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STANJE OKOLJA V BOLGARIJI
Izvleček:
Diplomsko delo predstavlja analizo in oceno stanja okolja v Bolgariji. Namen diplomskega
dela je predstaviti dejavnike, ki vplivajo na stanje okolja in opredeliti njihov vpliv na okolje,
predstaviti cilje in ukrepe, ki vodijo k izboljšanju stanja na vseh področjih ter izpostaviti
najbolj problematična območja. Izdelava diplomskega dela temelji na modelu DPSIR, ki ga
priporoča Evropska agencija za okolje, sestavljajo pa ga gonilne sile, pritiski, stanje, vplivi in
odzivi. Bolgarija sodi med države, kjer so okoljske posledice nekdanjega socialističnega
gospodarstva bolj izrazite. Hitra industrializacija in urbanizacija sta v industrijskem obdobju
po 2. svetovni vojni povzročili degradacijo vseh sestavin okolja. Na območjih, kjer so bili
pritiski na okolje največji, pa so se izoblikovala večja degradirana območja. Okoljski
problematiki, ki je bila v tem obdobju prepovedana, so začeli posvečati večjo pozornost šele v
90. letih 20. stoletja, zato se je stanje okolja občutno izboljšalo. Zadnja leta pa se stanje
bistveno ne izboljšuje več. Izboljšanje v začetnem obdobju je namreč temeljilo na
ublažitvenih ukrepih, kar dokazuje povečevanje pritiskov na okolje, ki spremlja gospodarsko
rast. Zaradi tega se pričakuje, da se bodo pritiski povečevali tako dolgo, dokler se ne bodo
sprejele bolj trajnostno naravnane rešitve. To pa pomeni uveljavljanje okoljskih načel v
socialne in gospodarske sestavine, ki ga zahteva tudi polnopravno članstvo v Evropski uniji.
Ključne besede: Okoljski problemi, okoljska politika, varstvo okolja, Bolgarija, Jugovzhodna
Evropa
THE STATE OF THE ENVIRONMENT IN BULGARIA
Abstract:
The diploma thesis presents an analyse and evaluation of the state of the environment in
Bulgaria. The intention of the diploma thesis is to present driving forces, define their impacts
on the environment, present targets and meassures which lead to the improvement of all
environmental elements and to outline the most degradated areas. The diploma thesis is based
on the so – called DPSIR assessment framework, which is recomended by European
Environmental Agency. Indicators cover the most important aspects of the socio – economic
and environmental framework – driving forces, pressures, states, impacts and societal
responses. Environmental problems in Bulgaria are because of the former socialistic economy
more extreme. Rapid industrialization and urbanization in industrial era after the World War
Two caused a degradation of all environmental elements. Where the highest pressures took
place, the largest degradated areas were formed. Environmental issues, which at that time
were prohibited, started gaining attention in 1990's. The state of the environment started
improving, but in recent years the trends are not so favourable. The improvement in 1990's
was in fact based on less intensive production in all economic sectors. Because of the
economic growth which Bulgaria nowadays experience, the pressures are again rising. It is
expected because of this unfavourable trend that the pressures will be rising until the
sustainable solutions are found. First of all this means integration of environmental
considerations into strategies and policies.
Key words: Environmental problems, environmental policy, environmental protection,
Bulgaria, Southeastern Europe
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1. UVOD
1.1. Izhodišča
Bolgarija sodi med države, kjer so okoljske posledice nekdanjega socialističnega
gospodarstva bolj izrazite. Hitra industrializacija in urbanizacija sta v industrijskem obdobju
po 2. svetovni vojni povzročili degradacijo vseh sestavin okolja. Ko je Bolgarija začela
razvijati težko industrijo, ekološki problematiki niso posvečali večje pozornosti, prav tako
niso ocenjevali škode, ki jo je povzročal industrijski razvoj.
Socialistično gospodarstvo, ki je temeljilo na vzoru Sovjetske zveze, je bilo usmerjeno v hitro
in vsesplošno industrializacijo, da bi tako nadoknadili zaostalost in svojo usmerjenost v
kmetijstvo. Glavna naloga industrije, proizvodnje energije in rudarstva je bila proizvodnja
surovin in polproizvodov (premog, rude, kovine, energija, kemični in petrokemični proizvodi)
ob veliki porabi energije. Prisotna je bila težnja po samozadostnosti, kar je pogosto privedlo
do uporabe nekakovostnih surovin. Da bi dosegli enake rezultate, kot bi jih nudili bolj
kvalitetni naravni viri, je bilo potrebno manj kvalitetne vire uporabljati v večjih količinah, kar
je povzročilo več odpadkov in emisij. Kmetijski sektor, ki je temeljil na velikih kmetijskih
površinah, je dosegel močno geografsko koncentracijo proizvodnje. Prekomerna uporaba
kemičnih sredstev pa je naravne vire izčrpavala in degradirala (Nefedova, 1992).
Ker je v skladu s socialističnim pojmovanjem takšen gospodarski pristop omogočal socialno
stabilnost in napredek, so bile vse teme, ki so se obravnavale okoljske probleme, do padca
komunističnega režima nekakšen tabu.
V obdobju socializma je največji problem predstavljala onesnaženost zraka. Tako so nastala
nekatera večja degradirana območja. Industrijsko onesnaževanje okolja je bilo najmočnejše v
večjih mestih, v rudarskih območjih in v centih s kemično industrijo, predelavo kovin in
proizvodnjo energije. Ker ima Bolgarija omejene zaloge naravnih virov, je polovico električne
energije pridobivala s kurjenjem nizko kvalitetnega rjavega premoga in lignita, ki sta letno
proizvajala 2 milijona ton žveplovih oksidov in dušikovih oksidov ter 700.000 ton prahu
(Carter, 1993).
Onesnaženost je bila še posebej velika v aglomeraciji Marica – Iztok v vzhodnem delu
Trakijske nižine, kjer so bila velika nahajališča odprtih kopov in tri večje elektrarne, ki so
uporabljale lignit. Zrak je prav tako onesnaževala težka industrija. Največ škode je povzročilo
na širšem območju Sofije z razvitima rudarstvom in industrijo. Razmere sta poslabševali še
kotlinska lega, ki ustvarja idealne pogoje za nastanek temperaturne inverzije in prevladujoči
vetrovi. Prevladujoči zahodni vetrovi so prinašali onesnaženost od industrijske cone na severu
proti središču mesta, vzhodni vetrovi pa onesnaženost iz industrijskega objekta Kremikovci
na vzhodu. Drug večji ekološki problem v Bolgariji so predstavljale emisije klora iz sosednje
Romunije, kjer se je v mestu Giurgiu nahajala kemična tovarna. Poleti leta 1990 je bila
dovoljena raven klora presežena za dva krat, k onesnaževanju okolja pa je pripomogla še
kemična tovarna v mestu Ruse. Zaradi tega se je iz mesta preselilo okoli 3000 družin, kljub
prepovedi vlade, ki je hotela problem prikriti.
Problem je predstavljala tudi onesnaženost voda, saj je bilo dve tretjini rek onesnaženih, reko
Jantro pa so označili za najbolj onesnaženo evropsko reko. Reke in podtalnico so
onesnaževali nekontrolirani izpusti odpadnih voda iz vseh sektorjev, kar je posledično
vplivalo tudi na kmetijske površine, ki so jih namakali. Vlada je v 70. letih sicer hotela
izboljšati stanje, vendar so bile reke onesnažene do te mere, da položaja niso mogli izboljšati
(Paskaleva, 1998).
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Onesnaženost se je začela zmanjševati šele konec 80. let, ko so se zaradi pritiska javnosti in
nevladnih organizacij začele izvajati številne raziskave in ukrepi za izboljšanje stanja. Leta
1991 so bolgarski okoljevarstveniki ocenili, da je okoli 60 % kmetijskih površin degradiranih
zaradi uporabe kemičnih sredstev in industrijskega onesnaževanja. Prav tolikšen delež
bolgarskega prebivalstva naj bi bil izpostavljen tolikšnemu onesnaženju, da je to škodovalo
njegovemu zdravju.
Karta 1: Onesnaženost v Bolgariji konec 80. let

Legenda:
Merilo: 1: 300 000
Povzeto po: Atlas Ost – und
Südost Europa, 1990.
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Za Bolgarijo, kot tudi za druge države, ki so doživljale podobno usodo, je padec komunizma
dajal upanje oziroma priložnost za rešitev okoljskih problemov. Sprememba gospodarskega in
političnega sistema naj bi izboljšali stanje okolja. Prepričani so bili, da bo težko industrijo
zamenjala okolju prijaznejša in tržno usmerjena industrija ter porast terciarnega sektorja,
zastarelo tehnologijo pa bi zamenjala okolju prijaznejša zahodnoevropska tehnologija. Mnogi
so vidne spremembe pričakovali takoj, vendar pa niso predvideli kompleksnosti
socialnoekonomske transformacije in gospodarske ter finančne krize, ki je sledila (Paskaleva
et al, 1994). Zaradi 40 let trajajočega industrijskega razvoja, Bolgarija ni mogla zlahka
odpraviti tako velike onesnaženosti brez nadaljnjih negativnih posledic na gospodarstvo.
Ker razlik med socialističnim in tržno orientiranim gospodarstvom ni bilo mogoče premostiti
v kratkem času, je gospodarstvo začelo nazadovati, hkrati pa niso obstajali nobeni načrti, kako
se spopasti z onesnaženimi območji. Politična nestabilnost, gospodarska in finančna kriza so
se odrazili tudi na stanju okolja, saj je bilo premalo finančnih sredstev namenjenih čistejšemu
okolju in investiranju v čistejšo in učinkovito tehnologijo.
Stanje okolja se je sicer izboljšalo, vendar ne zaradi učinkovitejše politike ali drugih ukrepov,
ampak zaradi padca industrijske proizvodnje in razpada velikih agroindustrijskih kompleksov.
Ko si je gospodarstvo nekoliko opomoglo, so tudi okoljski politiki začeli namenjati vidnejšo
vlogo, zato se je stanje okolja začelo izboljševati zaradi pozitivno naravnanih ukrepov.
1.2. Cilj, namen in delovna hipoteza
Naloga se ukvarja z okoljsko, pa tudi socialno in ekonomsko problematiko Bolgarije. Glavni
nameni naloge so:
-

prikazati pritiske na okolje,
iz razpoložljivih virov analizirati stanje okolja v Bolgariji,
analizirati že obstoječe ukrepe in cilje in predlagati nekatere nove ukrepe za reševanje
problemov na področju okolja.

Iz teh namenov izhajajo tudi cilji, ki so naslednji:
-

predstaviti stanje okolja v Bolgariji in se osredotočiti na bolj problematične sestavine
okolja,
predstaviti dejavnike, ki vplivajo na stanje okolja in opredeliti njihov vpliv na okolje,
predstaviti cilje, ki vodijo k izboljšanju stanja na vseh področjih ter ukrepe za dosego
teh ciljev,
izpostaviti najbolj problematična območja.

Ker smo že opredelili območja, ki so bila v preteklosti izpostavljena največji degradaciji, so
izhodišča delovne hipoteze naslednja:
-

pritiski na okolje in s tem njegovo onesnaženost naj bi bili še danes največji na
območjih, ki so bila tudi v preteklosti izpostavljena največjim pritiskom,
stanje okolja se kljub nekaterim negativnim dejavnikom izboljšuje zaradi vsesplošnega
napredka, povezovanja z Evropsko unijo in dviga življenjske ravni.
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1.3. Metodologija
Za izdelavo naloge smo uporabili prilagojen funkcijsko zasnovan regionalnogeografski
metodološki pristop, ki izhaja iz klasično zasnovanega regionalnogeografsko raziskovalnega
pristopa, ki poudarja sintezni pristop proučevanja regionalnih sestavin in povezav pri
antropogeno povzročenemu preoblikovanju pokrajine. Zaradi tesnih zvez in součinkovanja
med naravnimi in družbenimi sestavinami okolja, je v ospredju proučevanje geografskega
okolja kot enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi sestavinami. Celovito
poznavanje sestave in delovanja geografskega okolja pa je pogoj za realno oceno vplivov na
pokrajino in za reševanje pokrajinsko degradacijskih pojavov (Plut, 2004).
Hkrati pa metodološka izhodišča predstavljajo navodila Evropske agencije za okolje, ki
priporoča strukturo okoljskega poročila po elementih DPSIR, ki predstavljajo gonilne sile (D
– driving forces), pritiske (P – pressures), stanje (S – states), vplive (I – impacts) in odzive (R
– responses). Ta model raziskovanja stanja okolja Evropske agencije za okolje je v bistvu ti.
integralni model raziskovanja, ki omogoča proučevanje posameznih sestavin okolja, pa tudi
proučevanje problemskih okoljskih območij, kot so onesnažena mesta, industrijska,
premogovna in druga antropogeno preoblikovana območja.
V skladu s tem modelom smo v začetnem delu naloge predstavili gonilne sile, ki
obremenjujejo okolje. Predstavili smo posamezne gospodarske sektorje in vpliv, ki ga imajo
na okolje. V osrednjem delu smo se osredotočili na stanje okolja, predstavili pa smo naslednje
elemente: zrak, vode, prsti, odpadke in biotsko raznovrstnost. Na koncu smo za
pokrajinotvorne elemente podali cilje in ukrepe, ki delno izhajajo iz ciljev Nacionalne
strategije za okolje za obdobje 2005 - 2014, hkrati pa smo jih poskušali kritično ovrednotiti..
Izdelava naloge temelji na zbiranju in analizi podatkov ter pregledovanju in vrednotenju
literature. Podatki, zbrani v nalogi temeljijo na statističnih podatkih, ki smo jih dobili na
Nacionalnem statističnem inštitutu (NSI), Ministrstvu za okolje in vode, Ministrstvu za
regionalni razvoj in Ministrstvu za kmetijstvo in gozdove v Sofiji. Osnovno literaturo
predstavljajo Poročila o stanju okolja za obdobje med leti 1999 – 2004 in različne publikacije,
ki se nanašajo na okoljevarstveno problematiko. Za osvetlitev splošne problematike stanja
okolja smo se oprli tudi na različne publikacije Evropske agencije za okolje. Poročila o stanju
okolja izhajajo z dveletnim zamikom, zato najnovejše dostopne publikacije, ki so izšle leta
2006, obravnavajo stanje okolja vključno do leta 2004. Nekaterih ukrepov in ciljev zato ni
bilo mogoče preveriti v kolikšni meri so se dejansko izvajali oziroma ali je zaradi sprejetih
ukrepov in ciljev dejansko prišlo do izboljšanja stanja na posameznih področjih.
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2. UPRAVNO – ADMINISTRATIVNA DELITEV BOLGARIJE
Bolgarija je upravno – administrativno razdeljena na naslednje enote:
- 6 planskih regij, ki ustrezajo klasifikaciji NUTS 2
- 28 okrajev, ki ustrezajo klasifikaciji NUTS 3
- 282 občin, ki ustrezajo klasifikaciji NUTS 4 (Cerovski, 2003).
Planske regije so naslednje:
-

Severozahodna regija s središčem v mestu Vidin
Severna osrednja regija s središčem v mestu Ruse
Severovzhodna regija s središčem v mestu Varna
Jugovzhodna regija s središčem v mestu Burgas
Južna osrednja regija s središčem v mestu Plovdiv
Jugozahodna regija s središčem v mestu Sofija

Karta 2: Upravno – administrativna delitev Bolgarije

Vir: www.lib.utexas.edu/maps/bulgaria.html
Okraji so regionalna središča znotraj posameznih regij, ki imajo bolj ali manj veliko vplivno
območje. Pomembni so na regionalni ravni, vključujejo več občin in tako izpolnjujejo
funkcije regionalnih struktur državne administracije (Kopralev, 2004).
Najmanjše upravno–administrativne enote so občine, ki so pomembne na lokalni ravni, hkrati
pa se funkcijsko povezujejo z okrajnimi centri, ki jim pripadajo.
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Severozahodna regija obsega 10 606 km2, kar predstavlja 9,6 % državnega ozemlja, v regiji
pa živi 6,7 % vsega prebivalstva (NSI, 2006)1. Nahaja se na severozahodu države. Na severu
meji na reko Donavo, na vzhodu na reko Iskar, na jugu sega do Stare planine, na vzhodu pa
meji na Srbijo. Obsega 3 okraje - Vidin, Montana in Vraca ter skupno 33 občin. Upravno –
administrativno središče je mesto Vidin.
Severna osrednja regija obsega osrednji del severne Bolgarije. Leži med reko Donavo na
severu in Staro planino na jugu ter meji na vse ostale planske regije. Zavzema 17 952,2 km2,
kar predstavlja 16,2 % ozemlja, v regiji pa živi 15 % vsega prebivalstva (NSI, 2006). Obsega
5 okrajev – Pleven, Loveč, Veliko Tarnovo, Gabrovo in Ruse ter 41 občin. Upravno –
administrativno središče je mesto Ruse ob Donavi.
Severovzhodna regija zavzema severovzhodni del države in obsega 19 973 km2, kar
predstavlja 17,9 % ozemlja, v njej pa živi 16,4 % vsega prebivalstva (NSI, 2006). Regija leži
med reko Donavo na severu in Staro planino na jugu, na vzhodu pa do Črnega morja. Regija
obsega 6 okrajev – Varna, Silistra, Dobrič, Šumen, Razgrad in Targovište in 49 občin.
Upravno – administrativno središče je mesto Varna ob severni obali Črnega morja.
Jugovzhodna regija obsega jugovzhodni del države, njena površina pa meri 14 647,6 km2, kar
predstavlja 13,2 % ozemlja, tukaj pa živi 10,1 % vsega prebivalstva (NSI, 2006). Regija je na
vzhod široko odprta proti Črnemu morju, na jug pa meji na Turčijo. Obsega 3 okraje – Sliven,
Jambol in Burgas ter 22 občin. Upravno – administrativno središče je mesto Burgas ob južni
obali Črnega morja.
Južna osrednja regija leži v osrednjem delu južne Bolgarije in je po površini največja planska
regija. Zavzema 27 516,2 km2, kar predstavlja 24,8 % ozemlja, v regiji pa živi 24,9 %
prebivalstva (NSI, 2006). Regija meji na sever na Staro planino, na jugu pa obsega Rodope in
sega do meje z Grčijo. Obsega 6 okrajev – Stara Zagora, Haskovo, Kardžali, Plovdiv,
Pazardžik in Smoljan ter 68 občin. Upravno – administrativno središče regije je mesto
Plovdiv.
Jugozahodna regija leži na jugozahodnem delu države in obsega 20 306,4 km2, kar
predstavlja 18,3 % državnega ozemlja, v regiji pa pa živi 26,7 % prebivalstva (NSI, 2006). Na
zahodu regija meji na Srbijo in Makedonijo, na jugu pa na Grčijo. Obsega 5 okrajev – Sofijamesto, Sofija, Kjustendil, Blagoevgrad in Pernik ter 52 občin. Upravno – administrativno
središče je mesto Sofija.
3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI BOLGARIJE
3.1. Geološke in geomorfološke značilnosti
Več kot dve tretjini površja Bolgarije sestavljajo nižine in gričevja, ki ne presegajo nadmorske
višine 600 metrov. Nižine (pod 200 m) sestavljajo 31 % površja, gričevja (200 – 600 m)
predstavljajo 41 %, hribovja (600 – 1000 m) 10 %, sredogorja (1000 – 1500 m) 10 % in
visokogorja (nad 1500 m) 3 % površja. Povprečna višina površja znaša 470 m (Penin, 2004).
Od severa proti jugu si sledijo naslednji pokrajinski pasovi:
- Donavska ravnina
1

Nacionalen statističeski institut.
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- Stara planina ali Balkan
- Trakijsko nižavje
- Rodopsko gorstvo
V Bolgariji so zastopane vse tri osnovne vrste kamnin: magmatske, sedimentne in
metamorfne. Magmatske kamnine tvorijo jedro Rilsko – Rodopskega masiva, Stare planine in
Srednje gore, na nekaterih območjih pa se pojavljajo tudi metamorfne kamnine. Sedimentne
kamnine, v glavnem mezozojske in kenozojske starosti, pa pokrivajo dobršen del Donavske
ravnine in Stare planine.
Karta 3: Orografska karta Bolgarije

Vir: www.lib.utexas.edu/maps/bulgaria.html
Donavska ravnina obsega severni del Bolgarije med reko Donavo na severu in Staro planino
na jugu ter od reke Timok na zahodu do Črnega morja na vzhodu. Nadmorska višina se proti
vzhodu zvišuje, najvišja točka pa je Tarnov djal (502 m) na Šumenskem platoju. Paleozojsko
osnovo pokrivajo kredni apnenci in peščenjaki, ki dosegajo različno debelino. Najtanjši so v
severovzhodni Bolgariji, kjer dosegajo debelino do 600 metrov, najdebelejši pa v
severozahodni, kjer na območju Lomske depresije dosegajo debelino 1200 metrov. Sedimenti
so prekriti z rodovitnimi puhličnimi nanosi. Za celotno območje so značilna nizka gričevja
(okolica mest Pleven, Popov, Samuilov, Razgrad) in puhlični platoji (Šumenski, Madarski,
Ludogorski in Dobrudžanski) ter številne nižine (Vidinska, Černopolska, Belenska,…).
Gričevja, ki predstavljajo pomembno sadjarsko in vinogradniško območje, hkrati pa proti jugu
postopoma prehajajo v osrednje bolgarsko gorovje Stara planina, so razrezana s številnimi
dolinami rek, ki pritekajo z gorovja na jugu. Na skrajnem severovzhodu je izrazito sušna
pokrajina Dobrudža, zgrajena iz krednih in terciarnih apnencev, prekritih s puhlico (Dončev,
2002).
Stara planina zavzema osrednji del države in se razteza od zahoda proti vzhodu v dolžini 600
kilometrov. Na sever meji na ravnino ob reki Donavi, na jug pa na Rodopsko gorovje in
Trakijsko nižino. Ta enota obsega Staro planino in južno od nje vzporedno potekajočo
Srednjo goro in greben Vitoše, prav tako pa tudi številne kotline in nižine. Mladonagubana
gorovja so na zahodu zgrajena iz skrilavih glinovcev in apnencev, v najvišjem osrednjem delu
iz kristalinskih kamnin, v vzhodnem delu, ki se znižuje proti Črnemu morju, pa iz fliša.
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Najvišji vrh je Botev, ki meri 2376 m. V Zahodnem delu gorovja so nahajališča rjavega
premoga, železa, urana in bakra, v osrednjem rjavega in bituminoznega premoga, v vzhodnem
pa nahajališča bakra in rjavega premoga. Med Staro planino na severu in grebenom Vitoše in
Srednje gore na jugu potekajo številne kotline, ki se na skrajnem zahodu začnejo s Perniško,
Transko, Radomirsko in Brezniško, nadaljujejo s Sofijsko kotlino, proti vzhodu pa si sledijo
Zlatička, Pirdopska, Sopotska, Karlova, Kalaferska, Kazanlaška, Slivenska, Karnobatska in
Ajtoska kotlina pri Črnem morju. Zaradi blagega podnebja in rodovitne prsti v kotlinah gojijo
vinsko trto, sadno drevje, zelenjavo in tobak, razvito prometno omrežje in nahajališča surovin
pa so omogočile nastanek industrije. Preko Stare planine so speljani številni prelazi, ki
povezujejo območja, ki ležijo severno in južno od Stare planine (Penin, 2004).
Južno od Stare planine in Srednje gore se razprostira Trakijsko nižavje vzdolž reke Marice,
ki predstavlja od 50 do 100 kilometrov širok pas ravnin in nizkih gričevij, ki je gosto poseljen
in intenzivno obdelan. Ravnina ima trikotno obliko, začenja pa se vzhodno od gorovja Rila in
se postopoma razširi proti vzhodu in jugovzhodu dokler ne doseže obale Črnega morja.
Območje ima dolga in vroča poletja s pogostimi sušami, zato jih je potrebno namakati. Milo
podnebje pa omogoča pridelovanje zgodnje zelenjave, sadja in vinske trte (Dončev, 2002).
Rodopsko gorovje obsega južna in jugozahodna območja Bolgarije, sestavljajo pa ga mejna
zahodna gorovja ob meji z Republiko Makedonijo – Osogovsko - Belasniška gorska veriga in
tri visoka gorovja Rila (vrh Musala, 2925, najvišji vrh Bolgarije), Pirin (Vihren, 2915 m) in
Rodopi (Goljam Perelik, 2191 m).
Rodopi predstavljajo najstarejši del Bolgarije, delijo pa se na zahodne Rodope, ki so višji in
na nižje vzhodne Rodope, ki jih je globoko razčlenila reka Arda. K zahodnemu delu
Rodopskega gorovja prištevamo gorovje Rila, ki ležijo južno od Sofije in gorovje Pirin, ki leži
v jugozahodnem delu države. Meja med Pirinom in Vzhodnimi Rodopi je reka Mesta, med
Rilo in vzhodnimi Rodopi pa reka Jundola. V to območje spada poleg omenjenih rek še dolina
reke Strume, ki nižja obmejna gorovja razmejuje od Pirina in Rile. Med visokimi območji pa
se nahajajo kotline: Sandansko – Petriška, Razloška, Gocedelčevska in Čepinska kotlina.
Gorovja so zgrajena iz paleozojskih kristalinskih kamnin in so bogata s premogom ter z
različnimi kovinskimi rudami. Gorovje Rila je znano po ledeniško preoblikovanih ostrih
vrhovih, obsežnih iglastih gozdovih in ledeniških jezerih nad zgornjo gozdno mejo. Za nižja
območja pa so značilni obsežni visokogorski pašniki. Tudi v gorovju Pirin je veliko
ledeniških jezer, medtem, ko jih v vzhodnih Rodopih ni. Del vzhodnih Rodopov, kjer je
najvišji vrh Goljam Perelik, je zgrajen iz apnenca, zato so za to območje značilni številni
kraški pojavi (Benkovič, 2003).
3.2. Klimatogeografske značilnosti
V Bolgariji se stikata celinsko in sredozemsko podnebje. Gorovja in doline predstavljajo
pregrade ali pa kanale, po katerih se pretakajo zračne mase in tako povzročajo spremembe
podnebja na kratke razdalje. Severno od Stare planine je podnebje celinsko, z mrzlimi,
vlažnimi zimami in vročim, suhim poletjem, saj je ravnina ob Donavi odprta vremenskim
vplivom iz srednje Evrope. Kontinentalni vpliv, ki prevladuje pozimi, povzroča obilo snežnih
padavin, sredozemski vpliv, ki je močnejši poleti, pa povzroča vroča in suha poletja. Stara
planina deluje kot pregrada in preprečuje prodor hladnih zračnih mas proti jugu, zato je
podnebje severno od nje za 1 stopinjo C hladnejše, pa tudi padavin je za okoli 192 mm več
kot južno od gorovja (Penin, 2004).
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Stara planina predstavlja južno mejo območja, do koder še prevladujejo kontinentalne zračne
mase, Rodopi pa predstavljajo severno mejo, do koder še segajo sredozemski vplivi. Vmesno
območje s Trakijskim nižavjem je prehodno območje, saj je pod vplivom obeh sistemov,
zaradi prevlade sredozemskih vplivov, pa so poletja dolga in suha. Zaradi prehodnosti
območja se temperature in padavine iz leta v leto spreminjajo.
Povprečna količina padavin v Bolgariji znaša 630 mm. Najmanj namočena območja so
Dobrudža, obala Črnega morja in vzhodni del Trakijske nižine, ki prejmejo v povprečju manj
kot 500 mm padavin letno. Nekaj več padavin prejmeta zahodni del Trakijske nižine in
ravnina ob Donavi, vendar pa ne dosežeta državnega povprečja. Za Trakijsko nižino so
značilne poletne suše, zato morajo zemljišča namakati (Dončev, 2002).
Najvišja gorovja prejmejo letno okoli 2540 mm padavin, pozimi pa zapade veliko snega.
Najbolj namočeno obdobje v notranjosti je zgodnje poletje, ob morju pa jesen in zima.
Za kotline je značilna temperaturna inverzija. Največja kotlina je sofijska kotlina, vendar
njena nadmorska višina, ki znaša 530 m in gorovja, ki jo obdajajo, blažijo poletno vročino.
Povprečna januarska temperatura je -2 stopinji C, povprečna julijska pa je 21 stopinj C.
Povprečna količina padavin se giblje okrog državnega povprečja (NSI, 2004).
Zime so zaradi prevlade kontinentalnih zračnih mas mrzle predvsem ob Donavi, medtem, ko
so doline, ki so odprte na jug proti Grčiji in Turčiji, zaradi sredozemskih vplivov relativno
tople. Po teh dolinah (doline reke Strume, Meste, Arde in Marice) se vplivi sredozemskega
podnebja širijo v notranjost.
Vpliv Črnega morja na podnebje se zaradi majhnosti omejuje le na obalni pas. Za obalni pas
so pozimi značilni močni vetrovi in nevihte.
V Rodopih, Stari planini, Rili in Pirinu prevladuje gorsko podnebje. Poletja so kratka in
sveža, zime pa dolge in mrzle. Pozimi zapade veliko snega, ki se na osojnih legah lahko
obdrži skozi vse leto. Debela snežna odeja in obilo sonca pa pogojujeta zimski turizem v
gorskih območjih.
3.3. Hidrogeografske značilnosti
Vodni viri v Bolgariji niso enakomerno razporejeni. Rečna mreža je dokaj gosta, vendar so
reke, z izjemo reke Donave, kratke in niso vodnate. Najgostejša je rečna mreža v gorskih
območjih, kjer je okoli 2 km/km2 in v južni Bolgariji, medtem, ko je v nižinah in ravninah
redkejša. Najredkejša je na območju Dobrudže, kjer zaradi kraškega reliefa in majhne količine
padavin ni velikih površinskih tokov, zato je na tem območju gostota rečna mreža pod 1
km/km2. V zgornjih tokovih imajo reke velik strmec, kar predstavlja dobro osnovo za
proizvodnjo električne energije (Dončev, 2002).
Rečna mreža je neenakomerno razporejena tudi sezonsko. Maksimalne odtoke ima večina rek
spomladi, poleti, ko so potrebe po vodi največje, pa je na nekaterih območjih, na primer v
severovzhodni Bolgariji v Dobrudži, primanjkuje.
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Karta 4 : Rečna mreža v Bolgariji

