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8. Екологична оценка на Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013
8.0. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ
Екологичната оценка е разработена съгласно бележка D на Насоките на Общата рамка за
мониторинг и оценка на Европейската Комисия, във връзка с изискванията за “ex-ante” оценка на
програмите за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., която разяснява изискванията
свързани със Стратегическата оценка за въздействие върху околната среда (СОВОС).
Съдържанието на СОВОС на ПРСР следва индикациите на Директива 2001/43/ЕС с подробните
препоръки на приложения 1 и 2.
Сегашно състояние на околната среда и съществуващи екологични проблеми имащи
отношение към Програмата за развитие на селските райони
Благоприятните екологични условия са съществен фактор влияещ на развитието на социалноикономичното развитие на селските райони Направеният пълен анализ и оценка на сегашно
състояние на околната среда в селските райони, позволи да бъдат дефинирани основните
екологични проблеми, вследствие на извършваните земеделска и горска дейности в тези региони,
които влияят отрицателно на възможностите за икономическо развитие и върху условията на живот.
Основните екологични проблеми които имат отношение към селските райони, съответно към
Програмата за развитие на селските райони и влияят отрицателно на възможностите за
икономическо развитие и върху условията на живот в тези региони са:

•

Загуба на местообитания и биоразнообразие

Промяна в земеползването като трансформирането на ливади и пасища в обработваеми площи,
овощни градини, лозя или гори, както и обезлесяването, отводняването и преразпределето на
земите водят до загуба на местообитания и биоразнообразие. Премахването на елементите на
ландшафта също води до загуба на местообитания.

•

Изоставяне на земя

Типа земеползването е най-значителният спорен въпрос в земеделието и горското стопанство, който
би могъл да има отрицателен, както и положителен ефект върху околната среда. Загубата на
местообитанията се причинява от пресушаването на влажни зони и нарушаването на водния режим
посредством каптиране на извори и водохващания. Има тенденция към намаляване на
обработваемите площи особено в планинските и необлагодетелствани региони, отличаващи се с
опустяване на земята и прекомерно разпространение на плевели. Броят на пасищата, ливадите и
земите с висока природна стойност е намалял значително поради изоставяне или трансформация и
предразполага към негативно влияние върху екосистемите и селскостопанския ландшафт, което
води до загуба на биоразнообразие в тези области.

•

Влошаване състоянието на местообитанията

Влошаването на състоянието на местообитанията се причинява от употребата на изкуствени торови
и химични препарати в селското стопанство, неустойчивото управление на тревисти местности,
обработваеми площи и гори, развитие на инфраструктурата, свръх експлоатация на ресурсни
видове, безпокойство, тровене и избиване на животни.

•

Ерозия на почвата

Основният екологичен проблем на българското земеделие е ерозията на почвите. Предпоставка за
появата и се явява провеждането на неправилна обработка и торене на почвите, неправилно
напояване (иригационна ерозия) и изсичане на горската растителност и пожарища, особено при
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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наклонени терени, в планинските райони. Изсичането на горите и полезащитни горски пояси в
равнините райони е довело до появата на ветрова ерозия. Ерозиралите почви са слабопродуктивни
и непривлекателни за извършване на земеделски дейности на тях. Често в районите със силна
ерозия се наблюдава негативна промяна и в ландшафта.

•

Вкисляване и дехумизация на почвата

Неправилно торене с високи торови норми в продължение на години е довело до дехумизация на
някои почви и вкисляване.

•

Замърсяване на почвата

Прекомерна употреба на препарати растителна защита при трайните насаждения води до
замърсяване на почвите с тежки метали в резултат на третиране с медни препарати. Замърсяването
на почвите с негодни и с изтекъл срок пестициди от складове, неотговарящи на изискванията за
безопасно съхранение на опасни отпадъци е проблем, които е в процес на решаване с масовото
въвеждане на Б-Б кубовете за съхранение на пестициди из цялата страна.

•

Замърсяване на повърхностните и подземните води

Качеството на подземните и повърхностните води е негативно повлияно от прилагането на
интензивно неприлагащо добри земеделски практики земеделие -замърсяване с нитрати от торене и
съхранение на оборски тор, замърсяване с негодни пестициди, липсващи и недоизградени
пречиствателни съоръжения в преработвателните предприятия и населени места, както и стари
индустриални замърсявания.

•

Замърсяване на въздуха

Екологични проблеми по отношение замърсяване на атмосферния въздух са вследствие на
неконтролираното натрупване на торови маси в животновъдни ферми, нерегламентирани сметища и
използване на гориво с лошо качество за битови нужди в редица малки населени места в селските
райони, използване на морално и физически остаряла транспортна и селскостопанска техника, лошо
състояние на селищната инфраструктура (междуселищни пътища).

•

използването на химически торове и химико-синтетични препарати за растителна защита,

Повишеното съдържание на пестициди в почвата води до отлагането им в селскостопанските
продукти, които се консумират директно от човека и предизвикват увреждане на здравето.
Увреждания на организма на земеделските фермери могат да настъпят и при обработка на
замърсена с пестициди почва.

•

Ползване на вода с повишено съдържание на нитрати

Най-често замърсяването с нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници
(извори, кладенци, дренажи, сондажи), разположени в местности с обработваеми земеделски земи, в
близост до населени места или черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Проблемът с
повишеното съдържание на нитрати има здравна значимост
Най-често замърсяването с нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници
(извори, кладенци, дренажи, сондажи), разположени в местности с обработваеми земеделски земи, в
близост до населени места или черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Проблемът с
повишеното съдържание на нитрати има здравна значимост. Проблемът е от съществено значение
за населението живеещо труднодостъпни райони, е достъпа до адекватни медицински услуги и найвече специализирана медецинска помощ.
Развитие на околната среда за периода 2007 – 2013 г. без прилагане на Програмата за развитие на
селските райони
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Сценарият свързан с развитието на компонентите на околната среда за периода 2007-2013 г.
без прилагане на ПРСР може да се опише по следния начин::
Прилагането на настоящата политика на ползване на земите в селското и горското стопанство като
цяло има отрицателно въздействие върху околната среда поради замърсяване, влошаване
качествата на природните компоненти и загуба на биологично разнообразие. През последните 15
години употребата на изкуствени торове и химикали намаля значително в сравнение с предходни
години и отводнителните системи не действаха на много места. Вследствие на приватизацията
обширни площи с монокултури бяха трансформирани в мозаечен по характер земеделски ландшафт
с разнообразни типове ползване. Всичко това допринесе за частичното възстановяване качествата
на природните компоненти и стабилизиране състоянието на биологичното разнообразие. Но с
присъединяването към Европейския съюз и интензификацията на селското и горското стопанство
само на базата на конвенционални практики, както и уедряването на земите скоро ще премахне
ефекта от екстензификацията и дори ще кумулира негативното въздействие на сегашната политика.
Неприлагането на ПРСР ще има вредни ефекти, както върху околната среда, така и върху
устойчивото развитие, предизвиквайки:

•

Допълнително замърсяване на повърхностните и подземни води с торове и химикали,
поради неприлагане на добрите земеделски практики и биологично земеделие,
неизграждане на нови обекти за депониране на торова маса и отпадъците, неизграждане на
пречиствателни съоръжения за пречистване на отпадъчните води в преработвателните
предприятия и животновъдни ферми, неизграждане на канализационни системи в малките
населени места.

•

Допълнително замърсяване на почвите и увеличаване на деградационните проблеми
поради неприлагане на добрите земеделски практики и биологична земеделие и изоставяне
на земеделските земи и пасища,

•

Допълнителна загуба на биологичното разнообразие и липса на картиране и защита на
зоните в рамките на НАТУРА 2000

Оценка за вероятни значими въздействия на Програмата за развитие на селските райони
върху околната среда
Дефинирани са на базата на анализа на сегашното международно, европейско и българско
законодателство и са в съответствие с компонентите на околната среда екологичните цели за
опазване на околната среда, които са от съществено значение за ПРСР .
Оценена е взаимовръзката между екологичните цели и целите на ПРСР, която има положителен
характер за повечето планирани дейности. Липса на връзка или отрицателен характер се констатира
при някои от мерките по първа приоритетна ос, където тяхното прилагане въздейства негативно и не
могат да бъдат постигнати екологичните цели, ако не се предвидят и регламентират мeрки за
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на вредното въздействие върху околната среда.
В съответствие с изискванията на ръководството за СЕО, оценителят е направил оценка на
въздействията върху околната среда, които са свързани с ПРСР. Оценката е направена като всяка
мярка е оценена по отношение на въздействията й върху следните фактори: биоразнообразие,
население, човешкото здраве, фауна, флора, почва, вода, въздух, климатични фактори, материални
придобивки, културно наследство, включително и архитектурно и археологическо наследство,
ландшафт.
Всяко едно въздействие е оценявано в съответствие с качествен мултикритериен подход, който
включва и вторични, кумулативни и синергични, кратко, средно и дългосрочни, постоянни и
временни, положителни и отрицателни въздействия и ефекти.
Използваната матрица за оценка има 10 степенна скала в зависимост от критериите.
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Анализът показва, че от общо оценявани 30 мерки само при 9 има напълно положително
въздействие от прилагането им. В повечето от останалите мерки въздействието върху различните
компоненти на околната среда е незначително и се изразява в стойности от 1 до 7 по 10 степенната
скала за оценка на матрицата. В 3 от мерките се очаква да имат значително отрицателно
въздействие. Основните негативни въздействия са преди всичко върху биологичното разнообразие
и ландшафта.
Оценка на значителността на въздействие показва, че нарастващият брой на фермерите
прилагащи добрите земеделски практики и сертифициращи фермите си за биологично
производство, както и задължителното спазване от останалите земеделски производители на
изискванията на Регламент 1782/2003 за спазване на стандартите на Общността ще предизвика
подобряване на качеството на околната среда, в частност по отношение на водите, почвите,
човешкото здраве, ландшафта и биоразнообразието.
Дейностите, извършвани с цел поддръжка и възстановяване на естествената околна среда ще
допринесат за гарантиране поддържането на привлекателния ландшафт и високата степен на
биологично разнообразие, а също и повишаването им в регионите, като по този начин те съществено
ще допринасят за повишаване на качеството на живот на гражданите в селските райони и ще
представляват стимул за привличане на инвестиции за развитие.
Съответните дейности от Програмата за развитие на селските райони ще допринесат за намаляване
на различията между страните - членки на ЕС, България и между отделните региони в България.
Независимо от значителните положителни влияния, които вече бяха споменати осъществяването на
ПРСР може да бъде съпроводено и с негативни влияния върху околната среда. Въпреки негативното
влияние върху биологичното разнообразие, неприлагането на инфраструктурните дейности
(водоснабдяване, канализация, напояване, пътища и др.) както и несъздаване на условия за отдих и
спорт, ще доведат до значителен здравен риск за населението и влошаване на качеството на живот
в селските райони. При ефективно управление на водните ресурси, което ще бъде осъществено с
басейновите планове за управление, водите използвани за водоснабдяване и напояване няма да
доведат до нарушаване на водния баланс на водните екосистеми (реки, езера, изкуствени водоеми).,
Тъй като Програмата за развитие на селските райони не предвижда мерки за намаляване на този
негативен ефект, се препоръчва прилагане на основни принципи и практики за смекчаване на
въздействието.
Мерките от ПРСР, прилагането на които предизвикват значителен негативен ефект са анализирани.
За намаляване на негативния ефект от тяхното прилагане е необходимо провеждането на
превантивни мерки. Превантивните мерки за предотвратяване и минимизиране на възможните
негативни ефекти и потенциалните рискове за околната среда могат да съдържат няколко елемента,
които да бъдат изпълнявани на подходящ етап от изпълнението на ПРСР. Изпълнението на
Програмата може да бъде оптимизирано, чрез предложените принципи, практики и мерки за
смекчаване на ефектите, които следва да бъдат изпълняване по време прилагането на конкретните
мерки.
Мерките от ПРСР, прилагането на които предизвикват значителен негативен ефект са дадени и
анализирани Превантивни мерки за намаляване на негативния ефект от тяхното прилагане са:
Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Препоръките за разрешаване на проблемните въпроси са както следва:
Създаването на нови трайни насаждения води до промяна на ползването на земята и загуба на
местообитания:

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Създаването на нови трайни насаждения може да е възможно само на мястото на
обработваеми земи и не трябва да се прилага на мястото на тревни местообитания (ливади,
пасища, степи) или влажни зони (терминът се използва както е дефиниран по Рамсарската
Конвенция);
Закупуване, строеж или инсталиране на напоителни системи на ниво земеделско стопанство:
Извършване на преценка за ОВОС за такива проекти, като се акцентира на управлението на
биоразнообразието и управлението на водите в съответствие с басейновите планове за
управление.
Рехабилитация и изграждане на отводнителни съоръжения и малка инфраструктура за защита от
наводнения и ерозия на речните брегове на територията на земеделското стопанство:
Необходимо е да се определят допустимите съоръжения и инфраструктура, както и
терминът “малка” що се отнася до инфраструктурата;
Тези дейности да бъдат допустими само след екологична оценка и когато не водят до
разрушаване на местообитания във влажните зони или нарушаване на водния режим (ако
съществува такава опасност, то да се кандидатства за изграждане на места за задържане на
водите в рамките на стопанството, т.е. влажни зони, където да се задържат излишни водни
количества);
Да не се подпомагат отводнителни системи във влажни ливади или карстови райони, както и
в съседство с защитени влажни зони или места където се срещат застрашени видове
растения и животни; в такива територии да се прилагат агро-екологични схеми и те да бъдат
управлявани с цел опазване на природата;
Мярка 125 “Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите”
Под-мярка “Земеделски пътища”
1) Реконструкция и обновяване на земеделски пътища
Да се прилага смекчаваща мярка – изграждане на проходи за животни и ивица от растителност
покрай пътищата
2 ) Изграждане на земеделски пътища
Оценка случай по случай на базата на разработен въпросник. В случай че проекта ще въздейства
върху естествени или полуестествени местообитания не трябва да бъде финансиран и трябва се
изследва алтернативно трасе. За защитените територии и местата от НАТУРА 2000 оценката трябва
да се извършва в съответствие с чл. 6 на Директива 92/43
Смекчаващи мерки

•

Ивица от растителност край пътя

•

Използване на естествени материали при изграждането на пътища

•

Да не се изграждат нови пътища в (абсолютен респект от) защитените територии със стриктен
режим или в техните строго защитени зони съгласно плановете за управление, както и в строго
защитените части от НАТУРА 2000 местата, съгласно техните планове за управление;

•

Да не се изграждат нови пътища в (абсолютен респект от) степните местообитания;

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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•

Изграждане на пътища само в граничните части на тревни местообитания (да се избягва
пресичането им);

•

Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие)
при изграждането на пътища в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично
разнообразие

Под-мярка “Горски пътища”
1) Реконструкция и обновяване на горски пътища
Смекчаващи мерки

•

Използване на естествени материали при реконструкцията и обновяването на пътища

2) Изграждане на нови пътища
Необходим е ОВОС за изграждане на горски пътища. Изграждането им не е допустимо в стари гори;
Препоръчително е да се прилагат следните смекчаващи мерки:

•

Ограничаване преминаването на хора;

•

Използване на естествени материали при изграждането на пътища;

•

Екологично планиране на пътищата съобразно топографията и ландшафта;

•

Абсолютен респект от микрохабитатите и старите дървета в горите, както и от местата за
гнездене и почивка на застрашени видове (грабливи птици, прилепи, едри бозайници)

•

Да не се изграждат нови пътища в (абсолютен респект от) защитените територии със стриктен
режим или в техните строго защитени зони съгласно плановете за управление, както и в строго
защитените части от НАТУРА 2000 местата, съгласно техните планове за управление;

•

Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие)
при изграждането на пътища в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично
разнообразие

Под-мярка “Управление на водите”
Значителното отрицателно въздействие на тази мярка е свързано с дейността на напоителните и
отводнителните системи.
Предлагаме следните смекчаващи мерки:
Напоителни системи
1. Нови напоителни системи

•

Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие)

•

Обосновка на техническите и икономическите ползи на бенефициента и социален ефект за
региона, когато се внася предложението за проект.

•

Необходимостта от ново строителство на напоителни системи трябва да бъде основана в
съответствие с прилагането на нови технологии, които да осигуряват икономия на вода,
енергийна ефективност, и природосъобразни (предотвратяване на ерозията).

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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2. Реконструкция
Необходима е оценка каква част от напоителните системи е необходимо да бъде обект на
поправка или реконструкция, като част от обосновката;

•

Необходимостта от реконструкция трябва да бъде основана в съответствие с прилагането на
нови технологии, които да осигуряват икономия на вода, енергийна ефективност, и
природосъобразни (предотвратяване на ерозията)

•

Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие)

•

При внасянето на проекта трябва да се приложи обосновка на предложеното подобрение в
параметрите на системата и неговото въздействие върху околната среда;

•

Създаване на райони за задържане на водите (влажни зони!) с естествени характеристики

•

Да се изключи напоителната техника от мярката, тъй като тя се подпомага от мярка 121

3. Ремонтни работи

•

При внасянето на проекта трябва да се приложи обосновка на ремонтните работи

Отводнителни системи
Не трябва да се прилага в места включени в списъка на защитените територии и влажните зони,
както и в места по НАТУРА 2000, тъй като е в противоречие със втората стратегическа цел на
Програмата и екологичните цели на Директиви 79/409 и 92/43, както и всички законови инструменти
(национални и международни) които си поставят за цел опазването на биологичното разнообразие и
устойчивото ползване на ресурсите
Прилагането на дейността е възможно само ако се предостави ясна обосновка на необходимостта,
мащаба и географския обхват (определени места, региони) заедно с ясна позиция по начина на по
който ще бъде избегнат конфликта със законовата база, спомената по-горе; Да се прилага дейността
само за подпомагане на борбата с наводненията на територии не попадащи в границите на
цитираните по горе места.
Мярка 126 Възстановяване на земеделския производствен потенциал, разрушен от природни
бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни дейности
Значителното отрицателно въздействие на тази мярка е свързано с корекциите на речните корита.
Предлагаме следните смекчаващи мерки:

•

Корекции на речните корита, свързани с изправянето им, премахване на крайречна
растителност, бетониране на речните брегове и речното дъно не трябва да се разрешават в
защитени територии, места от НАТУРА 2000 и в горните течения на реките, предхождащи
такива територии;

•

Залесяване на речните брегове с местни видове дървета и храсти с цел поддържане на речните
брегове

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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В допълнение към тази мярка предлагаме:
¾ Да се предвиди възстановяване на изсечените през последните години гори в горните
поречия на реките, което е основна предпоставка за формиране на водните потоци и
регулиране на водните количества през годините.
Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
За да се намали отрицателното въздействие на мярката върху биологичното разнообразие се
предлагат следните смекчаващи мерки:
1) Строителство на сгради, съоръжения за къмпингуване и спорт върху открити пространства:

•

Не се допускат нови строителства в (абсолютен респект от) местообитания с висока природна
стойност (степи, влажни ливади, пасища, пасища с храсти) и по бреговете на реки и влажни
зони - няма строителство в тези местообитания;

•

- нови сгради се позволяват в защитени територии и места от НАТУРА 2000 само на определени
места, съгласно с техния план за управление; ако не са дефинирани туристически зони, строго
защитените части от защитените територии и местата от НАТУРА 2000 трябва да се избягват;

•

Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие)

•

- подпомагане на малки по мащаб съоръжения, които избягват концентрацията на много хора на
едно място

•

- подпомагане на съоръжение, направени от естествени материали

2) Създаване на условия за отдих и спорт

•

да се подпомагат съоръжения и условия, които намаляват нивото на безпокойство (като
полузакрити пътеки, укрития за наблюдаване на птици) и увеличават природната стойност на
района за туризъм

•

да се подпомагат места за хранене на животни, къщички за птици

Предлагат се следните дейности:
- да се подпомага фото-туризма и специализираният наблюдателен туризъм (за птици, бозайници,
пеперуди, растения) - този вид туризъм използва същите съоръжиния, описани по-горе, също и
скривалища и места за хранене (привличане на животни); резулаттът е удоволствие от срещата с
животните без това да бъде смъртоносно за самите животни. Ограничения се поставят в този случай
се поставят само за строго защитените части от защитените територии и защитените зони от
НАТУРА 2000. Очакваното в този случай подпомгане е обучение свързано с ключовите елементи на
биоразнообразието на ниво земеделско стопанство, изграждане и поддръжка на съоръжения и
оранизиране на турове.
- няма ловен туризъм в (абсолютен респект от) защитени територии и защитени зони от НАТУРА
2000
Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
“Пешеходен туризъм, ориентиране и други спортни съоръжения (рафтинг, лов, катерачество, голф,
езда, риболов, планинско колоездене:
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•

Да се подпомагат съоръжения и условия, които намаляват нивото на безпокойство (като
полузакрити пътеки, укрития за наблюдаване на птици) и увеличават природната стойност на
района за туризъм

•

Катерачество, голф и ловен туризъм да не се подпомагат в защитени територии и зони от
НАТУРА 2000 и около гнездовищата на скално гнездящи грабливи птици и черни щъркели.

