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РЕЗЮМЕ
Разглеждат  се промените,  които настъпиха в  миннодобивния  отрасъл  през  последните  години  и  възникващите екологични  проблеми.Проследени  са 
измененията в стратегията за развитие на националната система за екологичен мониторинг.В тази връзка е систематизиран подхода при изграждане на 
локални мониторингови системи и пунктове за нуждите на миннодобивния отрасъл.Развити са общите и специфични изисквания при изграждане на тези 
системи, като част от националната система.

ВЪВЕДЕНИЕ

Проблемите  на  опазването  на  околната  среда  и 
устойчивото развитие, на която и да е държава, биосферен 
регион  или  отрасъл,  могат  да  бъдат  решавани  само  на 
основата на достатъчна по обем,  обхват и достоверност 
информация.  При това  от  съществено значение  е  да се 
познава,  както  фоновото  състояние,  което  е  обективна 
даденост, така и импакта на антропогенния фактор. В този 
смисъл  създаването на ефективна система за мониторинг, 
съчетана със събиране и разпространение на екологични 
данни, е единствено верния път за формиране на вярна 
екологична политика, която не допуска прекрачването на 
предела  на  толерантността,  т.е.  на  граничните  възмож-
ности  на  природата  да  се  самовъзстановява  и  само-
поддържа.

Доколкото екологичният мониторинг се дефинира, като 
система  от  повтарящи  се  наблюдения  по  определена 
програма  и  с  определена  цел,  върху  един  или  повече 
компоненти на околната среда, очевидна е сложността на 
задачата  в  научнотехнически  и  икономически  аспект. 
Уникалността на екосистемите, на природопромишлените 
комплекси  и  на  трансграничните  влияния,  не  допускат 
възможност  за стандартизиране  на  решенията.  Изискват 
научнотехнически разработки за всеки конкретен случай, 
като  се  отчита  спецификата  на  фоновото  състояние,  на 
частичното  присъствие  или  пълно  отсъствие  на  отделни 
компоненти и особено на спецификата на антропогенезата 
- отраслова, технологична и пр.

НОВИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА 
СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ

България през последните години живее в обстановка на 
значителни икономически  и  социални трудности,  изразя-
ващи се в спад на производството и безработица. Рефор-

мират се цените на енергията, което не насърчава добива 
и използуването на нискокалорични въглища. Разкриват се 
нови  предприятия  предимно  в  хранителната  промиш-
леност  с  малки  мощности,  което  създава  труднорешими 
екологични  проблеми.  Закриването  на  предприятия  с 
доказана  екологична  нецелесъобразност,  среща  съпро-
тива поради големия ръст на безработицата.

След  1990  год.  има  силен  спад  на  производството  в 
черната и цветна металургия, машиностроенето, електро-
материалите,  транспорта  и  транспортното  оборудване, 
химическата  промишленост  и  рудодобива.  Крайното 
потребление на електроенергия в отраслите е на нивото 
на 65,5  % спрямо 1990 год.,  като около 50 % е потреб-
лението  в  промишлеността.  Тази  картина  в  значителна 
степен  е  довела  и  до  намаляване  на  замърсярането,  с 
изключение  на  енергетиката,  където  58,2  % е  делът  на 
термичните централи. В същото това време сме свидетели 
на  крайно  изострена  чувствителност  на  обществото  към 
екологичните проблеми.

В  тази  връзка  се  разработват  и  въвеждат  в  действие 
следните екопрограми: Програма за обследване (екоодити) 
-  1995-97  год.  на  действуващите  големи  предприятия  – 
замърсители  на  околната  среда;  Държавна  програма  за 
поетапно  намаляване  на  озоноразрушаващите  вещества 
( с финансовата подкрепа на CEF); Национална програма 
за  ограничаване  емисиите  на  серни  окиси;  Национална 
програма за химическа сигурност; Национална програма за 
управление  на  отпадъците;  Програма  за  управление  на 
Черноморската  крайбрежна  зона;  Програма  за  поетапна 
прекатегоризация  на  основните  поречия  и  проекти  за 
управление  на  водите  в  поречията  на  Южна  България; 
Интегрална  национална  програма  “Околна  среда  и 
здраве”;  Програма  за  опазване  на  биологичното  разно-
образие  на  България;  Програма  за  действие  по 
реализиране на проекти от интеррегионалната програма за 
опазване на околната среда в басеина на р. Дунав и др.
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Повече  от  10  години продължава  работата по изграж-
дане на националната аналитична система за екологичен 
мониторинг ( АСЕМ ), която е в основата на управлението 
на околната среда. Тази система е в съчетание от фонов и 
импактен  мониторинг,  т.е.  по  реакцията  на  основните 
компоненти на биосферата и по факторите и източниците 
на въздействие. Идеята за изграждането й е подчинена на 
общосистемните  принципи:  надеждност,  единство, 
съвместимост,  ефективност и развитие.  АСЕМ поддържа 
връзки с европейски информационни системи и програми 
като: CORINE-AIR;  CORINE-LAND COVER и Международ-
ната програма по опазване на природната среда в басейна 
на р. Дунав.