Vir: http://go.hrw.com/atlas/norm-htm/bulgaria.htm
Bolgarske reke se odmakajo v dve povodji: v črnomorsko in egejsko. Razvodje med
črnomorskim in egejskim povodjem predstavlja Stara planina. Severno od gorovja se reke, ki
tvorijo pritoke reke Donave, izlivajo v Črno morje. Od vzhoda proti zahodu razvodnica
poteka po slemenu Strandže najprej proti severu, dokler ne doseže Stare planine, nato pa se po
njenih slemenih nadaljuje proti zahodu. S Stare planine se razvodnica spusti južno do Musale,
najvišjega vrha Rile, nato pa se usmeri proti severozahodu do srbske meje. Reke severno od
Stare planine tvorijo pritoke Donave in se skupaj z njo izlivajo v Črno morje. Vsi pritoki reke
Donave, razen Iskarja, izvirajo v Stari planini. Iskar je s 368 km najdaljša povsem bolgarska
reka, ki izvira v Rili, teče proti severu mimo Sofije ter prek Stare planine do Donave. Ostale
večje reke, ki se izlivajo v Donavo, so Jantra, Ogosta, Vit, Osam, Lom in Rusenski Lom.
Reke imajo v zgornjih tokovih snežno – dežni režim, v srednjih tokovih pa dežno snežni
režim. Največ vode imajo junija, najmanj pa septembra, kar včasih otežkoča plovbo po
Donavi. Na vzhodu se nekatere manjše reke izlivajo v Črno morje neposredno, največji med
njima sta reka Kamčija in Provadijska. Reke, ki se izlivajo v Črno morje, imajo dežni rečni
režim, poleti pa jih veliko presahne (Penin, 2004).
Reke južno od Stare planine se večinoma izlivajo v Egejsko morje. S 321 km je najdaljša reka
Marica, ki s svojimi pritoki odmaka zahodno Trakijsko nižavje, Srednjo goro, južna pobočja
Stare planine in severna pobočja vzhodnih Rodopov. Njen največji levi pritok je reka Tundža,
desni pa reka Arda, obe pa se v Marico izlivata v Turčiji. V Egejsko morje se izlivata tudi reki
Mesta in Struma. Struma izvira na Vitoši, Mesta pa na Rili. Te reke imajo v zgornjih tokovih
snežno – dežni rečni režim, v srednjih in spodnjih tokovih pa dežni rečni režim. Največ vode
imajo pozimi, najmanj pa poleti.
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Edina plovna bolgarska reka je Donava. Veliko ostalih rek pa je zaradi precejšnjega strmca in
izgradnje akumulacijskih jezer pomembnih za proizvodnjo električne energije. Reke so
pomembne tudi za namakanje polj v času, ko je marsikje v nižinah že suša. Poleg umetnih
jezer ima Bolgarija še ledeniška in kraška jezera v gorah in obalna jezera v okolici Varne in
Burgasa. Ledeniška jezera so značilna za gorovji Rilo in Pirin.
Na Rili je 140, na Pirinu pa 119 ledeniških jezer, skupna količina vode pa znaša 10,8
milijonov m3. Obalna jezera se nahajajo ob črnomorski obali. V severnem delu obale (v
okolici mesta Varne) so najbolj znana Šablensko, Varnensko in Beloslavsko jezero, v južnem
delu (v okolici mesta Burgas) pa Pomorijsko, Atanasovsko in Burgaško jezero. Po površini je
največje Burgaško jezero (27,6 km2), po prostornini pa Varnensko jezero (165,5 mio km3).
Jezera so, razen Šablenskega, povezana z morjem, zato je njihova voda slana in neprimerna za
umetno namakanje (Dončev, 2002).
Jezera ob reki Donavi so izsušena z izjemo jezera Srebarna, ki je spremenjeno v rezervat za
ptice. Najbolj značilno kraško jezero – Suho jezero - se nahaja v Dobrudži, ki je ojezerjeno od
jeseni do pomladi, poleti pa presahne. V Bolgariji se nahaja tudi okoli 500 mineralnih vrelcev,
ki so pomembni za razvoj zdraviliškega turizma. Nahajajo se ob prelomih dolin reke Strume
in Meste, ob severnem vznožju Rile in Rodopov ter ob prelomih v večjih kotlinah.
3.4. Pedogeografske in biogeografske značilnosti
Najrodovitnejša prst v Bolgariji je črnica, ki je nastala na puhličnih nanosih v severnem delu
države. Pokriva četrtino države in zajema območja Donavske ravnine, Ludogorja in
Dobrudže. Prst je bogata s humusom, zato na njej uspevajo žita – ječmen, pšenica in koruza in
sončnice ter zelenjava. V Trakijskem nižavju je najbolj rodovitna prst na rečnih naplavinah, ki
je zalo primerna za gojenje različnih kultur, predvsem sadja, zelenjave in tobaka. V hribovitih
predelih na karbonatnih kamninah in z razvitimi kraškimi pojavi so najbolj zastopane
rendzine. Sive gorske prsti nastajajo na karbonatni podlagi, zajemajo pa najvišje predele
Donavske ravnine in Balkanskega gorovja do 800 m nadmorske višine. Te prsti zajemajo 17
% vsega ozemlja. Na njih gojijo oves, ječmen in rž, razširjeno pa je tudi vinogradništvo in
sadjarstvo, od zelenjave pa najbolj gojenje krompirja.
Južno od Stare planine so najbolj razširjene cimetove gorske prsti, ki zajemajo 22 % države.
Zajemajo gričevnate in hribovite predele do nadmorske višine 800 m. Na obdelanih zemljiščih
je razvito vinogradništvo, gojijo pa tudi žita, tobak, sadje in zelenjavo.
Rjave gorske prsti so razširjene v gorskih predelih od 800 do 1700 - 1800 m. Nastajajo na
različni kamninski osnovi, prsti pa se delijo na svetlo in temno rjave. Na svetlo rjavih
prevladujejo listnati gozdovi, na temno rjavih pa iglasti gozdovi.
Nad 1800 m nadmorske višine do zgornje gozdne meje so razširjene temne gorske prsti, ki
nastajajo na različni kamninski podlagi. Nad zgornjo gozdno mejo so razširjene gorske
travniške prsti, na katerih je razvita pašna živinoreja (Penin, 2004).
Ob srednjih in spodnjih tokovih rek so na rečnih terasah nastale obrečne prsti, ki zajemajo 9
% ozemlja. V kotlinah in ob rekah so na pliocenskih in kvartarnih nanosih gline in ilovice
nastale oglejene prsti, na katerih je zaradi nepropustne podlage oteženo odtekanje vode. Te
prsti so neprimerne za obdelavo, zato na njih uspevajo vlagoljubne rastline. V Bolgariji
najdemo tudi slane prsti – solončake in solonce, ki se nahajajo v porečju reke Marice, Tundže
in ob Črnem morju, kjer je prisotno močno izhlapevanje vode. Talna voda, ki je nasičena s
solmi, se kapilarno dviga skozi profil in izhlapeva, soli pa se kopičijo v prsti (Dončev, 2002).
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Bolgarija predstavlja stičišče stepskega, sredozemskega in srednjeevropskega rastja.
Naravno rastje v severnem delu države so stepske trave, v črnomorskem primorju pa najdemo
makijo in druge sredozemske združbe (Benkovič, 2002).
35 % države poraščajo gozdovi, polovica pa jih je primerna za gospodarsko rabo. V nižjih
legah gorskega sveta (do 800 m) uspevajo hrastovi gozdovi, višje (800 – 1800 m) bukovi in
bukovo – jelovi gozdovi ter smrekovi in borovi gozdovi ( 1800 – 2200 m). Med letoma 1945
in 1975 so ponekod posekali veliko gozda, večinoma v obliki obsežnih golosekov, kar je
močno spremenilo pokrajino in zmanjšalo biotsko raznovrstnost. V 90. letih 20. stoletja je
gospodarjenje z gozdovi postalo racionalnejše in okoljevarstveno naravnano, saj so povsod
prepovedali golosečnjo, goloseke pa so ponekod zasadili s hitro rastočimi borovci. Najbolj
prizadeti gozdovi so bili na južni strani Stare planine. Neprimerno gospodarjenje z gozdovi v
preteklosti je marsikje povzročilo erozijo prsti, intenzivno kmetijstvo pa je bilo vzrok
njihovemu onesnaženju na obsežnih območjih.
4. POSELITVENE ZNAČILNOSTI BOLGARIJE
Proces staranja in zmanjševanja števila prebivalstva je že precej let značilen za Bolgarijo. V
obdobju 1992 – 2001 se je prebivalstvo zmanjševalo približno za 0,78 % letno, najbolj
neugodna demografska slika pa je bila v Severozahodni in Severni osrednji regiji, kjer se je
prebivalstvo zmanjšalo za 8,5 % in 7,2 %. Po letu 1990 je bil naravni prirastek v vseh regijah
negativen. V obdobju 1997 – 2003 je bil najnižji v Severozahodni regiji (-11,8 ‰), kar je
dvakratno presegalo državno povprečje, sledila pa ji je Severna osrednja regija z -8,6 ‰.
Gostota prebivalstva je razen okraja Sofija dokaj nizka in se giblje od 49,8 preb./km2 v
Severozahodni regiji do 103,9 preb./km2 v Jugozahodni regiji (vključno s Sofijo). Mestnega
prebivalstva je okrog ⅔, razen v Severozahodni regiji, kjer ga je 59 % in v Jugozahodni regiji,
kjer ga je 80,8 % (Kopralev, 2004).
Urbanizirana območja se nahajajo okrog večjih mest in zavzemajo do 15 % državnega
ozemlja. Zanje je značilna velika gostota prebivalstva, razvita industrija, servisne dejavnosti
in prometna infrastruktura, hkrati pa se ta območja srečujejo tudi s problemi, ki jih povzroča
stalno naraščanje prebivalstva, kamor lahko uvrstimo tudi povečano obremenjevanje okolja in
s tem onesnaževanje.
Okrog 80 % ozemlja zavzemajo slabo urbanizirana periferna območja, ki imajo nizko gostoto
prebivalstva in razpršeno poselitev. Za večino teh območij je značilno, da so gospodarsko
slabo razvita, zato so že več desetletij podvržena izseljevanju.
V Bolgariji lahko po številu prebivalstva mesta razdelimo v 3 kategorije:
-

velika mesta; teh je 7 in imajo nad 100 000 prebivalcev
srednje velika mesta; teh je 25 in imajo med 30 000 in 100 000 prebivalcev
majhna mesta; teh je 157 in imajo med 10 000 in 30 000 prebivalcev (OPRD, 2005).2

Večja mesta so v Bolgariji neenakomerno razporejena, zato so nekatera manjša mesta in
naselja lahko zelo oddaljena od večjih središč. To ima za posledico neenakomeren socialno –
ekonomski razvoj države, razlike so tudi med posameznimi regijami in znotraj samih regij.
Razvoj regij je odvisen od bližine večjih mest, kjer so zgoščene vse dejavnosti. Večja mesta
so in se bodo tudi v prihodnje razvijala kot dinamična središča z različnimi funkcijami, ki so
2
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pomembne tako na državni kot na regionalni ravni. Ta mesta oz. njihova aglomeracijska
območja imajo več kot 100 000 prebivalcev, teh območij pa je v Bolgariji sedem: Sofija,
Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Pleven in Stara Zagora, razen zadnjih dveh pa so vsa tudi
regionalna središča (OPRD…, 2005).
Območja, ki v bližini nimajo večjega središča, zaostajajo v razvoju. Nahajajo se praktično ob
vseh obmejnih območjih, pa tudi v notranjosti države. Imajo veliko število srednje velikih
mest, ki pa imajo le komplementarno funkcijo in tako ne prispevajo k razvoju celotne regije, v
zadnjih 15 letih pa izkazujejo tudi negativno gospodarsko rast. Ta mesta, izkazujejo negativni
trend v gibanju prebivalstva, obstajajo pa tudi nekatere izjeme. Rahlo naraščanje prebivalstva
beležijo mesta Svištov, Petrič, Sandanski, ki imajo nekaj manj kot 30 000 prebivalcev, mesta
Goce Delčev, Peštera, Svilengrad, ki imajo okrog 20 000 prebivalcev in mesta Rakovski,
Kozloduj, Balčik in Ihtiman, ki imajo okrog 15 000 prebivalcev (OPRD…, 2005).
Razlogi za naraščanje prebivalstva so različni – nekatera imajo pomembno obmejno lego
(Goce Delčev, Sandanski, Petrič, Svištov in Svilengrad), v nekaterih je razlog dobro razvito
gospodarstvo ali turizem (Rakovski, Kozloduj, Balčik) ali pa se nahajajo v neposredni bližini
glavnega mesta (Ihtiman).
Urbani model je v Bolgariji predstavljen na treh hierarhičnih ravneh:
-

-

Prvo raven predstavlja aglomeracija glavnega mesta, ki pokriva 2 245,7 km2. Število
prebivalcev na tem območju znaša 1 312 220, kar predstavlja 16,94 % celotnega
prebivalstva.
Drugo raven predstavljajo aglomeracije 6 velikih mest – Plovdiv, Varna, Burgas,
Ruse, Pleven in Stara Zagora, ki skupaj pokrivajo 5 342,29 km2. Skupno število
prebivalstva je manjše kot v aglomeraciji glavnega mesta in znaša 1 282 834
prebivalcev, kar predstavlja 16, 56 % celotnega prebivalstva.
Tretjo raven predstavljajo aglomeracije 25 srednje velikih mest, ki pokrivajo 4 711,95
km2. Število prebivalcev v srednje velikih mestih znaša 1 566 753, kar predstavlja 20,
23 % celotnega prebivalstva (OPRD, 2005).

Karta 5: Aglomeracijska območja v Bolgariji
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V mestih živi več kot dve tretjini prebivalstva. Za vsa mestna območja pa je značilno
upadanje števila prebivalstva (0,8 % v obdobju 2001 – 2004), razen za aglomeracijo Sofije, v
kateri je prebivalstvo v istem obdobju naraslo za 3,2 %. Gostota prebivalstva je v
aglomeracijskih območjih 142,4 preb./km2 in je dvakrat višja od državnega povprečja, ki
znaša 69,9 preb./km2. Samo v aglomeraciji glavnega mesta gostota znaša 371,4 preb./km2.
Ostala območja, ki se ne uvrščajo v urbani model, imajo veliko nižjo gostoto prebivalstva, ki
znaša povprečno 33,2 preb./km2.
Rodnost v Bolgariji znaša 8,64 ‰ in se v aglomeracijskih območjih bistveno ne razlikuje od
državnega povprečja. Najnižja je rodnost v mestih Gabrovo, Pernik in Svištov, kjer je pod 7
‰, najvišja pa v mestih Kardžali (10,11 ‰) in Sliven (11,96 ‰). Višjo rodnost od državnega
povprečja pa imata tudi mesti Varna in Burgas (nekaj nad 9,5 ‰) (NSI, 2006).
Smrtnost za celotno državo znaša 14,2 ‰, zanjo pa je značilna velika variabilnost – v
aglomeracijskih območjih je pod državnim povprečjem in znaša 12,7 ‰, v srednje velikih
mestih pa je okrog državnega povprečja. Višje ravni smrtnosti v ostalih območjih so
predvsem posledica slabše starostne strukture, kar pomeni, da so to območja, kjer je največ
prebivalstva starega nad 65 let. To pa so periferna območja (podeželje, majhna mesta, ki v
bližini nimajo središč, na katerih bi slonel razvoj), od koder se prebivalstvo izseljuje (NSI,
2006).
Naravni prirastek je negativen in je leta 2004 znašal -5,2 ‰, najnižji pa je v mestih. Starostna
struktura prebivalstva kaže, da je v aglomeracijskih območjih 70,1 % prebivalstva v
starostnem razredu 15 – 64 let, kar je za dober odstotek več od državnega povprečja.
Prebivalstva do 15 let je 13,4 %, medtem ko državno povprečje za to starostno skupino znaša
13,8 %. Starostna struktura je najbolj neugodna v aglomeraciji glavnega mesta, kjer je le 12,2
% prebivalstva v starostni skupini do 15 let. V starostni skupini nad 64 let je v
aglomeracijskih območjih 15,6 % prebivalstva, kar je nekoliko pod državnim povprečjem, ki
znaša 17,1 % (NSI, 2006).
Starostna struktura kaže na vedno večje staranje prebivalstva, kar bo v prihodnje privedlo do
večjih socialnih problemov.
O poselitvenih značilnostih v Bolgariji lahko strnemo naslednje ugotovitve:
-

-

-

Prebivalstvo v večini naselij upada, ne samo v podeželskih naseljih, ampak tudi v
večjih mestih.
čeprav so naselja dokaj enakomerno razporejena po državnem ozemlju, pa to ne velja
za velika mesta, ki so gonilo razvoja. Takšna situacija povzroča nastanek centrov in
periferij in razlike med regijami, kar je še bolj značilno za Bolgarijo, tudi razlike
znotraj njih.
večja središča, ki imajo v bližini manjša mesta, lahko pozitivno vplivajo na njihov
razvoj. Nasprotno pa periferna območja, ki v bližini nimajo večjih središč, v razvoju
zaostajajo. Regionalni razvoj bi bilo potrebno usmeriti na ta naselja, s čimer bi
nadomestili odsotnost večjih središč.
majhna mesta so enakomerno razpršena po državnem ozemlju, vendar pa je zaradi
odseljevanja prebivalstva v večja središča značilno upadanje števila prebivalstva.
Takšno stanje vodi do slabšanja strukture manjših mest, ki je posledica preseljevanja
prebivalstva iz podeželja v večja mesta. Pojav propadanja mest je tipičen tudi za
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srednje velika mesta, ki so v obdobju tranzicije prav tako izgubila velik del
prebivalstva (OPRD, 2005).
5. GOSPODARSTVO
Bolgarsko gospodarstvo je do konca 80. let temeljilo na državni lastnini in centralnoplanskem
sistemu, v začetku 90. let pa se je začel proces spreminjanja v tržno gospodarstvo, kar je
imelo za posledico, da so se podjetja in kmetijska zemljišča začela privatizirati.
Ob prehodu Bolgarije v tržno gospodarstvo je državo zajela huda gospodarska kriza, ki jo je
spremljala visoka inflacija, bankroti podjetij in korupcija. Gospodarstvo je v začetku 90. let
prizadela uvedba mednarodnih ukrepov proti Zvezni republiki Jugoslaviji, saj so se zaradi njih
pretrgale glavne prometne in gospodarske poti z zahodno Evropo. V 90. letih je skušala
zmanjšati enostransko navezanost na vzhodnoevropske države in okrepiti sodelovanje z
zahodnoevropskimi. V socialističnem obdobju je bila Bolgarija gospodarsko navezana
predvsem na države vzhodnega bloka, zlasti na Sovjetsko zvezo, saj je nanjo odpadla več kot
polovica bolgarske mednarodne trgovinske menjave. Politične spremembe v državah
vzhodnega bloka so povzročile izgubo trga, kar je močno oslabilo bolgarsko gospodarstvo in
oskrbo prebivalstva. Gospodarstvo si je nekoliko opomoglo leta 1994, ko se je uvoz, od
katerega je bila Bolgarija zelo odvisna, nekoliko zmanjšal. Zaradi navezave poslovnih stikov
z zahodnoevropskimi državami in oživitve trgovine z nekdanjimi republikami Sovjetske
zveze se je namreč povečal izvoz (Benkovič, 2003).
Konec 90. let pa si je bolgarsko gospodarstvo s spremenjeno politiko, bolj učinkovito
zakonodajo in mednarodno pomočjo opomoglo, zadnja leta pa se povečujejo tudi tuje
investicije.
V zadnjih nekaj letih je Bolgarija dosegla gospodarsko stabilnost in rast. Od leta 2000 se
gospodarska rast neprestano zvišuje in je leta 2004 dosegla 5,7 %. Bruto dodana vrednost se
je najbolj zvišala v storitvenem sektorju, ki je leta 2004 znašala 59,3 % bruto domačega
proizvoda. Upad v bruto domačem proizvodu beleži agrarni sektor, saj se je njegova bruto
dodana vrednost v obdobju 2000 – 2004 znižala od 13,9 % na 10,9 %. Bruto dodana vrednost
industrijskega sektorja se v istem obdobju ni bistveno spremenila in je leta 2004 znašala 30 %
(NSI, 2006).
Graf 1: Bruto dodana vrednost (BDV) gospodarskih sektorjev v Bolgariji v obdobju
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Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
5.1. Kmetijstvo
Kmetijstvo je še vedno pomemben gospodarski sektor, saj je leta 2004 zaposloval še 24, 9 %
delovno aktivnega prebivalstva. Prav tako je visok bruto domači proizvod kmetijstva, ki se je
od leta 1998, ko je znašal 18,8 %, sicer znižal, vendar je vrednost za leta 2004 še vedno
visoka in znaša 10,9 %. (NSPRD, 2006)3. V primerjavi s Slovenijo so te vrednosti precej
višje, saj je bruto domači proizvod za Slovenijo leta 2000 znašal 3,2 %, zaposlenega pa je bilo
le 5,6 % aktivnega prebivalstva (Poročilo o stanju okolja, 2002).
Najpomembnejša kmetijska panoga je poljedelstvo, ki ustvarja 51,8 % bruto dodane vrednosti
v kmetijstvu. Najpomembnejša je pridelava žit, zelenjave in industrijskih rastlin. Živinoreja je
manj pomembna panoga, ustvarja 31,4 % bruto dodane vrednosti v kmetijstvu,
najpomembnejša panoga pa je mlečna živinoreja (NSI, 2006).
Glavna poljedelska območja so v severnem delu države in Trakijskem nižavju. Na severu in v
Dobrudži je najpomembnejše pridelovanje žit, zlasti pšenice, koruze in ječmena. V nižavju ob
Marici, okrog Plovdiva in Pazardžika, ter v dolinah Strume, Meste in Tundže polja namakajo
obsežni namakalni sistemi, ki omogočajo pridelavo industrijskih rastlin, riža in koruze (Penin,
2004).
Najpomembnejši industrijski rastlini sta tobak in sončnice. Zelo pomembno je pridelovanje
zelenjave, predvsem za zahodne trge. Medtem ko doma pridelano zelenjavo izvažajo, jo za
domače potrebe uvažajo iz Makedonije, Grčije in Turčije, saj je domača zelenjava precej
dražja od uvožene. Bolgarija je tudi med pomembnejšimi izvoznicami sadja in vina. Glavni
sadjarski območji sta severno in južno gričevnato obrobje Stare planine, vinogradniška
območja pa so okrog mest, na primer v okolici Plevena, Velikega Tarnova, Šumena,
Trgovišta, Varne, Burgasa, Stare Zagore in Slivena.
Kmetijska zemljišča v Bolgariji pokrivajo 52 % površja, kmetijska zemljišča v uporabi4 pa 48
% površja v Bolgariji. Leta 2004 so kmetijska zemljišča obsegala 5 782 461 ha in se v
primerjavi z letom 2003 niso bistveno spremenila.
Kmetijska zemljišča v uporabi obsegajo 5 326 000 ha, največ pa jih je v Severovzhodnem
območju, kjer sestavljajo 23,6 % vseh kmetijskih zemljišč v državi, sledi mu Južno osrednje
območje z 21 % in Severno osrednje območje z 19,2 % (Zelena kniga na Balgarija, 2006).

3

National Strategy plan for rural development.
Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) zajemajo vse površine kmetijskih zemljišč, ki so bile v določenem letu v
uporabi: njive in vrtovi, trajni travniki in pašniki ter trajni nasadi (Internet 3).
4
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Graf 2: Obdelane površine in kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) v Bolgariji po območjih
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Območje z največjim deležem obdelanih površin je prav tako Severovzhodno, kjer je
obdelano 1 049 000 ha zemlje, to pa predstavlja 32,4 % vseh obdelanih zemljišč v državi.
Sledi mu Severno osrednje območje z 20,9 % in Južno osrednje območje s 17,2 %.
Obdelane površine v Bolgariji so leta 2004 znašala 3 239 000 ha, kar je 60,8 % od vseh
zemljišč v uporabi (Zelena …, 2006). V primerjavi z letom 2003 se je delež obdelanih površin
rahlo znižal, saj jih je leto prej bilo 61,5 %.
Opazen je trend povečevanja neobdelanih zemljišč, saj je v skupni površini kmetijskih
zemljišč njihov delež narasel od 3,2 % na 4,2 % in leta 2004 znašal 451 507 hektarjev.
V Bolgariji so prvi vzorčni popis kmetijskih gospodarstev, ki temelji na Regulativi
EEC/571/88, izvedli leta 2003, v njem pa je bilo anketiranih 680 000 kmetijskih
gospodarstev. Skupen obseg kmetijskih zemljišč v uporabi v popis zajetih gospodarstev je
znašal 2 904 480 ha, od tega je bilo 92,1 % obdelovalnih zemljišč, 3,7 % so predstavljali
pašniki in travniki in 3,5 % trajni nasadi.
Povprečna velikost KZU je znašala 4,4 ha, vendar pa so velike razlike v velikosti kmetijskih
gospodarstev. Velike so razlike v velikosti kmetij glede na to ali pripadajo fizičnim osebam
ali so lastniki razna združenja ali kmetijski kombinati. V povprečju imajo fizične osebe 1,3 ha
KZU, kmetijski kombinati 350 ha KZU, največje kooperative pa celo 590 ha. 77 % kmetijskih
gospodarstev ima do 1 ha obdelovalne zemlje, kar predstavlja manj kot 7 % skupnih KZU,
zajetih v anketi. Okoli 3900 kmetijskih podjetij pa ima povprečno več kot 100 ha
obdelovalnih zemljišč, kar predstavlja 76 % KZU, zajetih v anketi.
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Graf 3: Delež kmetijskih gospodarstev glede na delež kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU) v
Bolgariji po podatkih vzorčnega popisa kmetijskih gospodarstev

Vir: NSPRD, 2006
Živinoreja je v primerjavi s poljedelstvom manj pomembna. Na začetku 90. let 20. stoletja se
je zaradi suš in sprememb v kmetijstvu stalež živine zmanjšal za polovico, tako da živinoreja
pokriva le del domačih potreb. V Dobrudži in hribovitih območjih prevladuje ovčereja, drugje
so glavne živinorejske panoge prašičereja, govedoreja in perutninarstvo. V zadnji nekaj letih
pomen govedoreje narašča. Leta 2004 se je v primerjavi s prejšnjim letom število GVŽ
povečalo za 5,4 %, saj se je povečalo tudi število živinorejskih gospodarstev, kljub temu pa je
število GVŽ na kmetijo majhno. 60 % živine je na kmetijah, ki redi manj kot 10 GVŽ. Leta
2004 je 212 100 kmetijskih gospodarstev redilo 680 000 glav velike živine, kar pomeni, da
kmetijsko gospodarstvo v povprečju redi 3 GVŽ. Družinske kmetije so redile 90 % GVŽ, ena
družinska kmetija pa je povprečno redila 1,2 GVŽ (Zelena …, 2006).
Graf 4: Število krav mlekaric na kmetijsko gospodarstvo v Bolgariji

Vir: NSPRD, 2006
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Prav tako se povečuje število prašičev, ki je leta 2004 naraslo za 3,6 %. V Bolgariji 42 %
kmetijskih gospodarstev redi prašiče, vendar kar 80 % redi manj kot dva prašiča na kmetijsko
gospodarstvo. Velikih prašičjih farm je 650, kjer redijo več kot 100 prašičev na farmo in 45 %
vseh prašičev v Bolgariji.
Graf 5: Število prašičev na kmetijsko gospodarstvo v Bolgariji

Vir: NSPRD, 2006
Na kmetijskih gospodarstvih po številu prevladujejo ovce in koze, čeprav se njuno število
zmanjšuje. Leta 2004 je bilo 1 370 milijonov ovac, njihovo število na kmetijsko gospodarstvo
pa je majhno, saj je 57 % živali na kmetijah, kjer redijo manj kot 10 ovac in le 17 % na
kmetijah, kjer redijo več kot 50 živali (Agrarian sector performance, 2004).
V Bolgariji največje ovire učinkovitemu kmetijstvu predstavljajo:
-

-

Majhna in razdrobljena zemljišča in nizka specializacija, saj je okoli polovica vseh
kmetij mešanih,
Neustrezna tehnološka opremljenost kmetij, saj velik del ne ustreza evropskim
standardom. Največji je problem pri mlečni živinoreji, saj kar 81 % kmetij, ki se
ukvarjajo z mlečno živinorejo, nima molznih naprav. Problematične so predvsem
manjše kmetije, na katerih v glavnem pridelujejo le za lastne potrebe in se jim zato ne
splača vlagati v modernejšo tehnologijo, pa tudi pri srednje velikih kmetijah, saj niso
dovolj specializirane.
Neustrezna starostna in izobrazbena struktura lastnikov kmetij. Le 5 % lastnikov je
starih manj kot 35 let, 66 % pa več kot 55. Srednjo kmetijsko šolo ima opravljeno le 2
% lastnikov, visoko šolo pa le 1 % (NSPRD, 2006).

5.2. Energetika
Bolgarija je energijsko močno odvisna država, saj uvaža več kot 70 % energije.
Najpomembnejši energetski vir je v Bolgariji še vedno premog, skupne zaloge pa znašajo 4,2
milijarde ton, od tega 92 % zalog predstavlja lignit, 6,7 % rjavi premog in 0,5 % črni premog.
Lignit je zaradi velike vsebnosti žvepla nekvaliteten, kljub temu pa premogovnikov zaradi
gospodarskih razlogov ne bodo zaprli, saj so zaloge ocenjene na okoli 2 273 milijonov ton.
Največ nakopljejo lignita in rjavega premoga, premogovniki črnega premoga pa so večinoma
že izčrpani (Energy strategy of Bulgaria, 2003).
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V Bolgariji sta se izoblikovali dve pomembnejši premogovni območji. Prvo se je izoblikovalo
v zahodnem in jugozahodnem delu države, kjer v perniškem, bobovdolskem in pirinskem
bazenu pridobivajo rjavi premog, v sofijskem, gocedelčevskem in kjustendilskem bazenu pa
lignit. V to območje se vključujejo še antracitne žile v okolici mesta Svoge. Rjavi premog, ki
ga pridobivajo še v premogovnem bazenu ob Črnem morju, uporabljajo v glavnem za
proizvodnjo električne energije (85 %), pa tudi v industriji in v gospodinjstvih. V preteklosti
je bil najpomembnejši perniški premogovni bazen, danes pa ima največ zalog bobovdolski
bazen (190 milijonov ton), sledijo mu črnomorski (54 milijonov ton), perniški (50 miljonov
ton) in pirinski (23 milijonov ton). V zadnjih letih je pridobivanje rjavega premoga močno
upadlo, leta 2004 so pridobili le 2,4 mio ton (Penin, 2004).
Drugo večje območje je premogovni bazen ob Marici, kjer pridobivajo lignit. Največ ga
pridobijo v jugovzhodnem delu Bolgarije v premogovnem bazenu ob reki Marici, ki se deli na
vzhodni (Marbas-Iztok) in zahodi del (Marbas-zapad). Gospodarsko je pomembnejši vzhodni
del, kjer se nahaja okoli 80 % zalog lignita v državi, oskrbuje pa termoelektrarno v
Dimitrovgradu.
Črni premog pridobivajo v premogovnem bazenu Balkanbas v osrednji Bolgariji, ki se nahaja
med mesti Gabrovo, Sliven in Tvardica. Premog v glavnem uporablja metalurški kompleks v
Kremikovcih za proizvodnjo koksa. Zaradi prevelikih stroškov pri pridobivanju premoga ga
letno pridobivajo le 0,67 mio ton. Nahajališča kvalitetnega črnega premoga so odkrili tudi v
Dobrudžanskem bazenu, vendar ga zaradi prevelike globine ne izkoroščajo.
Antracitni premog se nahaja v premogovnem bazenu v okolici mesta Svoge. Zaradi prevelikih
stroškov pri pridobivanju so ga konec 90. let skoraj popolnoma opustili. Letno pridobijo le
0,01 mio ton antracitnega premoga.
Ker Bolgarija ne pokriva potreb po kvalitetnem premogu, ga mora uvažati, predvsem iz
Rusije in Ukrajine. Leta 2002 so uvozili 2,3 mio ton črnega premoga, 1,2 mio ton antracitnega
premoga in 162 000 ton koksa (Dončev, 2002).
Nafta in zemeljski plin v energijski bilanci nimata vidnejše vloge. Zaloge nafte, ki se
pojavljajo v omejenih količinah, so ocenjene na 20 mio ton, nahajajo pa se v Črnem morju
200 m pod površjem, kar otežuje njegovo izkoriščanje. Letno povprečno pridobijo 30 000 ton
nafte. Prav tako so omejene zaloge zemeljskega plina, letno pa ga pridobijo okrog 333 mio
m3, kar ne zadošča domačim potrebam, zato ga uvažajo. Letno ga uvozijo okrog 3 milijarde
m3, predvsem iz Rusije (IAOS, 2006).5
Po drugi svetovni vojni so zgradili veliko termoelektrarn ob premogovnih bazenih in v okolici
večjih mest hidroelektrarne in akumulacijska jezera. Pomemben doprinos k proizvodnji
energije je bila leta 1974 zgrajena jedrska elektrarna Kozloduj. Takrat je bila njena inštalirana
moč 220 MW. Po izgradnji vseh šestih blokov pa je njena moč narasla do 3760 MW. Po
zaprtju prvih dveh reaktorjev je njena moč padla na 2880 MW. Zaradi postopnega zapiranja
jedrske elektrarne Kozloduj so v načrtu imeli še izgradnjo jedrske elektrarne v okolici mesta
Belene ob Donavi, vendar so morali gradnjo opustiti zaradi številnih protestov, saj je
predvideno območje gradnje bilo na potresno ogroženem območju (Benkovič, 2003).
Termoelektrarne, ki proizvajajo električno energijo, so omejena na območja, kjer so
premogovni bazeni (Bobovdol, Marica-iztok 2, Marica-iztok 3,…), termoelektrarne, ki poleg
električne energije proizvajajo še energijo za ogrevanje, se nahajajo okrog večjih mest, dve pa
5