•

Риболовът в защитените територии и защитените зони от НАТУРА 2000 да е разрешен само в
зоните, определени от техните планове за управление; в случай на липса на план за управление
риболовът е разрешен в рамките на упоменатото в заповедта за обяваяване;

•

Да се подпомага фото-туризма и специализираният наблюдателен туризъм (за птици,
бозайници, пеперуди, растения)

Мярка 322 “Обновяване и развитие на селата”
Две дейности от тази мярка водят до значително отрицателно въздействие върху биологичното
разнообразие – строеж на пътища и изграждане на водоснабдителни системи:
За да се намали отрицателното въздействие на мярката върху биологичното разнообразие се
предлагат следните смекчаващи мерки:
Дейност – Строеж, реконструкция и обновяване на селски пътища;
1) Реконструкция и обновяване на пътищата между селищата;
- Изграждане на проходи за дребни животни и ивица от растителност покрай пътищата
- Да не се разширяват пътищата в защитени територии и защитени зони от НАТУРА 2000
2) Строеж на селски пътища
- Изграждане на проходи за дребни животни и ивица от растителност покрай пътищата
- Консултации с обществеността
Водоснабдяване в рамките на дейността “Изграждане, реконструкция и обновяване на друга
инфраструктура в селищата (канализация, водоснабдяване, осветление" – смекчаващите мерки
трябва да бъдат свързани с намаляване потреблението на вода от водоизточниците:
- Да се подпомагат модерни технологии за ефективно и икономично ползване на водата, като
системи за събиране на дъждовни води и използването им за нужди различни от директната
консумация (поддържане на тоалетните, напояване на градини в частните домове, миене на улиците,
напояване на парковете и зелените площи);
Разглежданата ПРСР не предлага алтернативи. Такива могат да се търсят само за мерките със
значителен негативен екологичен ефект върху околната среда. Разгледани са три алтернативи
•

сегашно състояние без прилагане на Програмата или нулева алтернатива;

•

прилагане на мерките както са предложени в Програмата –І-ва алтернатива;

•

прилагане на вариант на мерките с взети в предвид мероприятия за намаляване на
вредното въздействие върху околната среда-ІІ алтернатива
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Оценяващият екип разглежда нулевата алтернатива като неприемлива, тъй като това би
допринесло за засилване на съществуващите екологични проблеми в селското стопанство.
Оценителите препоръчват прилагането на ІІ-та алтернатива (отчитаща съответните мерки за
предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда) при изготвяне на
изискванията за прилагане на съответните мерки от Програмата
8.10. Описание на предвидените мерки относно мониторинга в съответствие с чл. 10 на
Директивата за стратегическа оценка и чл.86.ал.3 т. .9 на ЗООС
Наблюдението и оценката ще се основават на насоките дадени в Общата рамка за наблюдение и
оценка (ОРНО) и ще отчитат напредъка в прилагането на Програмата чрез индикаторите за
договорирани средства, за изпълнени дейностти/проекти, за постигнатите резултати и дългосрочно
въздействие на Програмата.
Наблюдението ще събира информация за договорените средства, за реализираните дейности и
инвестиции като ще се следят общите индикатори изисквани по ОРНО, както и допълнителни
индикатори специфични за ПРСР.
Създадените при САПАРД системи за наблюдение и оценка ще бъдат разширени и променени за
нуждите на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.. Това ще бъде резултат от поголямата стратегическа насоченост на ОРНО и на по-големия брой мерки по ПРСР. Отдел “ПКНО”
към Дирекция “РСР” ще продължи да събира, с помощта на Разплащателната агенция, оперативни
данни за напредъка в прилагането на мерките и проектите [използвайки финансови и физически
индикатори] включващи данни за икономическото състояние на бенефициентите
8.11. Резултати от консултациите
Обществено участие и консултации
Консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица са неразделна част от ЕО,
съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (ДВ,
бр.57/02.07.2004, изм. и доп. бр.3/10.01.2006г.) Осъществяването на обществени консултации в
рамките на процеса на ЕО бе проведено в съответствие със схемата за провеждане на консултации
с компетентния орган дирекция “Превантивна дейност” в МОСВ и с обществеността по отношение на
ЕО на Програмата за развитие на селските райони (приложена като Приложение 8.6).
В периода Юли - Август 2006 бяха създадени работни групи за изработване на мерките от ПРСР (7
работни групи за мерките по ос 1, 2 работни групи за мерките по ос II , една работна група за
мерките по ос III и една работна група по мерките от ос IV и “Лидер”). Като членове на работните
групи са включени представители на държавни организации, неправителствени организации,
професионални и други организациии в рамките на съответните мерки, както и експерти от
дирекциите на МЗГ и от Разплащателната агенция. Работните под-групи по приоритетните оси имаха
няколко срещи за обсъждане текстовете на отделните мерки. Обсъдена беше и първия вариант на
Предварителната оценка съдържаща Екологичната оценка на мерките. Работните под-групи по
приоритетна ос 1 проведоха две срещи, по ос 3 проведоха три срещи и по ос 4 (Лидер) проведоха 5
срещи.
За проучване на общественото мнение бе публикуван на интернет страницата на МЗГ въпросник.
Анкетираните с въпросника членове на работната група и обществеността извършиха оценка на
взаимната зависимост на основните приоритети на НСПРСР и Програмата за развитие на селските
райони и техните цели с основните екологични цели. Същата оценка беше извършена и от
експертите по екологичната оценка. От получените резултати се вижда, че 76% от анкетираните
считат, че има взаимовръзка между екологичните цели и целите на ОС 1 на ПРСР, а 24%, че такава
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връзка липсва. По отношение на Ос 2 и Ос 3 мнението за наличие на такава е съответно 78% и 70%
и за липсата на връзка съответно 22% и 30%. (фиг.8.11.1)
Според експертите липса на връзка между ПРСР с екологичните цели или наличието на
отрицателна връзка има само в Ос 1, докато при анкетираните липсата на връзка е показана и в
ОС2 и Ос3. По наше мнение това разминаване в оценката се дължи на неправилното тълкуване
от анкетираните на екологичните цели, които нямат отношение към дадената подцел на
ПРСР като отрицателна връзка, а не като липса на такава.
Мнението на анкетираните по въпроса за въздействието върху околната среда от прилагане на
Програмата по отделни мерки е следното (фиг. 8.11.2)
• Силно положително
• Положително

- 28,5 %
- 40 %

• Не оказва въздействие - 26 %
• Негативно

- 5,5 %

Оценката на анкетираните с въпросника съвпада с оценката на експертите по екологичната оценка.
От това може да се направи заключение, че направената оценка на предложената Програма за
развитие на селските райони от независимите експерти е в консенсус с мнението на широката
общественост и Програмата удовлетворява изискванията за опазване на околната среда в
селските райони и се възприемана от обществеността.
Като цяло анкетираните се обединяват около становището, че дейностите залегнали в Програмата
не бива да водят до увреждане или унищожаване на природата.
Обществено обсъждане
На проведеното обществено обсъждане на Програмата за развитие на селските райони и
Стратегическата екологична оценка не бяха представени мнения и становища, свързани с качеството
и съдържанието на екологичната оценка или с очаквани въздействия върху околната среда.
Единствено бяха поставени 3 въпроса, свързани с НАТУРА 2000.
Заключение
Заключенията на екологичната оценка на въздействието върху околната среда показва, че подобно
на други стопански сектори, отрицателното въздействие на земеделието върху околната среда
намалява през последните 9 години. Това се дължи на намаляването на земеделското производство
от една страна и от друга страна въвеждането на ново законодателство и политика по отношение на
опазване на околната среда също е допринесло за предотвратяване и намаляване на вредното
влияние върху околната среда в сектора. Следва да се отчете особеностите на земеделието в
страната – приоритет се дава на интензивното развитие на производството, което е потенциална
заплаха за опазването на околната среда, но от друга страна запазените в екологично отношение
райони на страната предполагат развитие на биологично земеделие, чиято продукция има добри
перспективи на европейския и световен пазар.
Препоръчително е при разработването на мерките да се има предвид следното:

•

Някои от мерките следва да се разработят по-подробно, за да се осигури по-прецизна
оценка на въздействието върху околната среда.

•

Нормативните документи по опазване на околната среда на национално и европейско ниво и
действията по намаляване на въздействието върху околната среда следва да се прилагат
по отношение на мерките от Програмата, които имат потенциал да навредят. Това ще
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предотврати и минимизира евентуални негативни последствия и заплахи за околната среда
при изпълнението на Програмата за развитие на селските райони.

•

Необходимо е мерките със значително отрицателно въздействие да се прилагат съгласно
предложената в доклада ІІ-ра алтернатива.
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УВОД
Основната цел на екологичната оценка, представена като част от Предварителната оценка на
Програмата за развитие на селските райони е да спомогне за постигане опазването на околната
среда при прилагане на Програмата и осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие на селските
райони.
На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от ЗООС и чл.14, ал..2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми, и представената документация от
възложителя министерство на земеделието и торите, Министерството на околната среда и водите с
Решение № ЕО-5/2006 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на
МОСВ реши, че Програма за развитие на селските райони трябва да бъде предмет на екологична
оценка.
Тази част на доклада е разработена съгласно бележка D на Насоките на Общата рамка за
мониторинг и оценка на Европейската Комисия, във връзка с изискванията за “ex-ante” оценка на
програмите за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., която разяснява изискванията
свързани със Стратегическата оценка за въздействие върху околната среда (СОВОС).
Съдържанието на Стратегическата екологична оценка на Програмата за развитие на селските
райони следва индикациите на Директива 2001/43/ЕС с подробните препоръки на приложения 1 и 2.
Изискванията на Директива 2001/42/ЕС са транспонирани частично в новия ЗООС. Предвидено е
преценяване на необходимостта от изготвяне на ЕО на планове и програми, провеждане на
консултации с компетентните органи по околна среда и засегнатата общественост, регламентирана е
процедура при предположения за трансгранично въздействие, мерки за наблюдение и контрол при
прилагането на плана или програмата. В приложения 1 и 2 е дадено за кои планове и програми
следва да се извършва ЕО, а именно, в областите: селско стопанство, горско стопанство, рибарство,
транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост,
включително добив на подземни богатства, далекосъобщения, туризъм, устройствено планиране и
земеползване,
Пълното транспониране на Директива 2001/42/ЕС в българското законодателство е осигурено с
Наредбата за условията , реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми (в сила от 1
юли 2004 г.)1.
8.1

Основни цели на Програмата за развитие на селските райони и връзката й с
други планове и програми

8.1.1

Основание за изготвяне Програмата за развитие на селските райони

Във връзка с процеса на планиране на Европейските фондове, Агенцията за икономически анализи и
прогнози разработва Национален план за развитие на Р България за периода 2007 – 2013 г. и
Национална стратегическа референтна рамка /НСРР/, която представя ролята на стуктурните и
кохезионния фондове, ЕЗФРСР и ЕФР на ЕС и административните механизми за тяхното прилагане
през програмния период. Изпълнението на стратегическите приоритети в НСРР е съсредоточено в 8
тематични области, за които са разработени 6 оперативни програми и два Национални стратегически
плана и Програми към тях.
Националният стратегически план за развитие на селските райони и Програмата към него,
покриващи периода 2007-2013 г., се разработват в съответствие с изискванията на Регламент на
Съвета 1698/2005 и стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони.
1

Регулация за условията, процедурите и методите за екологична оценка на планове и програми (SG

57/2004)
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Период на действие
Периодът на действие на Програмата за развитие на селските райони е 1 януари 2007 г. – 31
декември 2013 г
Териториален обхват
Програмата за развитие на селските райони се разработва на национално ниво и ще се прилагат за
цялата територия на Република България, като за съответните оси, географското покритие е: Ос 1 –
цялата страна; Ос 2 – различен обхват в зависимост от вида на мерките; Ос 3 – за проекти от
селските райони; Ос 4 – на териториален принцип за изпълнение на местни стратегии за развитие на
селските райони, придобиване на умения и оживяване на териториите и управление на дейностите
на Местни инициативни групи.
Финансиране на Националния стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) и
Пограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Дефинираните цели в НСПРСР и съответните мерки, залегнали в Програмата, ще бъдат
финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.
Република България ще осигурява и национално съ-финансиране.
8.1.2

Описание на основните цели

На база на Стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони за периода 20072013 г. и за да реализират основните приоритети на ЕС по отношение на заетостта, растежа и
устойчивостта (Лисабон, Гьотеборг), да се гарантира допълването с останалите политики на ЕС
(кохезия, околна среда, особено координация със Структурните фондове и управление на
природните ресурси в селските райони) и на база социално-икономическите условия,
преобладаващи в селските райони на България, техните силни страни и потенциал, в Националния
стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. са дефинирани
следните стратегически цели:
•

Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на иновации
хранително-преработвателен сектор;

•

Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони;

•

Насърчаване на възможностите за заетост и подобряване качеството на живот в
селските райони.

Целите на Националния стратегически план са насочени към подобряването на икономическите и
социални условия в селските райони и се допълват взаимно. Те отразяват следната дългосрочна
визия за развитието на селските райони в България:


Жизнени селски райони с укрепнала и разнообразна икономика, предлагащи добро качество
на живот на селските общности;



Съхранени природни ресурси и културно-историческо наследство;



Ефективни, иновационни и конкурентни земеделие и ХВП, които прилагат устойчиви
земеделски практики, произвеждат качествени продукти с висока добавена стойност,
използва пълноценно природните и човешки ресурси на селските райони и допринася за
увеличаване на доходите на земеделските производители;



Многофункционални гори в добро здравословно състояние, които предлагат ценни блага на
обществото.
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Целите на Националния стратегически план допринасят за изпълнение на стратегическите цели
на на Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г., а именно:
•

Достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична икономика на знанието
в съответствие с принципите на устойчивото развитие.

•

Повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта,
доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот.

Първата цел на Националния стратегически план е насочена към повишаване на
конкурентоспособността на земеделието, ХВП и горското стопанство. Тази цел отразява
първата от стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони.
Първата стратегическа цел следва да бъде постигната чрез предложените по Ос 1 мерки за
подкрепа на модернизирането и преструктурането на хранителната верига, горското
стопанство и първичната преработка на горски продукти.
Втората цел е насочена към опазване на природните ресурси и подобряването на околната
среда. Мерките по втора приоритетна ос ще спомогнат за по-доброто управление на земята
и опазването на околната среда с цел осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие на
селските райони и съхраняване на биоразнообразието, на традиционните земеделски
практики и местни породи, а създаването на алтернативни източници на доход ще спомогне
за разнообразяването на икономиката в селските райони. Тази цел допринася за постигане
на стратегическия приоритет на ЕС „подобряване на околната среда и селските райони”.
Третата цел е насочена към увеличаване на възможностите за заетост и подобряване на
качеството на живот в селските райони. Тази цел отразява напълно третата стратегическа
насока на Общността, а именно „подобряване на условията на живот в селските райони и
насърчаване на разнообразяването на тяхната икономика”.
8.1.3.

Връзка с други планове и програми

Връзката на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Програмата за
развитие на селските райони с отделните документи е представена в приложение 8.2 (Преглед на
плановете и програмите, имащи връзка с НСПРСР и Програмата).
Националният стратегически план и програмата към него ще допринася за реализиране на
европейските стратегически приоритети и за изпълнението на Целите на Седмата рамкова програма
за опазване на околната среда и Европейския план за действие за равитие на биологичното храни и
земеделие, Европейския план за действие за опазване на биоразнообразието и Европейския план за
действие за опазване на видовете.
Планът за действие за биомасата на Европейската комисия ще се реализира чрез подкрепа за
използването на биомасата. С подкрепата ще се търси положителния ефект, който ще окаже тяхното
използване върху селските райони, с възможностите за повишаване на заетостта в горския и
селскостопански сектор, както и разумно и устойчиво използване на природните ресурси.
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Предвидената мярка за залесяване на неземеделски земи ще допринесе за изпълнението на
ангажиментите от Протокола от Киото и
Конвенцията за борбата с опустиняването..
Възстановяването на продуктивните възможности на горите и въвеждането на превантивни мерки за
защита на горите е в съответствие с приоритетите на Министерската Конференция по Защите на
горите в Европа. Устойчивото управление на горите, опазването на биологичното разнообразие в
горите ще допринесат за прилагането на Стратегията на ЕС за опазване на горите.
С подкрепа за обучение в областта на новите информационни технологии за земеделските стопани в
рамките на ос 1 и чрез подкрепа за изграждане на компютърни клубове и информационни центрове в
селата в рамките на ос 3 ще се реализира европейският приоритет за въвеждане на информационни
и комуникационни технологии в земеделието и селските райони.
Прилагането на мерките за НАТУРА 2000 в земеделските земи и горите, както и прилагането на агроекологичната програма ще допринесе за постигането на благоприятния природозащитен статус на
видовете и хабитатите и ще допринесе за постигането на приоритетната цел на Европейския съюз
да спре загубата на биологично разнообразие до 2010 г.
8.1.4.

Съгласуваност на Програмата за развитие на селските райони с други Европейски
стратегически документи и планове за действие

В съответствие със Стратегическите насоки за развитие на селските райони и в областта на
Кохезионната политика на Общността, е необходимо да се осигури взаимна допълняемост и
съгласуваност между дейностите, които ще са обект на финансиране от Структурните фондове (а
именно Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ),
Кохезионен фонд (КФ)) от една страна, и ЕЗФРСР и Европейския фонд за рибарство (ЕФР), от друга.
За целта на национално ниво са възприети ръководни принципи, които очертават демаркационната
линия между помощта за развитие на селските райони, мерките за развитие на “Рибарство и
аквакултури” и дейностите, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
По принцип, НСП показва съответствие с политиките на Общността, приложени в Оперативните
програми за конкурентноспособността на българската икономика, развитието на човешките ресурси,
административния капацитет, околната среда и транспорта. Националната програма за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 години е една от осемте оперативни програми, които се
разработват в страната ни, за усвояване на срeдства от ЕС за периода 2007-2013 г.
8.1.5. Съгласуваност на Програмата за развитие на селските райони с други национални
планове и програми
Националната стратегия по околна среда 2005-2014 г.и Оперативна программа «Околна среда»
2007-2013
Връзките на НСОС с НСПРСР са ясно маркирана и в двата документа. Има допълняемост между
четвъртата стратегическа цел на НСОС „Интегриране на екологичната политика в политиките
за развитие на икономическите сектори и регионите”в частта си „Прилагане на екологосъобразни
практики в селското стопанство и опазване на екологично чистите земеделски земи” която
съответства на втората стратегическа цел на НСПРСР и основна подцел на Програмата „Подкрепа
на устойчивото управление на земеделските земи»” Прилагането на добрите земеделски практики и
развитието на биологично земеделие е приоритет на двете оперативни програми, като ясно са
определени функциите на всяко Министерство. Кооперираност в действията има и при мерките
«Опазване на почвите» включително опазване на земите годни за биологично селскостопанско
производство е другият основен приоритет на двете програми. Мерките по НАТУРА 2000 на
земеделски земи и горите са взаимосвързани с третия основен приоритет на ОП «ОС»- «Опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие»
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Прилагане на КПКЗ в селскостопанския сектор и управление на отпадъците от селскостопанските
дейности (изграждане на трупосъбирателни площадки, екарисажи, обезвреждане на селскостопанси
отпадъци) е свързано с прилагането на мерки по първата ос на Програмата.