Йерархично системата се изгражда на три нива: I-во - 
Централен диспечерски пункт; II-ро - Районни пунктове и 
III-то - Мрежа за наблюдение, оценка и контрол.

В зависимост от степента на участие на човека, тя е в 
автоматична  или  неавтоматизирана  в  отделните  под-
системи и се поставят следните задачи:
- Да осъществява режимни наблюдения за състоянието и 
измененията на природната среда;
- Да натрупва и обработва данни;
- Да осигурява информация за оперативен контрол;
-  Да  прогнозира  въздействието  и  да  дава  алтернативни 
решения за оптимизиране;
-  Да  обосновава  екологосъобразността  за  развитие  на 
дейностите;
- Да автоматизира процесите по регистриране, предаване 
и обработка на информацията.

Задачите  и  принципите  на  изграждане  на  системата, 
поставя високи изисквания към техническото осигуряване. 
До  1992  год.  системата  на  Министерството  на  околната 
среда  е разполагала  само с  лаборатории от  класически 
тип - за рутинни анализи, които в по-голямата си част са 
осъществявани  ръчно.  От  началото  на  1992  год.  по 
взаимна  договореност  с  Европейската  общност,  започна 
изпълнението  на  програма  “ФАР”  за  преобразуване  и 
доставка на нова апаратура за лабораторни анализи,  на 
автоматични мобилни и стационарни станции.

Доставени  са  апарати,  които  са  подходящи  за  пър-
воначален контрол при “залпови” замърсявания: рН-метри, 
кислородомери,  кондуктомери;  ДV-VI  спектомери,  пробо-
набиращи симплери и др. За тежки метали са доставени 6 
ААS,   ICP,  хроматографи  -  газови,  течни  йонни,  газ-
хроматографи,  мас детектори,  сегментни анализатори за 
вода - автоматични, с капацитет 140 проби в час; автома-
тизиран и роботизиран анализатор БПК/ХПК за 50 проби 
на час.  Лабораториите  са  оборудвани с най-съвременни 
микропроцесори.  За  първи  път  в  системата  се  създават 
съвременни биологични лаборатории за микробиологичен 
и биологичен мониторинг.

Емисионните мобилни лаборатории,  дават възможност 
за  цялостен  контрол  на  емисиите  на  въздуха  чрез  29 
автолаборатории.

Като  цяло  може  да  се  отбележи,  че  сага  АСЕМ 
разполага с най-нова и модерна техника за наблюдение, 

контрол и управление  на  качеството  на околната среда, 
която е сравнима с най-модерните световни образци. Това 
позволява  и  участието  на  страната  в  мащабни  и 
регионални  международни  програми  и  изследвания. 
Системата спомага за формирането на вярна политика на 
страната в опазването на околната среда.

АЛТЕРНАТИВА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ МОНИТОРИНГ В 
МИННОДОБИВНИЯ ОТРАСЪЛ

При тази постановка  за изграждане на АСЕМ, единст-
вената разумна алтернатива за екологичен мониторинг на 
миннодобивните  предприятия  в  страната  е  те  да  се 
изграждат  като  част  от  цялото,  при  съблюдение  на 
общонационалните  принципи.  По  този  начин   щесе 
осъществява  двустранен обмен на информация и особено 
обективизирането на оценката на фактическото състояние, 
за  трансграничните  замърсители  и  пр.  Създава  се 
възможност да се ползува банката данни от дългогодиш-
ните метеорологични наблюдения, данните за състоянието 
и динамиката на горските и биосферни компоненти. Тези 
данни  са  особено  ценни  при  прогнозиране  на  антропо-
генезата и обосновка на екологосъобразността при разви-
тие на природо-промишлените системи.