Izpalnitelna agencija po okolna sreda
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se nahajata tudi ob pristaniščih (Ruse, Varna). Nekatere termoelektrarne, ki se nahajajo poleg
industrijskih obratov, proizvajajo tako električno kot energijo za ogrevanje (TE v
Kremikovcih, Burgasu, Devnji) (Dončev, 2002).
V Bolgariji so se izoblikovala štiri večja območja, ki proizvajajo električno energijo:
- Podonavsko območje, ki vključuje jedrsko elektrarno Kozloduj, termoelektrarno Ruse in
Ruse-zapad, vključuje pa prav tako termoelektrarne, ki oskrbujejo podjetja v mestih Vidin in
Svištov.
- Območje ob Marici, ki se je izoblikovalo na osnovi lignita, proizvaja okoli 1/5 električne
energije, vključuje pa termoelektrarne Marica – iztok 1 (500 MW), Marica – iztok 2 (1280
MW) in Marica – iztok 3 (840 MW).
- Rodopsko območje, kjer so za potrebe električne energije zgradili številne hidroelektrarne
in akumulacijska jezera.
- Sofijsko – Perniško območje z električno energijo in ogrevanjem oskrbuje predvsem
prebivalstvo zahodne in jugozahodne Bolgarije. To energetsko območje se je izoblikovalo na
osnovi rjavega premoga in vodnih virov, hkrati pa tudi na osnovi uvoženega zemeljskega
plina in mazuta. Največje termoelektrarne v tem območju so TE Bobovdol 630 MW), TE
Sofija, TE Sofija-iztok in TE Republika v Perniku (124 MW) , sem pa spada še TE v
Kremkovcih (Penin, 2004).
5.2.1. Proizvodnja in poraba energije
Z večanjem potreb narašča proizvodnja električne energije, spreminja pa se tudi delež glede
na način proizvodnje. Leta 2004 so največ električne energije proizvedle:
- termoelektrarne (51,8%),
- jedrska elektrarna s 40,6 % in
- obnovljivi viri energije, ki so proizvedli 7,6 % električne energije.
V obdobju 2000 – 2004 je opazno zmanjševanje proizvodnje električne energije iz jedrske
elektrarne Kozloduj, povečuje pa se delež električne energije iz termoelektrarn, medtem, ko se
delež energije iz obnovljivih virov energije bistveno ne povečuje.
Proizvodnja električne energije iz jedrske elektrarne Kozloduj je leta 2004 znašala 16 817
GWh in se je v primerjavi z letom 2002 zmanjšala za 16,8 %,termoelektrarne pa so leta 2004
proizvedle 21 442 GWh, kar je za 8,3 % več kot leta 2000. Zmanjšanje proizvedene energije
iz jedrske elektrarne izhaja iz obveze Bolgarije Evropski uniji, da bo do začetka leta 2004
zaprla dva najstarejša reaktorja, do konca leta 2006 pa še dva reaktorja (Zelena kniga …,
2006).
Po letu 1998 se je količina skupne porabljene končne energije začela rahlo zniževati, nato pa
je leta 2001 ponovno začela rahlo naraščati. Leta 2004 se je v primerjavi z letom 2003 znižala
za dobre 3 %, kar kaže na izboljšanje energetske učinkovitosti, hkrati pa se zmanjšuje skupna
poraba energije na BDP, kar kaže na to, da se zmanjšuje energetska intenzivnost (Zelena
kniga …, 2004, 2005, 2006).
V obdobju 1999 – 2004 se je izboljšala energetska učinkovitost v vseh gospodarskih sektorjih.
Glede na energetsko intenzivnost ima Bolgarija nižje vrednosti kot nekatere države vzhodne
in srednje Evrope, vendar pa je v primerjavi z zahodno Evropo ta kazalec še vedno visok, saj
Bolgarija v sektorju promet in storitvene dejavnosti porablja 4 - krat več energije kot
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zahodnoevropske države. Eden izmed razlogov za visoko energetsko intenzivnost v Bolgariji
je neustrezna energetska bilanca gospodinjstev. Medtem, ko je celotna poraba sicer nižja od
večine držav v vzhodni Evropi, pa je poraba električne energije na gospodinjstvo tri krat večja
kot v Romuniji, Slovaški in Litvi (Energy strategy of Bulgaria, 2003). Razlog je v tem, da so
cene električne energije med najnižjimi v državah tranzicije. Zaradi tega so gospodinjstva v
glavnem uporabljala električno energijo za ogrevanje, hkrati pa vlada ni spodbujala uporabe
drugih energetskih virov.
Med gospodarskimi sektorji največ energije porablja industrija, ki porablja dobrih 38 %
energije, sledi ji promet s slabimi 27 % porabe energije, gospodinjstva z 24 % in kmetijstvo s
slabimi 11 %.
Graf 6: Poraba energije po gospodarskih sektorjih v Evropski uniji, Sloveniji in Bolgariji
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Vir: IAOS, 2006; Kazalci okolja, 2003
5.3. Industrija
V preteklosti so bile najpomembnejše industrijske panoge železarstvo, jeklarstvo, strojna,
elektrotehnična in kemična industrija, zdaj pa so najbolj razvite lahka predelovalna, živilska,
tekstilna, strojna, tobačna in elektrotehnična industrija. Največja industrijska središča so se
razvila v Sofiji, bližnjih Kremikovcih in Perniku, Dimitrovgradu, Plovdivu, Ruseju in Varni.
V industriji je zaposlena slaba tretjina delovne sile, ki ustvarja le še 30 % bruto domačega
proizvoda, medtem ko ga je v obdobju socializma ustvarjala več kot polovico.
V Kremikovcih, kjer proizvajajo predvsem jeklo, je nastal največji metalurški obrat v državi,
saj so v bližini nahajališča premoga, železove, bakrove in svinčeve rude. Velik del črne
metalurgije in kovinske industrije je zgoščeno na območju Sofije, Kremikovcev in Pernika.
Nahajališča barvnih kovin so v Rodopih (Laki, Madžarovo,…), kjer pridobivajo okrog 70%
svinčeve in cinkove rude. Najahjališča bakrove rude so v Saštinski Sredni gori,
najpomembnejša območja pa so v okolici naselij Panagjurište v okolici Pazardžika in območje
vzhodno od Sofije: okolica naselij Zlatica – Pirdop, Čelopeč in Etropole (rudnik Elacite). Za
rude je značilna nizka vsebnost kovin zaradi česar je potreben proces bogatenja rud, ki
porablja velike količine električne energije. Barvna metalurgija se je razvila v Kardžaliju, kjer
je topilnica svinca in cinka in v Plovdivu (Dončev, 2002).
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Kemična industrija je zgoščena v Dimitrovgradu, Kremikovcih, Vraci, Vidinu in Stari
Zagori. Rafinerije nafte, ki jo uvažajo iz Rusije, so v Plevenu, Ruseju in Kamenem pri
Burgasu.
Zelo pomembna je živilska industrija, zlasti tobačna. Največ je je v Trakijskem nižavju,
Sofiji in mestih severno od Stare planine, kjer je največ rodovitnih zemljišč in kjer so največja
mesta. Živilska industrija je razpršena po celi državi, vendar so se izoblikovala tri
pomembnejša središča. Na jugu se je oblikovalo središče, ki vključuje mesta Plovdiv,
Pazardžik in Asenovgrad, drugo središče se je izoblikovalo na severu države, vključuje pa
mesta Gorna Orjahovica, Veliko Trnovo in Leskovec, tretje središče pa se je izoblikovalo na
severozahodu države in združuje mesti Pleven in Červen brjag.
Pomembna panoga je tudi tekstilna industrija, ki je razpršena po celi državi (Benkovič, 2000).
V 90. letih so zaradi nerentabilnosti in zaradi razpada nekdanjega skupnega trga v državah
vzhodnega bloka nazadovale kovinska, strojna in elektrotehnična industrija. Nekonkurenčne
tovarne so šle v stečaj, veliko pa jih je v procesu privatizacije prešlo v zasebno last. Večina
večjih industrijskih podjetij je premoženje razprodala, lastniki pa so postale tuje družbe in
podjetja.
Med leti 1990 in 1996 se je industrijska proizvodnja zmanjšala za dva krat, leta 1997 pa so
ponovno zabeležili rast industrijske proizvodnje. Leta 2002 se je proizvodnja v primerjavi z
letom 1999 povečala za 10,6 %, v primerjavi z letom 1989 pa se je zvišala tudi konkurenčnost
industrije (IAOS, 2006). Čeprav se energetska učinkovitost v Bolgariji izboljšuje, je v
primerjavi z zahodnoevropskimi državami industrijski sektor še vedno veliko bolj energetsko
intenziven, zato so tudi vplivi na okolje večji. S pričakovano gospodarsko rastjo, ki
predvideva naraščanje števila podjetij, v katerih bi se proizvodnja zaradi modernizacije
povečala, pa se je po začetnem upadu onesnaževanja okolja tako spet pojavil trend
postopnega zviševanja onesnaženosti.
Industrijska aktivnost v celotnem gospodarstvu se glede na delež ustvarjene dodane vrednosti
sicer zmanjšuje, vendar pa ostaja med največjimi viri pritiskov na okolje, saj posega na vsa
področja okolja.
Glavni problemi v industriji, ki so povezani z vplivi na okolje, so naslednji: ostarela tehnologija,
visoka poraba energije, nekakovostni in nekonkurenčni končni izdelki, visoki stroški oz.
nekvalitetno izkoriščanje naravnih virov in pomanjkanje domačih ter tujih investicij.
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5.4. Promet
Skupna dolžina cestnega omrežja v Bolgariji znaša 37 300 km cest, od tega je le 328 km
avtocest, kar predstavlja 0,9 % celotnega cestnega omrežja.
Graf 7: Klasifikacija cestnega omrežja v Bolgariji (leto 2004)
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Prometnica, ki povezuje Bolgarijo s Turčijo. Od Sofije poteka jugovzhodno od
Balkanskega gorovja ter vodi skozi mesta Pazardžik, Plovdiv, Haskovo in Svilengrad.
V Turčiji se nadaljuje do Carigrada in naprej v Malo Azijo. Ta prometnica je del 4.
evropskega koridorja, ki povezuje Srednjo Evropo s Turčijo in Bližnjim vzhodom.
Celotna dolžina 4. koridorja v Bolgariji je 311 km in vključuje mesta Vidin – Sofija –
Kulata in Sofija – Plovdiv – Svilengrad.
Prometnici, ki notranjost povezujeta s Črnim morjem. Magistrala »Trakija« poteka
od Sofije, Plovdiva, Stare Zagore in Jambola do Burgasa na črnomorski obali,
magistrala »Hemus« pa poteka severno od Stare planine in poteka od Sofije, Loveča,
Targovišta, Šumena do Varne, kjer doseže obalo. Ti dve poti sta del 8. evropskega
koridorja, ki poteka čez Albanijo, Makedonijo in Bolgarijo ter povezuje Jadransko
morje s Črnim morjem. Celotna dolžina 8. koridorja v Bolgariji je 639 km, vključuje
pa mesta Gjuševo - Pernik – Sofija – Plovdiv – Burgas – Varna. Najkrajšo povezavo s
Črnim morjem pa predstavlja prometnica Sofija – Karlovo – Sliven – Burgas, ki
poteka ob južnem obrobju Stare planine.
Prometnica, ki povezuje Bolgarijo z Grčijo (magistrala »Struma«), povezuje mesta
Sofija, Pernik, Blagoevgrad z Egejskim morjem (Solun).
Prometnica, ki je del 9. koridorja povezuje severovzhodne evropske države preko
Romunije in Bolgarije s pristaniščem Alexandroupolis ob Egejskem morju. Koridor
poteka skozi naslednja bolgarske mesta: Ruse – Veliko Tarnovo – Gabrovo – Stara
Zagora – Dimitrovgrad – Kardžali, celotna dolžina pa je 389 km (Cerovski, 2004).
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Karta 6: Prometno omrežje v Bolgariji

Vir: www.lib.utexas.edu/maps/bulgaria.html
Oblikovala: Mojca Kociper
Železniških prog je skupno 4320 km, od tega je 65,9 % prog elektrificiranih. Glavne
železniške proge so:
- Niš – Kalotina – Sofija – Plovdiv – Svilengrad – Carigrad, ki je del mednarodne
železniške proge Pariz – Milano – Beograd – Sofija – Carigrad. Od te proge se v Plovdivu
odcepi krak za Staro Zagoro – Jambol – Burgas.
- Bukarešta – Ruse – Pleven – Sofija – Pernik – Blagoevgrad – Kulata – Solun, ki povezuje
dolino reke Strume z Grčijo.
- Sofija – Karlovo – Sliven – Karnobat – Burgas (odcep za Varno), ki predstavlja najkrajšo
pot do Črnega morja
- Sofija – Gorna Orjahovica – Varna, ki je pomembna predvsem za tovorni promet
- Ruse – Gorna Orjahovica – Stara Zagora – Dimitrograd – Podkova, ki poteka od severa
proti jugu čez Staro planino in je pomembna predvsem za tovorni promet (Penin, 2004).
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Cestno omrežje je na splošno zastarelo in ne odgovarja potrebam hitro razvijajočega se
prometa, saj skoraj 65 % cest sodi v 4. kategorijo.
Slabost cestnega omrežja se kaže tudi v premajhnem številu zgrajenih obvoznic, kar ima za
posledico, da tranzitni promet poteka skozi največja mesta. Gostota prometnega omrežja
znaša 336 km/1000 km2. Prometno omrežje je zaradi goratega območja slabše razvito v
južnem delu Bolgarije kot v severnem. Najgostejše je prometno omrežje v Sofiji, širšem
območju mest Gabrovo in Targovište, najredkejše pa na območju Blagoevgrada in
Pazardžika. Največji del avtocest je v Jugozahodni regiji (36 %), Severozahodna regija pa do
sedaj še nima zgrajenih avtocest. Na splošno velja, da je gostota prometnega omrežja najbolj
razvita v regionalnih in nekaterih okrajnih centrih, medtem ko je nizka na perifernih območjih
regij. Delno je to pogojeno z reliefnimi značilnosti, delno pa je to posledica prometne politike,
ki premalo pozornosti posveča perifernim območjem in posodabljanju lokalnega omrežja.
Severovzhodna regija ima najgosteje razvito prometno omrežje, vendar pa so južna območja
okrajev Šumena in Targovišta ter severna območja okraja Silistra težje dostopna do okrajnih
središč zaradi slabo razvitega lokalnega omrežja. Gostota železniškega omrežja je sicer pod
državnim povprečjem, regija pa ima pa največji delež dvotirnih prog.
Nekoliko nižja, vendar dokaj nad državnim povprečjem je gostota cestnega omrežja v Severni
osrednji regiji. Zanjo so značilne velike razlike med posameznimi okraji. Najgostejše je
prometno omrežje na bolj ravninskih predelih okraja Gabrovo, medtem ko je gostota
hribovitejših območij pod državnim povprečjem, pozimi pa so gorati predeli okrajev Loveč,
Veliko Tarnovo in Gabrovo velikokrat nedostopni.
Severozahodna regija ima najslabše razvito cestno omrežje. V tej regiji ni avtocest, slabo je
razvito tudi lokalno omrežje, predvsem v okraju Montana, velik delež cest pa še ni
asfaltiranih. Slaba je dostopnost, saj kar 40 % prebivalstva potrebuje več kot 90 minut do
večjih središč, še posebej v obmejnih predelih.
Jugovzhodna regija ima najredkejše prometno omrežje v državi, vendar pa največji delež cest,
ki se uvrščajo v 1. kategorijo. Lokalno omrežje je najslabše razvito na obrobnih delih regije v južnem delu okrajev Burgas in Jambol ter v severnem delu okraja Sliven. Regija ima tudi
železniško omrežje najredkejše, vendar pa najbolj modernizirano, saj ima kar 80 %
elektrificiranih prog in 37,4 % dvotirnih prog.
Južna osrednja regija ima dobro razvito cestno omrežje, čeprav nekoliko pod državnim
povprečjem. Velika prednost regija je ta, da čez njo potekajo trije evropski koridorji (4, 8 in
9), osrednji del pa je dobro dostopen zaradi avtoceste Sofija – Plovdiv. Prometno omrežje je
najbolj razvito v osrednjem delu regije, najmanj pa v južnem, kar ovira povezanost znotraj
regije. Lokalno omrežje je najslabše razvito v okraju Pazardžik, še posebej v gorskih predelih.
Lokalno cestno omrežje je najbolj razvito v okraju Smoljan, vendar dostop do magistrale
omogoča le ena regionalna cesta, kar ne zadošča potrebam, še posebej razvoju turističnih
potencialov. Slaba je tudi dostopnost južnega dela okraja Kardžali. Regija ima gosto
železniško omrežje, saj čez njo potekata dve železniški progi – Sofija – Plovdiv – Svilengrad
in Ruse – Kardžali – Podkova, vendar je delež elektrificiranih in dvotirnih prog pod državnim
povprečjem (OPRD, 2005).
Najbolj razvito prometno omrežje ima zaradi glavnega mesta Jugozahodna regija. V regiji je
36 % vseh avtocest, čez regijo pa potekajo trije evropski koridorji (4, 8 in 10). Prometno
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omrežje je gosto le na širšem območju Sofije, sicer je pa precej slabo razvito. Potrebna bi bila
modernizacija obstoječih prometnic. Trenutno potekajo dela na magistrali »Struma«, v načrtu
pa je še posodobitev ceste Kalotina (mejni prehod s Srbijo) – Sofija. Prometno omrežje je
najbolj dotrajano v zahodnih obmejnih krajih, najslabše pa je razvito v okraju Blagoevgrad,
predvsem zaradi goratega območja (Cerovski, 2004).
Bolgarija ima tri mednarodna letališča – v Sofiji, Varni in Burgasu (slednji sta obremenjeni
predvsem v turistični sezoni), med notranjimi letalskimi linijami pa obratujeta le še Sofija –
Varna in Sofija – Burgas.
5.4.1. Obseg tovornega in potniškega prometa
Skupni obseg prepeljanega tovora se je v Bolgariji med leti 2000 in 2004 povečal od 145 mio
ton na 164 mio ton. Večina tovora je bilo prepeljanega po cestah (88 %), okoli 12 % pa po
železnicah. Na reko Donavo, ki je edina reka v Bolgariji, po kateri se odvija promet, odpade
le 800 000 ton letno. Železniški promet ima prednost pred cestnim prometom pri prevozu
težkih tovorov na daljše razdalje. Po železnici se prepelje 75 % premoga, 100 % nafte, 60 %
železove rude, 95 % barvnih kovin in 65 % umetnih in naravnih gnojil (Zelena kniga na
Balgarija, 2006).
Narašča prav tako mednarodni tovorni promet. Večina mednarodnega prometa se odvija po
morju (61,45 %), sledi mu avtomobilski (18,4 %), železniški (10,25 %) in rečni z 9,15 %.
Graf 8: Vrsta mednarodnega prometa v Bolgariji
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Skupno število potovanj v mestnem in medkrajevnem prometu je težko oceniti zaradi vse
večjega števila avtomobilov in zaradi pojava t. i. »minibusov« v vseh večjih mestih.
Povpraševanje po javnih oblikah mestnega prometa je postopno naraščalo do leta 1999, ko je
doseglo 1,23 mio potnikov, vendar od takrat naprej konstantno upada. Leta 2004 se je število
potnikov zmanjšalo na 816 000. Podatki o intenzivnosti avtomobilskega prometa ne kažejo na
naraščanje gostote prometa med mesti, ampak se promet zgoščuje v obmestnem pasu in v
samih mestih. Poleg povečane stopnje motorizacije je vzrok za naraščanje prometa v mestih
tudi pomanjkanje obvoznic okrog mest. Največje povpraševanje po javnem prevozu je v
največjih mestih – Sofiji, Plovdivu,Varni, Burgasu, Ruseju in Plevenu. Javni prevoz, tako
avtobusni kot železniški, pa ne ustrezata potrebam potnikov, še posebej kar se tiče dolžine
potovanja, v nekaterih primerih pa tudi varnosti potnikov (OPRD, 2005).
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Oblika prevoza z »minibusi« je dokaj nov pojav. Čeprav je nekoliko dražji, ima vrsto
prednosti pred drugimi oblikami javnega prevoza. Osnovne prednosti so hitrejši in udobnejši
prevoz ter boljša dostopnost, saj izstopno postajo določi potnik sam glede na cilj potovanja,
cena pa je fiksna ne glede na število prepeljanih kilometrov.
Tako kot v mestnem prometu se število potovanj in potnikov z javnimi prevoznimi sredstvi
zmanjšuje tudi v medkrajevnem prometu. Medkrajevni potniški promet se je, podobno kot
mestni, v začetku 90. let močno znižal, konec 90. let pa je začel nekoliko naraščati, vendar v
zadnjih letih spet upada. Leta 2004 je bilo medkrajevnih potovanj 342 mio (cestni in
železniški promet skupaj).
Tako kot druge oblike javnega prometa, se tudi delež železniškega potniškega prometa
konstantno znižuje, leta 1997 je znašal 26,5 %, leta 2004 pa le 10,3 %. Pomen železnice se
močno zmanjšuje tudi po številu prepeljanih potnikov, saj je leta 2000 po železnicah bilo
prepeljanih 50 029 potnikov, leta 2004 pa le 34 149 potnikov (Zelena kniga …, 2006).
Vzrok v zmanjševanju pomena javnega prometa je v naraščajoči motorizaciji. Leta 1990 je
bilo na 1000 prebivalcev 147 avtomobilov, leta 2003 pa se je število povečalo za 102 % in
znašalo 296 avtomobilov na 1000 prebivalcev. V istem obdobju se gostota avtomobilskega
prometa ni bistveno povečala na medkrajevnih cestah, ampak je opazno povečanje prometa po
obvoznicah in mestnih vpadnicah, kar kaže na to, da se je zgostil predvesm mestni in
obmestni promet. V obdobju od leta 2000 - 2004 se je za okrog 25 % povečal tudi zračni
promet. Leta 2004 je število potovanj na sofijskem letališču naraslo na 28 700 potovanj.
Letališči v Burgasu in Varni sta pomembni predvsem v turistični sezoni, število potovanj na
teh dveh letališčih pa prav tako narašča, leta 2004 se je število potovanj naraslo na 11 199 v
Burgasu in na 11 277 v Varni (NSI, 2006).
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6. OKOLJSKA POLITIKA IN NJENI CILJI
6.1. Okoljska politika v socialističnem obdobju
Bolgarija je imela že v socialističnem obdobju zakone na področju varovanja okolja, ki so bili
po standardih dokaj blizu zahodnoevropskim, vendar pa, ker so bili največji onesnaževalci
okolja podjetja v državni lasti, so zakoni obstajalo samo na papirju.
Prvi zakon za zaščito okolja po drugi svetovni vojni je bil sprejet leta 1960 in dopolnjen leta
1967. Dve leti kasneje so določili območja, ki naj bi bila deležne posebne naravovarstvene
zaščite, hkrati pa tudi poseben seznam »območij državnega pomena«, v katere so bili
vključeni narodni parki, rekreacijska območja in območja posebnih naravnih lepot. Prav tako
so bila v ta območja zajeta mesta, ki naj bi imela posebno zgodovinsko, znanstveno ali
gospodarsko vrednost in nekatera območja, pomembna za ohranitev rastlinskih in živalskih
habitatov. Kot posledica teh zakonov so leta 1973 ustanovili 81 naravnih rezervatov, 7
narodnih parkov in 39 območij posebnega pomena, in številna druga območja, ki naj bi bila
deležna posebne pozornosti. Po letu 1973 so ta območja še širili in dopolnjevali, vendar pa ni
bilo nič narejenega v zvezi z zmanjševanjem onesnaženosti okolja. Vlada je sicer že v začetku
70. let izdelala programe za zaščito okolja na regionalni ravni (zaščita Črnomorske obale,
1976; območje reke Donave, 1977) in po posameznih gospodarskih sektorjih, teoretično pa se
je skrb vlade za okolje nadaljevala tudi v 80. letih, ko so posebno pozornost posvečali jedrski
energiji. Leta 1982 pa so v poročilih posvečali pozornost problematiki Črnomorske obale in
kemični tovarni v Devnji v severnem delu črnomorske obale ter območju Donave. Poleg tega
so sprejeli tudi ukrepe za čiščenje voda in zmanjševanje porabe kemičnih sredstev v
kmetijstvu (Pickles et al, 2002).
Vsi ti ukrepi so dajali vtis, da vlada želi poskrbeti za degradirana območja in voditi politiko
trajnostne rabe naravnih virov. Vse to pa je obstajalo le na papirju, praksa je bila seveda
drugačna, kar se je še posebej pokazalo konec 80. let. Situacija je bila še posebej
zaskrbljujoča v mestu Ruse, kjer so bili negativni vplivi čezmejnega onesnaževanja iz
sosednje Romunije povod za vse večje nezadovoljstvo prebivalstva in množične
demonstracije proti takratni okoljski politiki. Takšno stanje je tik pred demokratičnimi
spremembami leta 1989 izkoristila opozicija, ki je na prvo mesto postavila ravno skrb za
varovanje okolja (Paskaleva et al, 1994).
Leta 1990 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za okolje (leta 1997 preimenovano v Ministrstvo
za okolje in vode), leta 1991 pa je bila sprejeta nova zakonodaja na področju varstva okolja.
15. člen je določal, da je dolžnost vsakega državljana, da varuje okolje, hkrati pa ima vsak
državljan pravico do zdravega okolja, 41. člen pa je določal, da imajo državljani pravico biti
informirani o stanju okolja.
Kljub sprejetju številnih zakonov pa se le-ti zakoni niso dosledno izvajali, nekateri pa so
menili, da se v primerjavi z letom 1989 ni kaj dosti spremenilo. Tudi zakon, ki je določal
dostopnost podatkov širši javnosti, se v začetku ni dosledno izvajal, vendar so postajali pod
vplivom delovanja Evropskih organizacij vse bolj dostopni (Carter, 1993)
6.2. Današnja okoljska politika in približevanje Evropski uniji
Ob vsespološni globalizaciji in integraciji evropskega prostora se je tudi Bolgarija odločila
povezati z Evropsko unijo, kar bo v prihodnosti imelo nedvomno več pozitivnih učinkov. Na
področju varstva okolja so nekateri učinki že vidni – na primer črpanje finančnih virov iz
skladov Evropske unije, doseganje pozitivnih spremeb v okolju v krajšem času kot sicer,
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spodbujanje in izvajanje določenih ukrepov, večje sodelovanje javnosti in njihova skrb za
okolje itd. Vendar pa ta korak zahteva temeljito pripravo in prilagajanja na več področjih
varovanja okolja.
Osnovni dokument, ki ureja okoljsko politiko, je Nacionalna strategija za obdobje 2005 –
2014, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in vode v sodelovanju z drugimi pristojnimi
inštitucijami. Glavni dolgoročni cilj Nacionalne strategije v Bolgariji je zagotavljanje in
izboljšanje kvalitete življenja prebivalcem in vsestranskega uravnoteženega razvoja, ki temelji
na trajnostnih principih. Strategija temelji na prednostnem reševanju problemov, povezanih z
varovanjem okolja. V zvezi s tem je posebna skrb namenjena naslednjim ciljem:
-

približevanje okoljskim standardom, ki jih predpisuje okoljska politika Evropske
unije,
inštitucionalna krepitev, ki omogoča učinkovito varovanje okolja,
udejanjanje okoljske politike in načel trajnostnega razvoja v sektorske politike,
zagotavljanje domačih in tujih finančnih virov za varovanje okolja.

Nacionalna strategija predpisuje 6 glavnih ciljev, ki so podrobneje razčlenjeni še na več
nivojih:
¾ Zagotavljanje kvalitetne in zadostne količine vode za vse dejavnosti:
-

ohranjanje in zagotavljanje kvalitetne površinske, podzemne in morske vode,
izboljšanje vodovodnega omrežja in kvalitete pitne vode,
uravnotežena raba vodnih virov v vseh sektorjih.

¾ Doseganje in ohranjanje kvalitetnega okolja na poseljenih območjih:
-

izboljšanje kvalitete zraka v območjih s slabšo kvaliteto zraka,
vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki,
čisto okolje v naseljih,
zmanjševanje hrupa v naseljih,
učinkovitejši mestni promet.

¾ Ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti:
-

ohranjanje biotske raznovrstnosti,
trajnostna raba naravnih virov.

¾ Integracija okoljske politike v sektorske politike:
-

omejiti in zmanjšati onesnaževanje iz industrijskega in energetskega sektorja,
dobra kmetijska praksa in ohranjanje zemljišč,
razvoj trajnostnih oblik turizma in zmanjševanje pritiskov na okolje, ki jih povzroča
sezonski turizem,
razvoj čistejših oblik prometa, ki v manjši meri obremenjujejo okolje.

¾ Učinkovito upravljanje z okoljem:
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-

inštitucionalna krepitev,
večje sodelovanje javnosti pri odločanju glede okoljskih vprašanj in širjenje dostopa
do informacij,
večja ozaveščenost prebivalstva glede okoljske problematike, s posebnim poudarkom
v formalnem izobraževanju,
vključevanje okoljskih načel trajnostnega razvoja v programe posameznih dejavnosti.

¾ Izpolnjevanje zahtev, ki jih je Bolgarija sprejela glede globalnih ekoloških
problemov:
-

izpolnjevanje zahtev, povezanih s klimatskimi spremembami,
prenehanje uporabe nevarnih snovi, ki tanjšajo ozonski plašč,
omejevanje procesov, ki povzročajo degradacijo prsti,
izpolnjevanje zahtev, določenih z Okvirno konvencijo o spremembi podnebja,
Konvencijo o biotski raznovrstnosti in Konvencijo Združenih narodov za boj proti
dezertifikaciji (Nacionalna strategija po okolna sreda, 2004).

6.3. Zakonodaja in odgovorne inštitucije
Bolgarija je pristopne pogajalske procese začela leta 2001 in jih končala leta 2003. V letih
postopnega prilagajanja so na področju varstva okolja sprejeli številne zakone in dopolnitve k
zakonom, ki so bolj ali manj usklajeni z zakonodajo Evropske unije, vendar se jih veliko
zaradi različnih razlogov (gospodarskih, socialnih, finančnih, neustrezen monitoring) še ne
udejanja.
Osnovni zakon, ki ureja okoljsko politiko, je Zakon o varstvu okolja, ki je bil sprejet leta
1999, nazadnje pa je bil dopolnjen leta 2003. Ta zakon je krovni zakon na področju varovanja
okolja in ureja vsa okoljska področja in ravnanje z naravnimi viri.
Področje voda ureja Zakon o vodah, ki so ga sprejeli leta 2003. Leta 2005 je Ministrski svet
odobril nov Zakon za upravljanje z vodnimi viri, pričakuje pa se, da bo sprejet leta 2006. S
tem zakonom naj bi bila Bolgarija na področju voda popolnoma usklajena z zakonodajo
Evropske unije na tem področju (Internet 4).
V pogajalskem procesu je Bolgarija na področju voda zaprosila za dve prehodni obdobji, ki se
nanašata na Direktivo 91/271/EU o čiščenju odpadnih voda. Prehodni obdobji se nanašata na
izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav za odpadne vode, in sicer se prvo
prehodno obdobje nanaša na naselja nad 10 000 prebivalcev do 31. 12. 2010, drugo pa na
naselja nad 2 000 prebivalcev do leta 2014 (Meždupravitelstvena…, 2001)6.
Področje odpadkov ureja Zakon o ravnanju z odpadki. Leta 2003 so izdelali Nacionalni
program za ravnanje z odpadki za obdobje 2003 – 2007, ki določa ravnanje z odpadki na vseh
področjih in nivojih. Naslednji program naj bi sprejeli leta 2007, obsegal pa naj bi obdobje
2007 – 2013 (IAOS, 2006).
Za prehodna obdobja je zaprosila na naslednjih področjih:
-

6

v zvezi z Direktivo 94/62/EU, spremenjeno z Direktivo 2004/12/EU je zaprosila za
prehodna obdobja glede:

Meždupravitelstvena konferencija za prisaedinjavaneto na Republika Balgarija kam Evropejskija sajuz
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•
zahteve po 60 % recikliranju papirja, 50 % recikliranju kovin in 15 %
recikliranju lesa do 31. 12. 2008,
•
zahteve po 60 % ponovni uporabi odpadkov in 55 % – 80 %
recikliranju embalaže
•
zahteve po 22,5%recikliranju plastičnih mas in 60 % recikliranju stekla.
-

v zvezi z Direktivo 2002/95/EU in Direktivo 2002/96/EU, spremenjeni z Direktivo
2003/108/EU je zaprosila za prehodno obdobje glede:
• ločenega zbiranja in ponovne uporabe odpadkov (4 kg/preb/leto)
(Meždupravitelstvena…, 2001).

V skladu z Zakonom o ravnanju z odpadki morajo občine same na lokalni ravni izdelati
programe za ravnanje z odpadki. Z zakonom so določene tudi posebne zahteve, kot na primer
ločeno zbiranje, prevoz, shranjevanje in ponovna uporaba komunalnih in drugih odpadkov. V
skladu z načelom »onesnaževalec plača«, so določeni tudi davki, ki jih proizvajalec plačuje,
denar pa je namenjen financiranju projektov za ločeno zbiranje in ponovno uporabo
odpadkov.
Bolgarija je na tem področju ratificirala Baselsko konvencijo o zmanjševanju čezmejnih
premikov nevarnih odpadkov in zaenkrat še izpolnjuje zahteve konvencije, saj se tovrstni
odpadki zmanjšujejo.
Osnovni zakon, ki določa stanje na področju zraka, je Zakon o čistejšem zraku. V zvezi s
tem zakonom so z Nacionalnim programom po letu 2004 prepovedali uporabo osvinčenega
bencina. V pogajalskem procesu je Bolgarija na tem področju zaprosila za naslednja prehodna
obdobja:
-

v zvezi z Direktivo 99/32/EU za omejevanje vsebnosti žvepla v tekočih gorivih do 31.
12. 2014,
v zvezi z Direktivo 94/63/EU za omejevanje emisij VOC pri shranjevanju, prevozu in
distribuciji bencina v terminalih in bencinskih črpalkah do 31. 12. 2007.
prehodna obdobja za štiri termoelektrarne do 31. 12. 2011 oziroma do leta 2014.
(Operativna programa »Okolna sreda 2007 – 2013, 2006).

Na področju varovanja zraka je Bolgarija ratificirala Okvirno konvencijo ZN o podnebnih
spremembah in kjotski protokol leta 1995 in trenutno še izpolnjuje njegove zahteve.
Bolgarija se bo po priključitvi k Evropski uniji vključila v prvo obdobje dejavnosti, ki jih
predvideva shema Evropske unije za trgovanje z emisijami, hkrati pa že sodeluje v
mehanizmu skupnega izvajanja (Zelena…, 2006).
Na področju biotske raznovrstnosti Bolgarija ni zaprosila za prehodna obdobja. Ohranjanje in
trajnostni razvoj bioloških virov v Bolgariji urejajo trije zakoni:
-

Zakon o zaščitenih območjih,
Zakon o zdravilnih rastlinah in
Zakon o biotski raznovrstnosti.
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Te zakone pa še dopolnjujejo nekateri drugi zakoni, ki se bolj ali manj učinkovito izvajajo v
sektorskih politikah ( Zakon o gozdovih, Zakon o lovu in ribolovu, Zakon o ohranjanju
divjadi, Zakon o ohranjanju kmetijskih zemljišč,…)
Bolgarija je podpisnica skoraj vseh mednarodnih konvencij na področju biotske
raznovrstnosti, med katerimi so pomembnejše:
-

Ramsarska konvencija, ki jo je Bolgarija ratificirala leta 1975,
Konvencija za svetovno nasledstvo (1975),
Konvencija o mednarodnem trgovanju ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (CITES),
1991,
Bernska konvencija (1991),
Bonska konvencija o ohranjanju migracijskih vrst (1999),
Globalna strategija za ohranjanje bioloških vrst, iz katere sledi več regionalnih
iniciativ kot na primer Natura 2000 in Corine biotopes, ki jih je sprejela tudi Bolgarija
(Zelenoto zlato na Balgarija, 2000).

Leta 2004 so sprejeli še zakon za ratifikacijo Protokola za ohranjanje biološke in pokrajinske
pestrosti Črnega morja h Konvenciji za ohranjanje Črnega morja.
Inštitucije, odgovorne za okoljsko politiko so naslednje:
¾ Ministrstvo za okolje in vode, njegove naloge pa so:
-

izvrševanje nacionalne okoljske politike,
določanje okoljskih predpisov in njihova harmonizacija s pravnim redom Evropske
unije na področju okolja,
priprava Bolgarije na vstop v Evropsko unijo na področju okolja,
usklajevanje v delovanju drugih inštitucij, ki so odgovorne za izvajanje okoljske
politike,
upravljanje z zaščitenimi območji, ki so v državni lasti,
upravljanje in razporeditev vodnih virov,
informiranje in obveščanje prebivalstva na področju stanja okolja.

¾ Znotraj Ministrstva za okolje in vode je bil ustanovljen Sklad Evropske unije za
okolje, ki je odgovoren za pripravo, učinkovito upravljanje in usklajevanje projektov.
Naloge Sklada so:
-

priprava programskih dokumentov za črpanje finančnih virov iz sladov Evropske
unije,
upravljanje s finančnimi viri, pridobljenimi iz Evropske unije za odobrene projekte.

¾ Izvršna agencija za okolje, ki posebno telo znotraj Ministrstva za okolje in vode, je
odgovorno za:
-

spremljanje stanja okolja,
zbiranje, obdelavo in objavo podatkov,
pripravo in objavo letnega poročila stanja okolja v Bolgariji,
usklajeno delovanje drugih inštitucij, ki zbirajo podatke o okolju.
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¾ Inštitucija za upravljanje z okoljskimi aktivnostmi je prav tako posebno telo
znotraj Ministrstva za okolje in vode, ki je poleg finančnih inštitucij odgovorno za
financiranje in sofinanciranje projektov.
¾ Regionalni inšpektorat Ministrstva za okolje in vode. V Bolgariji je bilo
ustanovljenih 15 inšpektoratov, njihove funkcije pa so naslednje:
-

nadzor nad izvajanjem okoljske zakonodaje,
pomoč občinam na lokalni ravni pri izvajanju okoljske politike,
ozaveščanje prebivalstva na področju stanja okolja
zbiranje podatkov po posameznih območjih.

¾ Štiri Direkcije za upravljanje z vodnimi viri, ki jih je ustanovilo Ministrstvo za
okolje in vode, njihova naloga pa vključuje:
-

razvoj upravljalskih načrtov za posamezna hidrološka območja,
izvajanje monitoringa na posameznih hidroloških območjih.

¾ Ostale inštitucije, ki so povezane z okoljem, so še različna ministrstva:
-

Ministrstvo za zdravje, ki proučuje vplive naravnega in delovnega okolja na
človekovo zdravje,
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdove, ki izvaja aktivnosti, povezane z varovanjem,
sanacijo in vzdrževanjem rodovitnosti prsti, varovanjem vodnih virov pred
onesnaženjem z nitrati in varovanjem ter trajnostno rabo gozdnega fonda,
Ministrstvo za regionalni razvoj je zadolženo za izdelavo regionalnega plana za razvoj
na državni ravni, kakor tudi za izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja,
Ministrstvo za finance, ki zagotavlja finančno podporo projektom, izdaja pa tudi
okoljske takse,
Ministrstvo za energetiko in energijske vire, ki razvija in izvaja energetsko politiko,
vključno z nadzorom nevarnih emisij iz termoenergetskih objektov,
Ministrstvo za znanost in izobraževanje je zadolženo za razvoj in pripravo
izobraževalnih programov na vseh stopnjah izobraževanja,
Ministrstvo za obrambo, ki je zadolženo za varovanje v primeru naravnih in drugih
nesreč, ki bi lahko imele negativni vpliv na okolje (IAOS, 2006).