Третата стратегическа цел на НСПРСР „Подобряване на качеството на живот в селските
райони е взаимосвързана с първите две стратегически цели на НСОС „Достигане и
поддържане на високо качество на околната среда в населените места” и „Осигуряване
на добро качество и достатъчно количество вода» като в Оперативните програми ясно са
демаркирани сферите на дейност на всяка програма. В зависимост от обхвата/ големината на
инвестиции и районите по тези мярки. Оперативна програма „Околна среда” ще подкрепя проекти за
канализация и водоснабдяване в населени места над 2 000 еквивалентни жители, докато
Програмата за развитие на селските райони ще подкрепя проекти за канализация и водоснабдяване
под 2 000 еквивалентни жители
Национална стратегия и национален план за действие за опазване на биологичното
разнообразие
Връзките между Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие (НСОБР) и
НСПРСР са ясно формулирани и в двата документа. Втората приоритетна ос на Програмата за
развитие на селските райони “Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в
селските райони” е в съответствие със следните цели на НСОБР: “Да се осигури по-добро
интегриране на управлението на всички земи, води и биологични ресурси за да се защитят и
възстановят екологичните процеси от които зависи биологичното разнообразие” и “Да се гарантира
че икономически ценните видове, почвата и водните ресурси се използват по устойчив начин,
основан на обосновани екологични принципи”. Прилагането на приоритетна ос 2 на ПРСР може да
допринесе за постигането на горе посочените цели. Тъй като интензивното земеделие и горско
стопанство са сред най-сериозните заплахи за биологичното разнообразие по целия свят, някои
мерки от първата приоритетна ос на ПРСР “Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство
и основан на иновации хранително-преработвателен сектор” е възможно да влезнат в конфликт с
целите на НСОБР.
Необходимо е внимателно планиране и въвеждане на превантивни механизми, за да се избегнат
конфликтите с природозащитното законодателство на национално, международно ниво, на ниво
Европейски съюз, както и с целите на НСОБР.
Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015г
Връзките на НСРР с НСПРСР са маркирани и в двата документа .
Приоритет 1 Развитието на инфраструктурата, допринася за постигането на стратегическата цел за
устойчив икономически растеж, заетост и балансираното регионално развитие на районите за
планиране, която е взаимосвързана с третата стратегическа цел на. НСПРСР „Подобряване на
качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони”
Приоритет 2 на НСРР за укрепването на човешкия капитал, социалното сближаване и опазването
на природното и културното наследство на районите в страната, който допринасят за повишаване на
тяхната привлекателност и качество на живот, също е в взаимовръзка с третата стретегическа цел
на НСПРСР.
Тъй като структурните фондове финансират голяма инфраструктура и главни пътища е прието
разграничението може да се извърши в зависимост от обхвата/ големината на инвестиции и
районите по тези мерки на двете оперативни програми – Оперативна програма „Регионално
развитие” ще подкрепя проекти в 83 общини в агломерационните ареали, докато Програмата за
развитие селските райони ще подкрепят проекти в останалите 181 общини.
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Територията на селски райони в страната – 158 общини, които са извън общините с
потенциал за туризъм, подкрепени от ОП „Регионално развитие” ше бъдат покрепяни от
ПРСР по мерките по трета приоритетна ос.
Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015
Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 (НДПЕЕ) има за цел
намаляване на енергийната интензивност на БВП чрез намаляване на енергийната интензивност във
всички икономически сектори. Нейните цели са в съответствие с първата и третата приоритетни
оси на Програмата за развитие на селските райони за използване на биогорива и възобновяеми
енергийни източници и .
Втори Национален План за действие по изменение на климата
В краткосрочен план, в България не са необходими политики и мерки за реагиране на климатичните
промени. По отношение на целите по Протокола от Киото, страната има значителни резерви за
намаляване на емисиите. Предимствата от осъществяване на Втория Национален План за действие
по изменение на климата (Втори НПДИК), обаче са многобройни, тъй като този план предвижда:


Изпълнение на изискванията на РКОНИК и на Протокола от Киото по отношение
мониторинга, оценката и докладването на емисиите на парникови газове (ПГ);



Подготовка за ситуация на увеличен икономически растеж над очаквания тренд,
осигурявайки при това трендът на нарастване на емисиите на ПГ да е намаляващ в
сравнение със степента на икономически растеж.

Тези две дейности от Втория НПДИК имат връзка с трите приоритетни оси на Програмата за
развитие на селските райони.
Национален Стратегически План за Рибарство и Аквакултури 2007-2013
Третата основна цел на Плана «Осигуряване на по-голяма заетост в сектора и в повече райони на
страната" подкрепя дейности свързани с развитието на регионални преработвателни единици и
регионална маркетингова политика, развитието на агро и екотуризма, устойчиво използване на
природните водни ресурси, което е в приоритетите на третата приоритетна ос на Програмата за
развитие на селските райони.
Националната стратегия за екотуризъм и петгодишен Национален план за действие.
Стратегията обосновава развитието на екотуризма в България като уникален шанс за прилагане на
принципите на устойчивото развитие чрез опазване на околната среда, развитие на националната
икономика и постигане на благополучие на местните хора.
Прилагането на стратегията е свързано с някои мерки от третата приоритетна ос на ПРСР
„Подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските
райони” По тези мерки от Програмата ще бъдат подкрепяни 158 общини, които са извън общините с
потенциал за туризъм, подкрепени от ОП „Регионално развитие” .
Национална агро-екологична програма
НАЕП ще бъде прилагана по част 1 (мерки, целящи устойчивото използване на земеделските земи)
на Приоритетна ос 2 на Програмата за развитие на селските райони и в сьответствие с Регламент
1698/2002005 на ЕСФРСР.
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Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и с опустиняването в
България
Главната стратегическа цел на програмата за ограничаване деградацията на земите и борба с
опустиняването за запазване и развитие на капацитета на екосистемите.съответства напълно с
втората стратегическа цел на НСПРСР и отчасти с третата стратегическа цел. Мерките от втората
приоритентна ос ПРСР насочени към опазването и подобряването на природните и почвените
ресурси и подобряване на околната среда се покрива изцяло със стратегическо направление ІІ Съхраняване и подобряване на потенциала на земните ресурси и тяхното устойчиво използване.
Програмите залегнали в него съответстват на предлаганите мерки по Ос 2. Част от програмите в
Стратегическите направления ІV и V кореспондират с приоритетите на Ос 3 на ПРСР за
насърчаване на възможностите за заетост и подобряване качеството на живот в селските райони.
Националният план за действие по околна среда-здраве 2002-2010
Стратегическата му цел е формиране и провеждане на дългосрочна политика за укрепване здравето
на нацията и устойчиво развитие на страната.
Връзките на НПДОСЗ с НСПРСР са в приоритетите ориентирани към селското стопанство. Първите
два приоритета «Осигуряване на условия и съдействие за провеждане на контрол върху
състоянието на почвата, растителността и животинската продукция” и „Вземане на подходящи
решения и внедряване на нови технологии за очистване на почвите от индустриални и други
замърсители” имат отношение към трите приоритетни оси на Програмата, както и петият приоритет
„Хармонизиране на законодателството в областта на земеделието и горите с това на Европейския
съюз”.
Третият и четвъртият приоритети са в взаимосвързани с втората приоритетна ос на . ПРСР
„Опазване и подобряване на природните и почвените ресурси и подобряване на околната среда”
Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС (DSIP) за пречистване на отпадъчните води от
населените места (2003г.) и Национална програма за изграждане и реконструкция на
канализационните системи на населените места
Програмите обосновават изграждането на пречиствателни съоръжения и канализационна мрежа в
малките населени места до 2000 е.ж. в селските райони с цел опазване на околната среда, развитие
на националната икономика и постигане на благополучие на местните хора.Прилагането на
програмите е свързано с мерките от третата приоритетна ос на ПРСР „Подобряване на
качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони”.
Таблица № 4 в точка 6.4.2. в глава 6 , показва взаимовръзките и допълването между целите (на
ниво мерки) на НСПРСР и другите национални обществени политики, подкрепяни от Европейските
структурни фондове (Оперативните програми на България):
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8.2.

Сегашно състояние на околната среда и проблеми, свързани с Националната
програма за развитие на селските райони

8.2.1

Биологично разнообразие и защитени територии

8.2.1.1 Флора и природни местообитания по приложение № 1 на закона за биологичното
разнообразие.
а. Гъби
Обща характеристика и представителност
Гъбите и гъбоподобните организми влизат в състава на почти всички природни екосистеми, като
особено многочислени са в горските екосистеми. Гъбите от всички трофични групи (сапротрофи,
паразити и миксотрофи) играят важна роля във функционирането на екосистемите. В България са
установени над 4900 гъби и гъбоподобни организми. Най-голямо видово разнообразие на
макромицети има в смесените широколистни гори (549 таксона), иглолистните гори (523 таксона),
широколистните дъбови (468 таксона) и букови (424 таксона) гори, и в тревните екосистеми (260
таксона) /Денчев, 2005/. По-голямата част от видовете се срещат в планинските райони. У нас се
срещат 12 от общо 33 вида гъби, описани като редки за Европа. 69 вида са описани като редки в
България /приложение 8.5, таблица 8.5.1/. У нас са установени 200 вида ядливи гъби, които
съставляват важна част от природните ресурси в страната. Лишеите са добри индикатори за
чистотата на атмосферния въздух и състоянието на околната среда.
Пропуски в информацията
Царството на гъбите и гъбноподобните организми не е напълно проучено, като са установени около
20% от срещащите се видове в страната. Територията на страната не е равномерно проучена, като
най-добре са проучени Родопите и националните паркове “Рила”, “Пирин” и “Цетрален Балкан”.
Оценката на степента на застрашеност на видовете все още не е завършена и няма налична
информация за редки и застрашени видове. Няма количествена оценка на запасите, потреблението
и износа на ядливи гъби като природен ресурс. Липсва и адекватна нормативна база,
регламентираща опазването на гъбите, както и събирането, изкупуването, продажбата и износа на
диворастящите гъби.
Съвременно състояние
Счита се че 20% от макромицетите в Европа са застрашени, главно поради загуба или нарушаване
на техните местообитания. Установени са също застрашени видове паразитни гъби – главни, ръжди
и др. В България съвременна оценка на състоянието на гъбите не е правена, поради факта че все
още се изяснява таксономията, видовите списъци и като цяло групата е слабо и неравномерно
проучена. Въпреки липсата на ежегодни статистически данни се прогнозират неблагоприятни
промени състоянието на гъбите в краткосрочен и дългосрочен план. Особено това важи за
ресурсните видове гъби, обект на интензивно и хищническо събиране. Влиянието на интензивното
селско стопанство и препаратите за растителна защита върху популациите на гъбите и
разпространението им не е проучено.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Всички гъби имат висока чувствителност по отношение на антропогенния фактор – замърсяване,
урбанизация, промишлени предприятия, пътища. Макромицетите показват висока чувствителност по
отношение на интензивни горско-стопански и селскостопански дейности – изсичането и
опожаряването на горите, разораването на поляни и ливади, прекомерната паша и др. При
изсичането на горите, освен изчезването на субстрата и местообитанието се променя и
микроклимата на района. Тези дейности предизвикват рязка смяна на видовете и намаляване
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видовото разнообразие и продуктивността на гъбите. Хищническото и безконтролно събиране на
гъби и особено безпрепятственото изнасяне на големи количества води до унищожаване на цели
популации в дадени местообитания, а възможностите за тяхното възобновяване силно намаляват
/Друмева-Денчева, 1994/.
Проблеми и добри страни
Основни проблеми за опазването на гъбите в България са:
• Слаба проученост, липса на оценка на червени списъци и съответна нормативна база за
опазване и за стопанско ползване на ресурсните видове;
• Изсичане и опожаряване на горите;
• Разораване на поляни и ливади;
• Прекомерна паша;
• Прекомерното и хищнически събиране на гъби;
б. Водорасли
Обща характеристика и представителност
В България се срещат 3063 вида водорасли и 1860 разновидности и форми /Темнискова, 2005/, което
определя страната като една от най-богатите по отношение на водораслите в Европа. Това се
определя от разнообразието на физикогеографските условия и разнообразието от водни басейни.
Редки и застрашени видове са описани само в крайбрежните води на Черно море. Планинските реки
и потоци се характеризират със специфични видове, поради това че са все още слабо замърсени.
Водораслите са широко разпространени и играят важна роля за функционирането на влажните зони
и поддържането на техните екосистеми.
Пропуски в информацията
Недостатъчно проучена е водорасловата флора на реките, включително големите речни басейни на
Марица, Тунджа и Места, притоците на р. Дунав. Липсват проучвания за цели райони на страната –
Добруджа, Лудогорие, Сакар, Странджа, Източни Родопи, западните погранични планини,
Тунджанската хълмиста равнина.
Съвременно състояние
Поради откъселечните проучвания за кратки периоди от време не е налице възможност за оценка на
съвременното състояние и набелязване на тенденциите в измененията. В резултат на промяна на
местообитанията обаче е регистрирано изчезване на видове. Най-драстични промени, причинени в
следствие коригиране а речни корита са регистрирани по долините на реките Струма и Места.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Водораслите са чувствителни към пресушаването на езера и блата и отводняването на заблатените
места, което засяга най-силно вътрешността на страната и крайдунавските райони. Тези дейности,
както и каптирането на термалните извори и коригирането на речните корита пряко унищожават
местообитанията на водораслите. Строителството на язовири променя изцяло местообитанията и
съответно състава на фитобентоса и фитопланктона. Водораслите са силно чувствителни към
замърсяването, причинено от интензификацията в селското стопанство и свързаната с нея употреба
на торове и препарати. Променя се химичния състав, съответно видовия състав на водораслите във
водните екосистеми и се засилва еутрофикацията в блата и езерата. Водорасловите екосистеми
показват способност да се самовъзстановяват при отстраняване на причинителите на замърсяване
/Воденичаров, 1994; Узунов, 2005/.
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Проблеми и добри страни
Основни проблеми за водораслите в България са:
•

Загубата на местообитания, причинени от пресушаване, отводняване, каптиране,
водохващания и корекции на речни корита

•

Промяна във видовия състав и структурата на екосистемите, причинени от замърсяване,
основно от химизацията в селското стопанство

в. Мъхове
Обща характеристика и представителност
България се нарежда на трето място по разнообразие на мъховете на Балканския полуостров след
Румъния и Словения, като са описани 719 вида. От 509 редки, застрашени и недостатъчно проучени
видове мъхове в Европа, 24 се срещат в България. Осем от европейските ендемити се срещат и у
нас. В Закона за биологичното разнообразие са включени 5 вида, чиито местообитания е
необходимо да бъдат опазвани с прилагане на специални природозащитни мерки и включени в
Националната екологична мрежа. Мъховете са важен компонент на растителните съобщества,
особено горските. Често биомасата и съдържанието на основни биогенни елементи в мъховете
надвишават тези на тревната растителност. Създаваната от тях почвена покривка с постоянна
температура и влажност благоприятства покълването на семена /Ганева, 2005/.
Пропуски в информацията
Територията на страната не е проучена равномерно по отношение на мъховете. Не е налице
картиране на видовете мъхове в страната.
Съвременно състояние
Към 2005 г. близо 40% от видовете мъхове в България попадат в категориите критично застрашен,
застрашен и уязвим, което означава че съвременното състояние на мъховете е задоволително.
Поради липса на сравними данни на национално ниво от предишни периоди не е налице възможност
за оценка на тенденциите в измененията на състоянието.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Редица фактори са влияят неблагоприятно върху мъховете в България. Основен негативен фактор е
унищожаването на горите в много райони на страната, започнало още в минали столетия, но
продължава и днес. Най-силно са засегнати равнинните гори и горите в ниските планински пояси.
Пълното или частично пресушаване на водни басейни и заблатени райони също влияе отрицателно
върху разнообразието на мъховете в България. Строителството на големи язовири води до промяна
в микроклимата и унищожаване на местообитания видовете.
Проблеми и добри страни
Основни проблеми за мъховете в България са:
• Изсичане на горите;
• Пресушаване;
• Строителство на големи язовири;
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г. Висши растения
Обща характеристика и представителност
Към 2005 г. висшата флора на България наброява около 3900 вида. Около 50% от видовете в
българската флора са широко разпространени в страната, половината от които се срещат във всички
флористични райони, голяма част в низините и в долния планински пояс до 900 м. надм. в. Найбогата на видове е флората на Родопи (~2500), Стара планина (~2370), Пирин (~2080), Рила (~2030),
Черноморско крайбрежие (~1990). По-богата на видове флора се среща върху варовикова скална
основа, отколкото върху силикатна. Балканския полуостров е център на значителна изменчивост и
видообразуване по отношение на флората. Ендемичния елемент на страната е 12,8% или общо 498
вида. Установени са 186 български и 312 балкански ендемити. Голяма част от балканските ендемити
се срещат главно в България. Ендемити се срещат основно в планинските райони, като Стара
планина, Родопите и Пирин са най-богати на ендемични видове. Ендемичните видове и подвидове в
низинните области и предпланините са сравнително малко на брой.
Поради своя статус на застрашеност 106 вида от Българската флора са вписани в Червения списък
на IUCN, 50 вида – в приложение 1 на Бернската Конвенция, 67 вида – в Конвенцията за
международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. От застрашените на
територията на Европейския съюз видове, вписани в приложение 2 на Директива 92/43/ЕИО в
България се срещат 11 вида. Защитени според Закона за биологичното разнообразие са 585 вида.
Общия брой на местните дървесни и храстови видове в горите на България е около 290,
включително 110 дървесни и 180 храстови вида. Интродуцираните видове са приблизително 380
(200 дървесни и 180 храстови). Повечето от интродуцираните видове представляват малки групи или
отделни индивиди, растящи в дендрариуми и ботанически градини.
Голяма част от медицинските растения са единствения източник на суровини за фармацевтичната
промишленост, козметиката, кожарската промишленост, производството на природни бои и др.
Повече от 55 вида български медицински растения се използват във фармацевтичната
промишленост за производство на екстракти, медицински субстанции и лекарства. 70 диви и
култивирани видове имат икономическо значение – фуражни растения, овощни дървета, етеричномаслени растения, растения богати на алкалоиди и глюкозиди, декоративни растения и растения за
озеленяване.
Ресурсът от лечебни растения в България включва 768 таксона, обект на стопанско ползване.
Основната част от тях (658) се отнасят към покритосеменните растения, а останалите обхващат
голосеменни, папратовидни, плаунови и хвощови растения. Само 4 вида са облигатни култури, а
останалите 764 вида са диворастящи видове. От тях 29 вида се отглеждат и при контролирани
условия и търговските нужди се задоволяват основно по този начин. 61 вида са забранени за
събиране за лични и стопански нужди, тъй като са защитени от Закона за биологичното
разнообразие. Най-голям брой видове лечебни растения с най-големи ресурси се срещат на
надморска височина между 100 и 1000 м. в равнинните, горските, планинските и речните екосистеми
и свързаните с тях влажни зони /Гусев, 2005/.
Традиционното отглеждане в България на местни сортове в личните стопанства и градини, е
предпоставка за съхраняване на значителното разнообразие от стари примитивни сортове (народна
селекция), местни популации и форми от тях. В Института по растителни генетични ресурси - Садово
са създадени колекции от 2 916 броя зърнено-житни култури, 410 зърнено-бобови и 2154
зеленчукови култури, събрани от различни райони на страната, оценени по голям брой показатели
според съответните класификатори и методики, за които са необходими специални грижи за
съхранение.
Пропуски в информацията
Флората не е картирана на територията на цялата страна. Последната оценка на състоянието на
растителните видове е направена през 1985 г., като съвременната оценка е все още в процес на
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доработване. Не са налице данни за състоянието на растителните популации, обект на опазване в
защитените територии, както и за съотнасянето на опазването им извън защитените територии.
Съвременно състояние
В резултат на целенасочени проучвания през последните 10 години се подобриха познанията за
флората на страната, като са описани 67 нови вида, нови находища на 450 вида и са преоткрити 17
вида считани за изчезнали до 1993 г. Степента на експлоатация на околната среда е значително поголяма в сравнение с мерките, взети за опазване на флората. Много от видовете растения са
подложени на силно антропогенно влияние и застрашени. Повлияни са най-силно видовете в
лонгозните гори, където видовия състав е намалял с 30% за 10 години, по пясъчните дюни, както и
флората в близост до урбанизирани райони и промишлени комплекси. Естествените и полуестествените местообитания на видовете са фрагментирани до голяма степен от инфраструктурата,
разрастващи се селища и промишлени комплекси, както и от обширни територии с интензивно
земеделие. Повече от 560 вида или 14% от общия състав на българската флора са антропофитни
видове, заемащи местообитания в по-голяма или по-малка степен повлияни от човешката дейност.
Често агресивни антропофити навлизат в естествените и полуестетвените хабитати и по този начин
застрашават коренната растителност. В последните години се откриват нови чужди видове, които се
настаняват в хабитати на естествената флора и растителност. Този процес често има отрицателно
влияние върху биологичното разнообразие и естествения генетичен фонд на българската флора,
като се вземе в предвид факта, че по-голямата част от чуждите видове са инвазивни и изместват
местните.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Като резултат от бързото развитие на селското стопанство, животновъдството, дърводобивната
промишленост и т.н. обширни площи от територията на страната са обезлесени или техните
естествени екосистеми са силно променени. По интензивната експлоатация на горите влияе на
водните ресурси в определени райони и води додеградивни процеси в растителните съобщества.
Пресушаването на блата и езера, както и разораването на пасища и ливади води до загуба на
местообитания за видовете съответно изчезването им. Поради интензивното ползване на пасищата
много видове в тях изчезват и тревната покривка се разрушава. Появяват се нови груби и фуражно
непълноценни видове като Nardus stricta, който преобладава във високопланинските ливади.
Недостатъчната паша и изоставянето на ливадите и пасищата е свързано със сукцесия, което също
води до промяна на видовия състав и изчезването на определени видове. Късният сенокос
практикуван в повечето райони на страната заедно с нередовното напояване на ливадите водят до
появата на много плевелни видове. Интензивното земеделие и свързаната с него широка употреба
на изкуствени торове и химически препарати оказва определено негативно въздействие върху
растителните съобщества. Безконтролното и неправилно събиране на билки води до значително
намаляването на популациите на някои видове и може да допринесе за тяхното изчезване.
Разпространението на инвазивни видове, както и преднамерената подмяна на местни видове с
чужди за района, водят до промяна в структурата и видовия състав на екосистемите, а също и до
промяна на микроклимата в района.
Проблеми и добри страни
Проблеми
• Загуба и/или нарушаване на природни местообитания;
• Промяна на начина на ползване на земите
• Използване на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство
• Прекомерна експлоатация на естествените растителни ресурси
• Прекомерна паша или изоставяне на пасищата и ливадите
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•
•
•

