъществяването на евакуацията изисква
достатъчно време, за да могат хората да бъдат предупредени, да се
приготвят и да напуснат района. Когато това условие е изпълнено,
евакуацията е най-доброто защитно действие. Първи трябва да са хората,
които са в близост и тези на открити места. След пристигане на достатъчно
екипи района на евакуация се разширява по посока на вятъра и напречно
на вятъра поне на разстоянията посочени предходните глави. Дори след
като застрашените бъдат изведени на препоръчаните разстояния, те може
да не са в пълна безопасност. Не трябва да се скупчват, движението им
трябва да е по определения маршрут и достатъчно далеч, за да не се налага
да бъдат премествани отново при промяна на метеорологичните условия.
Когато се използват убежища на място застрашените заемат
подходяща сграда и остават там до преминаване на опасността. Способът
се използва, когато евакуацията на населението би била по-рискована или
когато няма възможност за нея. В сградата се затварят всички врати и
прозорци и се изключват всички вентилационни, отоплителни и
охлаждащи системи. Убежището на място не е подходящ способ, ако:
а) изпаренията са запалими;
б) разсейването на газа (естествената дегазация) от района ще отнеме
дълго време;
в) сградите не са уплътнени.
Превозните средства могат да осигурят известна защита за кратко,
ако прозорците са затворени и вентилационните системи – изключени, но
те не са толкова ефективни за убежища, колкото сградите.
От жизнено значение е поддръжката на комуникация с компетентни
хора в сградата, за да им се подава информация за променящите се
условия. Хората в убежището на място трябва да са предупредени да стоят
далече от прозорците поради опасност от разпръскване на стъкла и
метални осколки при пожари и/или експлозия.
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При провеждане на аварийно-спасителните дейности се определят
следните зони:
Студена зона – район, където са разположени командният център и
поддържащите служби, необходими за овладяване на инцидента. Нарича
се още и чиста зона, зелена зона или поддържаща зона .
Гореща зона – район непосредствено около произшествие с опасни
материали, който се простира достатъчно далеч, за да предотврати
неблагоприятни ефекти от изпускането на опасни материали върху
персонала извън зоната. Известна е още като червена или ограничена зона.
Топла зона – район между горещата и студената зона, където се
извършва обеззаразяване на персонала и оборудването и се оказва
поддръжка на горещата зона. Тя включва точки за контрол на коридора за
достъп и така съдейства за намаляване разпространението на
замърсяването. Известна още като коридор за намаляване на
замърсяването (КНЗ), зона за намаляване на замърсяването (ЗНЗ), жълта
зона или зона с ограничен достъп.
Контролни зони – райони на местопроизшествия с опасни
материали, определени според критериите за безопасност и степента на
опасност. Използват се много варианти за наименованията, например
горещи/червени/ограничени
зони,
топли/за
намаляване
на
замърсяването/жълти/с ограничен достъп и студени/поддържащи/зелени,
сини/чисти зони.
Изборът на защитни действия за дадена ситуация зависи от редица
фактори. В някои случаи най-добрата възможност е евакуацията, докато в
други най-добрият начин на действие организирането на убежище на
място. Понякога може да се приложи комбинация от двете действия.
Доколко ефективна е евакуацията или защитата на място се определя чрез
оценка на посочените по надолу фактори. Важността им варира според
конкретните условия. При някои специфични инциденти също така да
бъдат се налага да се анализират и вземат предвид и допълнителни
фактори:
Опасни товари
 Степен на опасността за здравето
 Химически и физически свойства
 Участващо количество
 Ограничаване/овладяване на изтичането
 Скорост на движение на изпаренията
Застрашено население
 Място
 Брой хора
 Налично време за евакуация или изнасяне в убежище на място
 Възможности за контрол на евакуацията или изнасянето в убежище
на място
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Вид и наличност на сградите
 Специални институции или видове населения, например детски
ясли, болници, затвори
Атмосферни условия
 Последствия от движението на изпарения и облаци
 Вероятност за промяна
 Последствия за евакуацията или убежището на място
Проведени са много опити за въздействието на стационарното
изпарение с оглед на по-бързото ликвидиране на разливането.