¾ Občine imajo pooblastila na lokalni ravni, kot na primer:
-

okoljski programi,
nadzor nad odpadki in nevarnimi snovmi na območju občine,
ozaveščanje prebivalstva,
izvajanje zakonodaje na zaščitenih območjih lokalnega pomena (ISPA Strategy for
environment, 2003).
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7. DEJAVNIKI, KI PREDSTAVLJAJO NAJVEČJE BREME ZA OKOLJE
7.1. Pritiski kmetijstva na okolje
Negativni vplivi na okolje so se po letu 1990 zmanjšali, kar je povezano z drobljenjem
kmetijskih zemljišč, razpadom velikih živinorejskih farm in omejenimi sredstvi, ki so bili na
voljo na novo nastalim lastnikom zemljišč, kar pomeni predvsem zmanjšana uporaba
fitofarmacevtskih sredstev.
S privatizacijo kmetijstva v začetku 90. let so dosegli nekatere pozitivne učinke in omejili
negativne vplive na okolje:
- Zaradi več kot desetkratnega povečanja cen se je v primerjavi z letom 1989 zmanjšala
poraba mineralnih gnojil, ki je konec 80. let povprečno znašala 170 kg/ha, v začetku 90. let
108 kg/ha, po podatkih Izvršne Agencije za okolje pa se od leta 2000 količina giblje okrog 30
kg/ha (IAOS, 2006). Prav tako se je močno zmanjšala uporaba sredstev za zaščito rastlin, ki je
v začetku 90. let znašala 10,807 kg/ha (Pickles et al, 2002), po podatkih za leto 2004 pa le
1,51 kg/ha. Več kot polovico količine uporabljenih sredstev obsegajo herbicidi (55%), ostalo
pa fungicidi (33%) in insekticidi (12%) (IAOS, 2006).
- Zaradi že omenjenih vzrokov se je stalež živine zmanjšal za 39 %, število prašičev za 35 %,
število ovac za 44 % in perutnine za 52 %. Tako so večino živali začeli gojiti na majhnih
kmetijskih gospodarstvih, s čimer se je zmanjšala količina odpadkov, povečala pa se je
uporaba živinskih gnojil (Pickles et al, 2002).
Vendar pa je decentralizacija kmetijstva prinesla tudi negativne učinke:
- Živina, ki je prešla v roke zasebnikov, je bila zgoščena na majhni površini, kar je na
nekaterih območjih močno povečalo količino odpadkov.
- Privatizacija zemljišč je bila le delno uspešna, saj je privatizacijski proces potekal počasi in
bodoči lastniki in združenja kmetov so morala najemati zemljo, veliko novih lastnikov pa ni
imelo izkušenj s kmetovanjem, ponekod pa so bile parcele tako majhne, da obdelava ni bila
gospodarna.
Tem razlogom pa sta se pridružila še nestabilnost cen in pomanjkanje tržnih mehanizmov, kar
je povzročilo, da kmetje v kmetijstvo niso vlagali. Zemljišč niso v zadostni količini namakali,
saj je bilo leta 1997 namakanih le 50 000 ha zemljišč, leta 1990 pa še 570 000 ha, niso sprejeli
ukrepov za zmanjšanje erozije prst, ni bilo tri letnega kolobarjenja, prav tako pa niso
uporabljali umetnih gnojil, saj zaradi najete zemlje niso pričakovali, da bodo ista zemljišča
obdelovali tudi prihodnje leto. Zmanjšane količine dušika in delno tudi fosforja so sicer imele
pozitiven učinek zaradi že visoke vsebnosti teh snovi v prsti, vendar pa je zmanjšana količina
kalija povzročila degradacijo prsti (Pickles et al, 2002).
V zadnjih letih se je poraba mineralnih gnojil še dodatno znižala, čeprav so v letu 2004
zabeležili rahel porast. Leta 2004 je znašala 167 607 ton, kar znaša 35.71 kg/ha. V primerjavi
s prejšnjimi leti se je količina nekoliko zmanjšala zaradi zmanjšane porabe dušičnih gnojil,
narasla pa je poraba fosfata in kalija. Čeprav se je razmerje med NPK7 izboljšalo, so še vedno
7

Dušična, fosforna in kalijeva gnojila
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prevelike količine dušika, saj je glede na optimalno razmerje N:P:K, ki znaša 1 : 0,8 : 0,4, bilo
razmerje 1: 0,16 : 0,02 (Zelena kniga na Balgarija, 2006).
Količina pognojenih površin z mineralnimi gnojili leta 2004 je bila naslednja:
-

1 847 000 ha, kar predstavlja 34,69 % obdelovalnih zemljišč, je bilo pognojenih z
dušikom, kar v povprečju znaša 76,3 kg N/ha,
72 900 ha, kar predstavlja le 1,37 % obdelovalnih zemljišč, je bilo pognojenih s
fosfati, kar v povprečju znaša 80,7 kg P2O5/ha,
30 600 ha, kar predstavlja le 0,56 % obdelovalnih zemljišč, je bilo pognojenih s
kalijem, kar v povprečju predstavlja 116,2 kg K2O/ha (Pickles et al, 2002).

Največ pognojenih območij predstavljajo površine posejane z žiti, še posebej pšenica, ječmen,
sončnice in koruza. Tako kot poraba mineralnih gnojil se je občutno zmanjšala tudi poraba
pesticidov po letu 1989. Razlogi za zmanjševanje naj bi bili premajhna zemljišča in finančna
sredstva, saj bi le-ta naj igrala glavno vlogo pri uporabi zaščitnih sredstev.
Če primerjamo podatke porabe mineralnih gnojil s podatki za Slovenijo vidimo (Poročilo…,
2002), da je količina uporabljenih mineralnih gnojil približno enaka, vendar ima Bolgarija
okoli enajstkrat več kmetijskih zemljišč v uporabi. Poraba mineralnih gnojil je tako v
Bolgariji na ha površine petkrat manjša. Do določene mere to sicer predstavlja manjše pritiske
na okolje, vendar pa ima slovensko kmetijstvo, ki je veliko bolj intenzivno, urejeno
zakonodajo in sprejete uredbe, ki povečujejo nadzor nad uporabo mineralnih gnojil.V
Bolgariji negativne posledice neuravnoteženega gnojenja zaradi majhne uporabe zaenkrat še
niso vidne, vendar bo Bolgarija v bodoče v skladu s kmetijsko politiko morala postaviti
omejitve, ki bodo določali največjo porabo dušičnih gnojil. Prav tako bo morala uvesti
učinkovit sistem za nadzor nad vnosom dušičnih gnojil v tla in analizo vpliva gnojil na okolje.
Do sedaj še ni bila izdelana nobena študija o obremenjenosti prsti z gnojili, nevarnost pa
predstavljajo predvsem prenizke ravni kalija in fosforja v prsti in nekontroliran vnos dušika z
živinskim gnojili.
7.2. Pritiski energetike na okolje
Proizvodnja toplotne in električne energije je največji vir emisij toplogrednih plinov, SO2 in
NOx, dioksinov, furanov in praha, kar je posledica prekomernega izgorevanja domačega
rjavega premoga in predvsem lignita, ki imata visoko vsebnost pepela, žvepla in nizko
kalorično vrednost. Leta 2004 je izgorevanje premoga, zemeljskega plina in mazuta
v termoenergetskih objektih proizvedlo 87 % skupne količine emisij SO2, 30 % NOx in okrog
40 % emisij prašnih delcev.
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Graf 9: Delež emisij, ki jih proizvaja energetski sektor glede na skupno količino emisij v
Bolgariji

Vir: IAOS, 2006
Leta 2004 so se emisije, tako skupne kot iz termoelektrarn, zmanjšale. Termoenergetski
objekti so leta 2004 proizvedli skupno 802 000 ton SO2, kar v primerjavi z letom 2003
pomeni zmanjšanje emisij za 3 %. Izboljšanje je posledica zmanjšane porabe lignita in rjavega
premoga in učinkovitejšega delovanja razžvepljevalnih naprav na sedmem in osmem bloku
termoelektrarne Marica – iztok 2.

x 1000 ton

Graf 10: Emisije žveplovih (SOx), dušikovih (NOx) oksidov, dioksinov in furanov iz
energetike v Bolgariji v obdobju 2001 – 2004
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Vir: Zelena kniga…, 2003, 2004, 2005, 2006
Prejšnja leta so se emisije povečevale kljub izgradnji razžvepljevalnih naprav, saj se je
proizvodnja električne energije v termoelektrarnah leta 2003 zaradi zaprtja dveh blokov
jedrske elektrarne Kozloduj povečala za 11,49 %, pri čemer se je povečala tudi poraba lignita
za 17 %. Termoenergetski objekti proizvajajo tudi 27 % vseh emisij NO2, v primerjavi z
letom 2003 pa se je delež emisij iz energetike zmanjšal za 4 %. Gospodinjski sektor v
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primerjavi s skupnimi emisijami SO2 in NO2 proizvaja majhen delež emisij, vendar pa ima
velik vpliv na kakovost zraka zaradi nizkih dimnikov, proizvaja pa 56% vseh emisij CO.
V zadnjih nekaj letih je energetski sektor (predvsem termoelektrarne z večjo inštalirano
močjo) v Bolgariji proizvedel tudi več kot 77 % emisij toplogrednih plinov. Graf prikazuje
količino emisij, ki jih je proizvedla energetika v obdobju od leta 1988 do 2003. Črta v skladu
s kjotsko obvezo predstavlja 8 % znižanje emisij za obdobje 2008 – 2012 glede na bazno leto
1988. Trenutno so emisije pod dogovorjeno mejo, ki jo postavlja kjotski protokol, vendar
naraščanje za leto 2003 kaže dokaj veliko povišanje v primerjavi z letom 2002.
Graf 11: Emisije CO2 v obdobju 1988 - 2003

Vir: IAOS, 2006
Ker se že kaže trend povečane potrebe po energiji, ki bodo v prihodnosti še naraščale, ima to
lahko tudi določene negativne posledice za okolje. Opazen je trend naraščanja emisij SO2,
(kljub znižanju leta 2004), NOx, CO2 in prašnih delcev iz največjih onesnaževalcev
(predvsem termoelektrarn) zaradi zmanjšanja proizvodnje JE Kozloduj. Povečane emisije se
pričakujejo še posebej po letu 2006, saj bo Bolgarija konec leta 2006 zaprla še dva reaktorja.
To pomeni, da se bo povečala proizvodnja v termoelektrarnah, zato se bodo emisije zviševale
do takrat, ko bodo na posameznih blokih termoelektrarn namestili čistilne naprave.
7.3. Pritiski industrije na okolje
Prehod Bolgarije na tržno gospodarstvo je imel za posledico padec industrijske proizvodnje,
zato so se v tem obdobju znižale tudi emisije iz tega sektorja. K temu so pripomogli tudi
nekateri ukrepi, kot na primer zamnejava ostarele tehnologije in uvedba ukrepov za
kontroliranje onesnaženosti.
V primerjavi z letom 2000 so se zmanjšale emisije žveplovih in dušikovih oksidov,
ogljikovega oksida, svinca in amonijaka, povečale pa so se emisije metana, živega srebra in
kadmija. Kljub začetnemu zmanjševanju pa so nekatere emisije ponovno začele naraščati.
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Graf 12: Emisije žveplovih (SOx), dušikovih (NOx), ogljikovih (CO) oksidov, metana (CH4)
in amonijaka iz industrije v Bolgariji v obdobju 2000 - 2004
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Vir: IAOS, 2006
Graf 13: Emisije živega srebra (Hg), svinca(Pb) in kadmija (Cd) iz industrije v Bolgariji v
obdobju 2000 - 2004
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Vir: IAOS, 2006
Glede na deleže emisij, ki jih prispeva industrijski sektor k skupnim emisijam vidimo, da ta
sektor proizvaja največ emisij težkih kovin. Ta sektor proizvaja 94% vseh emisij kadmija, 89
% emisij svinca in 76 % vseh emisij metana, emisije pa se v primerjavi s prejšnjimi leti
povečujejo, saj se je povečalo pridobivanje svinčeve, cinkove, bakrove in železove rude. V
primerjavi s prejšnjimi leti pa delež industrijskega sektorja v skupnih emisijah ne narašča, saj
se emisije povečujejo tudi v ostalih sektorjih (Zelena kniga na Balgarija, 2006).
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Graf 14: Emisije iz industrijskega sektorja glede na skupne emisije v Bolgariji
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Naslednji graf prikazuje količino odpadnih voda iz industrijskega sektorja glede na skupno
količino odpadnih voda v obdobju 1997 – 2004. Do leta 2002 se je količina odpadni voda tako
iz industrije, kot v celoti zmanjševala, vendar se zaradi prestrukturiranja industrije in
pričakovane gospodarske rasti začela povečevati, kar se pričakuje tudi v prihodnje. Največ
odpadnih voda proizvajajo: pridobivanje barvnih kovin in njihovih koncentratov,
pridobivanje, bogatenje in briketiranje premoga ter proizvodnja svinca, cinka in bakra. Te
dejavnosti so zgoščene na širših območjih Sofije, Pazardžika, Plovdiva, Stare Zagore,
Haskova in Smoljana (Proekt na okončatelen doklad na EO, 2006).

v mio m3

Graf 15: Količina odpadnih voda iz industrijskega sektorja v Bolgariji v obdobju 1997 - 2004
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Vir: Nacionalna strategija po okolnata sreda, 2004, Operativna programa,… 2006
Industrijske emisije predstavljajo tudi nevarnost za prsti in posledično za podzemne vode.
Degradacijo prsti povzroča predvsem pridobivanje rud in energijskih virov in uporaba
kemičnih sredstev za predelavo in bogatenje rud. Zaradi teh dejavnosti na območju večjih
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metalurških obratov v Pirdopu, Kremikovcih, Kardžaliju, Plovdivu in Perniku prihaja do
obsežnih degradiranih območij in onesnažene prsti zaradi povečane vsebnosti težkih kovin.
7.4. Pritiski prometa na okolje
Promet spada med večje obremenjevalce okolja v Bolgariji. Najmočneje je zaradi prometa
obremenjen zrak, problematična pa je tudi obremenjenost s hrupom in onesnaženost prsti ob
najbolj obremenjenih prometnicah. Največ zračnih emisij prometa je zgoščenih v največjih
mestih, kjer poteka najbolj intenziven promet. Raziskave, ki so jih opravili leta 2003 v zvezi s
programom Evropski teden mobilnosti, so pokazale, da so v obdobju zmanjšanega prometa
lokalne emisije največjih onesnaževalcev od 4 do 11 krat manjše.
Tabela 1: Prometne emisije v Bolgariji (2004)8
Vir emisij

SOx
(t)

NOx
(t)

VOC
(t)

Pb
(t)

РАН
(t)

CO
(t)

Cestni promet

5 500

83 900

35 400

7.4

54.9

210 300

Ostali promet

22 980

28 700

4 600

-

1.97

11 500

% emisij glede na državne emisije (2004)

3.1

52.2

13.1

5.16

43.87

29.1

Vir: IAOS, 2006
Promet je glavni vir NO2, saj k skupnim emisijam prispeva 52,2 % vseh emisij NO2, s
povečevanjem motorizacije pa se njegov delež še zvišuje. Promet je prav tako največji vir
PAH in za gospodinjskim sektorjem drugi največji vir CO. Delež ostalih emisij je vprimerjavi
z državnimi zanemarljiv.
Graf 16: Emisije dušikovih (NOx) in ogljikovih (CO) oksidov od prometa v Bolgariji v
obdobju 2000 - 2004
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Vir: IAOS, 2002 - 2006

8

V skladu z metodologijo CORINAIR so prometne emisije predstavljene v dveh skupinah. Prvo skupino
predstavlja cestni promet, v drugo skupino pa so zajete emisije železniškega, zračnega in morskega prometa.
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Za zadnja leta je značilno zmanjševanje emisij svinca, kakor tudi naraščanje porabe dizelskih
goriv, kar je privedlo do sprememb v deležih posameznih emisij. Najbolj so se zmanjšale
emisije svinca, ki so leta 1998 znašale več kot 100 ton, leta 2004 pa le 7,4 tone. To je
posledica prenehanja proizvodnje in porabe osvinčenega bencina po letu 2003. Poraba
dizelskega goriva pa se je v obdobju 2001 – 2004 povečala za več kot 100 %, kar je
povzročilo naraščanje vseh drugih emisij plinov (IAOS, 2006).
Graf 17: Letna poraba goriva cestnega in ostalega prometa
Letna poraba goriva cestnega in ostalega prometa
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Vir: NSI, 2003 – 2006
Leta 2004 je bilo registriranih 2 820 903 avtomobilov, kar pomeni okrog 358 avtomobilov na
1000 prebivalcev. Obremenitev za okolje predstavlja dejstvo, da delež avtomobilov ob prvi
registraciji znaša le 16,7 %, medtem, kar 63 % vseh avtomobilov pa je starih nad 16 let.
Drug problem, predvsem v mestih, predstavlja hrup in se neposredno navezuje na starost
avtomobilov. Vzrok je v tem, da Bolgarija v glavnem uvaža rabljene avtomobile. Hrup v
mestih se v zadnjih letih povečuje in presega dovoljene vrednosti 55 – 60 db, saj povprečno
znaša 63 – 72 db. Ob dnevih, ko je promet intenziven, vrednosti za 21 db presegajo dovoljene
vrednosti. Za Sofijo predstavlja problem tudi bližina letališča. V mestnih predelih, ki se
nahajajo najbližje letališču, znaša hrup 70 – 85 db.
V Bolgariji trend že nekaj let kaže k povečevanju prometnih emisij, tako v absolutnem kot v
relativnem smislu. Iz naslednjega grafa je razvidno, da se vse pomembnejše emisije, ki jih
proizvaja promet, v deležu nacionalnih emisij povečujejo. Ker je pričakovati, da se bo
predvsem zaradi nizke kupne moči prebivalstva neugodna starostna struktura avtomobilov
nadaljevala, se bodo emisije še povečale. Stanje pa poslabšuje še več dejavnikov:
-

neugodna starostna struktura avtomobilov,
spreminjanje strukture prometa, saj se delež cestnega prometa neprestano povečuje,
železniškega prometa pa ne. Povečuje se tudi tovorni promet, vendar predvsem cestni,
kar dodatno obremenjuje okolje,
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-

v potniškem prometu se vedno bolj zmanjšuje vloga javnega prevoza, tako v mestnem
kot v medkrajevnempotniškem prometu
povečuje se delež motornih vozil z dizelskim motorjem, kar dodatno obremenjuje
okolje z emisijami NOx in CO (OPRD, 2005).

-

Graf 18: Delež emisij od prometa glede na celoten delež emisij
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Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2003 - 2006
Predvideva se, da se bo motorizacija še povečevala in to predvsem na račun rabljenih
avtomobilov, zato se tudi pričakuje, da bodo skupne emisije zaradi naštetih razlogov še
naraščale. Tako tudi ukrepi, ki jih predvidevajo v javnem potniškem prometu, še posebej v
železniškem sektorju, zaradi nefleksibilnosti in vrsto prednosti, ki jih nudi osebni prevoz, ne
bodo dosegli vidnejših rezultatov, kot je že razvidno iz podobnih primerov iz drugih držav.
7.5. Pritiski turizma na okolje
Turizem v Bolgariji ustvarja 5 % bruto domačega proizvoda in zaposluje 4,2 % delovne sile.
Zaradi naravnogeografske pestrosti in bogate kulturne dediščine ima ugodne pogoje za razvoj
turizma, predvsem ob črnomorski obali, za katero so značilne peščene plaže in ugodno
podnebje. Gorski svet ima še neizkoriščene potenciale za razvoj tako zimskega kot poletnega
turizma. Za domači turizem pa so pomembna predvsem smučarska središča Bansko v gorovju
Pirin, Pamporovo v Rodopih in Borovec v Rili. V Bolgariji pa je tudi mnogo mineralnih
vrelcev z zdravilnimi učinki. Najbolj znana zdravilišča so v Hisar Banji, Pavel Banji, Sofiji,
Burgasu, Kjustendilu, Velingradu in Sandanskem.
Največ prenočitvenih zmogljivosti in tudi zabeleženih nočitev je v Varni, Nessebarju, Balčiku
in Sofiji. Te občine skupno beležijo več kot 1 000 000 nočitev letno. Nekoliko manj nočitev
(med 100 000 in 400 000) imajo občine Sozopol, Primorsko in Burgas ob Črnem morju,
občina Samokov z Borovcem, občina Čepelare s Pamporovim, zdraviliška središča v naseljih
Sandanski, Pavel Banja in Velingrad. Med turistično zanimivimi sta še mesti Plovdiv in
Veliko Tarnovo, ki sta znani predvsem zaradi kulturno zgodovinskih znamenitosti.
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Teh 14 občin ima 83 % vseh prenočitvenih zmogljivosti v Bolgariji, 87 % vseh zabeleženih
nočitev, proizvaja pa več kot 90 % vsega dohodka iz turizma (OPRD, 2005).
Po prvotnem padcu v razvoju turizma po letu 1990, se od leta 1999 število turistov povečuje.
Leta 2004 je Bolgarijo obiskalo 6 981 597 tujih turistov, kar v primerjavi z letom 2003
predstavlja povečanje za 11,8 %. Največji delež predstavljajo turisti iz Zahodne Evrope (20,4
%), sledijo jim turisti iz Makedonije (12,3 %), Srbije in Črne gore (12,2 %), Grčije (11,5 %),
Turčije (10,9 %) in Romunije (8,8 %) ter turisti iz Srednje Evrope z 10,9 %. Svetovna
turistična organizacija pa napoveduje povečanje tujih turistov v Bolgarijo do 10,6 milijonov
do leta 2020 (Zelena kniga na Balgarija, 2006).
Glede na cilj potovanja tujih turistov so najpogostejši razlog počitnice oz. dopust. Takšnih
turistov je bilo leta 2004 4 010 326, kar v primerjavi s prejšnjim letom predstavlja povečanje
za 13,56%, počitnice pa predstavljajo slabih 58 % vseh potovanj v Bolgarijo.
Graf 19: Potovanja tujih turistov glede na cilj potovanja v Bolgarijo
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Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
Graf 20: Število tujih turistov v Bolgariji v obdobju 1998 - 2004
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Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2004, 2005, 2006
Zaradi vse večjega prihoda turistov je turizem postal pomemben vir dohoka. Leta 2004 je
mednarodni turizem ustvaril 1 746,3 milijonov evrov, kar v primerjavi z letom 2003
predstavlja povečanje za 19,61 %, približno toliko pa znaša tudi dohodek od turizma za
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Slovenijo. Po napovedih iz leta 2004 naj bi v skladu s povečevanjem števila turistov dohodki
do leta 2006 znašali od 2 do 2,2 milijard evrov (Zelena kniga na Balgarija, 2006).
Po podatkih Nacionalnega statističnega inštituta v Bolgarijo večina turistov pride po cesti. Ta
delež se je v obdobju 2000 – 2004 nekoliko znižal na račun zračnega prometa, ki je v istem
obdobju narasel od 15,78 % na 24,56 %. Za prevoz turistov vodni in železniški promet ne
presegata 5 % (NSI, 2004)
Graf 21: Način prihoda turistov v Bolgarijo
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Delež zračnega prometa se vsako leto nekoliko zvišuje, saj okoli 70 % tujih turistov obišče
Črno morje, kjer sta na relativno majhni razdalji dve letališči, ki sta obremenjeni predvsem v
turistični sezoni.
Prenočitvenih zmogljivosti niso enakomerno razporejene po vsej državi, saj je po podatkih
Ministrstva za gospodarstvo kar 65 – 70 % prenočitvenih zmogljivosti ob Črnem morju, 10 %
v gorskih krajih, 20 % pa v notranjosti države.
Za turiste je okoli 190 000 ležišč, od tega jih je 90 % v hotelih. Medtem, ko število hotelov
zaradi vlaganj tujih investitorjev in privatizacije iz leta v leto narašča, pa se število počitniških
domov drastično znižuje, saj so se prenočitvene zmogljivosti ponekod znižale celo za 50 %.
Pomanjkanje počitniških hišic je značilno predvsem za gorski svet, neustrezne pa so tudi
prenočitvene zmogljivosti v zdraviliških krajih. Vzrok za takšno stanje je v tem, da se v
Bolgariji razvija predvsem obalni turizem, zanemarjajo pa druge oblike turizma. Za ostala
turistična območja, ki sicer imajo dobre možnosti za razvoj, pa je značilna tudi neustrezna in
zastarela turistična infrastruktura ter pomanjkanje novih investicij.
Posredni in neposredni okoljski vplivi turizma so povezani s prometom, namestitvijo in
infrastrukturo. Največji pritiski so na višku turistične sezone ob veliki gostoti. V tem času
povečano število ljudi še dodatno obremenjuje lokalne vire pitne vode, odpadne vode in
odlagališča odpadkov. V gorah močno obremenjujejo okolje smučišča s spremljajočo
infrastrukturo. Z urejanjem smučišč so povezana gradbena dela, ki vplivajo na gozd in vodne
vire.
Čeprav do sedaj na državni ravni še ni konkretnih podatkov o vplivu turizma na okolje, pa
masovni turizem ob Črnem morju, ki se vsako leto še dodatno povečuje, močno obremenjuje
okolje, saj je Črno morje zaradi zaprtosti zelo občutljivo za onesnaževanje. Zaradi izrazite
sezonskosti turističnih tokov in s tem tudi negativnih vplivov na okolje, bi v Bolgariji morali
47

na lokalni ravni uvesti monitoring in predvidene ukrepe za upravljanje z odpadki, porabo
pitne vode in odpadnimi vodami na območjih, kjer se turizem intenzivno razvija. Posebno
pozornost bodo morali nameniti ohranjanju biološke raznovrstnosti. Največji problemi
bolgarskega turizma so naslednji:
-

enosmerna usmerjenost turizma, kar se kaže v velikih pritiskih na območju Črnega
morja in nekaterih gorskih središčih,

-

sezonska koncentracija turističnih aktivnosti (predvsem poleti),

-

veliki pritiski na posameznih območjih črnomorske obale – velika gostota prebivalcev
na obsežnih turističnih območjih,

-

masovna urbanizacija in gradnja novih objektov, kar se kaže v vse večji pozidanosti in
izgubi zemljišč,

-

zapostavljanje in podcenjevanje potencialnih turističnih območij v notranjosti države,

-

orientiranost k čimvečjemu naraščanju turističnih tokov in zanemarjanje trajnostnega
pristopa,

-

na splošno neustrezna in zastarela infrastruktura in prenočitvene zmogljivosti ter
intenzivne gradnje, ki ne zadoščajo merilom kakovosti,

-

zastarela prometna infrastruktura v Bolgariji,

-

pomanjkanje dolgoročnih in predvsem učinkovitih strateških načrtov v turizmu.

Zaradi neučinkovitosti bolgarskega turizma, ta sektor še vedno proizvaja dokaj nizek bruto
domači proizvod. To pomeni, da masovni turizem in stihijska gradnja turistične infrastrukture
ne omogočata napredka in rasti tega sektorja, čeprav se število turističnih tokov in dohodek iz
turizma vsako leto povečujeta.
Zaradi prevelikih pritiskov na okolje, še posebej na obale Črnega morja v poletnih mesecih,
so ukrepi Ministrstva za gospodarstvo usmerjeni k vključevanju drugih območij v turistično
ponudbo, kakor tudi razvoj drugih oblik sonaravnega turizma. V zadnjih letih zato največ
pozornosti namenjeno razvoju ekoturizma, vendar se ta oblika turizma še ne uresničuje v
zadovoljivi meri, saj primanjkuje investicij v potencialna turistična območja v notranjosti
države.

48

8. STANJE OKOLJA V BOLGARIJI
8.1 ONESNAŽENOST ZRAKA
Na kakovost zraka vplivajo imisijske vrednosti različnih polutantov. Za povišane
koncentracije snovi pa so pomembne predvsem klimatske značilnosti, meteorološki pojavi,
fizikalno – kemični procesi, pretvorbe snovi v zraku in površje. Bolgarija ima dokaj razgibano
površje, zato so zanjo značilne temperaturne inverzije, ki povzročajo, da se emitirane snovi ne
razpršijo in ne razredčijo, temveč se zadržijo v kotlinah, dolinah in nižinah, kjer so največja
mesta in industrija in kjer je tudi poselitev največja. Tedaj se pojavijo v bližini večjih
točkovnih virov emisij in v mestih povišane koncentracije žveplovih oksidov in delcev. V
poletnem času pa prispevajo visoke temperature k intenzivnim fotokemičnim reakcijam, pri
katerih nastaja prizemni ozon.
Za Bolgarijo niso podane povprečne letne imisijske vrednosti za vse polutante, ampak v
večini primerov samo maksimalne dnevne ali maksimalne urne imisijske vrednosti, kar
otežuje primerjavo med različnimi leti.
Onesnaženost zraka se meri na 140 merilnih postajah, od tega je 47 ročnih merilnih postaj,
ostale pa so avtomatske. Dnevno se merijo koncentracije SO2, NOx, praha, finih prašnih
delcev, CO, ozona, benzena, svinca in kadmija. Na posameznih območjih se merijo še
koncentracije fenola, amonijaka, metana, nemetanovih ogljikovodikov in drugih snovi.
Avtomatske merilne postaje merijo onesnaženost zraka neprekinjeno, ročne pa le čez dan
(štiri krat), petkrat tedensko. Zato so za izdelavo ocene kakovosti zraka od ročnih postaj
vključeni samo podatki za srednje urne imisijske vrednosti, razen za količino prahu, prašnih
delcev, svinca in kadmija, ki se merijo neprekinjeno.
SO2 se meri na 79 merilnih postajah. V Bolgariji je bila z uredbo določena najvišja urna
dovoljena koncentracija 350 mikrog/m3 (z odklonom 380 mikrog/m3), ki še ne ogroža
zdravja prebivalstva, za povprečne dnevne koncentracije pa je bila določena mejna vrednost
125 mikro gramov/m3 (z odklonom do 130 mikrog/m3).
1. januarja 2003 je začel veljati odlok, ki določa, da so maksimalne urne in dnevne
koncentracije SO2 (350 mikro g/m3, 125 mikro g/m3) v roku enega koledarskega leta lahko
presežene 24 - krat. Če so koncentracije presežene manj kot 24-krat, pomeni, da koncentracije
ne presegajo dovoljene meje. Za Slovenijo pa velja, da so te vrednosti lahko presežene le 3 –
krat.
Tabela 2: Maksimalne dovoljene vrednosti za SO2 v Bolgariji
SO2
Maksimalne urne dovoljene vrednosti
MDK z odklonom

380 µg/m3

MDK

350 µg/m3

Maksimalne dnevne dovoljene vrednosti
MDK z odklonom

130 µg/m3

MDK

125 µg/m3

Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
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Leta 2004 so na 25 merilnih postajah izmerili povišane urne koncentracije, ki presegajo 350
mikrog/m3, povišane srednje dnevne koncentracije pa so izmerili na sedmih postajah.
V večletnem povprečju največkrat presegajo maksimalne dnevne in urne koncentracije mesta
Dimitovgrad, Plovdiv in Pernik. Leta 2004 so bile srednje urne koncentracije presežene 104krat v Dimitrovgradu, srednje dnevne pa 24-krat, v Plovdivu 39-krat oz. 13-krat, v Perniku pa
38-krat oz. 13-krat. V večletnem obdobju so koncentracije presegle vrednosti tudi na različnih
merilnih postajah v naslednjih naseljih: Sofija, Asenovgrad, Kuklen (okolica Plovdiva), Polski
Gradec (Okolica Stare Zagore), Burgas, Kardžali, Pirdop in Zlatica.
Graf 22: Naselja, ki v večletnem obdobju največkrat presegajo urne MDK9 SO2
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Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2002 - 2006
Srednje dnevne koncentracije so bile presežene na sedmih merilnih mestih, najvišje so bile v
mestu Pernik, kjer so emisijske vrednosti 3-krat presegale dovoljene koncentracije, največkrat
pa so vrednosti presegle v Dimitrovgradu in sicer 24-krat. Ostala merilna mesta, kjer so
zabeležili povišane srednje dnevne koncentracije so še v Plovdivu, Svištovu (okolica mesta
Veliko Tarnovo), Varni, Stari Zagori in Sofiji-mesto.
Visoke koncentracije so rezultat industrijske dejavnosti, saj so na teh območjih zgoščene
kemična industrija (Burgas – Neftohim Lukojl) metalurgija (Sofija, Pernik, Zlatica,
Pirdop,…) in energetski objekti (Dimitrovgrad – TE kompleksi Marica – iztok, Pernik – TE
Republika).
Meritve NOx se izvajajo na 79 merilnih postajah. Najvišja urna dovoljena koncentracija znaša
200 mikrog/m3 (z odklonom do 260 mikrog/m3), najvišja dovoljena letna koncentracija pa
znaša 40 mikrog/m3 (z odklonom do 50 mikrog/m3). Srednje urne in srednje letne
koncentracije NOx so presežene takrat, ko so v času enega koledarskega leta dovoljene
koncentracije presežene 8-krat. V prihodnjih letih bodo kriterije za prekoračitev maksimalnih
koncentracij poostrili, saj bo od leta 2010 mejna koncentracija za urno vrednost znašala 200
mikrog/m3 brez odklona.