Разпространение на инвазивни и интродуцирани видове
Глобални климатични промени
Пропуски в познанията и недобра управленска политика

Добри страни
Сенокосния режим и пашата са дейности, поддържащи местообитанията на множество редки и
застрашени видове
д. Хабитати
Обща характеристика и представителност
Разнообразието на природни условия в България е значително като се има предвид географското
положение и сравнително малката територия. Във формирането на растителността са оказали
влияние централно европейски, степни, понтийски, евксински и средиземноморски биоклиматични
условия. Централно европейското биоклиматично влияние определя доминиращото присъствие на
широколистни гори, характерни за умерения пояс. Евксинско влияние е предпоставка за формиране
на някои уникални за Европа растителни съобщества със значително присъствие на южноевксински
елементи, характерни за Колхида и Малък Кавказ. По долините на Струма, Места и Марица на юг и
частично по Черноморското крайбрежие в растителността присъстват някои типични
средиземноморски и суб-средиземноморски елементи, резултат от средиземноморско влияние. В
териториите, където различните зони на влияние се припокриват, природните условия са още по
разнообразни и определят по-голямо разнообразие на растителността. Орографските условия на
страната също допринасят за значително разнообразие. В страната са разположени най-високите
планини на Балканския полуостров, в които се наблюдава добре изразено вертикално зониране:
пояс на ксеротермните дъбори гори – до 500 м. надм. в.; пояс на ксеротермните дъбово-габърови
гори – от 500 до 750 м. надм. в.; пояс на буковите гори – до 1400 (1600) м. надм. в.; пояс на
иглолистните гори 1800 (2200) м. надм. в.; субалпийски пояс на храсталаци и тревни съобщества –
до 2500 м. надм. в.; алпийски пояс - до 2925 м. надм. в. Човешките дейности (сечи, разширяване на
земеделските земи, замърсяване, настъпване на инвазивни видове и др.) имат разнопосочно
влияние върху формирането на състава, структурата и разпространението на растителността.
Комбинирането на природните условия, влиянието на човешкия фактор, както и исторически
причини, характеризира растителността на България като много богата и разнообразна. Според
Палеарктичната класификация в страната се срещат 977 типа хабитати. На елементарно ниво броят
им е 542.
В хабитатното разнообразие в България се срещат почти всички основни типове природни
местообитания, представени в Европа. Страната притежава редица уникални и представителни
съобщества и екосистеми, които са особено ценни по отношение на биологичното си разнообразие.
Значителна част от хабитатното разнообразие, се отнася към групата от хабитати имащи
общоевропейска значимост. В Директива 92/43/ЕЕС попадат 198 (36%) от хабитатите на
елементарно ниво. В Резолюция №4 на Бернската Конвенция като европейски значими са включени
233 (43%) от броя на българските хабитати. 88 типа хабитати са обект на специални мерки за
опазване според Закона за биологичното разнообразие (26 типа горски хабитати, 18 типа тревни
хабитати, 10 типа храсталачни хабитати, 27 типа водни, крайбрежни и блатни хабитати, 7 типа
пещерни и скални хабитати).
Пропуски в информацията
Типовете хабитати в България не са картирани на национално ниво; Частично са картирани отделни
видове хабитати – тревните хабитати на около 1/3 от територията на страната, както и девствените
гори. Това значително затруднява съпоставянето между местоположението на природно значимите
хабитати и планираните дейности по националната програма за развитието на селските райони.

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

30

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

Съвременно състояние
В резултат от дейността на човека условията за съществуване на растителността са се влошили и тя
е претърпяла значителни деградационни изменения. Тези изменения са се изразили на първо място
с намаляване площта на дървесните съобщества, което е довело до съществено снижаване на
биологичната и средообразуващата роля на растителната покривка. Особено голямо е
обезлесяването по южните склонове на Стара планина, в Източните Родопи, Огражден, Южен
Пирин, ниските планини в Западна България. Изкуствено е снижена горната граница на гората в
Рила, Пирин и Стара планина. Повече от 70% от горите от цер и благун са издънкови и с
храсталачен вид. Силно засегнати от деградация са горуновите гори. В много лошо състояние са
горите от див кестен. Всички тези неблагоприятни промени са в резултат от прекомерно изсичане на
горите. Най-силно нарушени са горските комплекси в дъбовия пояс, който попада в най-силно
урбанизираната зона. Пожарите в горите нанасят значителни щети на големи площи във всички
типове хабитати. На изключително висок антропогенен натиск са подложени мезофилните ливади в
равнините и низините през последното десетилетие. С масовото им разораване голяма част от
началната им площ беше унищожена. Настъпили са промени в техния състав и фуражните им
качества, поради промени в режима на овлажняване, използването на пестициди и торове и
комбинираното им сенокосно и пасищно ползване. Подчертани деградационни процеси протичат в
планинските пасища поради нерегулиран пасищен режим. Повече от половината им площ е заета с
Nardus stricta, влошен е техния състав от гледна точка на фуражните качества и видове. Увеличава
се присъствието на плевелни и рудерални видове. Строителството на пътища, електропроводи,
промишлени предприятия, разрастването на селищата и особено на курортите по Черноморието и в
планинските райони доведе до прякото унищожаване на естествени природни комплекси.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Земеделските и горско-стопанските дейности пряко влияят върху горските и тревните хабитати и
върху влажните зони. В биологично отношение мезофилните ливади проявяват висока
чувствителност към подпочвените води. При липса на влага бързо се променят в ксерофилни
пасища. Видовете с добра фуражна стойност са неустойчиви по отношение на пашата.
Прекомерното утъпкване води до подмяната им с ксерофилни пасищни видове, а наторяването
създава предпоставки за рудерализация. Използването на торове и пестициди също променя
състава им. Изоставянето на пасищата и ливадите е причина за постепенното им обрастване с
храсти и дървета, поради което променя състава и структурата на растителните съобщества и
ливадите изчезват. Състоянието на ливадите и пасищата в най-голямата си степен зависи от
ползването им за целите на животновъдството. Хабитатите, характерни за стоящите водоеми,
блатата и тресавищата в значителна степен зависят от водоползването за поливни нужди,
отводняването и напояването. Тези дейности влияят на хидрологичния режим, променят условията и
съответно структурата и състава на хабитатите, а отводнителните дейности водят пряко до
изчезване на хабитати. Употребата на химикали и изкуствени торове в земеделието пряко влияе на
всички типове хабитати, особено в равнинните и полупланинските, райони чрез промяна на
химическия състав на почвите, повърхностните и подземните води. Горските хабитати имат различна
степен на чувствителност към различните видове човешки дейности. Всички гори са повлияни и
силно зависят от провежданите в тях сечи и степента на интензивност, от отстраняването на
мъртвата дървесина, съдържаща в себе си много хранителни вещества и служеща като субстрат за
поддържането на хабитата. Прекомерните сечи променят структурата на горите, предизвикват
ерозия и промяна във водния режим, което от своя страна влияе на значително по-големи площи от
хабитата в сравнение с тези, където са провеждани дейностите. Равнинните гори освен към
интензивността и начина на дърводобива са силно уязвими към фрагментиране на тяхната цялост от
инфраструктурни съоръжения – междуселищни и горски пътища, електропроводи и др. Голите сечи и
реконструкцията, както и пожарите водят до пълно унищожаване на горски хабитати. Освен от
горепосочените дейности крайречните, заливните и лонгозните гори са чувствителни към промени
във водния режим, предизвикани от пресушаване, водоползване включително за напояване,
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водохващания по горните течения на реките, подмяна на естествената растителност с бързо
растящи видове с висок интензитет на изпаряване – култури от хибридни тополи, черен бор и др.
Средиземноморските хабитати са относително по-устойчиви на въздействия, но поради факта че в
България те имат най-северната си граница на разпространение ги прави лабилни.
Проблеми и добри страни
• Разрушаване и фрагментиране на природни местообитания;
• Промяна на начина на ползване на земите
• Използване на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство
• Интензивни горско-стопански сечи, обезлесяване
• Прекомерна експлоатация на естествените растителни ресурси
• Прекомерна паша или изоставяне на пасищата и ливадите
• Разпространение на инвазивни и интродуцирани видове
• Пресушаване, водоползване, коригиране на речни корита
Добри страни
Сенокосния режим и пашата са дейности, поддържащи местообитанията на множество редки и
застрашени видове
8.2.1.2 Фауна
а. Безгръбначни животни
Обща характеристика и представителност
Българската безгръбначна фауна създава своите уникални съобщества най-вече в горските,
планинските и високопланинските екосистеми, в карстовите терени и подземните пещерни биотопи, в
крайбрежните хабитати на Черно море (пясъчна ивица, дюни, блата, езера), както и в долинните и
проломните биотопи по поречията на реките. Тази фауна съдържа, както типични средноевропейски,
средиземноморски и евросибирски, така също и арктоалпийски и субтропични видове. Релефът,
климатът и палеогеографската история са главната причина за образуването и запазването до днес
на редица уникални екосистеми или отделни съобщества от видове. Такива биотопи като
високопланинските свагнови торфища, планинските потоци и глациални езерни системи, пещерите и
крайбрежните блата имат стриктно значение за преживяването и оцеляването на много от групите.
За едноклетъчните безгръбначине животни от изключително значение е Българското черноморско
крайбрежие, както и високопланинските свагнови торфища, планински потоци и глациални езерни
системи. За свободно живеещите почвени и водни нематоди от значение са ненарушените горски и
високопланински екосистеми. Лумбрицидите са важна съставка на почвените екосистеми.
Характерни техни съобщества са установени по долините на Струма и Места, Марица и Тунджа и
във влажните зони по Черноморското крайбрежие. За мекотелите от екологично значение са
районите, където се извършват активни формообразувателни процеси – карстовите терени на
Западна Стара Планина и Пирин, Добруджанското крайбрежие. При ракообразните съобщества от
реликтни и ендемични и видове са се запазили главно в дъбовите и габърови гори на Стара планина,
както и в пещерите и карстовите терени ни Стара планина и Родопите. За паяците от разред
Opiliones най-важни са горските, планинските, високопланинските и пещерните биотопи (мезофилни
горски поляни, гранични горски и тревни хабитати, заливни гори и др.) на Стара планина, Рила,
Пирин, Родопите и Витоша, както и черноморските крайбрежни биотопи. Представителни
съобщества от разред Odonata са описани по черноморското крайбрежие и високопланинските езера
на Пирин и Рила. Подобни съобщества на Ephemeroptera са запазени основно във високите планини
– Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и най-южната част на българския участък на река Струма.
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Типични съобщества на ендемични и редки видове от Plecoptera се формират във високите планини
– Рила, Пирин, Витоша и Западни Родопи, но най-представителни те са във високите части на Стара
планина и Странджа. Представителите на разред Heteroptera формират типични съобщества в
Пирин и Славянка, но другите високи планини, черноморското крайбрежие и южната част на
струмската долина, също поддържат характерни съобщества. Твърдокрилите насекоми (Coleoptera)
формират уникални съобщества на всякъде в страната, но най-представителни са тези във високите
планини, Странджа, по черноморското крайбрежие и долината на река Струма.
До днес в България са описани 28831 вида безгръбначни животни от всички таксони, като наймногобройни по отношение на видовото разнообразие са насекомите (около 20900 вида) /
приложение 8.5, таблица 8.5.2/. За много от таксоните все още не са открити и описани всички
видове. Общо 147 вида насекоми са определени като значими на световно равнище (103 локални
ендемити и 44 вида, включени в червения списък на IUCN). Видовете насекоми от европейско
значение са регионалните и българските ендемити (385 вида), балканските ендемити (271 вида),
застрашените видове, вписани в Директива 92/43/EEC (43 вида) и видовете от европейско значение
по програмата КОРИНЕ Биотопи (65 вида). Редките таксони (1684 вида), глациалните реликти (142
вида) и таксоните, защитени по Закона за Биологичното разнообразие (64 вида) са от национално
значение. Общият брой на таксоните на насекомите със значителна природозащитна стойност са
около 2000 (9.6%) (Хубенов, 2005). При българските насекоми има редица неприятели по
растенията, паразити и преносители на заболявания, които се приемат за антиресурсни видове. Те
съставляват 5-6% от българската ентомофауна. Част от тях са интродуцирани през последните 100
години. Като индикатори се разглеждат голям брой видове насекоми, чиито ларвни форми е
развиват във водата.
Пропуски в информацията
Биологичното разнообразие на безгръбначните животни в България е недостатъчно проучено. Има
таксономични групи, които не са завършени по отношение на списъка от видове, срещащи се в
страната. Няма данни за стабилността на популациите на паякообразните (Arachnida). Установени са
само 51% от видовете насекоми, за които се предполага че се срещат в България. Слабо проучени
по отношение на насекомната фауна са средните части на Дунавската равнина, планините от
Краищенско-Конявската част, Същинска Средна гора, Сакар, Бакадикско-Бургаската и Дервентската
част на Тунджанско-Странджанския район, Влахина и Малешевска планина, долината на река Места,
Стъргач и масива Дъбраш от Западни Родопи. Проучванията на мекотелите в крайморските езера са
стари и не отразяват съвременното състояние на групата.
Съвременно състояние
Видовете паякообразни (Arachnida) с многочислени популации в страната се счита, че имат
относително стабилни популации. Застрашените в Европа видове насекоми, които се срещат в
България имат стабилни популации без тенденции към намаляване на числеността или свиване на
ареалите. През 90-те години са изчезнали 7 вида насекоми от разред Ephemeroptera и 13 други са