Изследванията са в две направления:
– намаляване на стационарното изпарение на ТИМ;
– увеличаване на стационарното изпарение на ТИМ.
Намаляването на стационарното изпарение може да се постигне чрез:
– покриване на разливането с 44 – 45 мм слой от пяна от 0,5 – 4%
повърхностно активно вещество (натриев алкилсулфонат) с добавка на 0,1
– 0,8% висши алкохоли С12 до С18 ОН и 0,5 – 5% карбамид. Слоят от
пяната се задържа на повърхността на разлива 3 – 4 часа и изпарението на
ПОВ се намалява 4 пъти;
– покриване с листове с дебелина 2 – 3 см от пенопласти, чиито
шупли са закрити с устойчиви лакове или боя, за да не потъват. Може да се
използват листове от полиетилен или полистирол при ПОВ, в които те не
потъват. В този случаи се намалява топлообменът между въздуха и
токсичните вещества, което води до неколкократно намаляване на
изпарението;
– обвалване или събиране на разлива в шахти, трапове, срезове, при
което площта на разлива на ТИМ се намалява многократно, а оттук и
изпарението;
– затрупване на разлива с порести пълнители – пясък, глина, мъх.,
при което се абсорбират веществата и настъпват и някои химически
процеси, при които изпарението почти се прекратява.
Намаляването на стандартното изпарение създава условия за
прехвърляне на разлетите вещества в здрави съдове и за по-безопасна
работа при ликвидиране на разлива.
Увеличаването на изпарението води до по-бързо ликвидиране на
разливите. Опитните данни показват, че изпарението може да се ускори
чрез:
– създаване на силна въздушна струя, което води до бързо изпарение
и разсейване на ТИМ;
– изгаряне на ТИМ, при което скоростта на изпарението се увеличава
10 – 15 пъти по отношение на стандартното изпарение и едновременно с
това изгарят и химикалите.Това е особено подходящо за материали, които
горят – сероводород, циановодород и др. При амоняка, който гори, докато
има пламък, този начин опитно е приложен чрез смесване на разлива от
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амоняк с вода и бензин в съотношение 70 – 80 обемни % амоняк, 10 – 15
об. % бензин и 10 – 15 об. % вода. Тези особености в състоянието на ПОВ
при авария са използвани в отделните способи за ликвидиране на огнищата
на заразяване.
Разливанията проникват и в почвата. Това проникване е специфично
за различните химикали. Така за амоняка проникването в песъчлива почва
достига до 1,5 м/ч, докато в чернозем и в глинеста почва то е по-малко.
Проникването на отровните вещества в почвата води до замърсяване на
подпочвените води и ги прави неизползваеми дълго време за пиене от хора
и животни. Затова при някои токсични вещества е необходимо след
аварията, непрекъснато да се наблюдава санитарното състояние на водата
както в района на непосредствено замърсяване, така и в прилежащата зона,
тъй като заразяването на подпочвената вода може да представлява
опасност в продължение на 5 – 6 години.
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ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авария. Инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и
въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения,
инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други
екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на
човека.
Архуска (Орхуска, the Aarhus konvention) конвенция.
Международно правно споразумение, което насърчава достъпа до
информация, участието на обществеността в процеса на вземане на
решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда.
Анализ на опасностите от аварийни ситуации. Анализът на
опасностите от аварийни ситуации определя рисковете, произтичащи от
потенциални аварийни ситуации, и необходимостта от конкретни планове
за действие и свързаните с тях процедури, чрез които да се противодейства
на аварийни събития.
Археологически
контекст.
Физическата
обстановка,
местоположение и културна връзка на артефакти и особености в рамките
на един археологически обект.
Битови отпадъци. Отпадъците, които се получават в резултат на
жизнената дейност на хората по домовете, в административните,
социалните и обществените сгради.
Базов проект. Проектът на инвестиционното предложение по
подразбиране, до който се е стигнало след разглеждането на алтернативни
проекти по отношение на технически, екологични и социалноикономически фактори.
Бенефициент. Лице или група лица, които извличат полза от
екосистемните услуги.
Безопасност и здраве при работа (здравословни и безопасни
условия на труд). Въздействията върху здравето на работниците по ИП и
регулаторната рамка, която урежда безопасните условия на труд.