9

Maksimslne dovoljene koncentracije
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Tabela 3: Maksimalne dovoljene vrednosti za NOx
NOx
Maksimalne urne dovoljene vrednosti
MDK z odklonom

260 µg/m3

MDK

200 µg/m3

Maksimalne dnevne dovoljene vrednosti
MDK z odklonom

52 µg/m3

MDK

40 µg/m3

Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
Leta 2004 so na 15 postajah zabeležili vrednosti, ki presegajo mejne urne vrednosti za zdravje
prebivalstva. V večletnem povprečju največkrat presegajo maksimalne urne koncentracije
mesta Ruse, Sofija, Stara Zagora, Burgas, Plovdiv, Veliko Tarnovo in Dimitrovgrad. Povišane
koncentracije so zabeležene v posameznih delih mest, ki so izrazito prometno obremenjeni.
Leta 2004 so bile srednje urne koncentracije največkrat presežene v mestih Stara Zagora (44krat), Ruse (9-krat) in Sofija-mesto (7-krat).
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Graf 23: Naselja, ki v večletnem obdobju največkrat presegajo urne MDK NO2

Vir: Zelene kniga na Balgarija, 2003 - 2006
Srednje letne koncentracije NOx so bile leta 2004 povišane le na dveh merilnih mestih: v
Sofiji »Orlov most« in v Burgasu »Meden rudnik«, kjer so koncentracije povišane zaradi
intenzivnega prometa. Če primerjamo podatke med posameznimi leti, ugotovimo, da se
število dni, ko so bile presežene maksimalne koncentracije ne zmanjšuje, pa tudi povprečja
imisijskih vrednosti NOx se ne zmanjšujejo.
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Karta 7: Območja, kjer so v večletnem povprečji presežene MDK SO2 in NOx
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SO2 (380 mikrog/m3)
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Vir: http://go.hrw.com/atlas/norm-htm/bulgaria.htm
Meritve inhalabilnih delcev se izvajajo na 41 merilnih mestih. Najvišja 24-urna koncentracija
znaša 30 mikrog/m3 oz. 42 mikrog/m3 z dovoljenim odklonom, mejna vrednost pa znaša 50
mikrog/m3 oz. 70 mikrog/m3 z odklonom. Srednje letne koncentracije so presežene takrat, ko
so v času enega koledarskega leta vrednosti koncentracij 25 krat presegajo 50 mikrog/m3.
V večletnem povprečju so bile maksimalne koncentracije zabeležene v mestih Sofija, Vraca,
Pernik, Varna, Plovdiv in Montana. Inhalabilni delci predstavljajo v Bolgariji največji
problem, saj so 24- urne koncentracije občasno povišane na vseh merilnih mestih, največkrat
pa so bile presežene v Sofiji na merilnem mestu Gara Jana (bližina metalurškega obrata
Kremikovci), kjer povprečna leta koncentracija znaša 230 mikrog/m3, maksimalna izmerjena
vrednost pa znaša 571 mikrog/m3. V ostalih mestih pa so koncentracije presežene predvsem
zaradi intenzivnega prometa.
Povprečna koncentracija inhalabilnih delcev se sicer ne zmanjšuje, zmanjšuje pa se število
dni, ko so bile presežene maksimalne koncentracije.
Ozon se meri na 20 merilnih postajah. Meritve tega kazalca niso ves čas potekale, zato ni
mogoče podati trenda. Dostopni so bili samo podatki o maksimalnih vrednostih za leti 2001 in
2004. Če primerjamo ti dve leti, ugotovimo, da so mejne vrednosti 110 mikrog/m3 povišane
na več merilnih postajah v mestih Sofija, Ruse, Plovdiv, Dimitrovgrad, Burgas, Devnja in
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Vraca. V primerjavi z letom 2001 se zvišujejo maksimalne urne koncentracije. Maksimalna
urna koncentracija leta 2004 je bila izmerjena v mestu Ruse in je znašala 663 mikrog/m3
(NSI, 2006).
Tabela 4: Maksimalne koncentracije ozona (2004)
Maksimalna koncentracija
ozona (mikrog/m3)

Merilno mesto

Ruse - Vazraždane 663
Devnja - Izvorite

249

Svištov

240

Sofija
most

–

Orlov

Dimitrovgrad
Rakovski

-

219
186

Ruse – Hl. maja

180

Sofija - Družba

179

Ruse - RIOSV

169

Plovdiv
Evmolpija

-

Silistra

166
161

Vir: IAOS, 2006
V primerjavi z obdobjem pred letom 1990 so se v Bolgariji zmanjšale emisije vseh polutantov
zaradi prestrukturiranja in zmanjšanja proizvodnje v industriji. Kljub temu pa stanje ni
zadovoljivo, saj so se zaradi gospodarske rasti nekatere emisije začele povečevati.
Največ emisij prispeva SO2, čeprav so se te emisije najbolj zmanjšale (za okrog 50%).
Emisije SO2 so v letih ponovne rasti gospodarstva začele zviševati, vendar so kmalu zatem
spet začele upadati. K zmanjšanju emisij so pripomogle predvsem zmanjšana proizvodnja in
razžvepljevalne naprave na termoenergetskih objektih, ki proizvajajo največ emisij SO2.
Pričakovati je, da se bodo emisije rahlo še zniževale ali pa vsaj ostajale na sedanji ravni, saj so
v načrtu gradnje še več razžvepljevalnih naprav, za nekatere termoenergetske objekte pa je
predvideno postopno zaprtje. Kljub pozitivnemu trendu pa so pozimi zaradi neugodnih fizično
geografskih dejavnikov velikokrat presežene maksimalne imisijske vrednosti.
Emisije NOx naraščajo, kar je posledica povečevanja prometa in povečane uporabe dizelskih
goriv. Najbolj so obremenjene prometnice v večjih mestih in bližina termoenergetskih
objektov. Problem predstavljajo tudi velike koncentracije prašnih delcev, saj so imisijske
vrednosti teh snovi povišane praktično v celotni državi. Poleg prometa so osnovni vir prašnih
delcev mala kurišča, ki za ogrevanje uporabljajo predvsem premog. Zrak obremenjujejo tudi
povišane vrednosti troposferskega ozona, ki v poletnih mesecih skoraj vedno presegajo mejne
vrednosti. Mreža za učinkovito spremljenje koncentracij ozona še ni vzpostavljena, zato bo v
prihodnosti potrebno urediti tudi spremljanje tega polutanta.
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8.2. ONESNAŽENOST VODA
Odgovorna institucija za upravljanje z vodnimi viri je Ministrstvo za okolje in vode, ki je leta
2002 v Bolgariji ustanovilo štiri direktorate za upravljanje z vodnimi viri, ki so odgovorni za
spremljanje stanje voda:
-

Podonavsko hidrološko območje obsega 45 % državnega ozemlja in zajema porečje
reke Donave in njenih pritokov,
Črnomorsko hidrološko območje obsega 19 % državnega ozemlja in zajema reke, ki se
izlivajo v Črno morje,
Zahodno belomorsko območje obsega 12 % državnega ozemlja in zajema porečji rek
Meste in Strume,
Vzhodno belomorsko območje obsega 24 % državnega ozemlja in zajema porečja rek
Marice, Tundže in Arde.

Karta 8: Hidrološka območja v Bolgariji

Vir: http://go.hrw.com/atlas/norm-htm/bulgaria.htm
Skupna količina razpoložljive vode v Bolgariji znaša okoli 26,54 milijard m3. Reke
prispevajo slabih 47 %, jezera 26,5 % in podzemeljske vode slabih 27 %. Dejansko pa ima
Bolgarija na razpolago 19 433 milijonov m3 vode, oziroma 2 484 m3 na prebivalca, kar
Bolgarijo uvršča med države z nizko količino razpoložljive vode na prebivalca (Dončev,
2002). Za primerjavo se Slovenija, ki ima 9250 m3 razpoložljive vode na prebivalca, uvršča
med države s povprečno količino (Plut, 2000).
Vodni viri v Bolgariji pa niso enakomerno razporejeni po celotni državi. Glede na hidrološka
območja ima največ razpoložljive vode Vzhodno - belomorsko hidrološko območje (47%),
sledi mu Ponavsko hidrološko območje (29%), Zahodno – belomorsko območje (21%) in
Črnomorsko hidrološko območje (3%).
8.2.1. Vodna oskrba
Po letu 1991 se je količina načrpane vode z izjemo leta 1999 zmanjševala, predvsem zaradi
prestrukturiranja industrije in zviševanja cen vode. Od leta 2002 pa je že kaže trend
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povečevanja količine načrpane vode, vendar količina še vedno ne presega načrpane vode iz
leta 1991.
Graf 24: Količina načrpane vode v Bolgariji
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Vr: NSI, 2003 - 2006
Količina porabljene vode je zaradi izgub v vodnem omrežju manjša od načrpane in znaša
okoli 84 %. Poraba vode je leta 2004 znašala 5 401 milijonov m3, kar pomeni, da se je celotna
poraba v primerjavi z letom 1999 zmanjšala za dobrih 8 %. Največji porabnik vode je
energetika, saj se je v obdobju 1999 – 2004 za hlajenje porabljalo približno 78 % vse
porabljene vode. Kmetijstvo je v tem obdobju porabljalo okoli 3 % vode. Količina porabljene
vode je v kmetijstvu za namakanje leta 2004 znašala 171 milijonov m3 vode, kar v primerjavi
z letom 1999 predstavlja povečanje za 37 %.
Prav tako se je zmanjšala poraba vode v gospodinjskem sektorju, ki porablja okoli 7 % vode
(NSI, 2004).
Graf 25: Poraba vode po dejavnostih v Sloveniji (2001) in Bolgariji (2004)
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Leta 1990 je poraba vode v Bolgariji znašala 1 662 000 m3, kar je 217 litrov na prebivalca na
dan, do leta 2003 pa se predvsem zaradi povišanja cen zmanjšala na 95 litrov na prebivalca na
dan. Če primerjamo ta podatek z nekaterimi drugimi evropskimi državami vidimo, da
Bolgarija na prebivalca porabi precej manjšo količino vode, isti podatek za Slovenijo pa znaša
okrog 118 litrov vode na prebivalca na dan.
Graf 26: Dnevna poraba vode v EU in izbranih evropskih državah
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Gospodinjstva v mestih porabljajo povprečno 99 litrov vode na prebivalca na dan, na
podeželju pa 86. Največ vode porabi prebivalstvo v Jugozahodnem območju – 123 litrov na
dan, najmanj pa v Severovzhodnem območju – 79 litrov na dan. Vzrok za takšno stanje je
delno cena vode, ki po vsej državi ni enaka. Podatki kažejo, da je v Jugozahodnem območju,
kjer je cena vode najnižja, tudi poraba najvišja, medtem, ko so cene vode najvišje v
Severovzhodnem območju in za več kot 200 % presegajo tiste v Jugozahodnem območju.
Drug vzrok za razlike v porabi vode med območjema pa je občasno pomanjkanje vode v
Severovzhodnem območju, še posebej poleti. Najnižje so cene vode v Sofiji, kjer je tudi
poraba med najvišjimi v državi in znaša 147 litrov na prebivalca na dan. Izjemo predstavljajo
nekatere občine v Jugovzhodnem območju, ki imajo zaradi razvitega turizma ob Črnem morju
najvišjo porabo, saj za občino Primorsko znaša poraba 201, za občino Nesebar 161 in za
občino Carevo 152 litrov vode na dan na prebivalca.
Tabela 5: Poraba vode na prebivalca v Bolgariji
Poraba vode na preb.
Območja za planiranje l/ preb/dan
mesta vasi skupaj
Severozahodno
81
93
86
Severno osrednje
93
100 95
Severovzhodno
81
75
79
Jugovzhodno
85
91
87
Južno osrednje
84
79
82
Jugozahodno
129
92
123
SKUPAJ
99
86
95
Vir: NSI, 2006
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8.2.2. Vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Za oskrbo z vodo so pomembni podatki, ki kažejo delež prebivalstva, priključenega na
vodovodno omrežje. Delež bolgarskega prebivalstva, priključenega na vodovodno omrežje, je
visok, saj znaša 98,8 %. V mestih znaša ta delež skoraj 100 %, na podeželju pa 96,2 %.
Izjemo predstavljajo le tri večja območja: Kardžali, Razgrad in Smoljan, kjer je le okoli 93 %
prebivalstva priključenega na vodovodno omrežje (OPRD, 2005).
Tabela 6: Delež prebivalstva, priključenega na vodovodno omrežje v Bolgariji
% preb., priključenega
Območja za planiranje na vodovodno omrežje
mesta vasi skupaj
Severozahodno
100
96,3 98,5
Severno osrednje
100
98,6 99,6
Severovzhodno
100
98,8 99,6
Jugovzhodno
100
99,2 99,8
Južno osrednje
100
93,4 97,7
Jugozahodno
100
93,5 98,8
SKUPAJ
100
96,2 98,8
Vir: NSI, 2006
Kljub visokemu odstotku prebivalstva, priključenega na vodovodni sistem, pa problem
predstavlja zastarelost vodovodnega sistema, saj je kar 88 % bilo zgrajenega med leti 1960 in
1980, poleg tega pa so cevi zgrajene iz azbesta in jekla. Zaradi tega je učinkovitost
vodooskrbe nizka, velike so izgube vode, povečujejo pa se tudi verjetnosti nesreč.
Medtem, ko je delež prebivalstva, priključenega na vodovodni sistem dokaj visok, pa znaša
delež prebivalstva, priključenega na kanalizacijsko omrežje 69,2 %, obstajajo pa velike
razlike med posameznimi območji. V Jugozahodnem območju, kjer živi četrtina vsega
prebivalstva, ta delež znaša 87,2 %, v Severozahodnem, kjer živi le 6,7 % vsega prebivalstva,
pa le 52,9 %. Največji delež je na širšem območju glavnega mesta in znaša 94,3 %, v ostalih
večjih mestih znaša ta delež 80,5 %, v srednje velikih pa 72,9 %. Če pa upoštevamo samo
mesta, je ta delež dokaj visok, saj znaša 95 %, medtem ko je ta delež za podeželje izjemno
nizek, saj v povprečju znaša le 9,6%.
Prav tako je nizek delež prebivalstva, ki je priključen na čistilne naprave. Državno povprečje
znaša 39,9 %, od tega je 95 % biološkega čiščenja. Ponovno so opazne velike razlike med
območji, saj za Jugozahodno območje znaša delež 65,9 %, za Severozahodno pa 14,1 %. Pri
tem kazalcu pa se pojavijo še večje razlike med mesti in podeželjem, saj za mesta ta delež
znaša 56,5 %, za podeželje pa le 1,5 %. Naslednja tabela prikazuje delež prebivalstva,
priključenega na kanalizacijsko omrežje in na čistilne naprave po območjih za planiranje,
delež prebivalstva v posameznem območju in delež mestnega prebivalstva.
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Tabela 7: Delež prebivalstva, priključenega na vodovodno omrežje in čistilne naprave v
Bolgariji
% preb., priključenega
Območja za planiranje na kanalizacijsko omrežje
mesta
vasi
skupaj
Severozahodno
89,9
----52,9
Severno osrednje
87,6
0,8
59,7
Severovzhodno
94,3
7,8
63,2
Jugovzhodno
93,2
5,5
65,6
Južno osrednje
96,1
5,2
64,9
Jugozahodno
99,3
34,9 87,2
SKUPAJ
95
9,6
69,2
Vir: NSI, 2006

% prebivalstva, priključenega
na čistilne naprave
mesta
vasi
skupaj
23,9
----14,1
31,8
0,1
21,6
75,6
4,4
50,0
63,0
2,1
43,8
32,1
----21,1
80,6
2,2
65,9
56,5
1,5
39,9

Leta 2004 je bilo v Bolgariji le 56 čistilnih naprav. Večina se jih nahaja ob Črnem morju, saj
jih je 16 na širšem območju Varne, 11 na širšem območju Burgasa in v porečjih rek Marice,
Iskar in Strume, v glavnem mestu pa sta čistilni napravi dve. Leta 2004 je količina vseh
odpadnih vod znašala 4,6 mio m3, delež prečiščenih vod pred izpustom v reke pa se je v
primerjavi z letom 1998, ko je znašal 59 %, leta 2004 zvišal na 79,15 %. Najmanj prečiščenih
odpadnih vod (pod 10 %) je bilo na širših območjih Vidina, Jambola, Smoljana, Šumna,
Targovišta in Blagoevgrada, največ prečiščenih vod pa je bilo v Sofiji, Plovdivu in Dobriču,
kjer je bilo prečiščenih 83 % odpadnih vod, večina jih je bilo biološko prečiščenih. Po
porečjih je bilo najslabše stanje ob rekah Osam, Kamčija in Mesta, kjer kar 87 % odpadnih
vod ni bilo prečiščenih.
V zadnjih letih se je količina odpadnih vod močno povečala, kar je predvsem posledica
povečane količine odpadnih vod v industrijskem sektorju.
Graf 27: Količina odpadnih voda v Bolgariji v obdobju 1999 – 2004 (v 1000 m3)
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V zadnjih letih se je povečal tudi izpust odpadnih vod, v primerjavi z letom 2002 pa se je
nekoliko povečal delež prečiščenih odpadnih vod in je leta 2004 znašal slabih 80%.
Graf 28: Količina izpuščenih odpadnih voda v Bolgariji v obdobju 1999 - 2004
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Graf 29: Delež prečiščenih odpadnih voda v Bolgariji v obdobju 1999 – 2004
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Po hidroloških območjih je bilo največ odpadnih vod v Podonavskem območju, ki proizvaja
kar 80 % odpadnih vod, sledi mu Črnomorsko območje s 14 %, Vzhodno - belomorsko s 5 %
in Zahodno - belomorsko z 1 % odpadnih vod (Zelena kniga na Balgarija, 2006).
V Sloveniji je stanje veliko boljše, saj je leta 2000 delovalo 115 čistilnih naprav. Delež
prebivalstva, priključenega na kanalizacijsko omrežje je zaradi razpršene poselitve nižji in
znaša 53 %, kanalizacija pa se je s čistilno napravo zaključila le pri 30 % prebivalstva
(Poročilo…, 2002), vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da ima Slovenija večji delež
terciarnega čiščenja kot Bolgarija. V Bolgariji še vedno prevladuje sekundarno čiščenje,
medtem, ko je delež terciarnega čiščenja zanemarljiv. Stanje se kljub povečevanju čistilnih
naprav slabša, saj je vedno več odpadnih vod, ki se neprečiščene ali slabo prečiščene vračajo
nazaj v reke. Problem predstavlja še dejstvo, da so nekatera večja mesta – Blagoevgrad,
Vidin, Kardžali, Ruse, Loveč, Silistra, Pazardžik, Targovište, Haskovo in Jambol še vedno
brez čistilnih naprav.
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8.2.3. Kvaliteta vode v bolgarskih rekah
Kvaliteta vode se v Bolgariji meri na 253 merilnih postajah, najpomembnejši kazalci pa so
raztopljen kisik, biološka potreba po kisiku, amonijev dušik, nitratni dušik, fosfati, težke
kovine in druge raztopljene snovi. Glede na hidrološka območja se na Podonavskem območju
nahaja 82 merilnih postaj, na Črnomorskem 73, na Vzhodno belomorskem 72 in na Zahodno
belomorskem 26 merilnih postaj.
Za večino kazalcev se v zadnjih letih so vrednosti posameznih kazalcev približno enaki,
ponekod je opazno rahlo izboljšanje, ponekod pa poslabšanje. Gledano v celoti, je najslabše
stanje v Črnomorskem območju, kjer so vsi kazalci najbolj neugodni.
Visoke vrednosti biološke potrebe po kisiku imajo vrsto negativnih posledic za vode in vodne
ekosisteme, saj kažejo na organsko onesnaženost, ki je posledica izpusta neprečiščenih ali
slabo prečiščenih odpadnih vod. V zadnjih letih je glede na ta kazalec opazno rahlo
izboljšanje, saj so se vrednosti nekoliko znižale zaradi večjega števila čistilnih naprav, kljub
temu pa so vrednosti višje kot v Sloveniji in zahodnoevropskih državah.
Tabela 8: Vsebnost raztopljenega kisika, BPK5, amonijevega dušika, nitratnega dušika in
fosfatov po hidroloških območjih za leti 2002 in 2003
Kazalec

(mg/l)
Raztopljen
kisik
BPK 5
Amonijev
dušik
Nitratni
dušik
fosfati

Podonavsko
območje

Črnomorsko
območje

Zahodno
belomorsko
območje
2002
2003
6.0
6.0

Normativ

2003
3.1

Vzhodno
belomorsko
območje
2002 2003
4.5
4.5

2002
5.5

2003
5.5

2002
3.1

6.2
1.5

7.3
1.6

13.2
4.5

10.6
3.8

9.8
1.5

4.7
0.9

6.8
1.0

4.9
0.5

6.0
0.1

4.1

5.2

4.9

3.9

2.7

2.8

2.7

2.4

1.5

1.4

1.6

1.6

1.6

1.8

1.3

1.4

1.1

0.1

6.2

Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2004, 2005
Koncentracije nitratov so zaenkrat še nizke in so zaradi manj intenzivnega kmetijstva nižje
kot v zahodnoevropskih državah. V 90. letih se je zaradi zmanjšane industrijske proizvodnje
in uporabe umetnih gnojil v kmetijstvu kakovost vodotokov izboljšala, vendar pa je še veliko
onesnaženih predelov rek, predvsem v okolici večjih mest, ki nimajo urejenega čiščenja
odpadnih vod in na območjih, za katera je značilno rudarjenje.
Prisotnost težkih kovin je rezultat industrijske dejavnosti in slabo prečiščenih odpadnih vod,
pa tudi meteornih vod, še posebej na tistih območjih, kjer poteka intenziven promet. Meritve
so pokazale, da srednje letne koncentracije težkih kovin v glavnem ne presegajo dovoljenih
vrednosti. Onesnaženost je zgoščena na omejenih vročih točkah po toku navzdol od mest in
industrijskih območij ter področij rudarjenja. Razen na teh vročih točkah je kakovost vodnih
virov relativno dobra.
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Tabela 9: Dovoljene vrednosti težkih kovin v vodi (mg/l)
Cink
pod 1
Svinev pod 0,1
Kadmij pod 0,001
Nikelj pod 0,05
Baker
pod 0,1
Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
Najbolj onesnaženi deli rek s težkimi kovinami so naslednji:
- reka Iskar pri naselju Kurilo blizu Sofije, kjer so zabeležili povišane koncentracije svinca, v
glavnem zaradi bližnjega metalurškega obrata v Kremikovcih
- v reki Marici pri Plovdivu so izmerili povišane vrednosti kadmija, saj se v tem mestu nahaja
industrijski obrat za predelavo kovin
- v reki Provadijska pred Varno, kjer so v naseljih v zaledju zgoščene kemična industrija in
termoenergetski objekti, so zabeležili povišane koncentracije svinca,
- v reki Topolnici, ko zapusti mesto Pirdop, so izmerili povišane koncentracije bakra in niklja,
saj se na tem območju nahaja eden izmed večjih metalurških objektov in proizvodnje kovin
- v okolici Pazardžika so v reki Luda Jana pri naselju Rosen, kjer se nahaja rudnik barvnih
kovin, izmerili povišane koncentracije bakra.
Čeprav se stanje površinskih voda izboljšuje, pa se večina bolgarskih rek uvršča v nižje
razrede. V porečjih rek Podonavskega hidrološkega območja prevladujejo reke, ki se
uvrščajo v tretji razred, v prvi in drugi razred se uvrščajo le reke v svojem zgornjem toku.
Graf 30: Stanje voda po kategorijah v Podonavskem območju
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Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
Najbolj onesnaženi so naslednji deli rek:
reka Donava pri mestu Lom po izlivu reke Lom,
reka Iskar od Sofije,
reka Lesnovska zaradi metalurškega obrata v Kremikovcih,
reka Malak Iskar od rudnika Elacite in mesta Etropole, kjer onesnažuje reko rudnik
bakra in komunalne odpadne vode iz mesta Etropole,
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posamezni odseki reke Jantre, kjer največji delež proizvajajo komunalne in
industrijske odplake mest Veliko Tarnovo in Gorna Orjahovica,
reka Popovski Lom od mesta Popovo je močno onesnažena, saj ni zgrajenih čistilnih
naprav za komunalne in industrijske odpadne vode,
Rusenski Lom v mestu Ruse in izliv te reke v Donavo; na tem območju prav tako ni
zgrajenih čistilnih naprav za komunalne in industrijske odpadne vode.
Karta 9: Onesnaženi deli rek v Podonavskem območju

Vir: Zelena kniga..., 2006
V porečjih Črnomorskih rek prav tako prevladujejo reke, ki se uvrščajo v tretji razred.
Najmanj sta onesnaženi reki Kamčija in Luda Kamčija, ki se v zgornjem toku uvrščata v prvi
do drugi razred, po izlivu reke Vrane pa se reka Kamčija uvršča v tretji razred. Južni
črnomorski pritoki, še posebej reki Pusokastrenska in Ajtoska, kakor tudi reka Provadijska, ki
sodi med severne črnomorske pritoke, pa so že močno onesnaženi in se v spodnjem toku
uvrščajo v četrti razred. Značilno za te reke je, da imajo nizke pretoke, najmanj vode pa
poleti, zato so samočistilne sposobnosti teh rek nizke, ob sušah pa nekatere reke tudi
presahnejo.
Graf 31: Stanje voda po kategorijah v Črnomorskem območju
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Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
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Najbolj onesnaženi deli rek so:
reka Provadijska od naselja Kaspičan do izliva v Beloslavsko jezero, onesnaženje pa
je največje zaradi komunalnih odpadnih vod iz naselij Kaspičan, Novi Pazar in
Provadija,
organsko onesnaženje obremenjuje reko Kamčijo zaradi več točkovnih virov, od
katerih so najpomembnejši mesto Šumen, od katerega poteka onesnaževanje preko
reke Porojna. V porečju reke Kamčije so močno onesnažene tudi reka Vrana od mesta
Targovište in reka Porojna od mesta Šumen do izliva v reko Kamčijo,
reka Stara je močno onesnažena zaradi komunalnih odplak in kmetijskega ter
industrijskega onesnaževanja do izliva v reko Kamčijo,
reka Ajtoska od mesta Ajtos do izliva v Burgaško jezero,
reka Sredecka od mesta Sredec do izliva v reko Goljamata.

Karta 10: Onesnaženi deli rek v Črnomorskem območju

Vir: Zelena kniga…, 2006
V Vzhodno - belomorskem območju trend že nekaj let kaže na postopno slabšanje kakovosti
rek, saj se vsako leto starim vročim točkam pridružijo nove. Najbolj onesnažena je reka
Topolnica, medtem ko je stanje nekoliko boljše v porečju reke Marice, kjer se reke uvrščajo v
drugi do tretji razred. V primerjavi s prejšnjimi leti stanje ostaja približno enako za reko
Tundžo, osnovni problem še vedno predstavljajo komunalne odplake in neprečiščene
industrijske vode. Nekoliko pa se je izboljšalo stanje reke Arde, saj se je kvaliteta vode v
zgornjem toku v zadnjih letih nekoliko izboljšala.
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Graf 32: Stanje voda po kategorijah v Vzhodno – belomorskem območju
Stanje voda po kategorijah v Vzhodno belomorskem območju
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Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
Najbolj onesnaženi so naslednji deli rek:
reka Marica po izlivu reke Luda Jana,
reka Luda Jana je onesnažena od mesta Panagjurište zaradi komunalnih in
industrijskih odplak,
reki Zlatiška in Pirdopska sta onesnaženi zaradi metalurške dejavnosti v naseljih
Pirdop in Čelopeč,
Topolnica, ki je po izlivu rek Zlatiška in Pirdopska in izlivu odpadnih industrijskih
vod iz naselja Čelopeč onesnažena s težkimi kovinami, saj se tam nahaja rudnik bakra,
reka Elšiška je onesnažena s težkimi kovinami od rudnika v naselju Panagjurište do
izliva v reko Topolnico,
reka Čepelarska od industrijskih mest Asenovgrad in Plovdiv,
reka Asenovska od mesta Sliven zaradi odpadnih komunalnih in industrijskih vod,
reki Haskovska in Harmanlijska, v katero se reka Haskovska izliva; onesnaženje pa je
posledica komunalnih in industrijskih odplak iz mesta Haskovo.
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Karta11: Onesnaženi deli rek v Vzhodno – belomorskem območju

Vir: Zelena kniga…, 2006
Najmanj so onesnažene reke Zahodno - belomorskega območja. Reke v porečju reke Meste
se uvrščajo v prvi in drugi razred, reke v porečju reke Strume pa v drugi do tretji razred. Reka
Struma se v zgornjem toku do Pernika uvršča v prvi razred. V primerjavi s prejšnjimi leti se
izboljšuje kakovost voda v porečju reke Meste, medtem ko je kakovost v porečju reke Strume
približno enaka kot prejšnja leta.
Graf 33: Stanje voda po kategorijah v Zahodno – belomorskem območju
Stanje voda po kategorijah v Zahodno - belomorskem
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Najbolj onesnaženi so naslednji deli rek:
reka Mesta od mesta Razlog zaradi komunalnih in industrijskih odplak, predvsem
zaradi papirne industrije,
reka Struma od mest Pernik in Blagoevgrad, predvsem zaradi neprečiščenih
komunalnih vod, saj v Blagoevgradu še vedno ni zgrajene čistilne naprave,
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reka Džerman zaradi termoelektrarne Bobov dol in zaradi komunalnih in industrijskih
odplak naselje Dupnica,
reka Blagoevgradska Bistrica od mesta Blagoevgrad, onesnaženje pa je še toliko večje
zaradi nizkih poletnih pretokov, pogosto pa reka tudi presahne,
reka Sandanska Bistrica od mesta Sandanski,
reka Strumešnica zaradi neprečiščenih komunalnih in industrijskih odplak mesta
Petrič.
Karta 12: Onesnaženi deli rek v Zahodno – belomorskem območju

Vir: Zelena kniga…, 2006
Stanje voda se v Bolgariji bistveno ne izboljšuje. Najbolj so onesnažene reke na jugovzhodu
in vzhodu države, saj so reke večinoma kratke, tečejo po ravninah in imajo zato majhne
pretoke. Samočistilne sposobnosti rek še dodatno zmanjšuje majhna količina padavin, ki je na
teh območjih najnižja v državi, pa tudi veliko izhlapevanje v poletnih mesecih. Za reke, ki se
izlivajo v Črno morje pa je še značilno, da poleti presahnejo. Največji problem še vedno
predstavlja premajhna količina prečiščenih komunalnih in industrijskih odpadnih vod. Zato je
visok delež rek, ki se uvršča v tretji in četrti kakovostni razred, saj njihov delež znaša 60 %. V
Sloveniji je stanje rek občutno boljše, saj se le 30 % rek uvršča v tretji in četrti kakovostni
razred, od tega pa se jih le 5 % uvršča v četrti kakovostni razred (Poročilo …, 2002).
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8.2.4. Podzemne vode
Monitoring za podzemne vode se izvaja na 211 merilnih mestih. Vsebnost nitratov se meri od
dva do štirikrat letno, vsebnost pesticidov pa enkrat letno. Medtem, ko se količine pesticidov
zaenkrat še pojavljajo v omejenih količinah, pa se najpogosteje pojavljajo povišane vrednosti
nitratov. Podatki so predstavljeni glede na prag za onesnaževanje, ki znaša 30 mg/l.
Vsebnost nitratov se v zadnjih nekaj letih ni bistveno spremenila in zaenkrat v večji meri še
ne ogroža kakovosti podzemnih voda. Lokalno pa se pojavljajo povečane količine, predvsem
na območjih z intenzivnejšim kmetijstvom in v okolici večjih mest.
Prag za onesnaževanje z nitrati presegajo kmetijska območja v:
-

Podonavskem hidrološkem območju ob reki Jantri in Ogosti, lokalno pa so povišani
nitrati tudi v Dobrudži. Kaže se postopen trend zviševanja nitratov v podzemni vodi,
saj se je v primerjavi s prejšnjimi leti vsebnost nekoliko zvišala, delež podzemnih
voda, kjer so bile zabeležene koncentracije nitratov nad 30 mg/l, pa se je povečal na
25 %,

-

v Črnomorskem hidrološkem območju je vsebnost nitratov najbolj povečana v južnem
delu na območju reke Kamčije, medtem ko je v severnem delu ob reki Provadijski
manj merilnih mest s koncentracijo nitratov 30 mg/l. V zadnji letih je opazen trend
postopnega zniževanja nitratov v podzemni vodi, saj se je v primerjavi s prejšnjimi leti
vsebnost nekoliko znižala. Leta 2004 je delež podzemnih voda, kjer so bile izmerjene
koncentracije nitratov nad 30 mg/l, znašal 19 %,

-

v Vzhodnem belomorskem območju so presežene vrednosti nitratov zabeležili v
okolici večjih mest in kmetijskih območjih z intenzivnejšo pridelavo, stanje pa v
primerjavi s prejšnjimi leti kaže rahlo naraščanje; leta 2004 se je delež podzemnih
voda, kjer so bile izmerjene koncentracije nitratov nad 30 mg/l, povečal na 25 %,

-

najmanjše je obremenjevanje z nitrati v Zahodno - belomorskem območju, kjer se
povečana vsebnost nitratov pojavlja le na treh merilnih mestih v Kjustendilski kotlini,
stanje pa se v zadnjih letih izboljšuje. Leta 2004 je delež podzemnih voda, kjer so bile
izmerjene koncentracije nitratov nad 30 mg/l, znašal 11 % (NSI, 2006).

Tabela 10: Delež podzemnih voda v Bolgariji, kjer so bile izmerjene koncentracije nitratov
nad 30 mg/l (l. 2004)
Podonavsko območje
Črnomorsko območje
Vzhodno belomorsko območje
Zahodno belomorsko območje

25 %
19 %
25 %
11 %

Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
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8.2.5. Morje
Črno morje je zaradi svoje zaprtosti še posebej občutljiv ekosistem, ki ima omejene
samočistilne sposobnosti. Najbolj je ogroženo zaradi neprečiščenih odpadnih voda, ki jih reke
vnašajo v morje, še posebej Donava, ki prinaša vanj onesnaženo vodo iz osmih držav z
razvitima industrijo in kmetijstvom (Paskaleva et al, 1998). Drug vir onesnaževanja
predstavljajo nesreče, še posebej razlitja nafte.
V Bolgariji sta se ob obali Črnega morja razvili dve večji industrijski območji: na severu na
območju mest Varna – Devnja, na jugu pa na območju mest Burgas – Kameno. V Devnji se je
razvila predvsem kemična industrija, v Varni pa ladjedelniška. Med obema mestoma pa se
nahaja termoelektrarna Varna. Za južno območje pa je značilna predvsem petrokemična
industrija v Burgasu, ki je v preteklosti močno onesnaževala Črno morje, saj je v polmeru 30
kilometrov od tovarne odmrlo vso rastlinstvo in živalstvo. Nadzor nad odplakami iz tovarne
in tankerji, ki vozijo nafto v rafinerijo, je onesnaženje zmanjšal in onesnaženo območje zožil
na Burgaški zaliv. K temu pripomorejo tudi morski tokovi v zalivu, ki nesnage ne odnašajo na
odprto morje. Poleg industrijskih dejavnosti okolje obremenjuje še masovni turizem, ki je
razvit ob celotni obali (Carter, 1993).
Z namenom, da bi Črno morje zaščitili pred nadaljnim onesnaževanjem, je leta 1992 šest
držav podpisalo Konvencijo o varovanju Črnega morja, med njimi tudi Bolgarija. Konvencija
predpisuje ukrepe na treh področjih:
-

spremljanje stanja onesnaženosti na območjih držav podpisnic Konvencije,
spremljanje stanja odlagališč odpadkov,
skupni ukrepi v primeru nesreč, kot je na primer razlitje nafte.