застрашени от изчезване в долните течения на реките поради силно замърсяване с промишлени и
битови отпадъци или поради киселинни дъждове в планинските райони. Разнообразието от
сладководни мекотели е силно намалено в долните течения на реките Вит, Янтра, Осъм и Искър,
поради факта че антропогенното натоварване от замърсяване надвишава възможностите за
самопречистването им. Подобно е състоянието и в басейна на река Марица, където, където поради
силната замърсеност на водите със инертни, химически и токсични вещества, органика е обедняла
фауната от мекотели. От 2001 г. в Българския сектор на река Дунав е установен силно агресивен вид
мида Corbicula fluminea, която достига висока численост и изменя силно водните екосистеми. В
сладководните водоеми е интродуциран друг агресивен вид – Dreissena polymorpha.
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Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Силно уязвими към безпокойство от страна на чавека са всички видове от разред Arachnida, които
живеят в пещери или във високите планини. Голите сечи, както и опожаряванети и разораването на
високопланинските пасища водят до пълно разрушаване на местообитанията. Залесяването с
неприсъщи видове води до промяна в състава на съобществата и промяна на микроклимата. Това
пряко може да доведе до изчезването на ендемичните и редките видове. Неконтролираната паша
води до процеси на деградация, които имат отрицателно влияние на животинските съобщества.
Паякообразните са чувствителни към всички видове строителни дейности (съоръжения за туризма,
пътища), тъй като причиняват разрушаване на местообитанията и се предпоставка за увеличаване
на антропогенния натиск (по отношение количеството хора) и замърсяването. Заплаха за всички
безгръбначни обитаващи крайбрежни биотопи е замърсяването с тежки метали, химикали,
индустриални и битови отпадъци, корекциите и бетонирането на речните корита, премахването на
крайречната растителност. Насекомите, живеещи в пещерите, проявяват висока чувствителност към
унищожаване на местообитанията им или изменение на условията в тях, поради ограничените
ареали и ниската им численост. Значителен брой от представителите на разред Trichoptera са тясно
привързани към условията на чистите и студени планински води и имат ограничени ареали. За
насекомите са установени редица съвременни и потенциални заплахи, които много често са общи за
повечето безгръбначни животни. Обезлесяването на някои терени се отразява отрицателно върху
популациите на всички гръбначни животни. Сериозна заплаха са зачестилите пожари във високите
планини. Последиците от мащабни и продължителни пожари се преодоляват за дълъг период от
време. Строителството променя заобикалящите съобщества и е предпоставка за увеличено
онтропогенно влияние. Всички хидробионтни форми са уязвими към замърсяване на водите с
химикали, промишлени и битови отпадъци, което лесно достига подземните карстови извори.
Водохващанията и каптирането на карстови извори имат тежки последствия за фауната на
карстовите райони. Пресушаването на водоеми и заблатени области води до пряко унищожаване на
местообитанията на видовете. Правокрилите насекоми са чувствителни към корекциите и
бетонирането на речните брегове. Към замърсяването на водите в долните течения на реките са
силно чувствителни Ephemeroptera и Plecoptera. Залесяването с неподходящи видове изменя
състава на съобществата и микроклимата и води до изчезване на определени, често тясно
привързани към условията видове. При не регулиран пасищен режим протичат процеси на
деградация в местообитанията, оказващи негативно влияние на фаунистичните комплекси.
Опазването на застрашените популации при насекомите изисква опазването на техните
местообитания. Сладководните мекотели са силно чувствителни към замърсяването на водите.
Видовете, привързани към определени биотопи и специфични условия на живот са застрашени от
изчезване при промяна на микроклимата, замърсяване на околната среда или разрушаване на
местообитанията им. Потенциална заплаха за видовото богатство е засаждането на големи площи с
монокултури и третирането им с пестициди. Всички насекоми са чувствителни към химизацията в
селското и горското стопанство.
Проблеми и добри страни
Проблеми
• Голи сечи (включително за реконструкция) и опожаряване на гори, разораване на
високопланински пасища
• Залесяване с неподходящи видове
• Замърсяване на водите
• Водохващания, каптиране на извори, корекции на речни легла, пресушаване.
• Разрушаване на местообитания
• Засяване на големи площи с монокултури
• Инвазия на интродуцирани видове
• Употреба на инсектициди и пестициди в земеделието.
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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б. Риби
Обща характеристика и представителност
Ихтиофауната на България включва 218 вида, от които 107 обитават сладки и бракични води и 111
вида са морски. 193 вида са местни, като шест от тях са ендемити за Балканския полуостров
(вардарски скобар Chondrostoma vardarense, балкански щипок Sabaneiewia balcanica, дунавски
щипок, Sabanejewia bulgarica, струмски гулеш Barbatula bureschi, македонска пъстърва Salmo
macedonicus и маришки морунаш Vimba melanops). 51 вида са включени в Черения списък на
застрашените видове на IUCN, а 24 са обект на опазване или регулиране съгласно Закона за
биологичното разнообразие. Ихтиофауната северно от Стара планина е формирана под
непосредственото влияние на река Дунав, която е с най-богатата в Европа ихтиофауна. Реките и
езерата от Черноморския водосборен район се населяват от сладководни видове, Понто-Каспийски,
Бореално-Атлантически реликти и средиземноморски имигранти, както и някои видове характерни за
Дунавския район. В реките от Егейския водосборен басейн се срещат както видове от ДунавскоЧерноморския водосбор, така и видове типични само за този басейн.
Пропуски в информацията
Обща оценка на разнообразието и състоянието на ихтиофауната на национално ниво е правена към
1993 и 2005 г. Двете оценки са съпоставими основно само по разглеждането популациите на
ресурсните видове. Поради липса на по-съвременна оценка на състоянието на не ресурсните
видове, е взета като основа оценката кмъ 1993 г., като е отчетено че тенденциите в ползването и
наличието на негативно действащите фактори се е запазило през последните 10 години.
Съвременно състояние
Състоянието на популациите на ресурсните видове се определя на база на годишните улови на
риба. Стабилна тенденция към намаляване на уловите се наблюдава при есетровите риби, калкана,
акулата, меджида, попчетата от морските видове и на кримската мряна и речния кефал от
сладководните видове (Живков, 2005). Към 1993 г. се констатира общо намаление на запасите от
сладководни риби в Дунавския водосборен басейн, особено в замърсените реки. Към същия период
е регистрирана негативна тенденция в състоянието на ихтиофауната в Черноморския басейн,
поради интензивното водовземане за напояване (унищожават местата за размножаване на рибите,
променят се екологичните условия) – Мандренско езеро, Шабленско и Дуранкулашко езеро, река
Ропотамо, р Камчия и др. Състоянието на ихтиофауната в българската част на Егейския водосборен
басейн към 1993 г. се отчита като съизмеримо на това в другите два басейна, като и причините са от
същия характер.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Един от изтъкнатите проблеми за намаляване на есетровите риби в река Дунав към 1993 г. е
мащабното черпене на води за нуждите на селското стопанство, наред с построяването на
хидросъоръжението Железни врата, замърсяването на водите, унищожаването на мръстилищата,
както и андигирането на бреговете на реката. Сред важните фактори, влияещи отрицателно върху
ихтиофауната на черноморските реки са хидромелиоративното строителство, свързано с поречията,
което нарушава естествените условия за рибните популации – корекции на речни корита,
отводнително-напоителни системи, изграждане на малки и по-големи язовири, водовземане за
промишлени и питейни нужди. Други фактори са прекомерното изземване на рибни ресурси и
антропогенен натиск от развитието на туризма и урбанизацията. Замърсяването е изтъкнат проблем
за състоянието на рибните популации в силно замърсени крайбрежни езера като ВарненскоБелославското и Бургаското езеро. Там освен замърсяване от изкуствени торове и селскостопански
химикали, голям процент от замърсителите са от промишлеността и големите населени места
разположени в съседство.
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Проблеми и добри страни
Проблеми за рибите в България:
• Загуба на местообитания в следствие пресушаване на влажни зони, коригиране и
бетониране на речни корита, удълбаване на реки;
• Промяна на водния режим от водохващания, отводнително-напоителни системи,
водочерпене за напояване, питейни и промишлени нужди
• Замърсяване на водите, включително с изкуствени торове и препарати от селското
стопанство.
в. Земноводни и влечуги
Обща характеристика и представителност
Голямото значение на България за опазването на европейската херпетофауна се определя от
значителното видово разнообразие на българската херпетофауна, райони с висока плътност и
наличието на Балкански субендемити. Географското положение на страната и специфичния релеф
допринасят значително за видовото разнообразие, което включва северноевропейски, евросибирски,
централно- и южноевропейски видове, както и средиземноморски и азиатски видове. Всички видове
земноводни (17 вида и 23 подвида) и влечуги (36 вида и 45 подвида), срещащи се в България, са
включени в Бернската Конвенция. 80% от тези видове са защитени по българското законодателство.
Кресненския пролом на река Струма, Бяла река и Източните Родопи, поречията на реките Ропотамо,
Велека, и Резовска, Маслен нос, най-южната част на река Марица и районът на езерото Сребърна са
определени като важните за херпетофауната места в Европа. Повечето местообитания на влечугите
са разположени на надморска височина между 70 и 800 м. Влечугите предпочитат местообитанията
до 600 м. надморска височина, и по рядко тези до 800 м.
Пропуски в информацията
Няма съвременни данни за състоянието на популациите на земноводните и влечугите в страната.
Популациите на повечето видове не са добре проучени и липсват количествени данни за тях.
Съвременно състояние
Повечето земноводни и влечуги в България са обект на силен антропогенен натиск. До 1993 г.
местообитанията на дъждовника Salamandra salamandra в планините са намалели поради замяната
на старите широколистни гори (основно букови) с иглолистни гори или безлесни територии).
Алпийският тритон Triturus alpestris е почти изчезнал в Стара планина поради пресушаването на
високопланинските блата и изсичането на буковите гори. Популациите на вида са изцяло изолирани
една от друга. Пресушаването на влажните зони по поречието на река Дунав, както и замърсяването,
доведоха да изчезването на Bombina bombina от този регион. През 90-те години, с намаляване
употребата на изкуствени торове и пестициди популацията на сирийската чесновница Pelobates
syriacus по южното черноморско крайбрежие се възстанови след като бе драстично намалява през
70-те и 80-те години поради интензивната употреба на химикали в селското стопанство.
Обикновената водна жаба Bufo bufo е ресурсен вид, за който е отчетено намаляване на популацията
поради прекомерната му експлоатация, както и поради замърсяване и пресушаване на влажни зони.
Видът все още не е застрашен от изчезване в България. Костенурките са разпространени навсякъде
в България, но до 1993 г. е регистрирано силно намаляване на техните популации. И двата вида Testudo graeca and Testudo hermanni изчезнаха от низинните райони, където се развива интензивно
земеделие и където се използват химикали и модерна техника. Тези видове незакконно се събират
за храна. През последните 15 години тенденцията за намаляване на техните популации все още се
запазва. Много от находищата на блатната костенурка Emys orbicularis са разрушени и видът е
изчезнал поради пресушаването на влажни зони и корекции на речните корита. Независимо че
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всички змии са обект на силен антропогенен натиск, намаляване на популациите е регистрирано за
три вида - Ophisops elegans, Elaphe quadrolineata sauromates и Elaphe situla.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Състоянието на българската херпетофауна в значителна степен зависи от фрагментацията и
загубата на местообитания поради изграждане на пътища и строителство, обезлесяване,
пресушаване на влажни зони, интензификация на земеделието, както и отрицателното отношение на
хората към змии и събирането на индивиди с цел търговия. Тъй като популациите на повечето
влечуги имат известна степен на изолираност, те са изключително чувствителни към загуба и
фрагментиране на местообитанията им. Интензивното земеделие в равнините, създаването на
големи монокултурни блокове и унификаццията на ландшафта влияят силно негативно върху
влечугите, особено на двата вида костенурки. Изсичането на широколистните гори и заменянето им с
иглолистни или със сечища, поляни, ерозирали терени или други открити площи влияят отрицателно
на 4 вида земноводни, на Elaphe longissima, Anguis fragilis, отчасти на двата вида сухоземни
костенурки и на други видове. От друга страна изсичането на горите създава нови площи за други
видове влечуги. Пресушаването или замърсяването на водоеми и корекциите на реките влияят
отрицателно на всички видове земноводни, но най-много на алпийския тритон Triturus alpestris.От
влечугите най-силно неблагоприятно влияние тези дейности оказват на двата вида водни змии и
Mauremys caspica. Усвояването на нови територии при изграждането на пътно-транспортната
инфраструктура има пагубни последици за всички видове земноводни и влечуги. Израждането на
сметища също води до разрушаване на местообитанията. Интензивното курортно строителство по
Българското Черноморие заплашва да унищожи естествения екологичен коридор за влечугите,
какъвто представлява крайбрежието. Земноводните и влечугите са силно уязвими към химизацията
в селското стопанство. Земноводните се влияят чрез замърсяването на водоемите, както и чрез
значителното редуциране на хранителната им база. От влечугите най-силно засегнати са
костенурките, които директно се отравят при пролетното пръскане на посевите с пестициди.
Земноводните и влечугите са уязвими от прякото събиране от хората за колекционерски, търговски
нужди и за храна. Змиите също така са пряко избивани заради традиционно негативното отношение
на българина към тези животни.
Проблеми и добри страни
Проблемите за земноводните и влечугите в България, имащи отношение към развитието на селските
райони са:
•