Биоразнообразие. Термин, използван за описанието на аспекти на
биологичното разнообразие, особено богатството на видовете, сложността
на екосистемите и генетичната вариация.
Биологични съобщества. Екологична група, съставена от различни
популации на различни организми, които са открити да съжителстват в
определена среда.
Биомаса. Общата маса на живата материя, присъстваща в една
екосистема или на определено трофично ниво в хранителната верига и
обикновено изразена като сухо тегло или по-точно като съдържанието на
въглерод, азот или калоричност на единица площ.
Благосъстояние. Стандартите за изпълнение на Международната
финансова компания (МФК) не дават дефиниция за благосъстояние, но
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правят препратка към MA в контекста на благосъстояние, което определя
термина като: „... човешкото благосъстояние се състои от множество
съставни елементи, включително основата за добър живот като например
сигурно и достатъчно препитание, достатъчна храна по всяко време,
подслон, облекло и достъп до стоки; здраве, включително усещането за
него и наличието на здравословна физическа среда като чист въздух и
достъп до чиста вода; добри социални връзки, взаимно уважение и
способността да се помага на другите и да се осигуряват децата; сигурност,
включително сигурен достъп до естествени и други ресурси, лична
безопасност и защита от природни бедствия и бедствия, причинени от
човека; както и свобода на избор и действие, включително възможността
на индивида да постигне това, което смята за ценно като действие и
състояние. Свободата на избор и действие се влияе от другите елементи на
благосъстоянието (както и от други фактори, най-вече образование) и е
също предпоставка за постигане на други компоненти на
благосъстоянието, най-вече свързаните с уважение към равенството и
справедливостта.
Брутен вътрешен продукт (БВП). Паричната стойност на всички
произведени/завършени стоки и услуги, произведени в границите на
дадена държава за определен период от време. Обикновено се изчислява на
годишна база.
Брутна добавена стойност (БДС). Стойността на стоки и услуги,
произведени от един район, сектор или производител, минус разходите за
суровини и други ресурси вложени за производството им. За разлика от
БВП, БДС не включва съответните данъци или субсидии за стоките и
услугите. БДС е полезна за сравняване на резултатите в различни области,
тъй като често е трудно да се разпределят данъците и субсидиите на поднационално ниво. Вредно вещество (замърсител) – всяко вещество,
въведено пряко или косвено от човека в атмосферния въздух, което е в
състояние да окаже вредно въздействие върху здравето на населението
и/или околната среда. Вредни физични фактори – енергиите, внесени в
атмосферния въздух, като топлина, шум, вибрации, електромагнитни
полета, лъчения и други. Те се регламентират с нормативни актове. Вода,
предназначена за питейно-битови цели – повърхностна или подземна вода
в нейното природно състояние или след обработка, предназначена за
пиене, приготвяне на храна и други битови цели, доставяна чрез
водопроводна система или от цистерна, в бутилки, кутии или други
опаковки, както и водите, използвани за производство на хранителни,
лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за
консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже
влияние върху качеството на крайните продукти.
Водни ресурси. Повърхностните и подземните води, намиращи се
във водните обекти, които се използват или могат да бъдат използвани.
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Влажна зона. Район, включващ езера, блата, мочурища, торфища
или други водни площи, независимо дали са естествени или изкуствени,
постоянни или временни, с вода, която е статична или течаща, прясна,
полусолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или
отлив не надхвърля шест метра.
Временно съхраняване. Дейност, свързана със складирането на
отпадъците на площадки при мястото на образуването им или със
събирането им на площадки за срок не по-дълъг от три години при
последващо предаване за оползотворяване и една година при последващо
предаване за обезвреждане.
Въвеждане в експлоатация. Процес, чрез който оборудването се
тества, за да се провери дали то функционира в съответствие с неговите
проектни цели или спецификации.
Глобално затопляне. Средно увеличение на температурата на
атмосферата в близост до повърхността на Земята и в тропосферата, което
може да доведе до промени в глобалните климатични модели.
Граници за качеството на атмосферния въздух. Концентрации
или показатели за качеството на въздуха, отчетени в рамките на определен
период от време, които се считат за приемливи от гледна точка на това,
което е научно известно за тяхното въздействие върху здравето и околната
среда. Те могат да се използват като база за сравнение, за да се определи
дали качеството на въздуха се влошава.