Naslednje leto so v Odesi sprejeli Deklaracijo o varovanju Črnega morja, istega leta pa še
Okoljski program, ki je izboljšal spremljanje stanja. Morje je bilo v preteklosti veliko bolj
onesnaženo, nato se je v 90. letih zmanjšalo, v zadnjih letih pa se stanje ni bistveno
spremenilo, saj so ravni polutantov približno enake.
Tabela 11: Ravni polutantov v Črnem morju (l. 2004)
Nitritni dušik
0,001 – 0,2 mg/l
Amonijev dušik 0,01 – 0,65 mg/l
Fosfor
0,001 – 1,15 mg/l
Nitratni dušik
0,1 – 5 mg/l
Vir: Zelena kniga na Balgarija, 2006
Maksimalne vrednosti amonijevega dušika in fosforja so bile izmerjene na merilnem mestu
pri Balčiku severno od Varne, ob ustju reke Kamčije in v mestu Sozopol (Zelena kniga na
Balgarija, 2004). Povišane vrednosti pri mestu Balčik so posledica onesnaženih rek Donave,
Dnepra in Dnestra, medtem ko so vrednosti pri ustju reke Kamčije povišane zaradi
onesnaženosti reke same.
V poletnih mesecih se pojavljajo zmanjšane količine raztopljenega kisika, kar je posledica
povečane biološke aktivnosti, povečane koncentracije BPK5 pa so posledica povečane
človekove dejavnosti, pri kateri pa ima veliko vlogo turizem.
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8.3. PRSTI
V Bolgariji do sedaj še niso sprejeli nobenega zakona in konkretnih ukrepov, ki bi se
neposredno nanašali na prsti. Obstajajo le zakoni in ukrepi (na primer za kmetijstvo), ki se le
posredno tičejo prsti.
Ker so do leta 2004 o onesnaženosti prsti obstajale le ocene, ki so jih nekoliko posploševali na
osnovi drugih rezultatov raziskav (npr. za zrak in vode), v Bolgariji velikokrat prikazujejo
stanje prsti kot dobro. Pri tem izpostavljajo zmanjšano porabo mineralnih gnojil in pesticidov
ter zmanjšane količine emisij v primerjavi z obdobjem pred letom 1990, kar je sicer res
pozitivno, vendar pri tem pozabljajo, da nevarne snovi v prsteh, bolj kot v katerem drugem
pokrajinskem elementu, lahko ostajajo več desetletij. Po ocenah nekaterih tujih organizacij
(npr. FAO), naj bi bilo okrog 20 % prsti v Bolgariji tako ali drugače onesnaženih.
Poleg onesnaženosti prsti so v Bolgariji prisotni še trije degradacijski procesi: erozija,
zakisovanje in zasoljevanje.
8.3.1. Erozija
Občutljivost prsti za vodno erozijo je odvisna od:
-

lastnosti prsti
površja
podnebja
vegetacije

Kot odločilni pa se kažejo tudi vplivi človeka:
- način kmetovanja, pri katerem erozijo pospešuje predvsem oranje pravokotno na smer
plastnic in uporaba pretežke in neustrezne mehanizacije
- prekomerna paša in sečnja gozdov, ki uničujeta vegetacijo in s tem korenine, kar
povečuje površinsko odtekanje vode
- gradbeni posegi, pri katerih je prst podvržena zbitju (Repe, 2002).
Zaradi neustreznega upravljanja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi predstavlja erozija
največji problem že od sredine 70. let. Erozijo v gorskih območjih so povzročili predvsem
goloseki, kar je povečalo površinski odtok vode in posledično tanjšanje sloja prsti. Na
kmetijskih območjih pa je erozijo pospešila pretežka in neprimerna kmetijska mehanizacija in
intenzivna obdelava. V Bolgariji se že nekaj desetletij borijo proti eroziji, vendar se količina
izgubljene prsti povečuje. Erozivnim procesom naj bi bilo izpostavljeno 64 % celotnega
ozemlja, predvsem zaradi padavinskega režima in kar 78 % obdelovalnih zemljišč, erozija pa
naj bi bila tudi poglaviten dejavnik pri opuščanju kmetijskih zemljišč. Površje Bolgarije je v
glavnem hribovito, saj je ravnega površja in območij z naklonom manj kot 3 stopinje le 16 %,
medtem ko ima 55,3 % površja naklon 3 – 12 stopinj. Za desetino površja naj bi bilo značilno,
da se letno izgublja kar 100 ton prsti na ha, za petino površja pa 40 – 100 ha prsti letno. Od
tega eno četrtino predstavljajo obdelovalna zemljišča, kjer se letno izgubi približno 5 ton prsti
na ha. Ocena srednje letne izgube prsti zaradi erozije znaša 32 milijonov ton (Ruseva, 2006).
Najbolj ogrožena območja so severna in južna pobočja Stare planine in hribovita območja,
ogrožena pa so tudi ravninska območja, kjer sicer ne bi pričakovali erozije. To so predvsem
kmetijska območja na severovzhodu in vzhodu države (okraja Ruse in Dobrič), kjer je erozija
posledica podnebnih razmer (daljša sušna obdobja, neenakomerna razporeditev in intenziteta
padavin), pomemben delež pa prispeva tudi človek s pretirano pašo.
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Karta 13: Potencialna ogroženost zaradi erozije v Bolgariji

Vir: Ruseva, 2006
Bolgarijo pa ogroža tudi vetrna erozija, saj naj bi bila zaradi nje ogrožena kar tretjina
obdelovalnih zemljišč. V nasprotju z vodno erozijo, je vetrna erozija največja na obsežnih
ravninah v nerazgibanem svetu z malo padavinami, na poraslih površinah pa je ni (Repe,
2002). Največ območij ogroženih zaradi vetrne erozije je v severnem delu države, kjer so
obsežna kmetijska zemljišča in nizek delež površin, poraščenih z gozdom. Najbolj ogrožena
so območja v okrajih Vraca, Montana, Pleven, Razgrad, Veliko Trnovo in Dobrič, pa tudi
območja, ki se nahajajo južno od Stare planine – območja okrajev Sliven, Jambol in Burgas.
V Sloveniji je vetrna erozija manj izrazit pojav, potencialne možnosti za to obliko degradacije
pa so v Vipavski dolini. Na tem območju so v začetku 80. let izvedli obsežna
hidromelioracijska opravila, pri čemer so bile odstranjene žive meje, travniki pa so bili
spremenjeni v obdelovalna zemljišča. Bolj pogost pojav je vodna erozija, ki pa se zmanjšuje,
saj je bilo mnogo obdelovalnih zemljišč na strmem reliefu spremenjenih v travnike, nekatera
območja pa se zaraščajo z gozdno vegetacijo. Nevarnost novih erozijskih žarišč predstavljajo
goloseki in neustrezna izvedba kmetijskih del (Poročilo,… 1996).
8.3.2. Zasoljevanje in zakisovanje
Druga dva procesa, ki ogrožata prsti v Bolgariji sta zasoljevanje in zakisovanje prsti. Razlogi
za zasoljevanje so tako globalni, kot lokalni. Med globalne uvrščamo neugodne klimatske in
hidrološke razmere, kot so na primer zmanjševanje količine padavin, povečevanje sušnih
obdobij, nizki pretoki rek in majhna vodnatost rek. Med lokalne pa lahko uvrstimo namakanje
zemljišč z visoko mineralizirano vodo.
Tako se zasoljene površine pojavljajo na nekaterih območjih z bolj intenzivno obliko
kmetijstva, kjer morajo kmetijske površine namakati, situacijo pa poslabšuje tudi presežek
izhlapevanja nad padavinami v določenih obdobjih. Proces zasoljevanja pa je pogost tudi v
depresijskih oblikah, kjer se podzemna voda nahaja blizu površine, saj se talna voda, nasičena
s solmi, kapilarno dviga skozi profil in izhlapi, soli pa se kopičijo v prsti (Lovrenčak, 1994).
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V Bolgariji naj bi bilo zaradi procesov zasoljevanja ogroženih 35 000 ha obdelovalnih
površin, najbolj ogrožena pa so območja ob Črnem morju, na Donavski ravnini in širšem
območju Trakijske nižine (Zelena kniga na Balgarija, 2006).
Zasoljevanje prsti so v Bolgariji začeli spremljati leta 2002, podatki pa so na voljo za 12
merilnih mest:
- v severovzhodni Bolgariji se nahajata 2 merilni mesti (Novgrad v bližini mesta Ruse in
Devnja v neposredni bližini Črnega morja),
- v jugovzhodni Bolgariji 4 merilna mesta (Rudnik in Kamenar v okolici Burgasa ob Črnem
morju, Straldža v okolici mesta Jambol in Kermen v okolici mesta Sliven),
- v severni Bolgariji se nahajajo 3 merilna mesta: Brest in Dabovan ob Donavi in Zagražden v
okolici mesta Pleven)
- v južni Bolgariji se nahajajo 3 merilna mesta: Plovdiv, Jasno pole in Belozem, ki se nahajata
v bližina mesta Plovdiv).
Prsti imajo visoko vsebnost soli, največ območja ob Črnem morju, kjer je bližina slane vode.
Te prsti se uvrščajo v skupino solončakov, saj je prisotno močno izhlapevanje vode, ki je
poleti večje od padavin. Prsti na ostalih merilnih mestih se uvrščajo v skupino soloncev, kar
pomeni, da ta prst vsebuje nekoliko manjšo količino soli, saj v bližini ni morske vode, ki bi še
dodatno zaslanjevala prsti, pa tudi padavin je več. Vrednosti pH se skoraj na vseh mestih
zvišujejo in znašajo med 8 in 10, zato so neprimerne za kmetijsko rabo. Glede na trend je
pričakovati, da se bo proces zaslanjevanja prsti še nadaljeval, zato bi bilo potrebno uvesti
hidromelioracijske ukrepe (namakanje z vodo, ki vsebuje manj mineralnih snovi), sicer se bo
trend izgubljanja zemljišč nadaljeval.
V Sloveniji večjih problemov z zasoljevanjem prsti ni, saj prevladuje humidna klima
(Poročilo o stanju okolja v Sloveniji, 1996), kar pomeni presežek padavin nad izhlapevanjem.
Lokalno se lahko pojavijo zaslanjena tla ob obali zaradi vpliva slane morske vode ob
Dragonji, opazno pa je propadanje obcestnih dreves zaradi zimskega soljenja cest
(Poročilo,…, 1996).
Osnovni razlog za zakisovanje prsti je intenzivno gnojenje z dušičnimi gnojili, še posebej, če
ni v ustreznem razmerju s fosfornimi in kalijevimi gnojili. Ta proces je bil prisoten predvsem
v preteklosti, vendar so kljub zmanjšani porabi gnojil problemi prisotni še danes. Osnovni
način za zmanjšanje zakisovanja je bilo apnenje prst, vendar se je po letu 1990, skupaj z
zmanjšano porabo mineralnih gnojil, tudi apnenje močno zmanjšalo.
Zakisovanje prsti je prisotno praktično na vseh večjih kmetijskih območjih, ne glede na
kamninsko podlago, saj so procesom zakisovanja podvržene tudi prsti, ki so nastale na
karbonatni podlagi.
Kislost prsti merijo na 25 točkah po celotni državi, povprečna vrednost pH pa znaša okrog
4,2, najnižje vrednosti pa so izmerili v severni Bolgariji, kjer je bil pH okrog 3,9. V primerjavi
s prejšnjimi leti je sicer opazno zvišanje pH, vendar površine ostajajo bolj ali manj enake
(Zelena …, 2006).
8.3.3. Onesnaženost prsti
Monitoring, s katerimi bi redno spremljali onesnaženost prsti v Bolgariji, je sicer bil uveden
leta 2004, vendar so podatki večinoma predstavljeni za celotno državo, še posebej kar se tiče
samih lastnosti prsti. Tako se tudi podatkov ne da primerjati s prejšnjimi leti, saj stanje prsti
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za prejšnja leta temelji le na ocenah in posrednih raziskavah, na primer za zrak in vode, na
podlagi katerih se sklepa na stanje in vzroke onesnaženosti tal. Prav tako v Nacionalni
strategiji ni konkretnih ukrepov, ki bi se nanašali na to področje. V Akcijskem planu je nekaj
ukrepov, ki se le posredno nanašajo na izboljšanje kakovosti prsti, kot na primer zmanjšanje
emisij v zrak in vode, gradnja čistilnih naprav in drugi. V preteklosti so bile narejene nekatere
raziskave, ki so v industrijskih območjih pokazale visoko stopnjo onesnaženosti prsti. Po
podatkih okoljevarstvene organizacije Ekoglasnost, naj bi do konca 80. let 4,7 milijonov ha
obdelovalne zemlje bilo na različne načine degradiranih (Carter, 1993).
Ta območja so obsegala velike metalurške obrate okrog mest Srednogorje, Razlog, Pernik,
Bobov Dol in Plovdiv, kjer so bile prsti onesnažene s težkimi kovinami, v aglomeraciji
Marica – iztok pa so bile degradirane zaradi rudarske dejavnosti. Prav tako so bila obsežna
kmetijska območja onesnažena zaradi prevelike uporabe gnojil, veliko ozemlja pa je bilo
zaradi neustrezne obdelave podvrženega močni eroziji.
Prsti so še posebej ogrožene zaradi omejenih samočistilnih sposobnosti, saj se strupene snovi
v njih akumulirajo. V nasprotju z vodo ali zrakom, kjer se te snovi dokaj hitro razredčijo,
poškodb v prsti ne zaznamo takoj, ampak šele takrat, ko že močno napredujejo (Plut, 1998).
Prsti se obnavljajo le vsakih 50 – 100 let, zato jih z vidika človeka lahko jemljemo kot omejen
naravni vir.
Ker se prst najpogosteje onesnaži po zračni poti, lahko sklepamo, da bodo prsti najbolj
onesnažene tam, kjer je tudi zrak najbolj onesnažen. Onesnaževanje prsti je tako pogojeno z
dolgotrajnimi emisijami, zato lahko sklepamo, da so prsti še vedno onesnažene s pesticidi in
težkimi kovinami.
Tipičen primer takšnega onesnaževanja so industrijske emisije, plini in prašni delci iz
termoelektrarn, dimni plini iz individualnih kurišč in emisije iz prometa. Težke kovine, ki so v
zraku običajno v nizkih koncentracijah, se zaradi neprestanega onesnaževanja kopičijo v tleh.
Meritve so pokazale, da so težke kovine povišane v okolici industrijskih in urbanih središč.
Prvo večje območje se nahaja na severozahodu države, kjer so v okolici naselij Montana,
Čiprovci in Vraca zgoščene kovinsko predelovalna industrija in kemična industrija. Prsti pa se
lahko onesnažijo tudi z neposrednim nanašanjem nevarnih snovi, ki jih vsebujejo mineralna
gnojila in herbicidi. Na tem območju se nahajajo tudi rodovitna zemljišča, ki so jih predvsem
v preteklosti obremenjevali s temi sredstvi. Ker se iz onesnaženih prsti škodljive snovi
izpirajo tudi v podtalnico, lahko sklepamo, da je tudi prst lokalno onesnažena z nitrati, čeprav
podatki o tem ne obstajajo. Kot smo že ugotovili pri onesnaženju podtalnice, so bile v reki
Ogosti povišane vrednosti nitratov, zato lahko trdimo, da se je določen delež teh snovi
akumuliral tudi v tla. Tretji način onesnaževanja prsti je preko onesnažene vode, zato je
pomemben podatek, da je v Severozahodnem območju najnižji delež prebivalstva priključen
na čistilne naprave, saj ta delež znaša 14,1 %, za mesta pa le 23,9 %. Čeprav so konec leta
2003 prepovedali proizvodnjo in prodajo osvinčenega bencina, so prsti verjetno še vedno
onesnažene s svincem. Najbolj obremenjena prometnica na tem območju je Vidin – Montana
– Vraca – Sofija, ki je del 4. evropskega koridorja in je pomembna tudi v mednarodnem
smislu, lahko pričakujemo, da so tudi tla onesnažena s težkimi kovinami.
Drugo večje območje, kjer so zabeležili povišane vsebnosti težkih kovin, se nahaja v okolici
Sofije. Povišane vrednosti so rezultat nahajališča bakrove, cinkove in svinčeve rude severno
od Sofije, v občini Svoge, kjer so zabeležili povišane vrednosti cinka. V okolici Sofije se
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nahaja še eno večje območje s povišano vsebnostjo težkih kovin, predvsem bakra, ki je
posledica metalurških obratov v naseljih Zlatica in Pirdop.
Tretje večje območje, ki je izkazovalo povišano vrednost težkih kovin, se nahaja v Južnem
osrednjem območju, južno od mesta Plovdiv. V naselju Kuklen se nahajata dva večja
industrijska obrata – metalurški obrat, kjer predelujejo svinčevo in cinkovo rudo in obrat
kemične industrije. Povišane vrednosti svinca so izmerili tudi v bližnjem Asenovgradu in v
naselju Laki, kjer so nahajališča svinčeve in cinkove rude.
8.4. ODPADKI
Osnovi predpis, ki ureja področje odpadkov je Zakon o ravnanju z odpadki, ki so ga sprejeli
leta 2003. Zakon določa več uredb:
-

-

uredba o klasifikaciji odpadkov, kjer so odpadki razvrščeni v 20 skupin, hkrati pa so
razvrščeni še na nevarne in nenevarne odpadke,
uredbe o posameznih vrstah odpadkov, ki določajo ravnanje s tovrstnimi odpadki,
ločeno zbiranje in ponovno uporabo (npr. odpadna embalaža, odpadki iz proizvodnje
titanovega dioksida, izrabljena motorna vozila in avtomobilske gume, izrabljena
električna in elektronska oprema, odpadna olja, uporaba blata iz čistilnih naprav v
kmetijstvu, zdravstveni odpadki in baterije in akumulatorji),
uredba, ki ureja posebna ravnanja z odpadki (odlaganje, sežiganje) in izdajo dovoljenj
in pogoje za obratovanje objektov.

Ravnanje s posameznimi skupinami odpadkov je pravno formalno urejeno, vendar se
zakonodaja še ne uresničuje zadovoljivo, kar je nedvomno tudi posledica novejših datumov
uveljavitve predpisov, saj se je na primer uredba, ki ureja ravnanje z odpadki električne in
elektronske opreme sprejela šele maja 2006. V zadnjih nekaj letih so se tudi spremenile
definicije in klasifikacije odpadkov, zato so podatki med leti le pogojno primerljivi.
8.4.1. Količina in struktura odpadkov
Skupna količina odpadkov v Bolgariji narašča in je leta 2004 znašala 14 660 000 ton, v
primerjavi z letom 2003 pa se je povečala za 12 %. Povečana količina odpadkov je predvsem
posledica povečevanja proizvodnih odpadkov, ki so narasli za 15 %. Največ odpadkov
proizvajata energetika (61 %) in predelovalna industrija (27 %). V nasprotju s skupno
količino odpadkov, ki narašča, pa se delež nevarnih odpadkov znižuje, saj se je njihov delež
leta 2004 zmanjšal za 16 % in znašal 526 000 ton. Zaradi večje preglednosti in velike količine
odpadkov, ki jih proizvaja rudarska dejavnost, bodo tovrstni odpadki obravnavani kasneje.
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Graf 34: Vrsta in količina odpadkov v Bolgariji v obdobju 2001 - 2004
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Graf 35: Struktura odpadkov v Bolgariji (l. 2004)
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Po podatkih Ministrstva za okolje in vode je bila leta 2004 količina zbranih komunalnih
odpadkov iz gospodinjstev 3,673 mio ton, kar je 459 kg/preb. Kljub temu, da je količina
odpadkov v primerjavi s Slovenijo skoraj podvojena, pa so v Bolgariji občutno zmanjšali
količino odpadkov na prebivalca, saj je le-ta leta 1997 znašala še 570 kg/preb
(Poročilo,…2002).
Delež prebivalstva, vključenega v sistem rednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v
Bolgariji nenehno narašča. Delež se je s približno 78,6 % leta 2000 povečal na 84 % leta
2004. Na ta način je bilo zbrano 3,092 mio ton odpadkov oz. 472 kg/preb. Količina
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komunalnih odpadkov se je v primerjavi z letom 2003 zmanjšala za 4 %, čeprav se delež
prebivalstva, vključenega v redni sistem zbiranja odpadkov povečuje. Opazna pa je velika
razlika med mesti in podeželjem, saj naj bi bil v mestih ta delež skoraj 100 %, na podeželju pa
le okrog 40 %.
Po nekaterih ocenah naj bi bilo to posledica predvsem spremembe v metodologiji. Podatki za
posamezna območja v Bolgariji kažejo, da je količina komunalnih odpadkov največja v
urbanih središčih, količina odpadkov pa je najvišja v Perniku v okolici Sofije, kjer znaša 1199
kg/preb in v Sofiji, kjer znaša 994 kg/preb. Količina odpadkov na prebivalca je v Sloveniji
manjša kot v Bolgariji, prav tako pa je delež prebivalstva, ki je vključen v redno zbiranje in
odvoz odpadkov višji (NSI, 2006).
V Sloveniji se letno zbere okoli 550 000 ton komunalnih odpadkov iz območij, ki so
vključena v redno zbiraje in odvoz odpadkov, kar predstavlja 93 % prebivalstva. Količina na
prebivalca se giblje od 230 do 380 kg/preb., za srednjo vrednost pa se ponavadi jemlje 300
kg/preb. (Poročilo o stanju okolja, 2002).
V sestavi komunalnih odpadkov največji delež zavzemajo biorazgradljivi odpadki, sledijo pa
mu ostali mešani odpadki. Njihov delež je v Bolgariji še vedno dokaj visok, čeprav se je v
primerjavi z letom 2000 nekoliko znižal in znaša 40 %. V Sloveniji ta delež znaša le 9 %.
Visok delež v Bolgariji je predvsem posledica nezadostnega ločevanja odpadkov, čeprav se
stvari tudi na tem področju izboljšujejo. Ločeno zbiranje odpadkov so začeli izvajati šele leta
2003, najpogosteje pa se ločeno zbirajo papir oz. karton in steklo, v manjši meri pa tudi
plastika. Zaenkrat je ta sistem vzpostavljen le v občinah Varna, Dobrič, Ruse, Karlovo, Trojan
in Kjustendil (Zelena kniga na okolnata sreda, 2006).
Tovrstno zbiranje odpadkov bi morala postati prioritetna naloga vsake občine, skupaj z
spodbujanjem in informiranjem prebivalstva, da se za to odločijo. Nizek delež ločenega
zbiranja odpadkov je po eni strani razumljiv, saj je to povezano z velikimi začetnimi stroški,
po drugi strani pa prebivalstvo zaradi neučinkovitega delovanja občin še ni razvilo pravega
odnosa do tega. V prihodnosti bodo morali nameniti pozornost tudi ločenemu zbiranju
nevarnih komunalnih odpadkov – npr. izrabljenim akumulatorjem in baterijam, odpadnim
oljem, zdravilom in drugim. Zaenkrat sta na tem področju s pomočjo danske agencije za
varovanje okolja stekla le dva projekta – v mestih Sliven in Ruse.
O sistemu zajema drugih odpadkov ni mogoče reči nič določenega, saj podatki o izvajanju ne
obstajajo.
Graf 36: Sestava komunalnih odpadkov v Bolgariji
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Količina odpadkov iz gospodarskih dejavnosti se na splošno v zadnjih letih povečuje in je leta
2004 znašala 10,988 mio ton oziroma 1373 kg/preb. Za Slovenijo so ti podatki veliko nižji in
znašajo 1,700 mio ton odpadkov oziroma 873 kg/preb, vendar se zaradi nepopolnosti zajema
ocenjuje, da se letno proizvede 6,200 mio ton odpadkov.
Količine odpadkov med leti niso v celoti primerljive, saj so leta 2002 v Bolgariji sprejeli
klasifikacijo odpadkov, ki jo predpisuje Evropska unija, opazen pa je trend povečevanja
količine odpadkov.
Deleži odpadkov in deleži nevarnih odpadkov zaradi opravljanja dejavnosti po posameznih
klasifikacijskih skupinah so prikazani na naslednjih dveh grafih, tabela pa prikazuje
klasifikacijsko oznbako in vrsto dejavnosti, ki proizvaja največ odpadkov v Bolgariji. Skupna
količina nenevarnih odpadkov se povečuje in je leta 2004 znašala 10,462 mio ton, oziroma
1300 kg/preb, v primerjavi z letom 2003 pa se je delež povečal za 15 %. Pri nenevarnih
odpadkih največji delež predstavlja dejavnost pod klasifikacijsko oznako 10, ki označuje
odpadke od anorganskih termičnih procesov, največ odpadkov pa proizvaja energetika, ki
proizvaja 72 % odpadkov. Dobro desetino odpadkov proizvaja dejavnost pod klasifikacijsko
oznako 17, ki označuje gradbene odpadke in odpadke pri rušenju, slabo desetino pa
sestavljajo odpadki iz anorganskih kemijskih procesov (klasifikacijska oznaka 06)
(Operativna programa,…2006).
Tabela 12: Klasifikacija odpadkov
Klasifikacijska Opis
oznaka
02
Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribištva, ribogojstva in
proizvodnje hrane
06
Odpadki iz anorganskih kemijskih procesov
07
Odpadki iz organskih kemijskih procesov
10
Anorganski odpadki iz termičnih procesov
11
Anorganski, kovine vsebujoči odpadki iz obdelave in površinske
zaščite kovin in hidrometalurgije barvnih kovin
13
Odpadna olja (razen jedilnih olj)
17
Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov (vključno z
izkopano zemljo z onesnaženih krajev)
19
Odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov, naprav za čiščenje odpadne
vode in objektov za oskrbo pitne in tehnološke vode
Vir: Zelena kniga na Balgarija; ARSO, 2006
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Graf 37 in 38: Razvrstitev odpadkov in nevarnih odpadkov po klasifikacijskih skupinah
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Količina nevarnih odpadkov je leta 2004 znašala 526 000 ton oziroma 65 kg/preb in se je v
primerjavi z letom 2003 zmanjšala za 16 %. Največ nevarnih odpadkov prav tako proizvaja
energetika, predvsem metalurški obrati, ki prispevajo dobro polovico vseh nevarnih
odpadkov. Sledijo mu odpadki iz naprav za obdelovanje odpadkov, naprav za čiščenje
odpadne vode in objektov za oskrbo pitne in tehnološke vode, ki prispevajo 14 % vseh
odpadkov, na tretjem mestu pa so odpadki iz organskih kemijskih procesov, ki sestavljajo 13
%. Količina nevarnih odpadkov se zadnja leta zmanjšuje, predvsem zaradi strukturnih
sprememb v podjetjih in spremenjene klasifikacije (NSI, 2006).
Odpadki, ki nastanejo zaradi rudarske dejavnosti, so sicer klasificirani v okviru evropskega
seznama dejavnosti, vendar je pravni red Bolgarije podrobneje še ne obravnava. Sprejeli so le
Zakon o rudarstvu iz leta 1999, ki ureja raziskovanje, izkoriščanje in predelavo rudnih
bogastev. Odpadke iz rudarstva zaradi velike količine obravnavajo posebej, prav tako pa jih
ločujejo od energetike. V Bolgariji ima rudarstvo v nasprotju s Slovenijo še vedno zelo
pomembna vlogo v gospodarstvu, saj so leta 2004 v 17 nahajališčih skupno pridobili 23,7 mio
ton energetskih surovin. Skupna količina premoga, ki jo nakopljejo v Sloveniji, pa je le 4,2
mio ton. Presenečajo pa podatki o odpadkih, saj je njihova količina leta 2004 znašala 11,1 mio
ton, v Sloveniji pa 70 000 ton. Po grobih izračunih tako v Bolgariji pridobijo 5,6 krat več
energetskih surovin, proizvedejo pa kar 158 krat več odpadkov.
V 32 rudnikih kovinskih mineralnih surovin so leta 2004 pridobili 18,7 mio ton kovinskih
rud, proizvedli pa 52,7 mio ton odpadkov. Odpadki so zaradi tehničnih pomanjkljivosti le v
manjši meri ponovno uporabljeni za energetske surovine ta delež znaša slabih 5 %, za
kovinske rude pa manj kot 1 %. Razmere so nekoliko boljše pri pridobivanju nekovinskih rud.
Leta 2004 je bilo registriranih 230 nahajališč, v katerih so pridobili 22,06 mio ton rud.
Količina odpadkov je znašala 7,5 mio ton, od tega pa so tretjino odpadkov ponovno uporabili.
Skupna količina odpadkov iz rudarstva tako znaša 71,3 mio ton (IAOS, 2006), vendar pa
njihova količina upada.
8.4.2. Ravnanje z odpadki
Pri ravnanju z odpadki še vedno prevladuje odlaganje, kar v celoti velja za komunalne
odpadke, saj za to vrsto odpadkov še ni sežigalnice. Skupno se odlaga 86,5% vseh vrst
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odpadkov. Leta 2004 se je število odlagališč za komunalne odpadke zmanjšalo na 633,
predvsem zaradi zapolnjenosti, deloma pa tudi zaradi neustreznosti. Odlaganje je osnovni
način ravnanja z odpadki tudi za nevarne odpadke, saj jih okoli 60 % odlagajo, 31 % ponovno
uporabijo in 9 % sežigajo. Sežiganje odpadkov je značilno predvsem za nevarne zdravstvene
odpadke. V Sofiji sta dve večji sežigalnici za tovrstne odpadke, skupna kapaciteta vseh
sežigalnic pa je 4142 ton letno. V nekaterih cementarnah (Zlatna Panega, Devnja) pa je
uveljavljen sosežig odpadkov.
Odlagališč za nenevarne proizvodne odpadke je bilo leta 2004 samo 74, za nevarne odpadke
pa 18, vendar ne ustrezajo normativom za ohranjanje okolja. Poseben problem predstavljajo
divja odlagališča. Teh je leta 2001 bilo še 5135, leta 2004 pa se je njihovo število zmanjšalo
na 1581.
8.5. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
Bolgarija ima zaradi svoje geografske lege bogato rastlinstvo in živalstvo in nekaj endemičnih
vrst. Bogastvo vrst je posledica lege na stičišču srednjeevropskega, evrazijskega in
sredozemskega biogeografskega območja in s tem prehodnega podnebja, pa tudi geološke
zgodovine. V gorskih območjih je bila poledenitev manj izrazita, kar je povzročilo, da se je
ohranilo mnogo vrst, ki so drugod zaradi ledenega pokrova izumrle. V tistem času sta se
rastlinstvo in živalstvo okrepila zaradi priselitve več vrst s poledenelega območja.
Tak relikt predstavlja Haberlea rhodopensis, ki raste v goratih predelih Stare planine, Srednje
gore in Rodopov in Tulipa splendens, ki raste samo v vasi Simeonovo pri Jambolu v
jugovzhodni Bolgariji (Benkovič, 2003).
V kraljestvu živalskega in rastlinskega sveta je do sedaj bilo odkritih približno:
- 800 vrst vretenčarjev:
- 100 vrst sesalcev (od tega 33 vrst netopirjev),
- 421 vrst ptic,
- 218 vrst rib (sladkovovodnih in morskih),
- 35 vrst plazilcev,
- 17 vrst dvoživk,
- 27 000 nevretenčarjev,
- 20 900 insektov,
- 3 900 višjih rastlin (nad 3 800 semenovk in 60 praproti),
- 3 700 nižjih rastlin (okrog 3 000 alg in 670 mahov),
- 4 900 gob,
- 700 lišajev.
Okrog 5 % rastlinskih in 8,8 % živalskih vrst je endemičnih, okrog 200 rastlin pa je
enedemičnih v okviru Balkanskega polotoka (Zelenoto zlato na Balgarija, 2000).
Biotska raznovrstnost se globalno gledano, predvsem zaradi vpliva človeka, ki veča pritiske
na vrste in njihove habitate, zmanjšuje in takšni so trendi tudi v Bolgariji. Ker so nekatere
populacije bolj ogrožene od drugih, jim je potrebno posvečati več pozornosti. Te vrste so
navedene v rdečem seznamu svetovno ogroženih vrst, ki jih vodi mednarodna zveza za
varstvo narave. Države pa so odgovorne za ohranjanje biotske raznovrstnosti na svojem
ozemlju in zato morajo usmeriti pozornost na ohranjanje teh vrst, pa tudi vrst, ki so regionalno
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ogrožene. V rdečem seznamu v Bolgariji iz leta 1985 je skupno 763 vrst rastlin in 157 vrst
živali, razvrščeni pa so v tri kategorije:
-

kategorija A: izumrle vrste, na primer ris
kategorija B: ogrožene vrste zaradi spremenjenih habitatov ali slabega obnavljanja
populacij
kategorija C: redke in maloštevilne vrste

Naslednja tabela prikazuje število vrst in ogrožene vrste kot ga navaja rdeči seznam. Število
ogroženih vrst se je do danes po vsej verjetnosti že povečalo, saj v Bolgariji od leta 1985 še
niso izvedli popolnega popisa ogroženih vrst.
Tabela 13: Število vrst in ogrožene vrste v Bolgariji
SKUPINA
Sesalci
Ptiči
Plazilci
Dvoživke
Ribe
Mahovi
Lišaji
Višje rastline

Število vrst
100
421
35
17
218
670
700
3900

Ogrožene vrste
19
100
32
17
41
201
504

Vir: http://earthtrends.wri.org
Biotska raznovrstnost je ogrožena predvsem zaradi človekove dejavnosti, pa tudi zaradi
procesov, ki potekajo v samih ekosistemih. Negativni vplivi različno vplivajo na vrste, lahko
se odrazijo neposredno na vrste in njihove habitate ali posredno. Izguba in degradacija vodnih
in kopnih ekosistemov predstavljajo največjo grožnjo biotski raznovrstnosti, ki posledično
vpliva na vse ekosisteme. Najbolj negativno vplivajo na ekosisteme naslednji dejavniki:
-

degradacija, razdrobljenost in izguba habitatov, ki jih povzroča človekova
dejavnost:

najbolj nevarna oblika degradacije je uničevanje habitatov, zajema pa vodne in kopne
ekosisteme in je rezultat različnih gospodarskih dejavnosti, kot na primer gradnja objektov in
infrastrukture. To vodi do izgube habitatov zaradi njihove fragmentacije, pritiski pa so
največji na tistih območjih, kjer se zaradi turistične dejavnosti izgubi največ naravnih površin.
V Bolgariji so to območja ob Črnem morju, še posebej ob južni obali v okolici Sozopola, pa
tudi v gorskih območjih, kjer se zadnja leta razvija intenziven zimsko športni turizem.
Gradnje so velikokrat najbolj intenzivne na najbolj ranljivih območjih, kot so visokogorski
travniki in pašniki. Ker turistični tokovi iz leta v leto naraščajo, to pa zahteva tudi gradnjo
novih objektov in prometne infrastrukture, se pričakuje, da se bo število ogroženih in ranljivih
vrst povečevalo. Druga dejavnost, ki povzroča izgubo habitatov, je izsuševanje mokrišč, kar
se je predvsem izvajalo po drugi svetovni vojni ob reki Donavi, regulacije rečnih korit,
gradnja kanalov in hidroelektrarn. Tretja dejavnost, ki povzroča izgubo habitatov, je
kmetijstvo, negativno pa vplivata tako intenzivna, kot ekstenzivna oblika kmetijstva.
Intenzivna oblika kmetijstva negativno vpliva predvsem na travnike in pašnike na ravninskih
območjih, kjer spreminjajo rabo zemljišč in površine spreminjajo v obdelovalne površine. V
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gorskih območjih pa je opazen obraten proces – ekstenzifikacija površin zaradi opuščanja
kmetijskih površin predvsem zaradi opuščanja živinoreje in zaraščanja. Negativno vpliva na
habitate tudi ravnanje z gozdnimi površinami, kamor lahko uvrstimo nezakonito sečnjo in
požare. Ta dva dejavnika naj bi v obdobju 1992 – 2002 pripomogla k uničenju 15 % gozdov,
predvsem poplavnih (http://earthtrends.wri.org).
-

onesnaževanje okolja

na zmanjševanje biotske raznovrstnosti vpliva več oblik onesnaževanja:
-

onesnaževanje prsti zaradi kmetijske in industrijske dejavnosti
onesnaženje voda zaradi pesticidov in kemičnih sredstev, industrije, razlitja nafte
onesnaževanje s trdnimi odpadki.