От  гледна  точка  на  метрологичното  осигуряване  на 
локалните  мониторингови  пунктове  в  миннодибивните 
предприятия,  направеният  анализ  дава  основание  да  се 
направят следните препоръки:

Изборът на най-подходящата за обекта схема трябва да 
се  съобрази  с  източниците  и  вида  на  замърсителите,  с 
тяхната количествена характеристика,  с  присъствието на 
биосферните  компоненти,  с  фоновото  натоварване,  с 
управляемостта  на  факторите  и  други  специфични  за 
обекта дадености. На тази основа да се лимитират броя и 
плътността  на  пунктовете  за  наблюдение,  режима  на 
тяхната  работа  -  прекъснат,  непрекъснат,  с  периодични 
пробовземания и пр.

Съществен  момент  в  подготвителния  етап  е  да  се 
установи,  какви  режимни  наблюдения  вече  се  осъщест-
вяват  от  действуващата  АСЕМ  или  други  национални  и 
регионални системи. Каква база данни е създадена в тях и 
какви са техническите изисквания за съвместимост с тях. 
Едновременно с това следва да се анализира собствения 
за  обекта  информационен  поток  -  технологични  потоци, 
обемни и качествени характеристики, средства и системи 
за контрол в тях, технически изисквания за съвместимост.

На  базата  на  данните  за  перспективното  развитие  на 
обекта,  както и  на съседни такива  с  трансграничност  на 
замърсителите, да се разчете възможноста за равитие на 
системата.

С  оглед  оптималната  икономическа  и  техническа 
целесъобразност,  чрез  математично  интерпретиране  на 
статистическия материал, да се установи:
-  Необходимата  точност  при  реализация  на  различните 
измервания;
- Честотата на замерванията или пробовземанията;
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-  Възможности  за  осредняване  на  резултатите  от 
отделните измервания;
-  Кои технически решения удовлетворяват необходимата 
степен  на  достоверност  при  предаване  и  обработка  на 
данните  -  кабелна,  радиовръзка,  куриеро-традиционна  и 
др.;
- Необходимата степен на механизиране и автоматизиране 
на наблюденията,  пробовземанията,  обработката,  преда-
ването на данните;
- Възможност за реализиране на системата със стандартна 
апаратура,  съвместима  с  местни,  регионални  и  нацио-
нални системи.

Както  вече  бе  отбелязано,  спецификата  на  въздейст-
вията  при  всеки  отделен  случай,  не  предполага  прила-
гането на унифицирани схеми и технически решения. За 
всеки отделен обект, те се осъществяват след конкретно 
проучване и представляват самостоятелно решение. Най-
комплицирани на този етап, а и в близка перспектива, са 
проблемите  със  закриващите  се  миннодобивни  пред-
приятия. Сложността произтича не само от нестандартната 

организационна  ситуация,  а  най-вече  поради  непред-
сказуемия  характер  на  развитието  на  антропогенезата 
след  прекратяване  на  дейността.  В  това  отношение 
съществена роля играе Минно-геоложки университет “Св. 
Иван Рилски” и неговата катедра “Инженерна геоекология”, 
която разполага с необходимия потенциал за това.

В заключение, ще отбележим, че една от  най-важните 
предпоставки за развитието на екологичния мониторинг е 
повишаване  на  общоекологичната  култура  на  кадрите  и 
подготовката  на  специалисти  с  висша  квалификация  по 
инженерна геоекология, което МГУ - София осъществява 
на практика вече 10 години.
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IMPACT  MONITORING  OF  MINING  ENTERPRISES  IN  BULGARIA PORTION  OF  THE 
NATIONAL SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL MONITORING 

TSVETAN MITROV

UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, SOFIA – 1700, BULGARIA

ABSTRACT
Changes that recently took place in the mining sector and originating environmental issues are discussed in the paper. Changes in the strategy of development of the  
national system for environmental monitoring are observed. In this connection the approach for constituting local monitoring systems and points for the needs of the 
mining sector is systematized. General and specific requirements for the constitution of those systems are developed as a portion of the national system. 

INTRODUCTION

   Issues related to protection of environment and sustainable 
development of each country, biospheric region or sector might 
be decided only on the background of data, sufficient in scope 
and  reliability.  Furthermore,  knowing  both  the  natural 
background contents, which is a natural fact and the impact of 
anthropogenic activity is equally important.  In this connection, 
the  establishment  of  an  effective  system  for  monitoring, 
combined  to  the  collection  and  distribution  of  data  about 
environment  is the only correct approach for the formation of a 
correct environmental policy, which does not admit exceeding 
the threshold of tolerance, i.e. the threshold abilities of nature 
to rehabilitate and restored itself. 