Групи или лица в неравностойно положение и/или уязвими лица
и групи. Физически лица или групи в района на влияние на ИП, които
биха могли да изпитат неблагоприятните въздействия от предлаганото ИП
по-тежко, отколкото други лица и групи поради тяхното уязвимо или
неравностойно положение. Това положение може да произтича от расата,
цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или други
убеждения, националния или социален произход, имотното състояние,
рождението или друг някакъв признак на дадено лице или група. В
допълнение, трябва да се вземат предвид и други фактори, като пол,
етническа принадлежност, култура, болест, физическо или психическо
увреждане, бедност или икономически неизгодно положение, и
зависимостта от уникални природни ресурси.
Данни за съществуващото състояние. Данните, събрани по време
на оценката на въздействието върху околната и социална среда, които се
използват, за да се опишат съответните съществуващи условия (виж
„съществуващо състояние‖).
Евростат. Подробен статистически уебсайт на ЕС.
Екология. Наука за условията за съществуване на живите
организми, взаимните връзки и взаимната обусловеност на обмяната на
материя, енергия и информация на живите организми и средата, която те
обитават.
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Екосистема. Динамичен комплекс от растителни, животински и
микроорганизмови съобщества и тяхната нежива околна среда, които си
взаимодействат като функционална единица със специфични
взаимосвързани процеси и специфичен общ облик.
Екосистемни услуги. Ползите, които хората получават от
екосистемите. Обикновено се класифицират по функционален признак в
четири основни категории:
Услуги за доставяне на провизии. Продуктите, които хората
получават от екосистемите, като храна и фибри, гориво под формата на
торф, дървесина или недървесна биомаса, или вода от реки, езера и
подземни водни тела. Стоки могат да бъдат доставяни от силно
управлявани екосистеми, като например селското стопанство и
аквакултурните системи и горски плантации, или от естествени или
полуестествени екосистеми, например под формата на улов от риболов или
реколта от други диви храни.
Услуги за регулиране. Ползите, които хората извличат от
регулирането на екосистемните процеси, включително например
регулирането на климата, опасностите, шума, водата, почвата и въздуха, и
опрашването.
Културни услуги. Културни, духовни и образователни ползи, които
хората получават от екосистемите, например чрез отдих и туризъм,
духовно или религиозно извисяване, или културно наследство.
Спомагателни услуги. Естествените процеси, които поддържат
другите услуги, като например формиране на почвата, хранителни
вещества и воден цикъл или първично производство.
Емисионна норма. Стойностите на масата, изразена чрез
определени специфични параметри, концентрацията и/или нивото на
емисията, които не бива да бъдат превишавани през един или през няколко
периода от време.
Ендемичен вид. Вид, който се среща само в определен географски
район.
Заболеваемост. Броят на нови случаи на дадено състояние в една
популация; честотата (броят) на нови случаи на заболяване, нараняване
или смърт, т.е. броят на преходите от здраво към болно, от невредимо към
наранено, или от живо към мъртво състояние – в изследваната популация
по време на разглеждания период от време.
Засегната страна. Страна, участваща в трансграничен линеен
проект, чиято територия може да бъде неблагоприятно засегната в
значителна степен от дейността на една от страните, от които произхожда.
Виж Страна на произход.
Застрашен вид. Вид, който е заплашен от изчезване в целия си ареал
или в голяма част от него.

299

Замърсяване на атмосферния въздух. Всяко постъпване на вредни
вещества (замърсители) в него.
Замърсяване на околната среда. Промяна на качествата º
вследствие на възникване и привнасяне на физически, химически или
биологически фактори от естествен или антропогенен източник в страната
или извън нея, независимо дали се превишават действащите в страната
норми.
Зона на влияние на инвестиционно предложение. Географската
зона, в която може да се наблюдават етапите на строителство и
експлоатация на ИП, включително превозни средства и плавателни съдове
по сухоземните и морските маршрути за доставка. Когато ИП включва
конкретно идентифицирани физически елементи, аспекти и съоръжения,
които е вероятно да генерират въздействия, екологичните и социалните
рискове и въздействия ще бъдат идентифицирани в контекста на зоната на
влияние на проекта.