-

prekomerno izkoriščanje ekosistemov

v to kategorijo spada prekomerno izkoriščanje bioloških virov, kot na primer lov in športni
lov, ki zmanjšujejo populacije sesalcev in ptic, predvsem so ogrožene populacije jelena, divje
koze, medveda, rdečegrle goske in divjega petelina. K zmanjševanju populacij prispeva tudi
nenadzorovan in nezakonit lov živali ter trgovanje z nekaterimi redkimi vrstami rastlin,
metulji in drugimi nevretenčarji, nekaterimi vrstami ptic, dvoživk in plazilcev. Prekomerni
ulov rib je opazen tudi v Črnem morju, saj so se zmanjšale populacije nekaterih rib, predvsem
tune in sardele (http://earthtrends.wri.org)
-

vnašanje tujerodnih vrst

Za avtohtone vrste predstavljajo nevarnost tujerodne vrste, ki se širijo po naravni poti ali pa s
človekovo pomočjo. Naselitev tujerodne vrste lahko spremeni odnose med avtohtonimi
vrstami ali pa jih celo odstrani iz ekosistema. Nekaj takih primerov opazimo tudi v Bolgariji.
Naselitev tujih vrst fazanov v drugi polovici 20. stoletja zaradi hibridizacije je v Bolgariji
privedla do izumrtja fazana vrste Phasianus colchicus colchicus. V gozdnih ekosistemih
goratih območij je zasajanje nekaterih tujerodnih vrst jelke, bora in sekvoje prav tako
predstavljajo ogroženost avtohtonih vrst, čeprav se ne nahajajo na večjih površinah.
Pogozdovanje s hitro rastočimi iglavci, kjer so bili prej listavci, lahko povzroči spremembe v
mikroklimi in posledično izginjanje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, kot na primer
polžev in dvoživk.
Zaradi vnašanja tujih vrst so v Bolgariji ogrožene predvsem ribe, skoraj uničen pa je divji
skalni golob, potencialno pa še divja mačka in volk. V zadnjih desetih letih so se razširile tudi
invazivne vrste, za katere je značilno, da se hitro množijo in širijo in tako povzročajo veliko
škode tako za ekosisteme kot tudi za gospodarstvo. Tako je ctenosphora Mnemiopsis leidyi
močno spremenila in vplivala ekosisteme v Črnem morju, saj je povzročila rast nekaterih
mikroalg in s tem zmanjšala količino kisika, kar je povzročilo masovni pomor rib in nekaterih
nevretenčarjev v spodnjih plasteh morja. Podobno se je tudi sladkovodna riba Dreissena
polimorpha množično razširila v akumulacijskih jezerih in vplivala na zoocenoze
nevretenčarjev in s svojim razraščanjem po napravah za hlajenje vode povzročila veliko
materialne škode. Skoraj v vseh stoječih vodah v Bolgariji je ihtiofavna spremenjena zaradi
razširjanja dveh vrst rib: Pseudorazbora parva in Lepomis gibbosus (Zelenoto zlato na
Balgarija, 2000).
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-

klimatske spremembe:

globalne spremembe podnebja so vse bolj opazne tudi v Bolgariji. Ker se zmanjšuje skupna
količina padavin, je opazen trend k pojavljanju suš, najbolj na območjih, kjer je že tako
najmanj padavin. Iz tega vidika so najbolj ogroženi ekosistemi ob Črnem morju. Sušna
obdobja najbolj negativno vplivajo na vlagoljubno rastlinstvo in živalstvo v in ob rekah,
mokriščih in močvirjih (http://earthtrends.wri.org).
-

ranljivost vrst in habitatov:

nevarnost za biotsko raznovrstnost vključuje tudi nekatere naravne procese, ki v določenih
primerih privedejo do izgube populacij in habitatov. Ti procesi so:
omejena možnost za širjenje populacije, slaba reprodukcija, visoka smrtnost mladih osebkov,
mešanja vrst in naravne nesreče. Nekatere vrste imajo omejene reproduktivne možnosti in
imajo že po naravni poti maloštevilne populacije, kar pomeni, da so tudi bolj ranljive, če v
njih posega človek. Nizka reproduktivnost je značilna za nekatere nevretenčarje, na primer
vrsto Eresus sp, nekatere ujede (orel, dalmatinski sokol), za divjega petelina, netopirja in
medveda. Ta razlog je tudi poglavitni za izumrtje posebne vrste tjulenja v Bolgariji (Zelenoto
zlato na Balgarija, 2000).
8.5.1. Zaščitena območja
Ustanavljanje zavarovanih območij omogoča ohranjanje biotske raznovrstnosti in situ,
narekuje pa ga Konvencija o biotski raznovrstnosti. Evropska unija določila Konvencije
izvaja s pomočjo programa Natura 2000. V skladu s tem programom mora vsaka država
oziroma pridružena članica Evropske unije opredeliti posebna varstvena območja, namenjena
ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali ogroženi zaradi človekove
dejavnosti. Evropska unija je ta program uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje t.i.
direktive o habitatih in direktive o pticah.
V Bolgariji so program Natura 2000 začeli izvajati leta 2003.V zvezi s Prilogo 1 Direktive za
habitate (92/43/EU) so do sedaj opredelili 80 habitatov, v zvezi s Prilogo 2 pa 12 rastlinskih
in 30 živalskih vrst (brez ptic). V zvezi s Prilogo 1 Direktive za ptice (79/409/EU) pa so
določili 129 ptic.
Potencialnih območij za vključitev v Naturo 2000 je bilo do sedaj opredeljenih 210, od tega
pa je 138 območij potencialnih za vključitev v zaščitena območja v zvezi z Direktivo za
habitate, 141 pa v zvezi z Direktivo za ptice. Skupno pa se pričakuje, da bi bilo 70 območij
vključenih v zaščitena območja. Po ocenah naj bi bilo v Bolgariji 250 potencialnih mest za
vključitev v Naturo 2000, kar predstavlja 35 % državnega ozemlja, do konca leta 2004 pa je
bilo opredeljenih in popisanih 153 takšnih območij, ki skupaj presegajo 1 milijon ha (Zelena
kniga na Balgarija, 2004).
Celotna površina zaščitenih območij v Bolgariji trenutno meri 544 394,9 ha in obsega 5 %
državnega ozemlja, kar je približno dvakrat manj kot v Sloveniji. Zaščitena območja se
razvrščajo v več skupin, njihovo število in površino pa prikazuje naslednja tabela.
Tabela 14: Zaščitena območja v Bolgariji
Zaščiteno območje
(2004)
Naravni rezervati –
Strožji režim

Število zaščitenih Površina
območij
(ha)
55
76 979
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Narodni parki
3
Naravni spomeniki
346
Naravni rezervati
35
Naravni parki
10
Ostala zaščitena območja 409
Skupaj
858
Vir: www.bulgariannationalparks.org

150 362,3
16 608
4 517,1
244 723,3
50 047,9
544 394,9

Karta14: Zaščitena območja v Bolgariji

Povzeto po: Zelenoto zlato na Balgarija, 2000
Zaradi poenotenja sistema zavarovanih območij narave v svetovnem merilu Svetovna zveza
za ohranitev narave (IUCN) razvršča zavarovana območja v naslednje upravljavske kategorije
(ARSO, 2002):
I.
II.
III.

strogi naravni rezervat /območje divjine: zavarovano območje upravljano predvsem za
varstvo divjine; v Bolgariji je kar nekaj takšnih območij: rezervat Parangalica,
Bistriško branište na Vitoši, Caričina in Boatin na Stari planini in Silkosija na Strandži
narodni park: zavarovano območje upravljano za ohranjanje ekosistemov in
omogočanje rekreacije; v Bolgariji so trije narodni parki: Rila, Centralni Balkan in
Pirin
naravni spomenik: zavarovano območje upravljano za varstvo posebnih (specifičnih)
naravnih oblik (pojavov); v Bolgariji so naravni spomeniki na primer jami Ledenika in
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IV.
V.
VI.

Magurata v Stari planini, Stobske piramide pri Petriču, Maslen nos in nos Červenka pri
Črnem morju, itd.
območje upravljanja vrst/habitatov: zavarovano območje z aktivnim upravljanjem za
zagotovitev zahtev posameznih vrst in vzdrževanje njihovih habitatov; v Bolgariji na
primer jezero Srebrna v severni Bolgariji, območje pa je pomembno zaradi ptic.
zavarovana krajina/morska krajina: zavarovano območje upravljano pretežno za
varstvo krajine/obale in omogočanja rekreacije; v Bolgariji Vitoša, Strandža,
Vračanski Balkan, itd.
zavarovano območje naravnih virov: zavarovano območje upravljano zaradi trajnostne
rabe naravnih ekosistemov (obsega pretežno nespremenjene naravne ekosisteme, ki so
zavarovani zato, da se smotrno izrabljajo naravni viri); teh območij v Bolgariji ni.

Zaradi lažje primerjave zavarovanih območij s Slovenijo, so površine in deleži posameznih
kategorij zavarovanih območij prikazani po tej klasifikaciji.
Tabela 15: Zavarovana območja v Sloveniji in Bolgariji po kategorijah IUCN
Kategorija I, II (ha) III, IV,V (ha) VI (ha) Skupaj
(IUCN)
Država
Bolgarija
Slovenija

75 000
84 000

518 000
105 000

0
0

% državnega
ozemlja

593 000 5
150 000 10

Vir: ARSO, 2004; www. bulgariannationalparks
Bolgarija v prihodnosti, predvideva povečevanje zavarovanih površin, še posebej, ker bo s
pridružitvijo Evropski uniji obvezana določiti in vzdrževati območja Natura 2000. Nova
zavarovana območja naj bi ustanovili na območju Rodopov, zahodnega dela Stare planine,
gorovja Belasice v jugozahodnem delu države in v porečju reke Vit. Skupen obseg
zavarovanih območij naj bi tako znašal okrog 15 %.
8.5.1.1. Narodni parki
Karta 15: Narodni park Centralni Balkan

Povzeto po: Zelenoto zlato na Balgarija, 2000
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Narodni park Centralni Balkan so razglasili leta 1991. Obsega 71 669 ha, na njegovem
območju pa se nahaja devet rezervatov. Za gorovje, ki je podnebna ločnica med severno in
južno Bolgarijo, je značilna velika biotska raznovrstnost. Zanj je značilna velika reliefna
energija, saj je med najnižjo točko pri mestu Karlovo (500 m n.v.) do najvišjega vrha Botev
1900 m višinske razlike, 20 vrhov pa je visokih nad 2000 m. Park obsega prostorne travnike,
brezna, jame, kanjone in slapove. Območje pokrivajo obsežni bukovi gozdovi, ki omogočajo
življenjski prostor polovici živalskih in rastlinskih vrst. Od rastlinstva raste tukaj 10
endemičnih vrst in 166 zdravilnih rastlin, od katerih je 12 zaščitenih. Na tem območju se
nahaja 49 vrst habitatov določenih v skladu s programom Corine biotopes, ki ga je Bolgarija
podpisala leta 1994 in je eden izmed pogojev za polnopravno članstvo v Evropski uniji. Od
teh je v skladu z Direktivo za habitate 24 habitatov opredeljenih kot ogroženih. Park in osem
rezervatov, ki se nahajajo v njem, so vpisani na seznam zaščitenih območij UNESCO
(Zelenoto zlato na Balgarija, 2000).
Karta 16: Narodni park Rila

Povzeto po: Zelenoto zlato na Balgarija, 2000
Narodni park Rila je bil razglašen leta 1992. Obsega 108 000 ha in je največji narodni park v
Bolgariji, na njegovem območju pa se nahaja 5 rezervatov. Nahaja se 100 kilometrov južno
od Sofije, obsega pa osrednje in najvišje dele gorovja. Rila je z vrhom Musala (2 925 m)
najvišja gora na Balkanskem polotoku. Zanjo so značilna ledeniška jezera, ki jih je okrog 200,
najbolj znana pa so Sedmera jezera, ki se nahajajo med 2 100 in 2 800 m n.v. Na tem območju
izvirajo tudi najdaljše in najbolj vodnate reke v Bolgariji: Marica, Iskar in Mesta (Zelenoto
zlato na Balgarija, 2000).
Za Rilo so značilni iglasti gozdovi, osnovne drevesne vrste so beli bor, smreka, jelka in
makedonski bor. Višje se razprostira subalpinski pas, ki ga porašča predvsem ruševje in
sibirski brin. Nad 2 300 m se razprostirajo alpski travniki in pašniki, kjer se nahaja 300 vrst
višjih rastlin. V rezervatu Parangalica se nahajajo gozdovi smreke in jelke, ki dosegajo starost
do 350 let, tam pa se nahajajo tudi največje populacije rilskega jegliča. Tukaj raste 57
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endemičnih vrst rastlin, od tega samo na tem območju rastejo 3 vrste, 18 v celotni državi, 36
pa samo na Balkanskem polotoku. Poleg endemičnih vrst tukaj raste še 105 reliktnih vrst – 74
iz obdobja ledene dobe in 31 iz obdobja terciarja).
Zaradi velikih površin, ki jih pokrivajo rezervati s strožjim režimim, so se tukaj ohranile redke
in ogrožene živali. Na območju narodnega parka se nahaja petina kopnih vretenčarjev, ki so
na rdečem seznamu v Bolgariji: planinski orel, divja koza in medved. Tukaj domuje 70 – 80
medvedov, 6 – 7 družin volkov, številne divje svinje, navadni jeleni in okrog 600 divjih koz.
Rila predstavlja tudi največje zaščiteno območje habitata kune zlatice, kjer domuje 150 – 200
živali. V parku gnezdi tudi 10 parov planinskih orlov. Številne populacije imajo tudi druge
vrste ptic, ki so na rdečem seznamu – golobičarji, skobci in gozdni jerebi. Največji del parka
je pokrit z borovimi in smrekovimi gozdovi (Nacionalen park »Rila«, 2003).
Karta 17: Narodni park Pirin

Vir: Zelenoto zlato na Balgarija, 2000
Oblikovala: Mojca Kociper
Leta 1962 je bil najvišji vrh gorovja Pirin, Vihren, razglašen za naroden park, po sprejetju
Zakona o zaščitenih območjih leta 1998, pa so zaščiteno območje razširili in razglasili narodni
park Pirin. Park, ki je vpisan na seznam svetovne dediščine UNESCO, se razprostira na 40
400 ha, na njegovem ozemlju pa se nahajata dva rezervata. Na območju, ki je zgrajeno iz
granita, se nahaja 180 visokogorskih jezer, za kraška območja pa so značilna brezna in jame.
Rastlinske vrste na Pirinu ocenjujejo na 2000 vrst, za območje pa so značilne tudi endemične
vrste, od katerih je 18 lokalnih endemitov, 18 bolgarskih in nekaj deset takšnih, ki rastejo
samo na Balkanskem polotoku (Nacionalen park »Pirin«, 2002).
8.5.1.2. Naravni parki
Od naravnih parkov velja omeniti predvsem naravna parka Strandža in Vitoša. Naravni park
Strandža s 116 000 ha predstavlja največji naravni park v Bolgariji, nahaja pa se na
jugovzhodu države in obsega pet naravnih rezervatov. Območje je bilo za naravni park
razglašeno leta 1995 z namenom, da se ohrani narava v porečju rek Veleke in Rezovske.
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Gorato območje pokriva 150 000 ha gozdov, najbolj so razširjeni hrastovi in bukovi gozdovi.
Naravni park je pomemben zaradi veliko endemičnih in reliktnih vrst. Posebnost predstavlja
endemična rastlina strandžanska zelenika, ki raste samo na tem območju. Tukaj gnezdi tudi
veliko ogroženih in redkih vrst ptic, kot na primer črna štorklja, kosec, planinski orel in
sršenar, območje pa je pomembno tudi za ptice selivke, teh naj bi bilo 57 vrst (Priroden park
»Strandža, 2000).
Naravni park Vitoša v neposredni bližini Sofije je najstarejši bolgarski park in prvi na
Balkanskem polotoku, na njem pa se nahajata dva naravna rezervata. Razglašen je bil leta
1934, obsega pa 26 300 ha. Na njem se nahaja okrog 1 500 vrst višjih rastlin, območje pa je
znano po metuljih, saj jih je okrog 800 vrst. Zaradi neposredne bližine glavnega mesta je
Vitoša pomembna izletniška točka, razvit pa je tudi zimsko športni turizem (Zelenoto zlato na
Balgarija, 2000).
8.5.1.3. Mokrišča
Zaradi podnebnih razmer mokrišča v Bolgariji zajemajo le okrog 11 000 ha, kar predstavlja
0,1 % državnega ozemlja. Mokrišča so pomembna predvsem za vodne ptice, pa tudi za druge
živalske in rastlinske vrste, zato so jim v zadnjih nekaj letih začeli posvečati več pozornosti.
V začetku 20. stoletja je bilo v Bolgariji 200 000 ha jezer in močvirij, vendar so jih veliko
osušili. Tako so v 20. in 30. letih 20. stoletja osušili Straldžansko in Karaborgazko močvirje,
po 2. svetovni vojni pa skoraj vsa mokrišča ob reki Donavi. Ob večjih rekah so izvedli
številne regulacije in zgradili jezove. Tako so uničili meandre in s tem mnoge rastlinske in
živalske habitate. Po osuševanju se je konec 50. let začelo še veliko onesnaževanje tekočih in
stoječih voda. Zaradi teh negativnih vplivov je danes v Bolgariji majhno število mokrišč
(Zelenoto zlato na Balgarija, 2000).
Prvo mokrišče, ki je bilo zaščiteno z Zakonom za zaščito narave, je bilo leta 1940 zaščiteno
mokrišče Ropotamo ob Črnem morju. Pomemben korak k zaščiti mokrišč je pomenil podpis
Ramsarske konvencije in Konvencije o svetovni dediščini. Na ta seznam je vpisano jezero
Srebrna v severovzhodni Bolgariji, ki se nahaja ob reki Donavi, 18 km zahodno od mesta
Silistra. Jezero je bilo že leta 1948 razglašeno za rezervat, leta 1975 za mokrišče svetovnega
pomena, leta 1983 pa je bilo vpisano na seznam svetovne dediščine UNESCO.
Srebrna predstavlja zadnji vlažni biotop ob reki Donavi v Bolgariji. Pred letom 1948, ko so
zgradili jez Vetren – Silistra, so osušili Ajdemarsko močvirje, kar je prekinilo vodno
povezavo z reko Donavo. V zadnjih letih so izvedli nekatera hidromelioracijska opravila, ki
omogočajo stalen dotok vode na to območje. Danes se Srebrna sicer še imenuje jezero, v
bistvu pa ima vse značilnosti močvirja. Prevladujoče rastlinstvo je trstičevje, ki zavzema dve
tretjini površine, v višino pa dosega 6 do 7 metrov. Mokrišče je najpomembnejše zaradi svoje
lege, saj čezenj poteka t. i. Via pontica, ki predstavlja pomembno selitveno pot ptic selivk iz
severa na jug. Tukaj gnezdi tudi okoli 100 vrst ptic, najpomembnejše so dalmatinski pelikan,
ki se v Bolgariji pojavlja samo na tem območju, divje gosi in race, čaplje, žličarke in druge
(National Report …, 2004)10.
Pomembna mokrišča so tudi ob obali Črnega morja, kjer se nahajajo slani, polslani in
sladkovodni habitati. Med slanimi habitati imata največji pomen Pomorijsko in Atanasovsko
jezero, ki sta spremenjena v soline in tako predstavljata gnezdišče mnogim redkim vrstam
ptic. Polslani in sladkovodni habitati pa imajo velik pomen za prezimovanje ptic in ptice
selivke.

10

National Report on the role of ecosystems as water suppliers

86

8.5.2. Gozdovi
Gozdne površine v Bolgariji pokrivajo 36,6 % državnega ozemlja in se vsako leto nekoliko
povečujejo. Leta 2004 je površina, porasla z gozdom, znašala 4 063 555 ha. Listnati gozdovi
sestavljajo 69 % vseh gozdov, iglasti pa 31 %. Med drevesnimi vrstami prevladuje dob s 23
%, sledi mu bukev s 17 %, beli bor s 16 %, črni bor in cer (vsak 9 %) in smreka s 4 %.
Vertikalna razprostranjenost gozdov po višinskih pasovih je naslednja:
-

združba doba in gabra (600 – 700 m)
gozd doba (700 – 900 m)
gozd bukve (900 – 1 400 m)
iglasti gozdovi (1 400 – 2 100 m)
subalpsko rastlinstvo (2 100 – 2 500 m)
alpsko rastlinstvo (nad 2 500 m) (Dončev, 2002).

Listnati gozdovi so najbolj razširjeni na Stari planini, najmanj pa na Donavski ravnini. Najbolj
razširjeni vrsti sta dob in bukev. Dobovi gozdovi so najbolj razširjeni na posameznih
nižinskih, ravninskih in hribovitih območjih do nadmorske višine 900 m. Bukovi gozdovi
zajemajo obsežne površine med 900 in 1 700 m n. v., najbolj pa so razširjeni na Stari planini,
Srednji gori in zahodnih gorovjih ob Makedoniji (Belasica, Osogovo). Iglasti gozdovi se
pojavljajo med 1 400 in 2 100 m v višjih gorskih predelih Rodopov, Rile, Pirina, osogovske in
belasniške gorske verige in na Vitoši. Najbolj zastopane drevesne vrste so črni in beli bor,
smreka in jelka. Za subalpsko rastlinstvo sta najbolj značilni drevesni vrsti brin in ruševje.
Bosanski in makedonski bor sta v visokogorju zastopana na manjših površinah. Nad 2 500 m
pa uspevajo alpska travišča, lišaji in mahovi (Penin, 2004).
Zaradi vse večjih gospodarskih potreb po lesu se ob rekah pogozdujejo s hitro rastočimi
drevesnimi vrstami – vrbami, topoli in akacijami. Te vrste so še posebej značilne za območje
ob Donavi. V južnem delu države sta ob rekah razširjena tudi vzhodna platana in jelša, ob
črnomorskih rekah pa močvirske drevesne vrste - brest, jesen, vrba in topol, ki so najbolj
znane v rezervatu ob reki Kamčiji.
V obdobju od leta 1965 – 2004 se je površina, porasla z gozdom, povečala od 3 612 000 ha na
4 063 555 ha. V zadnjih 50. letih je bilo načrtno pogozdenih okrog 1,5 milijona površin
(Nacionalna, …2006)11.
V primerjavi s preteklostjo, ko so večinoma sadili iglaste gozdove (predvsem borove), je
današnja tendenca k pogozdovanju listnatih in mešanih gozdov ter pogozdovanje tistih
drevesnih vrst, ki so za določeno območje značilne. Zaradi tega se je po letu 1990 delež
iglastih gozdov nekoliko znižal in pričakuje se, da se bo ta trend nadaljeval. Zaloge za
povečevanje gozdnih površin se ocenjujejo na 300 000 ha, od tega več kot polovico
predstavljajo opuščene kmetijske površine. V načrtu so velikopotezna pogozdovanja, kar ima
lahko pozitiven učinek pri zmanjševanju CO2 in uporaba lesa kot obnovljivega energijskega
vira.
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Graf 39: Spreminjanje površine, poraščena z gozdovi v Bolgariji
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Vir: Nacionalna …, 2006.
Srednje lesne zaloge na ha gozdne površine se ocenjujejo na 163 m3. Med leti 1965 in 2004
so se lesne zaloge več kot podvojile, saj so leta 1965 znašale 252,2 mlijonov m3, leta 2004 pa
598 milijonov m3. Letni prirast se ocenjuje na 14,5 milijonov m3. V Bolgariji je dve tretjini
gozdov namenjenih proizvodni funkciji, ostalo pa odpade na gozdove, ki imajo primarno
funkcijo rekreacijsko ali pa se nahajajo v zaščitenih območjih (Nacionalna …, 2006).
Med leti 1996 – 2004 je načrtovan posek gozda znašal 5,2 mio m3, srednji letni posek pa je
manjši in znaša 4,4 mio m3. Za industrijsko proizvodnjo se porabi 72 %, od tega 34 % (1,1
mio m3) iglavcev, 66 % pa listavcev. Potrebe po lesu naraščajo, predvsem za proizvodnjo
energije, zato naj bi se po ocenah posek gozdov do leta 2015 povečal na 7 mio m3, do leta
2020 pa do 8,5 mio m3.
Graf 40: Razmerje med načrtovanim in dejanskim posekom gozda

Vir: Nacionalna …, 2006.
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Skoraj 80 % gozdov je še vedno v lasti države, 10 % je v lasti občin in le 10 % je v rokah
zasebnikov, ki zaradi nezainteresiranosti in premajhnih investicij ne skrbijo ustrezno za
gozdove. Razlogov za takšen odnos je več. Denacionalizacijski proces ni bil uspešen, saj so le
majhnemu številu lastnikom vrnili gozdove. Prvi problem, ki je prisoten še danes, je
prepočasno vračanje gozdov. Tisti, ki so jim gozdove vrnili, pa se srečujejo z vrsto
problemov. V večini problemov je prvotni lastnik že umrl in se površina gozdov razdeli med
več dedičev, kar pomeni, da novi lastniki dobijo tako majhno površino gozdov, da se jim je
zaradi previsokih davkov ne splača imeti. Drug problem je ta, da mora nov lastnik v skladu z
Zakonom za gozdove in Zakonom o vračanju gozdnih zemljišč (1997) izdelati načrt za
upravljanje z gozdnim fondom, ki ga mora potrditi odgovorna institucija, ki je Ministrstvo za
gozdove. Lastnik mora ta načrt upoštevati, v njem pa je med drugim tudi predvideva, kolikšen
del gozda se lahko poseka v desetletnem obdobju. V zvezi s tem so dokaj pogost pojav »kraja
gozdov« oz. sečnja na tujih površinah. Ker tega ni mogoče dokazati, lastnik plača kazen za
kršenje določil, ki jih predvideva načrt za upravljanje z gozdovi (Cellarius, 2000).
Zaradi teh razlogov je v bistvu lastništvo gozdov prej ovira in skrb, kot pa možnost za dobiček
ali trajnostno rabo gorskega fonda in zato tudi dobršen del lastnikov, ki bi lahko uveljavljali
pravico do gozdnih površin, tega ne storijo. Zakon o vračanju gozdov bivšim lastnikom tako v
večji meri ostaja samo na papirju, saj vračanja gozdov ne omenjajo v nobeni strategiji in
načrtu za bodoče upravljanje z gozdovi.
Primarni cilj na področju gozdarstva je povečevanje gozdnih površin, izboljšanje kvalitete
gozda in trajnostna raba gozdnega fonda ter bioloških virov. V gozdovih se namreč nahaja 80
% zaščitenih rastlin in več kot 60 % ogroženih živali, zato so ukrepi usmerjeni tudi proti
nezakonitemu nabiranju in izvažanju nekaterih rastlin in nezakonitemu lovu na divjad in
nekatere sesalce. Kljub prepovedanim golosekom se ti še vedno izvajajo, zato bi bilo potrebno
izvesti ukrepe, ki bi to preprečili.
Glavni razlog, zakaj se sicer pozitivni ukrepi ne izvajajo, je premajhen nadzor nad gozdnimi
površinami in še vedno prisotna korupcija. V Bolgariji so namreč za ohranjanje gozdov
odgovorni gorski čuvaji, ki imajo pod nadzorom večje površine gozda, plače pa prenizke, zato
sprejemanje podkupnin večkrat predstavlja dodaten vir zaslužka, ki pogosto presega njihovo
mesečno plačo (Cellarius, 2000). Oblasti se sicer zavedajo, da je korupcija prisotna in se tudi
vsaj uradno borijo proti njej, vendar do sedaj še niso sprejeli kakšnih pomembnejših ukrepov,
da bi jo zmanjšali ali preprečili, zato je pričakovati, da se bo še nadaljevala.
8.5.2.1. Ogroženost gozdov
Gozdovi so ogroženi zaradi človekove neposredne ali posredne dejavnosti, pa tudi zaradi
naravnih pojavov, kot na primer klimatskih sprememb in suše. V sušnem obdobju gozdove
zelo ogrožajo požari. Med leti 1991 in 2003 so povprečno na leto zabeležili 500 požarov
(Zelena kniga na Balgarija, 2005).
Vzrok požara je v več kot polovici primerov nepazljivost, predvsem pri kmetijskih opravilih.
Čeprav se število požarov, kot tudi površina pogorišč zmanjšujeta, pa stanje še vedno ni
zadovoljivo. V prvi vrsti je potrebno omeniti, da kmetje kljub prepovedi kurjenja na požetih
njivskih površinah, tega ne upoštevajo, drug razlog pa je nezadostno preventivno varstvo pred
požari in neučinkovitost gašenja.
V Bolgariji naj bi bila ena petina gozdov uničena zaradi gradnje prometne infrastrukture,
energetike in rudarstva ter gradnje industrijskih objektov. Te dejavnosti pa razen sečnje
povzročajo tudi fragmentacijo gozdov in s tem slabšanje življenja rastlinskih in živalskih vrst
v gozdovih. Negativno na gozdove vplivajo tudi goloseki in pogozdovanje z neustreznimi
vrstami dreves, ki niso značilne za določeno območje. Poleg neposrednih dejavnosti poznamo
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tudi posredne dejavnosti, kamor lahko uvrstimo onesnaženje ozračja in posledično kisle
padavine predvsem zaradi industrijske dejavnosti.
Mednarodni program za spremljanje stanja gozdov v Evropi, ICP Forest, je pokazal, da je
dobršen del gozdov uničenih zaradi kislih padavin. Podatki o poškodovanosti gozdov so
zbrani z vzorčno metodo na 124 površinah in mreži 16x16, 8x8 in 4x4 km in predstavljeni z
znaki za osutost drevja. Osutost je delež odpadlih listov ali iglic v primerjavi z drevesom iste
drevesne vrste, starosti ali socialnega položaja (Bogataj, 1997). Stanje je bilo posebno kritično
leta 1998, ko je bilo osutih 36 % dreves, kar povezujejo z izrazito sušo tega leta. Do danes se
je situacija nekoliko izboljšala in tako je osutost drevja leta 2004 znašala 30 %.
Osutost gozda se v desetletnem nizu 1994 – 2003 skupno znižuje, vendar pa dob, beli in črni
bor od leta 2003 kažejo ponovno zvečanje osutosti.
Pri 45,34 % gozdov se stanje slabša, izboljšuje se pri polovici, pri dobrih 5 % pa ni trenda.
Nepoškodovanih je 15,12 % iglastih in 27,85 % listnatih gozdov. Stanje vseh iglastih gozdov
se ocenjuje kot slabo. V primerjavi z letom 2002 se kaže povečevanje zmerno uničenih
gozdov (2. razred) za 10 %. Izmed iglastih gozdov se najmanjša osutost kaže pri smreki,
najbolj pa pri črnem boru.
Stanje je nekoliko ugodnejše pri listnatih gozdovih. Medtem, ko delež nepoškodovanih
gozdov ostaja nespremenjen, pa se je delež zmerno poškodovanih dreves povečal za 4,82 %.
Najmanjša je osutost pri bukvi, najbolj pa pri dobu.
Graf 41: Osutost drevja v obdobju 1994 – 2003 (%)

Vir: Zelena kniga..., 2005
Indeks osutosti drevja (nad 25 %) za obdobje 1994 – 2003 kaže, da se je skupna osutost
drevja v zadnjih letih nekoliko zmanjšala, vendar je še vedno velika. Najbolj so ogroženi
nižinski in hriboviti predeli, kjer so zgoščena industrijsko - energetska območja in do koder
segajo negativni vplivi emisij. Izstopajo nižinska in ravninska območja v trikotniku Sofija –
Vraca – Zlatica-Pirdop, delu južne Bolgarije (okolica Plovdiva, Pazardžika, Asenovgrada in
Kardžalija) in delu Stare planine.
Najmanj je bilo osuto drevje na posameznih območjih Stare planine, gorovjih jugozahodne
Bolgarije in na območjih, kjer je glavna drevesna vrsta bukev.
Kljub nekaterim izboljšavam (zmanjšanje onesnaženosti zraka zaradi manjšega izpusta
emisij), ostaja poškodovanost dreves velika, saj je le dobra petina dreves nepoškodovanih.
Ključni dejavnik še vedno ostaja onesnaženost zraka, pa tudi klimatske spremembe, predvsem
povečanje sušnih obdobij. Pri izboljšanju stanja bi bil potreben celosten in učinkovit pristop
vseh sektorskih politik, saj delni ukrepi, ki so omejeni samo na sonaravni razvoj gozdarstva,
ne morejo ohraniti gozdov.
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9. UKREPI IN CILJI
9.1. ZRAK
Osnovni cilj , ki ga predvideva Nacionalna strategija za okolje na področju zraka je
Izboljšanje kvalitete zraka v območjih s slabšo kvaliteto zraka. Konkretni cilj, ki ga
določa strategija pa je, da »Po letu 2010 emisije SO2, NO2, ozona, ogljikovega oksida,
benzena, svinca in prahu ne bodo presegli normativov Evropske unije« (NSOS, 2004).
Ta cilj je praktično nedosegljiv, saj izkušnje iz drugih držav, tudi iz Slovenije, kažejo drugače.
Dejstvo je, da se je ob solidni gospodarski rasti nekaterim emisijam praktično nemogoče
izogniti, kar velja še posebej za prometne emisije. Prometne emisije bi v Bolgariji realno
lahko le nekoliko zmanjšali oz. omilili njihovo naraščanje, saj se zaradi izrazito neugodne
starostne strukture avtomobilov situacija ne more izboljšati do leta 2010.
Prometna politika za zmanjševanje zračnih emisij predvideva naslednje konkretne ukrepe:
- Posodabljanje cestnega omrežja, ki predvideva gradnjo avtocest in cest 1. kategorije kot
del evropskega prometnega koridorja, povečevanje deleža asfaltnih cest, gradnjo obvoznic in
modernizacij regionalnih cest,
- Projekte za obnavljanje in posodabljanje obstoječega železniškega parka, razvoj
železniškega prometa in elektrifikacijo železniškega omrežja. Projekti predvidevajo povečano
vlogo železniškega prometa in zmanjševanje števila potovanj z avtomobili, saj le-ti najbolj
onesnažujejo okolje s škodljivimi zračnimi emisijami in hrupom (OPRD, 2005).
V Bolgariji so na področju prometa že dosegli drastično zmanjšanje emisij svinca, saj so z
letom 2004 z zakonom prepovedali prodajo osvinčenega bencina. Po drugi strani pa je to
povzročilo porast drugih polutantov. Promet je sektor, v katerem emisije naraščajo z največjo
stopnjo, predvsem v mestih, kjer živi dve tretjini prebivalstva. Ker bo motorizacija v
prihodnje še naraščala, zaradi nizke kupne moči prebivalstva pa se v kratkem času ne bo
bistveno izboljšala struktura avtomobilskega parka, bi bilo potrebno kratkoročne cilje usmeriti
na naslednja področja:
-

zaprtje mestnih središč za motorni promet,
gradnja obvoznic za tranzitni promet,
izboljšati pretočnost prometa, saj nizke hitosti v mestih povzročajo nastanek ozona.