   Difficulty of  the task is evident in scientific and economic 
aspect, as far as the environmental monitoring is defined as a 
system  of  repeating  observations  according  to  a  certain 
schedule  aiming  a  certain  purpose  on  one  ore  several 
components of the environment. 

   Uniqueness of  ecological  systems,  integration of  sites of 
nature and industry and trans-boundary effect do not admit a 
standardization of  decisions. Specific research developments 
are required for each specific case. Especially, the specifics of 
background content, partial presence or complete absence of 
certain components and characteristics of antropogenesis for 
specific sectors, technologies etc. need to be studied.

NEW  CONDITIONS  AND  REQUIREMENTS  FOR  THE 
NATIONAL SYSTEM OF ENVIRONMENTAL MONITORING

   For the last years Bulgaria has been experiencing a period of 
significant  economical  and  social  difficulties,  revealed  in 
reduction of production and unemployment. Power cost is in a 
period of  reformation,  which does not  encourage production 
and use of low quality coal. New enterprises are being opened, 
mainly in nutrition industry with low power consumption, which 
involves environmental difficulties.   Closure of  enterprises of 
proven  environmental  inadvisability  meets  an  opposition 
because of the high rate of unemployment. 
 
   After the year 1990 there is a significant reduction in ferrous 
and  non-ferrous  metallurgy,  machine  building,  electrical 
engineering,  transport  and  transport  vehicles,  chemical 
industry and ore mining, end consumption and ore mining. End 
consumption of electric power in the sectors of industry is at a 
level of 65,5% compared to 1990, and nearly 50 % of this is in 
the  industry.  That  view  brought  to  significant  reduction  of 

contamination, except for energy, where the portion of thermal 
power plants is 58,2%. In the meantime, we witness a very 
sensitive attitude of society for environmental issues.  

   In that connection the following environmental programs are 
being developed and introduced into  practice  a  program for 
monitoring  (environmental  audits  1995  –  1997  of  operating 
large  enterprises,  contaminating  the  environment; 
governmental program for stage-by stage reduction of ozone 
destroying agents (with the financial support of CEF); National 
Program for limiting the emissions of sulfuric oxides, National 
Program  for  chemical  safety;  National  Program  for  waste 
management;  Program  for  management  the  Black  sea  on-
shore zone; Program for step-by-step re-categorizing the major 
river valleys and projects for management of waters along the 
valleys of rivers in South Bulgaria; Integral National Program 
“Environment  and  Health”,  Program  for  preservation  of  the 
biological  variety  of  Bulgaria,  Program for  implementation of 
projects related to the inter-regional program for environmental 
protection in the valley of the Danube river etc.

   The  work  on  the  National  Analytical  System  for 
environmental  monitoring   (ACEM),  basis  for  environmental 
management, has been carrying on for more than 10 years. 
The system involves a combination of background and impact 
monitoring, i.e. monitoring of reactions of main components of 
biosphere and factors of sources of contamination. The idea 
for  its  constitution  is  based  in  the  general  principles  of 
reliability, unity, compatibility, efficiency and development. The 
ACEM maintains relations with  all  the  European information 
systems  and  programs  as  CORINE-AIR,  CORINE-LAND 
COVER and the International Program for protection of nature 
in the valley of the Danube River.  

   Hierarchically the system is constructed in three levels: I-
level – Central dispatchinng point; II level- Regional points and 
III level – Network for observation, assessment and control. 

  Depending on the rate of human participation the system is 
automated or non-automated in the specific subsystems and it 
aims the following goals: 
- To implement regular observations on the condition and 

changes of environment; 
- To accumulate and process data;
- To provide information for operative monitoring;
- To predict the impact and provide alternative decisions for 

optimization; 
- To reason the environmental advisability of development 

of different activities;



- To automate processes of registration, transmission and 
processing of information. 

   Tasks and principles for construction of the system involve 
requirements towards the technical means. Before the year of 
1992 within the system of  the Ministry  of  environment there 
were  only  laboratories  of  the  classical  type  –  for  routine 
analyses,  which  were  carried  out  manually.  Since  the 
beginning  of  the  1992,  according  to  an  agreement  with  the 
European  Union,  an  implementation  of  PHARE  program 
started for delivery of new equipment for laboratory analyses, 
of automated mobile and stationary stations. 