Изключителна икономическа зона. Морска зона, предписана от
Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, в
рамките на която дадена държава има специални права върху изследването
и използването на морските ресурси, включително производството на
енергия от вода и вятър.
Инцидент. Непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено
по време и пространство действие с висока интензивност на сили или
вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на
хора, имуществото или околната среда.
Континентален шелф. Плитка подводна равнина с променлива
широчина, образуваща граница с континента и обикновено завършваща в
сравнително стръмен склон до дълбокото океанско дъно.
Конвенция от Еспо. Конвенцията от Еспо (ОВОС) определя
задълженията на държавите за оценка на въздействието на определени
дейности върху околната среда на по-ранен етап на планиране. Тя
установява също така общото задължение на държавите да се уведомяват и
да се консултират помежду си по всички големи проекти, които има
вероятност да окажат значително неблагоприятно трансгранично
въздействие върху околната среда. Конвенцията е приета през 1991 г. и е в
сила от 10 септември 1997 г.
Културно наследство. Наследство, което включва артефакти,
паметници, групи от сгради и обекти с разнообразие от стойности,
включително символична, историческа, художествена, естетическа,
етноложка или антропологична, религиозна, научна стойност и социално
значение (ЮНЕСКО, 1972 г.). Стандартът за изпълнение 8, параграф 3 на
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МФК61 от 2012 г. дефинира културното наследство като „(I) материални
форми на културно наследство, например материални движими или
недвижими вещи, имоти, обекти, структури или групи от структури,
имащи археологическа (праисторическа), палеонтологична, историческа,
културна, художествена и религиозна стойност; (II) уникални природни
дадености или материални обекти, които въплъщават културни ценности,
като свещени гори, скали, езера и водопади; и (III) определени случаи на
нематериални форми на култура, които са предложени да бъдат
използвани за търговски цели, например културни познания, иновации и
практики на общностите, олицетворяващи традиционния начин на живот‖.
Културен
ландшафт.
Ландшафти,
които
представляват
комбинирани творения на природата и хората, изразяващи трайна и тясна
връзка между хората и тяхната естествена среда (ЮНЕСКО, 2007 г.).
Културни ресурси. Движими или недвижими вещи, обекти,
структури, групи структури и природни характеристики и пейзажи, които
са обекти на културно наследство и имат археологическо, палеонтоложко,
историческо, архитектурно, религиозно, духовно, естетическо или друго
културно значение. Физическите културни ресурси могат да бъдат
разположени в градска или селска среда, над/ под земята или пък под
водата. Техният културен интерес може да бъде на местно, областно,
национално равнище или в рамките на международната общност.
Линейни източници. Източник на емисии, който има линейна
(едноизмерна) геометрия. Най-забележимите линейни източници са
движението по пътищата и емисиите от въздушни превозни средства.
Маргинализирани групи. Групи, характеризиращи се с общи черти,
като етническа принадлежност, ниво на доход или недъг, които не
присъстват или не са представени в общоприетия социален, икономически
или политически живот на дадена държава. Поради това те могат да бъдат
непропорционално неблагоприятно засегнати от въздействията на ИП.
Миграция. Всички редовни придвижвания на животни по ясно
определени маршрути, особено свързаните със завръщането в територии за
размножаване.
„Натура 2000“. Вид екологична мрежа, съставена от територии в
изпълнение на директивите на Европейския съюз за птиците и
местообитанията.
Неорганизирани емисии от източник. Неорганизираните емисии са
тези, които не са свързани с изгаряне, например изтичане на газ от
съоръжения под налягане.
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Организация, член на Световната банка, която насърчава устойчивите инвестиции на
частния сектор в развиващите се страни.
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Непреки въздействия. Те са резултат от други дейности, които се
случват вследствие на ИП (например реализирането на ИП насърчава
сектора на услугите в региона).
Общи подходи на ОИСР. Мисията на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие е да подкрепя политики, които
ще подобрят икономическото и социалното благосъстояние на хората по
света. Организацията предоставя форум, където правителствата могат да
работят заедно, за да споделят опит и търсят решения на общи проблеми.