Загуба на местообитания в следствие изсичане на стари широколистни гори

•

Загуба на местообитания в следствие пресушаване, замърсяване на водоеми, корекции на
реки

•

Загуба на местообитания в следствие строителство и изграждане на сметища

•

Фрагментация и загуба на местообитания в резултат от развитието на пътната
инфраструктура

•

Употреба на пестициди в земеделието

•

Пряко унищожаване в следствие събиране или избиване.

Добри страни
Създаването на нови водоеми и появата на открити площи след изсичането на горите предоставят
нови местообитания респективно за земноводни (с изключение на Salamandra salamandra) и влечуги.
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г. Птици
Обща характеристика и представителност
По богатство на орнитофауната си България се нарежда на второ място в Европа след Испания. В
страната до днес са установени 420 вида птици или 75% от европейската орнитофауна. Като
гнездящи са регистрирани 288 вида. Сред тях са застрашените от изчезване в света къдроглав
пеликан (Pelecanus crispus), царски орел (Aquila heliaca), ливаден дърдавец (Crex crex), белошипа
ветрушка (Falco naumanni) и др. В страната зимуват редовно над 100 вида птици, сред които – почти
цялата световна популация на червеногушата гъска (Branta ruficollis), значителна част от
черноморската биогеографска популация на тръноопашатата потапница (Oxyiura leucocephala), както
и силно застрашената от изчезване малка белочела гъска (Anser erythropus). Влажните зони с найголямо значение за зимуващи водолюбиви птици са Дуранкулашкото и Шабленското езера,
Варненско-Белославското езеро, Бургаските езера, язовирите в южна България – Пясъчник,
Овчарица, Розов Кладенец, Жребчево, Малко Шарково, Церковски и др., язовирите Огоста, Горни
Дъбник и Цонево и поречието на Дунав с прилежащите влажни зони. България е една от четирите
страни в Европа, където малката белочела гъска е установен да зимува. През източната част на
страната преминава западно черноморския прелетен път Via Pontica, по който ежегодно прелитат
стотици хиляди водолюбиви, грабливи и пойни видове птици от над 110 вида. По този път
преминават около 70% от световната популация на белия щъркел (Ciconia ciconia), цялата
европейска популация на розовия пеликан (Pelecanus onocrotalus), около 40% от европейската
популация на малкия креслив орел (Aquila pomarina) и т.н. От регионално значение е Струмския
прелетен път Via Aristotelis, който преминава през западната част на страната по долините на
Струма и Места. От срещащите се в сраната видове птици през различните сезони на годината 342
вида са защитени от Закона за биоразнообразието (приложение 3 на закона), а 133 вида се нуждаят
от специални мерки за опазване на местообитанията им по същия закон (приложение 2 на закона). В
страната се срещат 22 световно застрашени вида птици (приложение 8.5, таблица 8.5.3). В
приложение 1 на Директива 79/409 са вписани 134 вида птици, установени в България. Под закрила
на Бернската конвенция са поставени 403 вида (283 в приложение ІІ и 120 – в приложение ІІІ). Под
закрила на Конвенцията за опазване на мигриращите видове животни попадат 17 вида със строга
защита и други 192 вида за които страните членки е необходимо да се договарят за опазване на
местообитанията им. По-голямата част от тези видове са обект на Афро-евразийското споразумение,
като включват основно водолюбиви птици, сред които белия и черния щъркел, двата вида пеликани,
всички видове гъски, белооката потапница и др. Пряка връзка с обработваемите земеделски земи
имат 110 вида птици, сред които и световно застрашените видове белошипа ветрушка и голяма
дропла. Като предимно горски видове се определят около .... вида птици, сред които всички видове
кълвачи, глухаря, малкия креслив орел и др. Като уникални местообитания за птиците в България се
определят Бургаските влажни зони, лонгозните гори по устията на черноморските реки – Батова,
Камчия, Ропотамо, Велека, и заливните крайречни гори по Дунавските острови.
Пропуски в информацията
На съвременния етап липсва оценка на тенденциите на популационните числености на гнездящите
обикновени видове птици, които се използват в цяла Европа като индикатор за състоянието на
околната среда и специално в земеделските и горските местообитания. Първият индекс за България
се очаква да бъде известен в края на 2006 г. Не са налице данни за състоянието на прелитащите над
страната популации на мигриращи видове птици.
Съвременно състояние
Гнездящи видове
През последните 15 години обект на национална оценка на популациите и тяхното състояние са
гнездящите световно застрашени видове (ливаден дърдавец, къдроглав пеликан, царски орел,
белошипа ветрушка) както и някои застрашени на европейско равнище видове – бял щъркел,
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египетски лешояд, ловен сокол, вечерната ветрушка. Състоянието на единствената в страната
колония на къдроглавия пеликан се стабилизира след предприети специални мерки за
възстановяване на водния режим на езерото Сребърна. Като стабилно може да се определи
състоянието на основната част на популацията на царския орел, намираща се в Сакар, основно
поради предприети природозащитни мерки по запазване и охрана на гнездата на вида там. В други
части на България видът постепенно изчезва (Западен Балкан, Средна гора) или хранителната му
база е нарушена, което е предпоставка за изчезването му в близко бъдеще (Бесапарски ридове,
Сливенско поле). Ливадният дърдавец се характеризира със стабилна популация до средата на 90те години. В резултат на проучвания през 2005 г. част от бившите находища на вида са разорани и
превърнати в обработваеми земи. Като се има предвид мащабността на разораването на пасищата и
ливадите в страната през последните 10 години, ново национално преброяване на вида може да
отчете спад в гвездовата му популация. През последните 10 години в страната няма регистрирано
сигурно гнездовище на белошипа ветрушка, въпреки че видът се среща редовно в някои райони в
Стара планина и Родопите. Вероятно този вид ще бъде признат като изчезнал от гнездовата
орнитофауна на страната. Драстично намаляване на гнездовите популации се наблюдава при още
два вида соколи за последните 10 години – ловният сокол и вечерната ветрушка. През последните
години почти всички известни находища на вечерната ветрушка бяха унищожени. Значително
намаляване на популацията на египетския лешояд също е отчетено, като вида е изчезнал от много
от находищата си в Дунавската равнина, а в южна България е намалил числеността си.
Националните преброявания на белия щъркел през 1994 г. (4853 гнездящи двойки) и 2004 г. (5608
гнездящи двойки) отчитат увеличаване на популацията на вида в страната. Това се дължи отчасти
на по-пълното обхващане на страната и отчасти на по-слабото третиране на земеделските земи с
химикали и изоставянето на отводнителните съоръжения. Приватизацията на земеделските земи
доведе до раздробяването на големите монокултурни блокове в по-малки земеделски стопанства с
мозаечна структура, което се отрази благоприятно върху популациите на пойните птици.
Средно-зимната численост на зимуващите у нас водолюбиви птици се отчита ежегодно повече от 15
години. Общата тенденция, наблюдавана след 1997 г. е общ спад на зимуващите в страната
водолюбиви птици. През отделните години числеността на гъските и патиците силно се колебае, като
зависи от метеорологичните условия, състоянието на зимниците, наличието на снежна покривка и от
ловната преса. В най-значимите за зимуването на водолюбивите птици водоеми се отчита
относително стабилна численост на зимуващите гъски.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Въпреки че птиците са най-мобилната група животни, те са много чувствителни към промените и
загубата на техните местообитания. Мащабното пресушаване на влажни зони, отводнителните
дейности и коригирането на речните корита са причина за намаляване на популациите на много
водолюбиви птици, включително световно застрашената белоока потапница, малкият воден бик и др.
Прекомерното водочерпене за поливни и питейни нужди променя водния баланс на влажните зони,
местообитанията в тях и съответно условията за живот на водолюбивите птици. Загуба на
местообитания се причинява и от изсичането на естествената растителност по дунавските острови
(колониално гнездящи водолюбиви птици), крайречните гори и полезащитни пояси (вечерна
ветрушка, късопръст ястреб), равнини гори и стари дървета (царски орел, малък креслив орел и
други грабливи птици). Разораването на ливадите и пасищата води до загуба на местообитания за
ливадния дърдавец, полския блатар и др. видове птици. Ранното косене на ливадите, както и
определени методи на коситба са гибелни за тези видове. Обрастването на пасищата и ливадите с
дървесни видове също води до загуба на местообитания, но също така води до изчезването на
лалугера, който е важна хранителна база за грабливите птици. Характерните за страната пасища с
мозаечно присъствие на храсти са от съществено значение за видове като сврачките (L. collurio, L.
nubicus), коприварчетата (S. nisoria), и др. Залесяването, както и отстраняването на храстите от
такива местообитания са еднакво пагубни за тези видове.
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Създаването на големи площи от интензивни земеделски култури ограничава местата за гнездене на
много видове пойни птици, а употребата на химически препарати драстично намалява хранителната
им база. Белошипата ветрушка и вечерната ветрушка, които се хранят основно със скакалци и едри
насекоми, са изключително чувствителни към всички фактори оказващи негативно влияние върху
хранителната им база. Пръскането с инсектициди и намаляването на подходящите местообитания за
вида са основните фактори, които са довели до почти пълното изчезване на белошипата ветрушка от
българската фауна. Употребата на изкуствени торове и химикали в селското стопанство влияе върху
птиците, както чрез намаляване на хранителната им база и натрупване на химикали в телата им,
така и чрез промяна на химичния състав на водните басейни, което от своя страна влияе върху
водните местообитания и хранителната база на водолюбивите птици. Използването на отрови срещу
гризачи в селското стопанство води пряко до смъртност сред грабливите птици. Площите, засети със
зимници, осигуряват хранителна база за зимуващите водолюбиви птици, основно гъските.
Голите сечи, окончателните сечи и реконструкциите водят до пълна загуба на местообитания за
горските птици. Свръх експлоатацията на горите е довела до унищожаването на преобладаващата
част на дъбовите гори на Странджа, буковите гори на Стара планина, иглолистните гори на Рила,
Пирин и Родопите. Интензивното ползване на старите гори води до намаляване на броя на
подходящите дървета за гнездене на грабливи птици, както и до прякото им безпокойство от
присъствие на хора и шум в периодите на гнездене, както и до влошаване на местообитанията на
сови, кълвачи и пойни птици. Гнездящите в хралупи горски видове (врабчова кукумявка, пернатонога
кукумявка, полубеловрата мухоловка и др.) са силно уязвими към премахването на старите
хралупести дървета, поради лишаването им от субстрат за гнездене. Премахването на
полуизсъхналите дървета и мъртвата дървесина лишава от хранителна база кълвачите, зидарките и
др. видове.
Птиците са чувствителни към развитието на пътната инфраструктура, когато тя пресича ключови
места с концентриране на птици или специфични местообитания. В тези случаи птиците най-често
стават жертва на автомобилния трафик. Младите птици са най-засегнати, дори при слаб трафик.
Значително по-чувствителни са птиците по отношение на електропреносната мрежа и
ветроенергийни съоръжения.
Проблеми и добри страни
Основни проблеми за птиците свързани със земеделието и горското стопанство:
• Загуба на местообитания от пресушаване на влажни зони и отводняване на територии;
• Загуба на местообитания от разораване на ливади и пасища или от изоставянето им;
• Загуба на мозаечни местообитания при създаване на големи площи с монокултури или
изсичане на храсти от пасища;
• Загуба на местообитания в резултат на пълно изсичане на гори (голи сечи, реконструкции,
окончателни сечи);
• Прекомерно ползване на водни ресурси за напояване;
• Употреба на изкуствени торове и химически препарати;
• Безпокойство на гнездящи птици причинено от горско-стопански и селскостопански
дейности;
• Отстраняване на хралупести и полуизсъхнали дървета в горите и на мъртва дървесина;
• Фрагментация на местообитанията от пътна инфраструктура;
• Неподходящи практики за поддържане на ливадите;
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Добри страни
Правилното поддържане на ливадите и пасищата, пасищата с храсти и мозаечните местообитания е
благоприятно за голям брой видове птици. Засетите с зимници площи осигуряват подходяща
хранителна база за някои водолюбиви птици, особено за гъските.
д. Бозайници
Обща характеристика и представителност
Съвременната бозайна фауна на България е представена от 100 вида. Деветдесет вида са местни, а
от тях 25 са открити в страната след 1950 г. Пет вида бозайници са интродуцирани в България.
Разредите Прилепи Chiroptera (33 вида) и гризачи (31 вида) са най-богати на видове. Най-малко 12
вида бозайници са плейстоценски реликти, от които 5 са ендемични или субендемични.
Националната популация на кафявата мечка (Ursus arctos) принадлежи към средиземноморската
популация на вида, която е реликтна (генетично формирана през плейстоцена). Един от
ендемичните видове - Mesocricetus newtoni е долно-дунавски ендемит, който се среща само в
българската част на Добруджа, Дунавската равнина, и ограничено в Румъния. Подвидът Myomimus
roachi bulgaricus е тракийски ендемит с разпространение ограничено в югоизточна България и
Източна Тракия. От общо 67 вида бозайници в България (с изключение на прилепите) 19 са оценени
като застрашени на международно равнище, използвайки критериите на IUCN. България поддържа
най-голямата част от световнат апопулация на балканската дива коза Rupicapra balkanica, Vormela
peregusna, както и поне два подвида на вида Myomimus roachi. Основното разпространение на
европейския лалугер (Spermophilus citellus) в Европа е ограничено в три страни, но основно в
България и Румъния. Видът е признат за застрашен от изчезване на планетата. Определени са 13
територии важни за бозайниците на базата на разпространението и концентрацията на застрашени
видове и на видове с висока природозащитна стойност – Тракия (Тунджанска хълмиста равнинна,
части от Странджа, Източни Родопи, Сакар и южните безлесни склонове на Източна Стара планина),
Дунавската равнина западно от водосбора на река Русенски Лом, Лудогорието, Добруджа,
Централен Балкан, Рила, Пирин, Славянка, Западни и Средни Родопи и части от Западна и Източна
Стара планина (Спиридонов, 2005). Важни местообитания за дребните бозайници са степите на
Добруджа, естествените и полу-естествените ливади и пасища, екстензивните земеделски земи,
низинните сухи и влажни гори, високопланински ливади и старите иглолистни и букови гори в
планините. Прилепите са с много висока природозащитна стойност. Всички видове прилепи са
защитени според Закона за биологичното разнообразие и Директива 92/43/EEC. Основните
местообитания на прилепите са свързани с местата им за почивка (пещери, стари гори, сгради),
ловните им територии (влажни зони, бавните речни течения, крайречни гори) и миграционни пътища
(свързани със специфични ландшафтни характеристики за ориентация) (Иванова, 2005).
Старите местни породи животни са част от националното богатство. Традиционните породи животни
в България са добре приспособени към местните условия и са устойчиви към болести. Поради тази
причина са предпочитани за схемите на биологичното животновъдство, което не позволява
упатребата на ветеринарни препарати.
Пропуски в информацията
Празнотите в информацията за бозайниците са свързани основно с липсата на количествени данни
за популациите на дребните бозайници и на 13 вида прилепи. За някои видове няма изработени
карти на разпространението им. Територията на страната не е равномерно проучена по отношение
на дребните бозайници и някои от регионите са слабо проучени.
Съвременно състояние
Бозайниците, определени като застрашени в страната, имат неблагоприятен природозащитен статус
и са много чувствителни към човешките дейности. Някои от дребните бозайници имат малки
разпокъсани популации или са разпръснати с различна степен на изолация. Някои от видовете се
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срещат само в определени райони, но там са многочислени. Дребните бозайници, които предпочитат
равнинните гори, имат силно разпокъсани популации, поради значителната степен на разпокъсаност
на местообитанията им в миналото. Популацията на европейския лалугер намалява поради
разораването на пасищата, прякото унищожаване от хората, както и поради изоставяне на пасищата.
Установено е намаляване също и на популациите на прилепите (Бешков, 1993), като тази тенденция
не се е променила през последните 10 години. През 90-те години популацията на вълка (Canis lupus)
бе стабилизирана и дори се увеличи, поради ограниченото използване на отрови срещу вида. През
последното десетилетие тровенето на вълка продължава да бъде практика, особено в Родопите.
Популацията на кафявата мечка в Стара планина е изолирана от останалите три популации – Рила,
Пирин и Родопите. Състоянието на популацията на вида е стабилно през последните години. Mustela
eversmanni ограничи разпространението си в страната, поради мащабните кампании за тровене на
гризачите в миналото.
По данни,предоставени от МОСВ, всички 37 типични за България породи животни са застрашени от
изчезване през последните няколко десетилетия – 6 са невъзвратимо изчезнали, 12 са почти
напълно изчезнали, 16 са застрашени и 3 са потенциално застрашени. Изчезването на популациите
на местните породи е в противоречие с принципите на устойчивото развитие в земеделието и с
правилното управление на генетичните ресурси.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Сред главните застрашаващи фактори специално внимание заслужават изолацията на естествените
местообиатния, промените в облика на околната среда, развитието на по-интензивни форми на
земеделието, замърсяването, разрастването на градовете и др. Някои от най-редките и застрашени
видове дребни бозайници имат предпочитание и се срещат главно в земеделски ландшафти със
слабо интензивно земеделие. Интензификацията на селското стопанство в такива райони може да
доведе до влошаване на тези местообитания и до по-нататъшно намаляване на популациите на
видовете. Най-чувствителни към човешките дейности са равнинните местообитания, поради
постепенното намаляване на площта им и прекъсването на екологичните коридори между тях.
Развитието на пътната инфраструктура, създаването на големи площи с монокултури доведе до понататъшно изолиране на популациите. Най-уязвими са влажните зони. Пресушаването води до
разрушаване на местообитанията, подобряването на почвите за целите на земеделието и
интензификацията на селското стопанство влошават тези местообитания. Разораването на ливадите
и пасищата води до загуба на местообитанията на дребните бозайници, особено на лалугера.
Туристическите и рекреационните дейности в някои от планините води до сериозна деградация на
местообитанията (Рила, Родопите, Витоша и др.). Употребата на химикали в селското стопанство е
определено като потенциална непряка заплаха за прилепите (чрез влиянието върху хранителната им
база), но най-голямата заплаха за тях е отстраняването на старите и полу-изсъхнали дървета с
хралупи, както и прякото безпокойство. Хищните бозайници са уязвими от разрушаване на
местообитанията им (обезлесяване, премахване на храсти, разрушаване на речните брегове и
крайбрежните зони, интензивна обработка на орните земи); влошаване на хранителната им база,
включително тровене; безпокойство, промяна на естествения баланс между видовете, поради
влиянието на компонентите на околната среда; директно унищожаване (като вредители или ловни
обекти).
Проблеми и добри страни
• Изсичане и опожаряване на горите;
• Премахване на хралупести дървета;
• Разораване на поляни и ливади;
• Изоставяне на ливади и пасища
• Фрагментация и изолация на местообитания;
• Използване на химикали и отрови в селското стопанство
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Общо съвременно състояние и проблеми на биологичното разнообразие
Биологичното разнообразие на България и най-важните райони за опазването му са представени в
приложение 8.3 – карти 8.3.1 to 8.3.3.
Съвременното състояние на биологичното разнообразие в България варира между различните
таксономични групи, но като цяло то е уязвимо към и под силното влияние на антропогенния натиск.
Земеделието и горското стопанство са най-главните човешки дейности, които оказват влияние върху
биологичното разнообразие, поради тяхната специфична характеристика да експлоатират само
природни ресурси. Загубата и влошаването на местообитанията са основните проблеми за всички
видове. Съществуват някои традиционни практики на земеползване, които са от ключово значение за
опазването на биоразнообразието и промяната им може да доведе до загуба на биологично
разнообразие. Намаляването на употребата на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство
през последните 15 години даде възможност на някои видове, съобщества и екосистеми поне от
части да възстановят природозащитния си статус. Влиянието на земеделието и горското стопанство
върху биологичното разнообразие е описано в таблицата по-долу:
Добри условия създадени от земеделието
Проблеми за биологичното разнообразие
и горското стопанство
ЗАГУБА НА МЕСТООБИТАНИЯ ПОРАДИ:
Създаване и поддържане на местообитания
местообитания
Пресушаване на влажни зони и опериране на
Полу-естествени
създадени и поддържани чрез паша и
отводнителни системи (всички таксономични
косени на тревни екосистеми (гъби,
групи от флората и фауната);
растения, птици, бозайници)
Каптиране на извори (водорасли, безгръбначни)
Мозаечни местообитания, създадени в
Водохващания, язовири (водорасли, растения,
резултат на приватизацията на земите
съобщества, земноводни, влечуги, риби,
и разнообразяването на земеделските
безгръбначни, птици)
дейности на малки площи (растения,
Корекции на речни корита (водорасли, флора,
безгръбначни, земноводни, влечуги,
безгръбначни, риби, влечуги земноводни,
птици, прилепи)
птици)
Самовъзстановяване
на
тревни
Премахване на крайречна растителност (растения,
безгръбначни, птици, бозайници)
екосистеми и мозаечни местообитания
Превръщане на ливади и пасища в обработваеми
след изоставяне на обработваеми
земи (гъби, растения, безгръбначни, птици,
земи (птици, бозайници, гъби,
растения, безгръбначни, влечуги,)
бозайници);
Самовъзстановяване на влажни зони след
Изоставяне на ливади и пасища (гъби, растения,
спиране оперирането на отводнителни
безгръбначни, птици, бозайници);
системи
(птици,
бозайници,
Опожаряване на пасища и стърнища (растения,
земноводни, безгръбначни, риби,
безгръбначни, влечуги, птици, бозайници)
растения, водорасли)
Създаване на обширни блокове с монокултури
(растения, влечуги, птици, безгръбначни, Поддържане на площи със зимна пшеница
(зимуващи водолюбиви птици)
бозайници)
Изсичане на горите на голо (включително
реконструкция) и опожаряване на горите (гъби,
всички таксони на флората и фауната)
Строителство на сгради, селища, курорти, спортни
съоръжения и др. (гъби, всички таксони на
флората и фауната);
Развитие на инфраструктурата (влечуги, земноводни,
птици, бозайници);
Промяна на земеползването (всички таксономични
групи)
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ВЛОШАВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯТА
включително фрагментация и изолация) ПОРАДИ:
Употреба на изкуствени торове и химикали в
земеделието
(растения,
безгръбначни,
влечуги, птици, бозайници);
Замърсяване на водите с изкуствени торове и
химикали от земеделието (водорасли,
растения, безгръбначни, риби, земноводни,
птици);
Не устойчиво управление на ливади и пасища
/свръхпаша, ранно косене, неподходящи
практики, внасяне на не-местни видове/ (гъби,
растения, безгръбначни, птици, бозайници)
Не устойчиво управление на горите
/свръхексплоатация на горите, премахване на
изсъхнали и хралупести дървета внасяне на
не-местни видове, залесяване с неприсъщи
видове, обширни територии с “моноклтури” в
пояса на смесените гори/ (гъби, растиния,
безгръбначни, птици, бозайници)
Не устойчиво управление на обработваемите
земеделски земи /третиране с химикали,
обширни площи с монокултури, използване на
тежки машини, засяване с неподходящи за
почвените и климатичните условия култури/
(растиния, безгръбначни, птици, бозайници)
Развитие на пътната инфраструктура (растиния,
безгръбначни, птици, бозайници)
Безпокойство на гнездящите птици от човешки
дейности в близост до гнездата или до
местата за почивка и безпокойство на едри
бозайници (кафява мечка)
НЕ УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ВИДОВЕ:
Свръхексплоатация на ресурсни видове (гъби,
билки, влечуги, птици бозайници);
Тровене и избиване на животни (влечуги, птици
бозайници)
ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ:
За гъбите, водораслите, растенията и безгръбначните
животни не е известно още цялото многообразие от
видове, поради което не могат да бъдат определени
адекватно целия набор от проблеми и решения за
намаляване загубата на биологично разнообразие.
ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
Промяна на климата (гъби, водорасли, растения и
местообитания – пряко; животните следват
промените в местообитанията)
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8.2.2 Въздух, климат, води и почви
8.2.2.1 Въздух
Качество на околната среда- текущо състояние
Екологичните условия в страната се подобриха значително след 1990 г поради:


колапса в икономиката на страната, което в крайна сметка доведе до значително
намаляване на емисиите във въздуха, водите, почвите, генерирането на отпадъци и
използването на природните ресурси.



Завишен контрол и управление на отделните компоненти на околната среда и на
факторите, които й въздействат.



Хармонизиране на националното законодателство с европейското.