Prvi korak k tem ciljem je bilo zaprtje osrednje prometnice v Sofiji, vendar obstaja verjetnost,
da bo to ostal osamljen primer in da se bo sčasoma prometnica ponovno odprla za ves promet.
Dolgoročno gledano, bi bilo možno doseči ugodnejšo starostno strukturo avtomobilov,
predvsem s pomočjo učinkovite davčne politike. S tem bi se postopno zagotovila tudi večja
energetska varčnost in zmanjševanje hrupa.
Na področju energetike velja kot najpomembnejši ukrep za zmanjševanje emisij omeniti
izpolnjevanje zahtev, določenih v Direktivi 2001/80/EU, v skladu s katero morajo energetski
objekti, ki proizvajajo največ emisij, zmanjšati emisije v zrak. Prvi uspešno izpolnjen projekt,
določen v skladu z Direktivo 2001/80/EU predstavlja izgradnja razžvepljevalnih naprav na
sedmem in osmem bloku termoelektrarne Marica-iztok 2, hkrati pa so izdelali projekt, ki
vključuje rehabilitacijo in izgradnjo razžvepljevalnih naprav na štirih blokih in načrt za
izgradnjo razžvepljevalnih naprav na 5. in 6. bloku. V načrtu pa so tudi gradnje čistilnih
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naprav na termoelektrarni Marica – iztok 3 in 1 ter na termoelektrarnah Ruse, Plovdiv in
Sofija-iztok.
Drugi cilj na področju energetike je povečana uporaba obnovljivih virov, ki naj bi do leta
2010 v skupni proizvodnji dosegli 11%. V ta namen so kot možni ukrepi izpostavljene
naslednje dejavnosti:
 izgradnja manjših hidroelektrarn,
 izkoriščanje biomase za proizvodnjo električne in toplotne energije,
 izkoriščanje metana iz odlagališč za proizvodnjo električne energije.
Do sedaj se od obnovljivih virov energije izkorišča energija biomase, geotermalna energija,
sončna energija in v manjši meri tudi vetrna. Za pridobivanje električne in toplotne energije s
pomočjo sončne energije je zgrajenih nekaj objektov, ki so zaenkrat, predvsem zaradi visokih
stroškov, omejeni na hotelske komplekse v turističnih naseljih ob Črnem morju in v nekaterih
gorskih območjih. Potencialna območja za pridobivanje energije s pomočjo vetra se v
Bolgariji nahajajo na severovzhodu države ob črnomorski obali v Dobrudži in na nekaterih
gorskih območjih na Stari planini, vendar do sedaj še ni projektov za izgradnjo vetrnih
elektrarn.
Tretji in tudi najbolj problematičen ukrep pa se nanaša na prehod na čistejša goriva, saj ima
domač premog pomembno vlogo v gospodarstvu. Opustitev rabe domačega premoga bi
namreč privedla do vrste socialnih in gospodarskih problemov, kot na primer povečana
stopnja brezposelnosti, upad bruto domačega proizvoda in še večja energetska odvisnost
Bolgarije (Zelena kniga…, 2006).
V naraščanju emisij imajo pomembno vlogo tudi individualna kurišča, ki za ogrevanje
uporabljajo predvsem premog, zato bi pri zmanjšanju emisij bil potreben postopen prehod na
čistejša goriva.
Spremeniti bi bilo potrebno tudi nekatere imisijske standarde, na primer za SO2. V zvezi s
tem bi bilo potrebno sprejeti določila Direktive 1999/30/EU o zgornji meji nacionalnih emisij
v zrak, ki določa, da sme povprečna dnevna koncentracija SO2 preseči vrednost 125
mikrog/m3 največ trikrat v koledarskem letu. Bolgarija prav tako še nima določenih mejnih
vrednosti za nekatere druge polutante (npr. za NOx), ki bi določali za koliko morajo zmanjšati
emisije in do katerega leta. Ti normativi bodo določeni leta 2008, zato je pričakovati, da se
bodo šele takrat izdelali konkretnejši ukrepi. Hkrati bo to tudi pomenilo, da se bo moral
monitoring sistematično izvajati, še posebej ob gosteje naseljenih območjih (Zelena ..., 2006).
Na področju varovanja zraka je v Nacionalni strategiji pomemben še cilj, ki se nanaša na
Izpolnjevanje zahtev, določenih z Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi
podnebja (NSOS, 2004). Osnovna cilja sta namenjena dvema od treh prožnostnih
mehanizmov, ki jih predvideva kjotski protokol: skupno izvajanje in trgovanje z emisijami.
Značilno za projekte skupnega izvajanja je, da bodo gostiteljice projektov države, ki nimajo
težav z izpolnjevanjem obveznosti kjotskega protokola in imajo velike potenciale
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov z manjšimi stroški. To so predvsem države v
tranziciji. Projekte bodo sofinancirale razvite države, kjer zahteva zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov večje stroške. Za te države je lahko ugodneje, da del svojih obveznosti
izpolnijo s pridobitvijo enot zmanjšanja emisij v tujini, ter hkrati širijo trg za svoje izdelke in
tehnologije. Tipični primeri takšnih projektov so zmanjševanje toplogrednih plinov z
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zamenjavo termoelektrarn na premog z bolj učinkovito kombinirano proizvodnjo toplotne in
elektroenergije, izboljševanje energetske učinkovitosti in posledično zmanjševanje uporabe
premoga, izboljšave gorivnih in proizvodnih procesov, uporaba obnovljivih energetskih
virov…
S pomočjo tega mehanizma Bolgarija lahko privabi investicije zasebnega sektorja, uvaja nove
tehnologije in znanja. Pogoj za delovanje tega mehanizma pa je podpis dvostranskega
sporazuma ali memoranduma za razumevanje med vladami držav, ki sodelujeta v projektih.
Bolgarija je do sedaj podpisala tri memorandume in dva sporazuma :
- V skladu s 6. členom kjotskega protokola je podpisala Memorandum o sodelovanju med
Bolgarijo in Nizozemsko na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
- Memorandum o dvostranskem sodelovanju za realizacijo projektov »skupno izvajanje« med
Bolgarijo in Avstrijo,
- Okvirni sporazum med Bolgarijo in Mednarodno banko,
- Sporazum glede projektov proti spreminjanju podnebja med Bolgarijo in Švico,
- Memorandum o sodelovanju med Bolgarijo in Dansko (Zelena kniga…, 2005, 2006).
Leta 2001 je Evropska unija sprejela Direktivo 2003/87/EU, ki predvideva shemo za
trgovanje z emisijami toplogrednih plinov. Uvajalno obdobje za ta mehanizem naj bi bilo
2005 – 2008, realno pa naj bi začel delovati v obdobju 2008 – 2012. Ker v skladu z Direktivo
v tem mehanizmu lahko delujejo članice Evropske unije, Bolgarija do priključitve ne more
sodelovati.
Prožnostni mehanizmi sicer nudijo ugodno možnost zniževanja emisij, vendar pa veljajo le
kot dopolnilo k ukrepom, ki jih vsaka država izvaja na svojem ozemlju. Zato bo Bolgarija
prednostne ukrepe in cilje morala usmeriti predvsem na izboljšanje razmer na domačem
področju, kar pomeni uresničevanje zgoraj naštetih ciljev oz. učinkovito integracijo okoljskih
zahtev v sektorske politike.
9.2. VODE
Glavni cilj Nacionalne strategije za upravljanje z vodnimi viri je zagotavljanje kvalitetne in
zadostne količine vode, najpomembnejši konkretni cilji pa so:
-

zagotavljanje kvalitetne površinske, podzemne in morske vode v skladu s 4.
členom Okvirne direktive za vode 2000/60/EU. Kljub temu, da se je kvaliteta vode v
zadnjih 15 letih zelo izboljšala, pa bo potrebno več pozornosti nameniti t. i. »vročim
točkam«, kjer se lokalno pojavljajo povišane koncentracije nevarnih snovi. To so
predvsem območja, ki nimajo ustreznega čiščenja odpadnih voda, posledično pa so
nekatera območja ogrožena zaradi evtrofikacije, kar velja tudi za obalne vode.

-

izboljšana oskrba s pitno vodo in izboljšanje kvalitete pitne vode za prebivalstvo.
Sem sodita predvsem usklajevanje z zahtevami Evropske unije kvalitete pitne vode in
zmanjševanje izgub pri distribuciji vode. 93 % bolgarske vode naj bi bilo v skladu z
normativi evropske unije, odkloni pa se pojavljajo na območjih, kjer je bilo v
preteklosti zelo intenzivno kmetijstvo in so zato povišane vsebnosti nitratov. V skladu
z načrti naj bi do leta 2010 95% prebivalstva zagotovili kvalitetno vodo.

-

racionalna raba vodnih virov. V to skupino se uvršča predvsem zmanjševanje izgub
vode v kmetijstvu, čeprav ta sektor porablja le 3 % vode. Največji problem
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predstavljajo namreč ogromne izgube vode na namakalnih sistemih. Po nekaterih
ocenah naj bi bilo 80 % sistemov neučinkovitih, zato se pojavlja tveganje, da bi v
prihodnosti prišlo do povečane porabe vode. Da bi to preprečili, so si v Nacionalni
strategiji zadali cilj, da bodo do leta 2015 izgube vode zmanjšali do največ 20%
-

v skladu z Direktivo 91/271/EU se predvideva gradnja čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode za naselja z več kot 10 000 prebivalci in več kot 2 000
prebivalci. Leta 2000 je takšnih naselij bilo 104, slaba četrtina je sicer imela čistilne
naprave, vendar bi jih bilo potrebno modernizirati in adaptirati. Posebna pozornost bo
morala biti namenjena reki Donavi, ki je poleg Črnega morja opredeljena kot
občutljivo območje, saj kar nekaj mest ob njej in njenih pritokov nima čistilnih naprav.
V zvezi z Direktivo 2000/60/EU Bolgarija še ni usklajena, zato je zahtevala dve
prehodni obdobji: prehodno obdobje štirih let (do leta 2010) za odpadne vode za mesta
z več kot 10 000 prebivalci in prehodno obdobje osmih let (do leta 2014) za naselja z
več kot 2000 prebivalci.

-

preprečevanje vnosa nevarnih snovi v površinske in podzemne vode. Problem
predstavljajo izpusti nevarnih snovi tako iz točkovnih kot iz razpršenih virov. Od
industrijskih dejavnosti najbolj onesnažujejo vode kemična in petrokemična industrija
ter rudarstvo, saj te dejavnosti skupaj prečistijo le 50 %odpadnih voda, ki jih izpuščajo
v vodne vire. V zvezi s tem so v Bolgariji izdelali register podjetij, ki izpuščajo
nevarne snovi, omejeno količino rabe vodnih virov, prav tako pa za vsako podjetje
omejitve glede izpusta nevarnih snovi. (NSOS, 2004)12. Podatki o omejitvah in
izpustih niso na voljo javnosti, zato je verjetno, da obstajajo samo na papirju.

-

ker je kmetijstvo še vedno pomemben sektor v bolgarskem gospodarstvu, bodo morali
tudi na tem področju sprejeti ukrepe, ki bodo varovali vodne vire. Podatki sicer
kažejo, da reke in podtalnica z nitrati niso močno onesnažene, vendar so ti podatki
lahko podcenjeni prvič zaradi nekakovostnega spremljanja stanja, drugič pa zaradi
dejstva, da je Bolgarija v preteklosti bila kmetijsko močno intenzivna država, kar
lahko ima posledice še v prihodnosti, še posebej, če upoštevamo, da se lahko vode
onesnažijo preko prsti, v katerih se nevarne snovi lahko zelo dolgo zadržijo. V zvezi s
kmetijskim obremenjevanjem bodo morali v skladu z Nitratno direktivo določiti
občutljiva območja in vpeljati operativne programe ter predpisane ukrepe za
zmanjševanje onesnaženosti z nitrati iz kmetijstva na teh območjih. Do sedaj so
opredelili le dve občutljivi območji – Črno morje in porečje reke Donave. Ti dve
območji sta dokaj obsežni, kar pomeni, da se bo v prihodnosti na velikem delu
kmetijskih zemljišč moral izvajati nadzor nad porabo nitratov v kmetijstvu.

9.3. PRSTI
V Bolgariji zaenkrat še manjka celostna strategija na državni ravni za ohranjanje in rabo prsti
kot naravnega vira. Ohranjanje prsti je bilo do sedaj izrazito v ozadju na vseh nivojih, tako na
državnem kot lokalnem. Vzrok za to je predvsem ta, da zaenkrat Evropska unija še ne
predpisuje ukrepov v obliki direktiv, ki bi se nanašale konkretno na prsti same. Vedno bolj se
sicer zavedajo, da bo potrebno sprejeti ukrepe tudi za to področje, kar je po eni strani
povezano z ukrepi na drugih področjih, kjer so predpisane regulative Evropske unije, po drugi
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strani pa se zavedajo, da negativno stanje enega pokrajinskega elmenta posledično lahko
negativno vpliva na drugega.
V Nacionalni strategiji se le 1 cilj nanaša na prsti in sicer v poglavju, ki določa Izpolnjevanje
zahtev, ki jih je Bolgarija sprejela glede globalnih ekoloških problemov. Konkretni cilj je
opredeljen kot »omejevanje procesov, ki povzročajo degradacijo in siromašenje prsti«, za
dosego tega cilja pa se predvideva izdelava Nacionalne strategije za prsti. Natančnejših ciljev
in ukrepov glede varovanja prsti pa Nacionalna strategija ne določa. Časovni okvir za
izdelavo Nacionalne strategije za prsti je konec leta 2006, vendar do sedaj še ni znano, ali jim
bo to uspelo uresničiti.
Cilji in ukrepi Nacionalne strategije bi morali upoštevati naslednje vidike:
-

-

uskladitev z drugimi sektorskimi politikami. Sem sodi najprej predvsem večje in
koordinirano sodelovanje s sektorji, ki imajo neposreden vpliv na kakovost prsti,
kakor tudi z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bi moralo vzpostaviti nadzor
nad gnojili v tla in ustrezno razmerje med njimi, s čimer bi se omilil proces
zakisovanja prsti ter predpisati ustrezen način kmetovanja, s čemer bi lahko preprečili
nadaljnjo erozijo prsti; večje sodelovanje med Ministrstvom za okolje in vode oz. z
institucijo, ki ureja področje odpadkov, saj odpadki iz rudarske dejavnosti ustvarjajo
obsežna degradirana območja,
lastno spremljanje in izdelava letnih poročil večjih obratov, ki lokalno onesnažujejo
prsti, po principu »onesnaževalec plača«,
večja pristojnost lokalnim oblastem, ki bi morale prevzetidoločen del odgovornosti za
izvajanje ukrepov.

9.4. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
V Bolgariji v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti tudi ohranjanju biotske
raznovrstnosti in smotrni rabi naravnih virov, ki sta tudi osnovna cilja Nacionalne
strategije za okolje (NSOS, 2004). Zastavljene cilje poskušajo doseči predvsem s pomočjo
programov Corine biotopes in Natura 2000, ki jih nalaga Evropska unija za bodoče članice,
ter iz različnih mednarodnih projektov, ki jih financirajo druge države. Takšni primeri so na
primer:
- bolgarsko – švicarski projekt za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki vključuje izdelavo
upravljalskih načrtov za nekatera manjša zaščitena območja,
- projekt za ohranjanje vrst in habitatov (v zvezi z Naturo 2000), ki ga je financirala danska
vlada. Projekt vključuje inventarizacijo ihtiofavne na nekaterih vlažnih habitatih,
- projekt za ustanavljanje vlažnih habitatov in zmanjšanja onesnaženosti nekaterih vlažnih
habitatov. Glavni financer je Sklad za svetovno okolje (GEF), projekt pa vključuje izgradnjo
naprav za dovajanje vode za vzdrževanje vlažnih habitatov ter strokovno usposabljanje
kadrov za upravljanje z vlažnimi habitati,
- projekt za upravljanje z mokrišči ob reki Donavi, ki ga financira PHARE; v projekt pa je
vključena izdelava upravljalskih načrtov za nekatera mokrišča in naprave za spremljanje
stanja,
- izdelava Nacionalnega sistema za spremljanje biotske raznovrstnosti in zaščitenih območij v
Bolgariji, ki ga je financirala nizozemska vlada (Zelena kniga …, 2006),
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- projekt za Nacionalni kmetijsko – ekološki program, ki ga bodo začeli izvajati po
priključitvi k Evropski uniji. Projekt temelji na Uredbi Sveta EU 1257/99 o podpori razvoja
podeželja, njegovi cilji pa so osredotočeni na ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih
ekosistemov in procesov, ki potekajo v njih, ohranjanje ogroženih vrst domačih živali in
uporaba kmetijskih zemljišč v skladu z ohranjanjem okolja (National …, 2006).
Kljub tem pozitivnim premikom, pa obstaja še kar nekaj problemov. Čeprav je Bolgarija
ratificirala vse pomembnejše mednarodne konvencije in uredila zakonsko podlago na tem
področju, pa se pojavljajo vrzeli in protislovja v zakonodaji, ki onemogočajo učinkovito
ohranjanje biotske raznovrstnosti in rabo naravnih virov. Ohranjanje biotske raznovrstnosti še
ni dovolj integrirano v sektorske politike, strategije in načrte, kar ima za posledico
neučinkovito delovanje odgovornih inštitucij in nesodelovanje med njimi, kakor tudi skromno
sodelovanje s podobnimi institucijami v tujini. Bolgarija namerava povečati obseg
zavarovanih območij na 15 %, v skladu s programom Natura 2000 pa na 35 %, vendar samo
povečevanje zavarovanih območij tudi ob doslednem izvajanju ukrepov ne more ohranjati
biotske raznovrstnosti. Dolgoročno varstvo biotske raznovrstnosti je namreč odvisno
predvsem od uspešnosti naravovarstvenih ukrepov zunaj zavarovanih območij, zato bi bilo
potrebno nameniti več pozornosti nameniti najprej sodelovanju med različnimi ministrstvi,
nato pa sonaravni rabi zemljišč izven zavarovanih območij. Kljub predvidenim ukrepom ni
znano, v kolikšni meri oziroma kako uspešno se izvajajo predpisani ukrepi na zaščitenih
območjih, saj obstaja nevarnost, da so parki le na papirju, dejansko pa so popolnoma
nezaščiteni. Sedanja mreža zavarovanih območij, pa tudi tempo določanja območij v zvezi z
Naturo 2000 ni zadovoljivo. Pri tem velja omeniti predvsem počasno povečevanje mreže
zavarovanih območij (na primer Zahodni, Vzhodni Rodopi) in upravljalskih načrtov in
nezadovoljivo poznavanje živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov kljub dokaj
dobremu strokovnemu kadru. Manjkajo potrebni preventivni ukrepi za ohranjanje bodočih
območij, vključenih v Naturo 2000, tukaj pa se pokaže tudi neučinkovitost finančne politike,
saj je premalo finančnih virov namenjenih učinkovitemu spremljanju stanja.
Problemi se pojavljajo tudi v zvezi z neučinkovito presojo vplivov na okolje, saj je kar nekaj
takih primerov, ko investitor kupi del zemljišča in šele po izvedbi projekta izvedejo presojo
vplivov na okolje. V takšnih primerih se presoja vplivov nekoliko »priredi« zahtevam
investitorja. Tudi v primerih, ko se naredi zadovoljiva presoja vplivov na okolje, pa manjka
učinkovit nadzor nad izvajalnimi deli in pogosto se projekti, ki se realizirajo, močno
razlikujejo od kriterijev, ki so zapisani v presoji vplivov na okolje
(www.moew.government.org).
Nenazadnje je neučinkovit tudi sistem obveščanja in osveščanja javnosti preko medijev, kar
ima za posledico, da je javnost predvsem nima znanja in je nezainteresirana za to
problematiko.

96

10. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo analizirali stanje na področju okolja v Bolgariji. V ta namen smo
najprej predstavili gonilne sile, ki ustvarjajo pritiske na okolje, nato pa smo se osredotočili na
posamezne pokrajinotvorne elemente, za katere smo v devetem poglavju predstavili ukrepe in
cilje, ki deloma izhajajo iz Nacionalne strategije za okolje, hkrati pa smo jih poskušali
kritično ovrednotiti.
Bolgarija se uvršča med slabše razvite države, kjer so okoljske posledice socialističnega
gospodarstva vidne še danes. Gospodarstvo, ki je temeljilo na rabi domačih nekakovostnih
surovin, je skupaj z urbanizacijo povzročilo degradacijo vseh sestavin okolja. Vrste
onesnaževanja okolja, ki so najbolj ogrožale zdravje prebivalstva in povzročale gospodarsko
škodo, so bile naslednje:
¾ vsebnost svinca v zraku in prsteh kot posledica topilnic svinca in cinka ter prometa,
¾ vsebnost prašnih delcev in žveplovega dioksida v zraku kot posledica malih kurišč
gospodinjstev, termoelektrarn in metalurških obratov,
¾ nitrati v vodi, ki so bili posledica prekomerne porabe gnojil velikih kmetijskih
gospodarstev in neprečiščenih odpadnih komunalnih voda,
¾ težke kovine v vodi, ki so bile posledica neprečiščenih odpadnih voda velikih tovarn
in podjetij,
¾ zmanjševanje biotske raznovrstnosti v vodnih, gorskih in obalnih ekosistemih.
Tako so se izoblikovala nekatera območja, ki so imela degradirane praktično vse sestavine
okolja. Kot najbolj obsežna bi lahko izpostavili naslednja območja:
-

dolino reke Marice v Trakijski nižini, kjer so nahajališča lignita in tri večje
termoelektrarne, ki so ga porabljale,
širše območje Sofije, ki je predstavljalo največje območje zgostitve težke industrije,
območje ob Črnem morju, kjer sta se izoblikovali dve večji degradirani območji: ob
severni obali aglomeracija Devnja – Varna, kjer sta se nahajali kemična industrija v
Devnji in termoelektrarna v Varni, ob južni obali pa širše območje Burgasa, kjer je
okolje obremenjevala predvsem petrokemična industrija.

Upad gospodarstva v 90. letih 20. stoletja je imel nekatere pozitivne učinke na posamezne
sestavine okolja. Zaradi zmanjševanja pritiskov so se zmanjšale emisije toplogrednih plinov,
zmanjšale pa so se tudi druge zračne emisije in se tako izboljšala kakovosti zraka. Prav tako je
recesija imela pozitiven učinek na vodne vire in prsti, saj so se zmanjšale emisije iz razpršenih
in točkovnih virov, kar je imelo za posledico izboljšanje stanja tudi teh dveh pokrajinskih
elementov. Kot negativne učinke bi lahko izpostavili zmanjševanje biotske raznovrstnosti
zaradi opuščanja kmetijskih zemljišč in drobljenja habitatov zaradi urbanega razvoja in
gradnje infrastrukture.
Prvotnemu upadu gospodarstva v 90. letih pa je sledila gospodarska rast, zato so se začeli
pritiski na okolje ponovno povečevati, kar dokazuje, da je bilo začetno izboljševanje stanja
okolja posledica gospodarskega upada in kurativnih, ne pa trajnostnih ukrepov. Ukrepi so
namreč temeljili na zmanjšani proizvodnji v industriji, rudarstvu in kmetijstvu, omejevanju
onesnaženosti z gradnjo razžvepljevalnih naprav, prepovedjo proizvodnje in prodaje
osvinčenega bencina in drugih. Zato lahko trdimo, da se stanje pokrajinotvornih elementov v
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zadnjih letih bistveno ne izboljšuje več, celo obratno, če se bo nadljeval sedanji trend, se bo
onesnaženost ponovno začela povečevati.
V diplomskem delu je bilo tudi ugotovljeno, so pritiski na okolje največji na tistih območjih,
ki so bila že v preteklosti najbolj onesnažena, saj imata rudarstvo in industrija še vedno
pomembno vlogo v gospodarstvu. Gonilne sile, ki na teh območjih ustvarjajo največje pritiske
na okolje so naslednje:
-

cestni promet, ki proizvaja več kot 50 % emisij dušikovih oksidov in okrog 40 %
ogljikovega oksida,
turizem, kjer število turistov ob obali Črnega morja vsako leto narašča, zadnja leta pa
se pritiski večajo tudi v gorskih območjih,
industrija, ki proizvede največ emisij težkih kovin,
rudarstvo, ki proizvede največ odpadkov,
energetika, kjer se ob enakih trendih pričakuje naraščanje vseh emisij,
naselja, ki proizvedejo velike količine odpadnih voda in odpadkov.

Na področju zraka največji problem predstavljajo emisije dušikovih oksidov, ki izmed vseh
emisij naraščajo najhitreje. Stanje še poslabšuje neustrezna prometna infrastruktura in
starostna struktura avtomobilov. V prihodnje je pričakovati, da se bodo ponovno začele
povečevati emisije žveplovega dioksida, saj se bo zaradi zaprtja jedrske elektrarne Kozloduj
povečala proizvodnja energije iz termoelektrarn. Imisijske vrednosti žveplovega dioksida in
dušikovih oksidov so bile največkrat presežene na območjih, kjer so zgoščeni termoenergetski
objekti in povečan promet.
Negativen trend izkazujejo tudi emisije toplogrednih plinov, ki so zaenkrat še pod omejitvijo,
ki jo določa kjotski protokol. Bolgarija se je obvezala, da bo za 8% zmanjšala emisije CO2 v
primerjavi z izhodiščnim letom 1988. Emisije, ki so se začele zmanjševati v začetku 90. let
20. stoletja ponovno naraščajo, čeprav vsa leta ostajajo pod omejitvijo, ki jo določa kjotski
protokol.
Kakovost vodotokov se v Bolgariji v zadnjih letih bistveno ne spreminja. Površinski vodotoki
so še vedno prekomerno onesnaženi, saj se kar 60 % rek uvršča v 3. in 4. kakovostni razred.
Stanje še poslabšujejo nizke samočistilne sposobnosti rek, še posebej tistih, ki se izlivajo v
Črno morje. Najbolj je problematično povečevanje odpadnih voda iz rudarstva in industrije,
saj se jih okrog 50 % izpušča v vodotoke brez čiščenja. Problematična je tudi količina
komunalnih voda, saj je na čistilne naprave priključenega le 40 % prebivalstva. Zaradi
premajhnega števila čistilnih naprav je prisotno organsko onesnaževanje, kar dokazujejo
visoke vrednosti biološke potrebe po kisiku in nizke vrednosti raztopljenega kisika.
Onesnaženost površinskih vodotokov je največja v okolici večjih mest z razvitima rudarstvom
in industrijo po toku rek navzdol, kjer še ni zgrajenih čistilnih naprav, reke pa so zaradi
majhnega deleža terciarnega čiščenja velikokrat onesnažene tudi na območjih, kjer čistilne
naprave so. V podzemnih vodah se povišane vrednosti nitratov (30 mg/l) pojavljajo na petini
zajemnih mest, največkrat so vrednosti presežene na Podonavskem in Vzhodnem
belomorskem območju, kjer je v zadnjih letih opazen trend naraščanja.
Stanje prsti, kjer manjkajo kakršnikoli strateški dokumenti, lahko ocenimo kot slabo, saj je
bilo to področje v preteklosti izrazito v ozadju tako na državnem kot lokalnem nivoju. V
pripravi je Nacionalna strategija za prsti, s katero naj bi predstavili ukrepe za zmanjšanje
degradacijskih procesov, med katerimi je najpomembnejši proces vodna erozija. Prsti so
lokalno močno degradirane tudi na območju rudarjenja, kjer nastajajo obsežna jalovišča. Tem
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območjem se zaenkrat posveča še premalo pozornosti, saj je saniranih le kakšnih 10 %
jalovišč.
Področje odpadkov, ki je sicer pravno formalno urejeno, v praksi ostaja eno najslabše rešenih
področij varstva okolja. Bolgarija je na področju odpadkov zaprosila za največ prehodnih
obdobij, ki se nanašajo predvsem na recikliranje in ponovno uporabo odpadkov.
Trendi so podobni kot v razvitih državah, saj se količina odpadkov povečuje. Problem
predstavljajo ogromne količine odpadkov iz rudarske dejavnosti, ki vključujejo tudi jalovišča.
Zaradi pomembne vloge rudarstva v bolgarskem gospodarstvu se ne pričakuje, da bi se
tovrstni odpadki zmanjšali. Neustrezno je tudi ravnanje z odpadki, saj večina odlagališč ne
ustreza normativom Evropske unije.
Biotska raznovrstnost je področje, ki je pravno formalno najbolje urejeno, saj je Bolgarija
ratificirala vse pomembnejše konvencije in sprejela ustrezne zakone. Kljub temu pa se biotska
raznovrstnost zmanjšuje, zaradi uničevanja habitatov pa ta proces poteka najhitreje na
turističnih območjih. Bolgarija se tudi na tem področju zateka k netrajnostnim ukrepom, saj
želi povečati delež zavarovanih območij na 35 %, kar dolgoročno ne omogoča ohranjanja
biotske raznovrstnosti.
Kot največjo pomanjkljivost na vseh področjih varstva okolja in vzrok, zakaj se stanje okolja
ne izboljšuje, lahko izpostavimo nezadostno integracijo okoljskih načel v sektorske politike,
kar pomeni, da načrtovani ukrepi še vedno temeljijo na netrajnostnih principih. Dejstvo je, da
se samo z gradnjo razžvepljevalnih naprav na termoenergetskih objektih, gradnjo čistilnih
naprav za odpadne vode ter povečevanjem zavarovanih območij stanje dolgoročno ne more
izboljšati. Čeprav Nacionalna strategija predvideva vključevanje okoljskih načel v socialne in
gospodarske sestavine, bi nekateri ukrepi lahko povzročili precejšnjo škodo, kot je na primer
brezposelnost ali še večjo odvisnost Bolgarije od uvoza energije. Zato je pričakovati, da se
nekateri cilji, kot je na primer prehod na čistejša goriva, ne bodo uresničili.
Vstop Bolgarije v Evropsko unijo ji daje možnost, hkrati pa tudi obvezo za hitrejše reševanje
problemov na področju okolja. Bolgarija si je že v procesu vključevanja pridobila pomembne
izkušnje, hkrati pa je bila deležna pomoči iz nekaterih predpristopnih skladov za bodoče
članice. Z vstopom v polnopravno članstvo bo Bolgarija za dosego okoljskih standardov
prisiljena upoštevati tudi bolj trajnostno naravnana načela, ki pa poleg integracije okoljske
politike v gospodarske sektorje in sodelovanja med različnimi inštitucijami temeljijo tudi na
večji vlogi javnosti pri oblikovanju politike varstva okolja. Zaradi vedno večjega
razslojevanja prebivalstva in iz tega izhajajočih problemov je okoljska zavest prebivalstva
zaenkrat še na nizki ravni, zato bo morala razviti učinkovite oblike ozaveščanja in javnosti
zagotoviti dostop do informaciij.
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Summary
Environment in Bulgaria was because of the socialist type of economy extremely degraded.
Domestic energies and industrial raw materials met only 40 % of the country's needs. Since
the economy was growing rapidly, this gap posed a serious problem. The exploitation of lowgrade mineral resources was also responsible for the high cost of energy and industrial
production. Insufficient investment in the field of environmental protection caused pollution
and ecological damage to increse dramatically. Opencast minig of coal, ores and non-ferrous
metals despoiled above all the Maritsa Valley, the area of Sashtinska Sredna gora, the
Ludogorie area and the Rhodope Mountains. The countless quarries scattered throughout the
country also contributed to the overall environmental damage.
The large agricultural areas, the use of lower-grade energies and industrial raw materials as
well as obsolete production technologies have spawned the gravest of the problems in the
area, air pollution. It is further aggravated by the relative absence of winds in the valleys and
basins, the very areas where the densely populated industrial agglomerations were located.
The most heavily polluted areas were the basins of Sofia, Pernik and Srednogorie, the Maritsa
Valley with the cities of Pazardzhik, Plovdiv, Dimitrovgrad, the agglomeration of Varna –
Devnja, the plain of Burgas and the city of Ruse.
Almost all rivers in Bulgaria were polluted, particularly along their middle and lower reaches.
Only mountain rivers formed an acception to the rule. In most of the agricultural areas, also
the groundwater was seriously contaminated, mostly with nitrates.
The large agricultural areas, the use of heavy farming machinery and ruthless logging in the
hills and mountains were the major causes of soil erosion.
In 1990's because of the less intensive production the state of the environment in Bulgaria
started improving, but nowadays it is clearly seen that because of the economic growth the
state in worsening again.
Air pollution remains a problem in most areas where energy industries are situated. Although
concentrations have been falling since monitoring began, a significant proportion of the urban
population experiences concentrations above limit values. Exposures of nitrogen dioxide and
sulphur dioxide above limit values have fallen since 1990's but nitogen dioxide is now
increasing.
Most rivers in Bulgaria are moderately polluted. With the decline in industrial production, the
pollution load of water bodies has dropped significantly in recent years. Near big cities and
river mouths the problem poses eutrophication, as indicated by high phytoplankton levels in
coastal areas. In eastern Bulgaria rivers are considered to be the most polluted. In some parts
of Bulgaria groundwater contains moderate concentrations of nitrates.
Major problems in Bulgaria are irreversible losses due to soil erosion, continuing
contamination from local and diffuse sources, acidification, salinisation and compaction. The
major problem represents soil erosion in mountains and hills of Stara planina, Rila, Rhodope
Mountains and Pirin.
It is estimated that more than 14 million tonnes of waste are generated in Bulgaria every year
and they continue to increase. This equals 1 373 kg/capita. Municipal waste is decreasing, but
this is more likely because of some changes carried out in methodology. It is estimated that an
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average of 459 kg/capita. Mining and quarrying waste is the largest single category of waste
in Bulgaria. Its contribution to waste generation represents 71 million tonnes/year. Landfilling
is the lowest ranking waste management option in the waste hierarchy but remains the
dominant method used in Bulgaria.
Biodiversity is affected by major changes in land use, large-scale impactsof air, large scale
impacts of air and water pollution, such as eutrophication and invasive species. Some areas,
like Stara planina and Strandzha, stand out for their species and genetic richness. In Balkan
and Rhodope's biogeographic region the main threats to biodiversity pose transport
infrastructures and tourism. Tourism with waterlogging also poses the main threat to
biodiversity in Black sea biogeographic region.
The most environmentally damaged areas today are still those areas, where in the past energy
industries were located.
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