Общите подходи на ОИСР са Препоръки на Съвета за общите подходи към
официално подкрепяни експортни кредити и екологични и социални
проверки, приети от Съвета на ОИСР на 28 юни 2012 г.
Обществено здраве. Въздействия върху здравето на национални,
регионални и местни групи от населението, включително особено уязвими
групи.
Общност, засегната от ИП. Общности, които са идентифицирани
по време на Определяне на обхвата за целите на ангажиране на
заинтересованите страни въз основа на това, че може да бъдат изложени на
рискове или въздействия, възникващи от ИП.
Обществено обсъждане. Често, но не винаги, се отнася до
обществена среща, която трябва да бъде оповестена, организирана и
отчетена съгласно националните регулаторни изисквания. Виж
„обществена консултация‖.
Обществена консултация. Отворена среща, на която могат да
присъстват всички членове на общността. Не е необходимо да бъде среща,
регулирана от специфично законодателство.
Определяне на обхвата (на оценката). Предварителна фаза от
процеса на ОВОСС, която оценява вероятните ключови въпроси,
изискващи по-подробна оценка. Процесът на определяне на обхвата (във
връзка с МФК СИ1) е установяването и поддържането на процес за
идентифициране на първоначалните екологични и социални рискове и
въздействия на даден проект. Аспектите на проекта (например вид, мащаб
и местоположение), заедно с наличните съществуващи данни, се използват
за насочване на обхвата и нивото на усилия, посветени на
идентифицирането на рискове и въздействия в ОВОСС. Процесът на
определяне на обхвата е съобразен с добрите международни индустриални
практики (ДМИП) и ще определи подходящите/уместните методи и
процедури за оценка. Процесът също така включва механизъм за събиране
на коментари от различните заинтересовани страни.
Оценка на въздействието върху околната и социалната среда
(ОВОСС)/Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Отнася се както за процеса на оценка на въздействията върху околната
среда, социално-икономическата среда и културното наследство, така и за
доклада, документиращ процеса и неговите резултати. Разработена в
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съответствие с международните финансови стандарти и насоки, като
Стандартите за изпълнение на МФК.
Опасни отпадъци. Отпадъците, чиито състав, количество и свойства
създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или
повече свойства, които ги определят като опасни и/или съдържат
компоненти, които ги превръщат в опасни, и/или са определени като
такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
Околна среда. Комплекс от естествени и антропогенни фактори и
компоненти, които се намират в състояние на взаимна зависимост и влияят
върху екологичното равновесие и качеството на живота, здравето на
хората, културното и историческото наследство.
Опазване на околната среда. Комплекс от дейности, насочени към
предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното
възстановяване, запазване и подобряване.
Организирано изпускане. Такова изпускане, при което веществата
се отвеждат в атмосферния въздух чрез изпускащо устройство (комин,
канал и други).
Обща годишна емисия. Общата маса на емисиите на дадено вредно
вещество (замърсител), изпускани в атмосферния въздух от определени
обекти или дейности в рамките на една календарна година.
Опасни вещества. Вещества или групи вещества, които са
класифицирани като токсични, устойчиви и в състояние да се акумулират
биологично, както и други вещества или група вещества, които
предизвикват същата степен на безпокойство.
Парникови газове (ПГ). Атмосферни газове, които водят до
парников ефект чрез абсорбиране и излъчване на радиация. Те включват
въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (NO2) и водна пара.
План за действие при аварийни ситуации. Плановете за действие
при аварийни ситуации се изискват за всяка високорискова аварийна
ситуация/сценарий, които са идентифицирани при анализа на риска от
аварийни ситуации. Изпълнителите, които ще извършват работата, ще
бъдат отговорни за изготвянето на планове за действие при аварийни
ситуации за своите дейности и по-конкретно за събитията,
идентифицирани от анализа на заплахите от аварийни ситуации.
План за управление на околната и социалната среда (ПУОСС).
Инструмент за планиране, който съдържа следните основни елементи:
смекчаващи мерки, програма за мониторинг, както и институционалните
договорености за изпълнение.
Природни явления. Явления с геологичен (геофизичен, геоложки),
хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения,
наводнения, движения на маси (свлачища, потоци от отломки, лавини),
бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски
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пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер,
нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни сили.