   Apparatuses, which are suitable for initial monitoring of “shot” 
contamination:  pH-meters,  oxygen-meters,  conductivity-
meters; DV-VI spectrometers, samplers etc. for heavy metals 
were  delivered  as  well  as  AAS,  ICP,  chromatographs, 
gaseous,  liquid,  ions,  gas-chromatographs,  mass  detectors, 
segment analyzers for water – automated, with a capacity of 
140 samples per hour, automated and robotized analyzer for 
BPK/HPK  for  50  samples  for  hour.  The  laboratories  are 
equipped  with  the  most  modern  micro-processors.  Modern 
biological  laboratories  for  biological  and  micro-biological 
monitoring are created for the first time.

   Emission  mobile  laboratories  provide  an  opportunity  for 
complete  monitoring  of  emissions  of  air  through  the  truck 
mounted laboratories. 

   It may be mentioned that ACEM has availability of the most 
modern equipment for observation, monitoring and control of 
the quality of environment,  which is comparable to the most 
recent world manufactures. That allows the participation of the 
country  into  large  regional  international  programs  and 
investigations.  The system supports  the formation of  correct 
policy of the country in the aspect of nature protection. 

ALTERNATIVE OF ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE 
MINING SECTOR

   Within the above setting of the construction of ACEM, the 
only  reasonable  alternative  for  environmental  monitoring  of 
mining enterprises in the country is their construction as a part 
of the whole, observing the general national principles.  Thus a 
bilateral  exchange  of  information  will  be  carried  out  and 
especially  objective  assessment  of  real  condition  will  be 
performed  for  trans-boundary  contamination  etc.  An 
opportunity for using the data basis of long-term meteorological 
observations  is  established,  use  of  data  about  forest  and 
biospherical components. Those data are especially useful for 
predicting  the  anthropogenesis  and  reasoning  the 
environmental advisability of development of natural systems. 

   The analysis, prepared from a point of view of metrological 
provision  of  data  about  local  monitoring  points  at  mining 
enterprises, brings to the following recommendations: 

- Selection of the most appropriate mode for monitoring 
should be complied to sources and type of contaminants, with 
their  quantitative  characteristic,  availability  of  biospheric 
components,  loading  of  the  background  with  contaminants; 
manageability  of  factors  and  other  specific  peculiarities. 
Number  and  density  of  points  for  observation,  mode  of 
operation  –  discontinuous,  continuous,  with  periodical 
sampling. 

- Important  aspect  of  the  stage  of  preparation  is  the 
establishment what regular observation are implemented in the 
ACEM or another national and regional systems. What are the 
data bases established in them and what are the technological 
requirements  for  compatibility.  In  the  meantime,  the 
information,  technological  and  qualitative  characteristics, 
means and systems for monitoring, technical requirements for 
compatibility need to be analyzed. 

   An opportunity for development of the system need to be 
scheduled based on data  about  prospective  development  of 
the site, neighbor sites and trans-boundary contamination. 

   Aiming  optimum  economic  and  technical  advisability, 
mathematical  interpreting  and  statistical  processing  the 
following need to be established: 

- Needed precision of specific measurements;
- Frequency of measurements and sampling;
- Opportunity  for  averaging  the  results  of  specific 

measurements; 
- What  are  the  technological  decisions  that  satisfy  the 

needed  rate  of  reliability  in  data  transmission  ,  cable 
connection etc. 

- The needed rate of  mechanization and automation of 
observations, processing and data transmission

- possibility for realizing the observations by a standard 
equipment, compatible to local, regional and national systems. 

   As it has already been mentioned, the specifics of impact for 
each specific case may not be subjected to unified schemes 
and  technical  decisions.  For  each  specific  site  they  are 
implemented  after  specific  investigation  and  represent  an 
individual decision. The most complicated at this stage and in 
the nearest future are the issues related to closure of mining 
enterprises.  The  difficulties  due  not  only  to  non-standard 
organization  but  also  to  non-predictable  character  of 



development of anthropogenesis after interruption of activity. In 
that aspect the role of the University of Mining and Geology 
“St. Ivan Rilski” and the department  “Engineering geoecology” 
is extremely important. 

   As a conclusion, it is worth mentioning that one of the most 
important  pre-conditions  for  development  of  environmental 
monitoring  is  the  improvement  of  general  environmental 
knowledge  of  staff  and  training  of  higher  educational 
professionals in engineering geoecology. That education has 

been commissioned into practice for more than 10 years by the 
University of Mining and Geology “St. Ivan RilskI”.
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