В Националната мониторингова мрежа за контрол на качеството на въздуха има 77 мониторингови
пункта в т.ч. 14 автоматични измервателни станции / АИС/. Пунктовите са разположени в 39
населени места. Качеството на атмосферния въздух се наблюдава в по-големите градове и в
населени места “ горещи “ екологични точки, в които съществува потенциален здравен риск за
населението в тези райони вследствие замърсяването на атмосферния въздух / напр. В близост до
големи замърсители химически предприятия- “Свилоза- Свищов”; “ Неохим”- Димитровград;” Лукоил”Бургас;“Целхарт- Стамболийски; Биовет- Пещера и много др.; металургични заводи: ОЦК Кърджали,
КЦМ Пловдив , МК“ Кремиковци” и др; ТЕЦ Марица 1,2 и 3; ТЕЦ- Русе, ТЕЦ София, ТЕЦ Бобов дол и
др./.
Приносът на селското стопанство в замърсяването на въздуха е по отношение на азотни окисиди
NOx –1.7% и въглеродният оксид CO2 – под 1% (вследствие на емисиите от анаеробното разлагане
на отпадъчните води и торове, както също и от генерирането на метан в сметищата разположени в
селските райони), неметанови летливи органични съединения –6% метан CH – 17% и амоняк NH4 –
59%, което е над половината от емисиите на амоняк.
В 10 пункта от 19 наблюдавани пункта в 10 населени места има превишаване над ПДК на
средноденонощните концентрации. Замърсяване с амоняк има и в района на Никопол, вследствие
трансгранично замърсяване от промишлено предприятие в Турно-Магуреле – Румъния /пром.
предпр. и трансгран. зам. Турно-Магуреле-Румъния/.-(Прил. 8.4 фиг.8.2.2.1.Емисии на вредни
вещества в атмосферния въздух от антропогенни източници (х1000 т/г)
Източници на замърсяванията в селските райони са и емисиите от транспорта и от типа
наречени “ниски емисии” от индивидуалните селски къщи (горящи повече дърва и течно гориво през
отоплителния сезон), които имат много ограничено въздействие върху обкръжаващото качество на
въздуха. Повишаване на концентрацията на прах може да се появи в селските райони по време на
суша.
Въздействие на селското стопанство върху качеството на въздуха - Селското стопанство е
основен източник на метан (17 % от националните емисии) и амоняк (69%). Емисията на НМЛОС е в
размер на 9% от националните емисии (използване на стара морално и физически остаряла
транспортна и селскостопанска техника). Разлагането на торовата маса при анаеробни условия,
резултираща в CH4 и NO2 емисии, които участват в глобалният затоплящ ефект.Те също повишават
неприятната миризма. През 2003 г. емисиите на амоняк от селското стопанство са намаляли спрямо
2002 г., което се дължи на общо намаление на емисиите от животновъдство, както и от намаление на
емисиите от култури без наторяване (едногодишни и многогодишни насаждения). На фиг. 8.2.2.2.
(Прил.8.4.) са представени емисиите на амоняк от селското стопанство за периода 1998 – 2003 г.
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Към 2003 г. е налице стабилизиране на емисиите на амоняк до нива 56 кт/г, като е налице намаление
в сравнение с нивата от предходните години. От направените прогнози, дори песимистичната за
страната е под праговата стойност (108 кт/г), съответно в краткосрочен (2010 г.) и дългосрочен план
(2020 г.). (съгласно Националната програма за ограничаване на общите годишни емисии на серен
диоксид, летливи органични съединения и амоняк във връзка с прилагане изискванията на
Директива 2001/81/ЕС на МОСВ.
Тенденции- Наблюдава се тенденция общо за страната към намаляване на замърсяването по
отношение на показателите: Серен диоксид, Азотен диоксид, Оловни аерозоли и амоняк. Това се
дължи на намаляване производствения капацитет на промишлените предприятия, въвеждане на
нови ефективни технологии в по-малки предприятия, реализация на пречиствателни съоръжения,
повишената степен на контрол и управление на предприятията и респективно на вредните емисии в
атмосферния въздух.
В селското стопанство ясно се вижда, че след 1990 г до 2001г. има ясно изразена тенденция към
намаляване емисиите на амоняк, което се дължи на намаляване броя на фермите и използването на
торове в селското стопанство. През последните години обаче вследствие макар и бавния ръст в
животновъдството, респективно нарастването и на торовите маси показва едно увеличение на
амоняка през последните години.
Може да се направи заключение, че през последните години могат да се наблюдават
незначителни промени в качеството на околната среда в България. Най-важната тенденция е
градиращото подобряване на качеството на въздуха.
Екологични проблеми по отношение замърсяване на атмосферния въздух
 Неконтролираното натрупване на торови маси
 Животновъдни ферми и малки преработващи предприятия без необходимия контрол и
управление на компонентите на околната среда
 Нерегламентирани сметища в редица малки населени места в страната.
 Използване на морално и физически остаряла транспортна и селскостопанска техника.
 Лошо състояние на селищната инфраструктура (междуселищни пътища, канализации,
непочиствани септични ями)
 Използване на гориво с лошо качество за битови нужди, като се създават условия за вредни
емисии.
Лимитиращите емисии са повишеното съдържание на амоняк, прахови емисии предимно в сухо
време. Въздействията са с локален характер.
8.2.2.2 Климат
а. Общо описание на климата и горите в България
(въз основа на текстове от 3-тото Национално Съобщение по Рамковата Конвенция на ООН по
изменение на климата, 2002, стр. 23 [1], и Национален Доклад за инвентаризацията на парникови
газове за 2004, стр. 115 [2])
Климатът на България е умерено континентален-средиземноморски. Тъй като географското
местоположение на страната се характеризира с променлив ландшафт, контрастите в климата на
отделни региони са добре очертани, като зависят и от надморската височина. През последните
години има тенденция към по-топъл и по-сух климат, а отклонения от нормалните климатични
характеристики могат да се наблюдават по-често.
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Горите в България принадлежат към типичните за умерената климатична зона. В по-голямата част от
страната това са широколистни и иглолистни гори, които покриват около 30% от територията
(общата площ на горите през 2004 е 4064 ха). Теренът на страната предполага наличие на обширни
гористи територии в планинските и полупланинските части на Централна и Южна България. Повече
от 79% от горите в България са държавна собственост, 8% са общински и 10% са частна
собственост. Горските площи за дървен материал и образуване на нови гори са 65.9%, горите
подходящи за отдих – 26.6%, а защитените гори и територии – 7.5%. Дървесната маса в българските
гори е повече от 591 млн. куб. м със среден годишен прираст от около 15 млн. куб. м. Обемът на
отсечения дървен материал е бил 76.18 млн. куб. м през 2004.
б. Емисии на парникови газове от селското стопанство и горите в България
Като страна по Рамковата Конвенция на ООН по изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от
Киото, от 1988 България редовно изготвя инвентаризация на емисиите на основните парникови
газове (ПГ) - CO2, CH4, N2O, на прекурсорите на ПГ - CO, NOx, NMVOC, и на SO2 емисиите от
източници на територията на страната. Емисиите на хидрофлуорокарбони (HFC) и
перфлуорокарбони (PFC) се оценяват от 1995, а в последно време се пресмятат и емисиите на серен
флуорид (SF6). Като цяло, емисиите на изброените по-горе газове, които са обект на
договореностите по РКОНИК и Протокола от Киото, в България са все още под изискваните
стойности, а именно – да са с 8% по-ниски от тези през 1988 (базовата година за България). Няма
специални оценки за тези емисии по отношение на селските райони на страната, но дейности в
селското и горското стопанство, както и такива, при които се променя начина на земеползване, са
между основните категории източници на емисии в България. В Третото Национално Съобщение по
РКОНИК 2002 [1] се посочва, че тези източници допринасят най-вече за емисиите на N2O (около 80%
за 1999) и CH4 (около 24%). Сектор селско стопанство в България се определя като втори по
значимост източник на ПГ и другите газове, които са обект на договореностите по РКОНИК и
Протокола от Киото. В Националния Доклад за инвентаризацията на ПГ за 2004 [2], емисиите от този
сектор се разглеждат като резултат от дейности при производството и обработката на
селскостопански продукти, наторяване на почвите, обработка и съхранение на тор в
животновъдството. Всички емисии от горивни процеси за енергопроизводство в селското стопанство
се изчисляват в под-сектор “Селско и горско стопанство” на сектор “Енергетика”, а емисиите от
селскостопански машини се изчисляват в категорията “Друг транспорт” на под-сектор “Транспорт” в
сектор “Енергетика”.
Емисиите на ПГ от процеси и дейности в сектор “Селско стопанство” се групират в следните подсектори:
• Домашни животни (чревна ферментация)
• Управление на тор
• Отглеждане на ориз
• Земеделски почви
• Изгаряне на селскостопански отпадъци
От процеси и дейности в изброените по-горе под-сектори се емитират предимно CH4 и N2O. Известни
количества газове- прекурсорите на Пгсе емитират при изгарянето на селскостопански отпадъци.
Въпреки че изгарянето на стърнища е забранено в България, практиката показва, че се горят не само
стърнища, но също и площи с посеви, които нямат икономическа стойност за техните собственици,
така че оценка на тези емисии се прави в рамките на инвентаризацията на ПГ.
Най-съществен източник на емисии от CH4 за сектор “Селско стопанство” в България е под-сектор
“Домашни животни” (Животновъдство), а на емисии от N2O – под-сектор “Земеделски почви». За
2004, делът на CH4 от животновъдството в сумарните емисии за страната е повече от 2%, а преките
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и непреки емисии на N2O от земеделски земи, както и емисиите на N2O от пасбища и пасищни
животни, имат около 1% дял в сумарните емисии. Делът на емисиите от сектор “Селско стопанство”
в сумарните емисии на ПГ за страната се дискутира и във Втория Национален План за действие по
изменение на климата [3], като в него се предвиждат и съответни мерки.
По отношение на дейности в горското стопанство и на такива, при които се променя начина на
земеползване, в Националния Доклад за инвентаризация на парникови газове за 2004 се посочва, че
те са свързани с процеси на обмен на CO2 между различни източници на биомаса (гори, пасбища,
посеви, почви и др.) и атмосферата, като потокът на обмен на CO2 се състои от редица процеси,
които са резултат от антропогенна дейност. Например, отнемането на CO2 от атмосферата от горите
е свързано с управлението на горите и използването на горските масиви за промишлен добив на
дървен материал, а залесяването на необработваеми земи с цел контрол на ерозията има като
резултат акумулиране на CO2 в биомаса. Емисиите на CO2 към атмосферата са свързани с
разреждане и изгаряне на гори с цел превръщането им в земеделски земи, а също и с промени в
органичните съставки на почвата при ерозия или химическа обработка. Поради значителната
сложност и разнородност на процесите за отнемане от и емитиране към атмосферата на CO2, се
разграничават няколко под-сектора:
А. Промени в запасите на горска и друга дървесна биомаса
Тази категория включва процесите на нарастване на дървесна биомаса, сеч на дървета и
обработката им като дървен материал. Като правило, сумарният въглероден баланс в България е в
посока на отнемане на CO2 от атмосферата.
Б. Превръщане на гори и пасища
Тези дейности целят превръщането на съответните земи в земеделски и използването им за
засяване със земеделски култури и за отглеждане на животни.
В. Изоставяне на обработваеми земи
Това са селскостопански земи (поля, ливади, плантации с насаждения и пр.), където се възобновява
първоначалната растителна покривка (дървесна или тревиста).
Г. Емитиране и отнемане на CO2 от почвата
В тази категория се включват процеси и дейности, които променят органичния състав на почвата.
Такива са въвеждането на минерали при обработка на почвата, ерозионни процеси и пр.
Д. Други
В тази категория се включват дейности, които също имат за резултат промени в потока на CO2 от и
към атмосферата. Такива са пресушаване и оттичане в почвата, изместване на периодите за
обработка на посевите, редуване на по-дълги и по-кратки периоди на обработка, заливане поради
изграждане на хидротехнически съоръжения, промени в подземните води вследствие на човешка
намеса и др.
Сумарните емисии на CO2 от категория А - Промени в запасите на горска и друга дървесна
биомаса, са определени в инвентаризацията на емисиите на ПГ в България за 2004, както и за
предишни години. Емисии или отнемане на CO2 от гореспоменатите категории от Б до Д не са
определяни поради липса на данни или непровеждане на такива дейности в страната.
Предварителни данни са използвани като временно решение за следните категории: области с
растителност, пасища и пасбищни местности, влажни зони.

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

48

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

Крайно енергопотребление
енергии.

(КЕП) в селското стопанство. Потребление на горива и

В периода 1990 – 2000 г. крайното енергопотребление (КЕП) постоянно намалява от 954 до 270 ktoe,
след което се установява слаба тенденция за увеличаване след 2001 г. – от 270 до 280 ktoe. Делът
на селското стопанство в общото КЕП за периода 1993 – 2003 г е относително постоянен - 3 – 4%.
На фиг. 8.2.2.20.(Прил.8.4.) е показано потреблението на различни енергийни ресурси в сектора.
Основен дял от енергопотреблението на селското стопанство представляват течни горива. Течните
горива се използват от земеделските машини в под-сектор земеделие. Течните горива
представляват 87% от КЕП на селското стопанство през 2003 г., като делът им нараства с 4% спрямо
1997 г (когато са били 83%).
КЕИ в селското стопанство
Средната стойност за ЕИ на сектора в периода 1997– 2003 година е около ~ 0,05 koe /€00p с лека
тенденция към нарастване. Ниската енергийна интензивност на сектора се дължи както на слабата
му механизация, така и на голямото участие на не-механизиран труд в селскостопанските дейности.
Замърсяване (Въздействие върху околната среда)
Отделяните СО2 в страната като цяло намаляват – от ~59 MtCO2 през 1990-та до ~42.8 MtCO2 през
2003 г.(Прил. 8.4.фиг.8.2.2.21.)
Селското стопанство отделя ~ 2% от емисиите на CO2, което се дължи на слабата механизация в
сектора и се нарежда на предпоследно място преди сектор „Услуги”.
Прогнозата за потреблението на енергия в селското стопанство в периода 2003–2015 г. се основава
на предположението, че то ще нараства по-бавно от създаваната в сектора добавена стойност, т.е.
че енергийната интензивност на селското стопанство ще намалява. Това предположение
съответства на ускореното уедряване на земеделските земи и последващото мащабно въвеждане на
модерни технологии и енергоефективни земеделски машини.
По информация на Министерството на икономиката и енергетиката е разработен проект на
“Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г.” В проекта на
програмата са разгледани потенциала и перспективите за развитие, дефинирани са мерки за
насърчаване използването на различните ВЕИ. Особено внимание е обърнато на възмоцностите за
оползотворяване потенциала на биомаса в страната и производството на биогорива.
В рамките на 2006 г. предстои разработването на “Национална програма за оползотворяване
потенциала на биомасата”. Един от акцентите в програмата ще бъде производството и използването
на биогорива, като основната суровина се очаква да бъде осигурена от селскостопански
производители. Министерството на икиномиката и енергетиката ще има водеща и координираща
роля, а като основен партньор се предвижда участието на Министерството на земеделието и горите,
както и на други заинтересовани ведомства.
Ежегодно при производството на растениевъдна продукция от основните култури, след прибиране на
реколтата, се получава около 4,8-5,2 млн. Тона остатъчна биомаса. Най-висок относителен дял от
растителните остатъци заема сламата от зърнено-житни култури, която възлиза на около 3 млн.
тона.Част от нея се използва като храна и постеля в животновъдството, останалото количество се
заорава в почвата или изгаря на полето.
Остатъкът от биологична маса в в растениевъдството (преработена или непреработена) притежава
голям енергиен потенциал.
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Таблица 8.2.2.1. Основни култури за получаване на биогорива в страната (за 2005 г.)
Зърнено-житни
Маслодайни
Технически(захарно цвекло и др.)

1 833 хил. ха
666 хил. ха
46 хил. ха

Зеленчуци (картофи и др.)

125 хил. ха

Трайни насаждения

188 хил. ха

Затревени площи и ливади

1 904 хил. ха

Водеща организация в страната по производство (и внос) на оборудване за енергийно
оползотворяване на биомаса (от селското и горско стопанство и промишлеността) в страната е
Ерато холдинг АД. Съгласно данни на фирмата сумарната мощност на доставените от нея
пиролизни котли за дървесина през периода 2000 – 2004 г. е била 197 МВт.
В «Свилоза» АД работи промишлена инсталаия за производство на брикети от слама и др.
селскостопански остатъци, които се използват за производство на технологична пара за нуждите на
предприятието и за продажба. Предстои внедряване на поточна линия за производство на пелети
(гранули) от селскостопански остатъци. В «Свилоза» АД работи котел за технологична пара с
мощност 14 МВт на база биомасно гориво.
Тъй като емисиите на парникови газове в България са все още под стойностите, поставени като цел
в Рамковата Конвенция на ООН по изменение на климата и за първия период на Протокола от Киото
(2008-2012), не могат да се определят специфични проблеми на околната среда и специални мерки,
които да се включат в Програмата за развитие на селските райони се имат предвид от тази гледна
точка.
8.2.2.3 Повърхностни и подземни води
Водни ресурси
Република България е страна с ограничени водни ресурси. Средната стойност на общия годишен
отток през този период ( 1961-1998) е 19 433 млн.м3 . Той се формира от повърхностния отток на
вътрешните реки-70%, подземните води 12% и част от водите на река Дунав 18%. Видно е, че 97.5%
от общите водни ресурси на страната се образуват от речния отток, формиран на територията на
страната. Само 2.5% от оттока идва от други страни За периода 1984 – 1994 г. средната стойност на
общия годишен отток е 11, 916 млн.м3, и това съвсем ясно показва увеличаващото се влияние на
засушаващите периоди, които настъпват през последните 10-15 години.
Съществува голяма диференциация на наличните водни количества върху територията на страната.
Оттокът на реките в Северозападна и Централна Северна България е под нормата, а в останалите
около и над нормата Неравномерност във водния баланс се наблюдава както по сезони, така и по
години. Средногодишното количество за жител е около 2300 – 2500 м3, а използваемата част от него
е от 800 до 1000 м3/ж. год., което нарежда страната сред най-бедните на водни ресурси страни в
Европа. Дори в сравнение със страните от Югоизточна Европа, което предполага сравнително
близки природо-географски условия, България е с най-неблагоприятни показатели по отношение на
водообезпеченост1.
1 Сравнителни данни за страните от ЮИЕ за човек от населението са взети от -“Common Country Assessment
\CCA\ For Bulgaria 2000 Draft; Oct 2000; UN”.
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България е разделена на 17 хидрогеоложки райони с различен литоложки състав. Ресурсите на
използваемите подземни води възлизат общо за страната на 93+(65)* m3/s или за Дунавския басейн 25 +(652)* m3/s, 22 m3/s за Черноморския район-25+(65)2 m3/s, за Източно-беломорския район-37 m3/s
и за Западно-беломорския район-9 m3/s.(ИАОС)
Земеделието е един от
основните ползватели на водни ресурси. За създаване на
конкурентноспособно, експортноориентирано и екологосъобразно устойчиво земеделие е
необходимо да бъде преструктурирано и възстановено напояването в страната. До 1989 г. в
страната са били изградени хидромелиоративни системи и съоръжения за напояване на около 1,250
мил. ха земеделски земи, които са представлявали 26% от обработваемите земи. От тях е
осигурявана над 50% от земеделската продукция в страната. На поливните площи са отглеждани
голяма част от интензивните култури, фуражните култури за животновъдството и такива,
продукцията от които е била предназначена за износ. Поради настъпилите обществено-политически
промени, интересът към напояването в последните години е силно намалял. Голяма част от
напоителната инфраструктура е ограбена, разрушена и негодна за експлоатация. По данни на
Изпълнителната агенция по хидромелиорации (ИАХ) размерът на годните в техническо отношение
площи за напояване в страната са намалели на 537 558 ха., като в тях също има амортизирани
системи и съоръжения подлежащи на реконструкция.
Размерът на реално полятите площи в страната след 1989 г. намалява непрекъснато, като през
последните години е налице трайна тенденция за използване на по-малко от 10% от технически
годните за напояване площи. В таблица 8.1.2.2. се вижда тенденцията на напояване през
последните години, което се дължи преди всичко на високата цена на предлаганата услуга доставка
на вода от „Напоителни системи” ЕАД. Затова трябва в бъдеще Сдруженията за напояване да
поемат напояването и поддръжката на инфраструктурата, както и да изградят своя независима
напоителна инфраструктура, което ще намали цената на поливната вода и направи напояването поатрактивно.
Таблица 8.2.2.2.
ГОДИН
А

ПОЛЕТИ
ПЛОЩИ, ха

ВОДНИ
МАСИ,
хил.м3

ПОЛЕТИ КУЛТУРИ, ха и % спрямо общите
царевица

%

тютюн

%

зеленч.

%

тр.наса
жд.

%

ориз

%

2001

38 365

165 910

2002

30 880

144 416

2003

34 683

164 101

11 662

34

6 584

19

6 923

20

1 737

5

4 628

13

2004

31 989

154 099

10 188

32

7 758

24

5 357

17

1 316

4

5 075

16

Съгласно «Стратегията за развитие на поливното земеделие в България» за периода 2006 - 2020
година се предвижда размерът на реално напояваните земи да стане 340 000 ха. За реализирането
на тази прогноза на територията на цялата страна е необходимо да бъде извършена реконструкция
на наличния хидромелиоративен фонд и изграждане на нова напоителна инфраструктура в райони с
доказан икономически и социален и ефект
По отношение на абиотичните фактори, въздействието което оказват някои мерки от програмата
също има негативен ефект, но не значителен.