Подземни води. Всички води, намиращи се под повърхността на
земята във водонаситената зона, в пряк контакт със земните пластове.
Повърхностни води. Водите на сушата, с изключение на
подземните, както и преходните води и крайбрежните морски води, освен
по отношение на химичното състояние, в който случай се включват и
вътрешните морски води и водите на териториалното море.
Потенциално опасен обект. Този обект, който поради своите
функции, размери или обслужвана зона може, при повтарящи се
отклонения от нормалната експлоатация или при увреждане или
разрушаване, да причини в големи размери увреждане на здравето на
населението, смърт, материални щети или разстройване на жизненоважни
социално-икономически дейности.
Потенциално опасна дейност. Всяка човешка дейност, която при
неспазване на технологичните правила или поради други причини може да
причини в големи размери увреждане на здравето на населението, смърт,
материални щети или разстройване на жизненоважни социалноикономически дейности.
Преработване на отпадъци. Дейност, която променя свойствата или
състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на
крайни продукти или в крайни продукти.
Прахови частици. Смес от микроскопични отделни твърди или
течни частици.
Прекурсор. Всеки химически реагент, включително всеки ключов
компонент на бинарни или многокомпонентни системи, който взема
участие на който и да е етап от производството и по какъвто и да е метод
на производство на токсично химическо вещество.
Прилежаща зона. Водна ивица, простираща се от външния край на
териториалните води (които обикновено са на 12 морски мили от брега) до
24 морски мили от брега, в която дадена държава може да упражнява
ограничен контрол за целите на предотвратяването или наказването на
нарушенията на своите митнически, фискални, имиграционни или
санитарни закони и подзаконови актове.
Преки въздействия. Резултат от прякото взаимодействие между
дадена дейност по ИП и приемащата околна среда (например между
дейност по ИП, която води до постоянно или временно завземане или
използване на земята, и собственика и ползвателите на тази земя).
Присъединяване. Актът, посредством който държава приема
офертата или възможността да стане страна по договор, който вече е
договорен и подписан от други държави. Присъединяването има същата
юридическа сила като ратификацията и обикновено се извършва, след като
договорът е влязъл в сила.
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Район на ИП. Включва участъците на брега, крайбрежния и морския
участък (без пътищата за достъп или складовите площадки, които се
считат за ИП).
Рециклиране на отпадъците. Дейност за възстановяване или
възобновяване на суровинните им свойства.
Рецептор. Аспект от околната среда (въздух, вода, екосистема, хора,
фауна и др.), който е засегнат от или взаимодейства с екологично или
социално-икономическо въздействие.
Рискови вещества и материали. Онези, чието производство,
превозване, съхраняване, употреба или изхвърляне може да увреди или да
създаде опасност за човешкото здраве и живот и за околната среда.
Риболов с цел поминък. Риболов, в който участват риболовни
домакинства (за разлика от търговските дружества), използващи
относително малък капитал и енергия, сравнително малки риболовни
плавателни съдове (ако има такива), които правят кратки риболовни
пътувания в близост до брега, с улов, който се продава или разменя на
бартер, основно за местна консумация (включително тази на риболовните
домакинства).
Санитарно-охранителна зона. Буферна зона между строителна или
експлоатационна площадка и близките жилищни зони. Установява се за
промишлени съоръжения, които изпускат замърсители в атмосферата или
имат други екологични въздействия.
Санитарно-охранителна зона. Зоната около водоизточници и други
водни съоръжения, където специален режим изключва или ограничава
възможността от замърсяване или заразяване на водата.
Свързани съоръжения. Дефинирани от Стандарт за изпълнение 1
на МФК като „съоръжения, които не са финансирани като част от проекта
и които не биха били построени или разширени, ако проектът не
съществуваше и без които проектът не би бил жизнеспособен‖.
Система за управление на околната и социалната среда. Система,
създадена за планиране, управление, документиране и мониторинг на
дейностите и процесите на дадена организация и произтичащите от това
екологични и социални въздействия в съответствие с изискванията на ISO
14001:2004 и Стандарт за изпълнение 1 на МФК.
Смекчаващи мерки. Управленски мерки, прилагани за
предотвратяване, намаляване и където е възможно, компенсиране на
възможни неблагоприятни екологични или социално-икономически
въздействия. За целите на настоящия документ тези мерки включват и
стратегии за подобряване, насочени към увеличаването на благоприятните
въздействия.
Споразумението от Канкун. Договореностите, постигнати на 11
декември 2010 г. в Канкун, Мексико, по време на конференцията на ООН
за изменението на климата, представляващи ключови стъпки към
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осъществяване на планове за намаляване на емисиите на парникови газове
и за подпомагане на развиващите се страни да се предпазят от
въздействията на климата и да изградят свое собствено устойчиво бъдеще.
Стандарти за изпълнение на Международната финансова
корпорация. Стандартите за изпълнение предоставят насоки за това, как
да се идентифицират екологичните и социалните рискове и въздействия и
са предназначени да подпомогнат предотвратяването, смекчаването и
управлението на рисковете и въздействията като начин за правене на
бизнес по устойчив начин. Има осем стандарта за изпълнение, които
клиентите трябва да спазват през целия живот на инвестицията от МФК.
Съществуващо състояние. Термин, използван, за да се опишат
съществуващите условия на физическите, биологичните, социалноикономическите аспекти и културното наследство. Процесът на ОВОСС
оценява вероятните въздействия върху съществуващите условия.
Териториални води. Крайбрежен пояс води, който се простира наймного на 12 морски мили от линията на най-ниския воден стоеж на
крайбрежна държава.
Токсични индустриални материали. Общ термин с широко
приложение за токсични или радиоактивни вещества и биологични агенти
в твърдо, течно или газообразно състояние. Те могат да бъдат използвани
или съхранявани за употреба с индустриални, търговски, медицински,
военни, битови или научни цели. Могат да бъдат описани като токсични
индустриални химикали, токсични индустриални биологични или
токсични индустриални радиоактивни материали.
Токсични химически вещества. Вещества, които чрез своето
химическо въздействие върху жизнените процеси могат да предизвикат
смърт, временно изваждане от строя или постоянна вреда на човека или
животните.
Третиране на отпадъците. Събиране, съхранение, оползотворяване
или обезвреждане на отпадъците и всички междинни операции, както и
тяхното повторно използване, рециклиране и възстановяване или
производство на енергия и материали от отпадъци.
Увреждане на околната среда. Такова изменение на един или
повече от съставящите я компоненти, което води до влошаване качеството
на живот на хората, до обедняване на биологичното разнообразие или до
затруднено възстановяване на природните екосистеми.
Управление на водите. Включва дейностите по използване,
опазване и възстановяване на водите, както и дейностите по предпазването
от вредното им въздействие.
Устойчиво развитие. Начин на използване на природните ресурси,
който цели да задоволи човешките нужди, като същевременно запазва
естествения баланс в околната среда, така че тези потребности да могат да
задоволяват както в текущия момент, така и в далечно бъдеще.
306

Фини прахови частици (ФПЧ2.5). Праховите частици с диаметър
по-малък от 2,5 микрометра (микрона) се наричат „фини‖ (ФПЧ2,5). Могат
да бъдат забелязани само с електронен микроскоп. Източници на фини
прахови частици са всички видове горивни процеси, включително от
моторни превозни средства, електроцентрали, дърва за отопление и някои
промишлени процеси.
Фини прахови частици (ФПЧ). Прахови частици с диаметър помалък от 10 микрометра (микрона). Те са достатъчно малки, за да
проникнат в дълбоко в белите дробове и потенциално да причинят
сериозни здравословни проблеми. Получават се основно при изгарянето на
изкопаеми горива (строителният прах например е обичайно с по-едра
структура).
Чувствителен рецептор. Места, където се намират хора, които
потенциално могат да бъдат подложени на въздействия от ИП, например
болници, хосписи, училища, жилищни сгради.
Чувствителност. Степента на възстановяване на рецептора от
значително нарушение или влошаване.
Чувствителност (на екологичните ресурси). Степента на
възстановяване на фауната или флората от значително нарушение или
влошаване. По-високите нива на чувствителност водят до екологичен
ресурс, който по-лесно може да бъде засегнат или увреден.
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