2

Забележка: Количествата маркирани с ∗ се отнасят до речните тераси при р.Дунав
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а. Повърхностни води
За контрол на качествата на повърхностните води има създадени общо 253 мониторингови пункта за
наблюдение и измервания включени в Националната мониторингова мрежа с честотата на
пробонабиране е 12 пъти годишно за всички пунктове. В пунктовете системно се контролират 20
основни физико-химични показатели за качеството на водите. средногодишната концентрация на
шест показателя от мониторинга на водите в България , като най-общо представят качеството на
водите в България показателите: разтворен кислород (DO), БПК5 (BOD5), перманганатна окисляемост
(COD-Mn), амониев (NH4- N) и нитратен (NO3- N) азот, фосфати (PO4). Наблюдава се ясна
тенденция за подобряване в показателите разтворен кислород и БПК5 и в по-малка степен за
амониевия и нитратен азот. Показателите разтворен кислород и фосфати не се променят значимо.
По - голямата част от водите в повърхностните водни обекти в страната са в проектната си категория
(Прил.8.3-карта №8.7. Категоризацията на реките в България).
Всички параметри показват тенденция към подобрение в сравнение с 1990 г което е вследствие на
намаляващ замърсителен товар от промишлеността, както и от селското стопанство.(Прил. 8.4фиг.8.2.2.3)
През последните години се наблюдава незначително нарастване спрямо 2000г, дължащо се найвероятно на процесите, свързани със социално-икономическите промени в страната. Въпреки общо
наблюдаващата се тенденция към намаляване на концентрация на амониев азот в реките на
България в отделни пунктове за наблюдение са регистрирани наднормени стойности на амониев и
нитритен азот в някои реки предимно след заустване на непречистени отпадъчни води от населените
места в страната. Във връзка със замърсяването с нитрати, в България започна процедура по
определяне на чувствителни зони на зъмърсяване с нитрати, следвайки изискванията на
Директивата за нитрати.
Провежданият хидробиологичен мониторинг в страната показва тенденция към намаляване на
„горещите точки” и дължината на замърсените участъци, вследствие драстично намаляване на
промишленото замърсяване (закриване на производствени мощности, намалено производство,
засилен контрол и ефективно управление на компонентите на околната среда).
б. Подземни води
Голяма част от подземни води в България се използват за питейно водоснабдяване. Данните от
мониторинга на подземните води показва локални замърсявания на плитките водоносни пластове с
нитрати над прага на замърсяване- ПЗ-30 мг/л в районите на Дунавския (около Плевен и Враца),
Източно-беломорския (около Пловдив и Стралджа в) и Черноморския райони (Каварна, Айтос).
Данните показват също, че в приблизително 25% от изследваните пунктовете нитратите превишават
стандартите за питейна вода по отношение концентрацията на нитрати (50 мг/л).( Прил.8.3-карта
№8.8 Нитратното замърсяване на подземните води в България).
В дълбоките водоносни пластове (използвани за извличане на подземни води) няма индикации за
замърсяване с нитрати, фосфати и патогени. За цялата страна данните от мониторинга показват
добро състояние на подземните води като цяло. Превишения на прага на замърсяване са найсъществени за нитратните йони, но за последните години се забелязва тенденция на известно
снижаване на концентрациите. В отделни райони на страната са установени наднормени количества
общо желязо и манган, което главно е свързано с характера на водовместващите скали, а също и с
окислително-редукционния потенциал на водната среда
Установяването на състоянието на подземните води предопределя мерките по опазването и
подобряването им при тяхното управление. Процесите на формиране на състава им са сложни и
разнообразни и зависят от много фактори, които определят интензивността и посоката на протичане
на съответните процеси във водоносните структури.
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Националната мрежа за мониторинг на подземните води се състои от 211 хидрогеоложки пунктa.
Подземните води се оценяват въз основа на информацията от 15-те регионални лаборатории, които
са част от ИАОС. Пробите са анализирани по показателите, посочени в Член 33 на Наредба №5 за
реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната система за мониторинг на
водите (ДВ бр.95, 08.11.2000г.): температура, рН, разтворен кислород, окислителновъзстановителния потенциал, перманганатна окисляемост, електропроводимост, съдържание на
калций, магнезий, натрий, калий, общо желязо, манган, хидрогенкарбонати, хлориди, сулфати,
фосфати, амониеви йони, нитритни и нитратни йони, общ сух остатък. Пунктовете за подземни води
се изследват сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два пъти годишно). Веднъж
годишно – през трето тримесечие - се анализират тежки метали – цинк, олово, мед, никел, кадмий,
хром, а в част от пунктовете – арсен и селен. Еднократно през годината в част от пунктовете се
анализират пестициди.
Резултатите са сравнявани с препоръчителните показатели за опазване на подземните води от
замърсяване - екологичен праг (ЕП) и праг на замърсяване (ПЗ) - от приложение №3 към Наредба
№1 за проучването, ползването и опазването на подземните води (ДВ бр. 58, 07.07.2000 г.). . Част от
Националната мрежа за мониторинг на подземните води са разпределени в 73 подземни водни
обекти и са включени в Европейската мрежа за мониторинг на подземни води – EUROWATERNET
ground water. На този етап се обработват и предоставят данни за съдържание на амониеви, нитритни
и нитратни йони и разтворен кислород в подземни води. От 2003 г. се изискват данни за опасни
вещества в подземни води – пестициди и др. Данните се предоставят еднократно годишно.
Нитратите са най-често регистрираните замърсители в подземните води на страната.( Прил.8.3.
карта №8.2.) . Съдържанието на нитрати като процент на стойностите, разпределени спрямо ЕП и
ПЗ относно общия брой извършени през 2003 г. изследвания по басейнови райони е представено на
Прил.8.4.фиг.8.2.2.4.
Дунавски басейн - Най съществени са превишенията на прага на замърсяване с нитрати в Дунавски
басейнов район – частта на Северобългарския хидрогеоложки район. Най-високи стойности са
регистрирани в кватернерни водоносни хоризонти при гр. Мизия, с. Бяла черква, с. Новград и с.
Бръшлен.
Черноморски басейн - Сравнително високи концентрации на нитрати са характерни за този район.
Най-високо е съдържанието в кватернерни водоносни хоризонти на река Камчия. Сравнително
високи са концентрациите и в сарматски водоносен хоризонт при гр. Шабла и гр. Каварна. Причината
за високото съдържание на нитрати в сарматските варовици и пясъци е високата им уязвимост и
незащитеност от хидрогеоложка гледна точка, както и земеделската дейност в тези райони.
Източнобеломорски басейн- Част от територията на района – главно в Източнотракийски и Бургаски
хидрогеоложки райони - се характеризира със сравнително високи концентрации на нитратни йони в
подземните води. Най-високо е съдържанието на нитрати в кватернерен водоносен хоризонт при гр.
Стралджа, където то е било високо и през предходните години. Предполага се, че замърсяването е с
локален характер, защото района на с. Зимница е чист.
Западнобеломорски басейн - На територията на Западнобеломорски басейнов район са
регистрирани превишения на прага на замърсяване за нитрати в 5 пункта в кватернерни водоносни
хоризонти Най- високи стойности са регистрирани в кватернерен водоносен хоризонт при гр.
Кюстендил.
Навсякъде източникът на наднормените концентрации на нитрати в подземните води е
земеделската дейност (включително животновъдните ферми), която не съответства на добрите
земеделски практики, а в отделни случаи може да се дължи на липсата на канализационни системи
за някои населени места.
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Съдържанието на фосфати в подземните води - като процент на стойностите, разпределени
спрямо ЕП и ПЗ относно общия брой извършени през годината изследвания за двата показателя по
басейнови райони е представено на Прил.8.4.фиг.8.2.2.5. Почти навсякъде измереното съдържание
на фосфати в подземните води е под ПЗ с единични изключения – отделни измервания за отделни
пунктове
Съдържание на тежки метали в подземни води - Извършвани са анализи на общо желязо, манган,
общ хром, кадмий, олово, мед, цинк и никел. Общото желязо и мангана са анализирани два до
четири пъти годишно, а останалите тежки метали - еднократно. Съдържанието на общо желязо като
процент на стойностите, разпределени спрямо ЕП и ПЗ относно общия брой извършени през 2003г. е
представено на Прил.8.4.фиг.8.2.2.6. Най-съществени са превишенията на общо желязо в Софийски
хидрогеоложки басейн и Долномаришки хидрогеоложки басейн. Най-съществени превишения на
манган в подземните води са в Софийски хидрогеоложки район, Долномаришки и Източнотракийски
хидрогеоложки район. В Софийската котловина и кватернернонеогенските отложения на
Долномаришки и Източнотракийски хидрогеоложки басейн причините за високите концентрации на
желязо и манган са литоложките особености, а именно наличието на манганови конкреции в
пясъчните слоеве на водоносните хоризонти.
По отношение на останалите тежки метали в Дунавски басейнов район за 2003 г. са изследвани 162
водни проби за съдържание на общ хром и в 18.5% от анализите той е превишавал ЕП (0.005 mg/l)
със стойности под ПЗ. За съдържание на кадмий са анализирани 135 проби, като са регистрирани
само единични и еднократни незначителни превишения на ЕП (0.001 mg/l). През годината са
направени 92 изследвания за съдържание на арсен и 20.7% от данните показват превишаване на ЕП
(0.001 mg/l), а в 10 пункта в еднократни проби са установени малки превишения над ПЗ (0.003 mg/l).
Извършените анализи за съдържание на олово, мед, цинк и никел показват само единични и
еднократни превишения на ЕП.
Съдържанието на пестициди в подземните води (Прил.8.4.фиг.8.2.2.7.)
Дунавски басейнов район - За територията са изследвани за съдържание на пестициди 23 проби от
подземни води от 23 мониторингови пункта. Анализирани са пестицидите – гамахексахлорциклохексан, алдрин, диелдрин, ендрин, изодрин, хептахлор, цис- хептахлор-епоксид,
транс-хептахлор епоксид, атразин, пропазин, симазин, аметрин, прометрин, тербутрин, прометрон;
метоксихлор, изомери и метаболити на ДДТ (op-DDT, pp-DDT, op-DDD, pp-DDD, opDDE, pp-DDE), в
част от пробите - алфа-, бета-, гама-, делта- и епсилон-хексахлорциклохексан, хексахлорбензен,
транс-, окси-, и цис-хлордан, ендосулфан І и ІІ, мирекс. Регистрирани са пунктове с превишения на
екологичните прагове за атразин, пропазин и симазин като стойностите са далеч под прага на
замърсяване.
Черноморски басейнов район - За територията са изследвани 15 мониторингови пункта за
пестицидите алфа-, гама- хексахлорциклохексан, хептахлор, цис-хептахлор-епоксид алдрин,
диелдрин, ендрин, 6 изомери и метаболити на ДДТ (op-DDT, pp-DDT, op-DDD, pp-DDD, opDDE, ppDDE) и метоксихло, в част от пунктовете са изследвани триазинови пестициди – аметрин, атразин,
прометрин, ясметрин, прометон и тербутрин за Варненски хидрогеоложки район и навсякъде
стойностите са под границите на откриване. За Бургаски хидрогеоложки район е изследвана проба от
един пункт за пестициди - алфа и гама – хексахлорциклохексан, хептахлор, хексахлорбензен,
алдрин, диелдрин и ендрин, 6 изомери и метаболити на ДДТ (op-DDT, pp-DDT, op-DDD, pp-DDD,
opDDE, pp-DDE), метоксихлор, атразин, пропазин, симазин, аметрин, прометрин, тербутрин.
Навсякъде стойностите са под границите на откриване.
Източнобеломорски басейнов район. Пестициди са изследвани в 23 пункта еднократно през
годината и в подземни води на Анализирани са 28 пестицида – алфа, бета-, гама – , делта-, епсилонхексахлорциклохексан, хептахлор, хептахлорепоксид, хексахлорбензен, алдрин, диелдрин и ендрин,
6 изомери и метаболити на ДДТ (op-DDT, pp-DDT, op-DDD, pp-DDD, opDDE, pp-DDE), метоксихлор, а
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в 8 от пунктовете също и атразин, пропазин, симазин, аметрин, прометрин, тербутрин, тербутилазин,
секбуметон и симетрин. Навсякъде резултатите са под границата на откриване, с изключение на
атразина в неогенски отложения при с.Роза – 0.011 mkg/l, което съвсем незначително надвишава
екологичния праг (0.01 mkg/l). Налично е изчистване в сравнение с предходната година по
отношение на триазиновити пестициди.
Западнобеломорски басейн - Пестициди са анализирани в един пункт в кватернерни отложения в и
стойностите са навсякъде под границите на откриване.
Тенденции в съдържанието на нитрати, фосфати, общо желязо и манган в подземните води по
басейнови райони за последните три години.
Дунавския водосборен район Подземните води в района се характеризират със сравнително високи
проценти на превишение на съответните ПЗ по нитрати, общо желязо и манган. Тенденциите за
последните три години са посочени на Прил.8.4. фиг.8.2.2.8.. Забелязва се подобряване на
качеството по отношение на общо желязо и манган.
Черноморски басейн В подземните води през 2003 г. най-значими са превишенията на съответните
прагове на замърсяване по нитрати. Тенденцията за последните четири години могат да се видят на
Прил.8.4.фиг.8.2.2.8.. Забелязва тенденция на снижаване по отношение на нитратите, сравнено с
предходните три години.
Източнобеломорски басейн - Подземните води се характеризират с превишения на ПЗ по
показателите: нитрати, желязо и манган. Тенденциите за последните четири години са посочени на
Прил.8.4..фиг.8.2.2.8.. Забелязва се подобряване на качеството на подземните води по отношение
на общо желязо и манган.
Западнобеломорски район - Подземните води се характеризират с превишения на нормите (праг на
замърсяване – ПЗ) по показателите: нитрати, желязо и манган. Тенденциите за последните три
години са посочени на Прил.8.4.фиг.8.2.2.8. В сравнение с предходната година се наблюдава
известно подобряване на състоянието по съдържание на нитрати и манган.
Основните източници на замърсяване в селските райони. Проблеми.
Основните източници на замърсяване в селските райони на България са вследствие на интензивна
земеделска дейност и неприлагане на добрата селскостопанска практика. Те са представени в
източници за данни на МЗГ и МОСВ.,
В страната не е правено всеобхватно изследване за влиянието на селското стопанство върху
околната среда. Данните от НАСЕМ, както и контролната дейност на РИОСВ дават представа за
степента на влияние на селскостопанския отрасъл върху околната среда.


Отрицателните последици за околната среда, включително и компонент води са свързани с
употреба на минерални торове в земеделието най-вече на азотни торове в небалансиран
режим на торене, което довежда до замърсяване на повърхностните води (дифузно
замърсяване), подземни води с нитрати, нитрити и др., както и до вкисляване на почвите.
Прилагането на изкуствените торове, води до еутрофикация на водните обекти,
замърсяване на повърхностните водоносни пластове с нитрати и негативно въздействие
върху видовото биологично разнообразие. В началото на 90-те години рязко намаля
количеството на използваните минерални торове и препарати за растителна защита.
Употребата на торове намалява от 1981 г. до 1998 г с 89%. След 1998 г.която се
характеризира с най-ниското ниво на употребените минерални торове има тенденция на
увеличаване на употребата на торове и през 2002 г то е с 36% в сравнение с 1998 г. През
2005 год.са употребени 159506 тона азот, 25113 тона Р205 и 3833 тона К20. Има тенденция
към намаляване на употребата на азотни и фосфорни торове в сравниние с 2004 г.
съответно с 3,31% и 16%, и увеличаване на калиевите с 18,65%. (НСРЗ 2005 г.) Средно са
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употребени 30,29 кг/ха азот, 4,77 кг/ха P2O5 и 0,73 кг/ха K2O, което е значително по-малко от
средната употреба на торове в ЕС(126 кг/ха ЕС-2001


Замърсяването на земи и повърхностни и подземни води от животновъдството са също
заплаха за околната среда. ( непречистени отпадъчни води от ферми, неконтролирано
натрупване на торови маси, небалансирано торене и др.)



Данните от мониторинговите наблюдения не показват проблеми със замърсяване на
почвите в резултат на употреба на торове и препарати за растителна защита, вследствие на
което не продължава и замърсяването на водите. Има само потенциален риск от
замърсявания в локална степен в някои райони с интензивно земеделие.



Значителното намаляване използването на минерални торове и препарати за растителна
защита, е дало възможност за естествено възстановяване на почвите и намаляване
замърсяването на водите (дифузно замърсяване на повърхностните води и замърсяване на
подземните води).



В страната няма регистрирани наднормени замърсявания на повърхностните и подземни
води земи с органични замърсители (РАН, РСВ, пестициди). Оттокът от земеделието
въздейства на качествата на повърхностните води, но то генерира около 4% от всички
отпадъчни води от стопанските отрасли в страната.



Точковите източници на замърсяване са значително намалели от началото на 1990 г
вследствие намаляване на броя на животните. Локални проблеми инцидентно създават
някои по-крупни животновъдни ферми. Липсата на подходящи складови съоръжения за
съхраняване на оборски тор (построяването на подходящо съоръжение не е приоритетно за
фермерите поради значителни финансови затруднения) и неправилното управление на
торовете води до замърсяване на почвата, а понякога и на плитките водоносни пластове и
повърхностните води. Транспортното оборудване във фермите е обикновенно много старо и
пречи на фермерите да подържат добрата земеделска практика и равномерно разтилане и
транспортиране на торовата маса.

Като цяло може да се твърди, че селското стопанство не създава сериозни проблеми за
повърхностните води.
Не е изследван всеобхватно проблема със замърсяване на подземните води с нитрати. В някои
райони на страната има регистрирани случаи за наднормено замърсяване на подземните води с
нитрати, което логично се свързва с районите на интензивно земеделие По данни от преброяването
от 2003 година е установено, че само 528 стопанства разполагат със специално обезопасено торище
за складиране на оборски тор, а 484836 разполагат с обикновенно торище за складиране на тор.
Показателни са резултатите от мониторинга за съдържание на нитрати в поливни води, проведен
през 2004 г. От анализираните 90 183 броя проби от поливни води, 116 броя - 63% са със
съдържание на нитрати над пределно допустимите концентрации (ПДК). Замърсяването варира от 2
до 17 пъти над ПДК.
Проблем представлява изхвърлянето на отпадъци от животновъдството от многобройните частни
стопани. Масова практика е тези отпадъци да се изхвърлят в покрайнините на селата заедно с
битови отпадъци на неорганизирани сметища, което крие потенциална опасност от замърсяване на
повърхностни и подземни води, тъй като не е рядка практика изхвърлянето на тези отпадъци да
става в дерета, а в някои случаи – и в близост до вододайни зони. За разлика от другите отпадъци,
за които законодателството е добре уредено или е в процес на подготовка, за селскостопанските
отпадъци няма ясна законова рамка, нито отговорна институция Това създава затруднения за много
общини в страната, за които селското стопанство е основен отрасъл. Определени изисквания са
поставени и се изпълняват от по-големите ферми.
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Липсата на канализационна мрежа в селските райони води до разтоварване на отпадъчните води в
септични ями. Повечето от ямите са лошо построени и те представляват риск за пропускане през
почвите към плиткия водоносен пласт на замърсителите. Пречистването на отпадъчните води в
селските райони е ограничено поради ограниченият брой пречиствателните станции и
разтоварването на непречистени и частично пречистени канализационни води води до органично
замърсяване на повърхностните води. Въпреки, че отношението на пречистените отпадъчни води
към нивото на изискванано от нормативите в България се увеличава незначително, като
подобренията са концентрирани главно в големите и средни населени места.
Хранителната промишленост в селските райони може да доведе до увеличаване на негативното
въздействие, включително замърсяване на повърхностните води от отсъствието на пречиствателни
съоръжения за производствените отпадъчни води или частичното им пречистване в неефективни
локални пречиствателни съоръжения. Генериране, съхранение и депониране на твърди отпадъци,
неприятни миризми и др. Основните клонове на хранителната промишленост в България включват:
млекопроизводство, месопроизводство, плодове и зеленчуци, рибна промишленост, производство на
захар, зърнено-житни изделия, шоколадови изделия, хлебни изделия , безалкохолни напитки и др.
Потенциално най-значителните въздействия върху околната среда са свързани с млечната,
месната, захарната, рибната и плодовозеленчуковата преработвателна промишлености.
Обаче повечето от големите преработвателни предприятия са концентрирани в големите градовеСофия, Пловдив, Плевен, Варна и др.
Секторът на преработвателната промишленост в селските райони най-значителни екологични
проблеми създават малките предприятия, които в повечето случаи нямат даже основно
пречиствателно съоръжение(особенно кланиците). Проблем представляват животинските отпадъци
от преработката на животни. В България няма високорискови екарисажи за опасни отпадъци и
затова животинските отпадъци се изгарят в нискорискови екарисажи, които са само 2 в момента или
отпадъците се заравят в т.н. “животински гробища”, което е в разрез с техническите и екологични
изисквания и може да причини органично и бактериологично замърсяване на подземните води.
Много от месопреработвателните предприятия, които не отговарят на изискванията на ЕС трябва да
бъдат затворени след влизането на България в ЕС.
Като цяло, употребата на пестициди намалява в периода 1996-2000 с 22% г. През 2005 г. се
наблюдава увеличение на употребата с около 9 % в сравнение с 2000 г. Потенциален източник за
замърсяване на почвите се явяват и складовете за забранени и излезлите от употреба растително
защитни препарати. В момента в страната почти всички стари складове за пестициди са освободени
и санирани, а пестицидите са събрани, депонирани, безактивирани и безопасното съхранени
Въпреки обезопасяването на складовете на места има остатъчни замърсявания на почвите и това
крие риска от бъдещо простиране на замърсяването, което може да се предотврати чрез строг
контрол и управление за да не се допусне замърсяване на подземните води.
8.2.2.4 Почви
Почвената покривка на България се характеризира с голяма пъстрота поради значителното
разнообразие на факторите на почвообразуване - почвообразуващи скали, силно разчленен релеф,
различни биоклиматични условия, антропогенна дейност и включва 42 почвени вида, обединени в 16
почвени типа (по данни на Агенция по почвените ресурси (АПР). (Приложение № 8.3.карта №8.9Почвена карта). С най-голямо плодородие и съдържание на хранителни вещества се отличават
черноземите (типични, излужени и карбонатни) и чернозем-смолниците, които имат най-широко
разпространение в Дунавската равнина (вкл.Добруджа и Лудогорието) и Тракийската низина, и
заемат съответно 20% и 6% от територията на страната. Най-висок относителен дял имат сивите
(45%) и кафявите горски почви (15%), които са по-ниско плодородни (често плитки и излужени,
податливи на ерозия) и са типични за планинските и полупланински райони. Алувиално-ливадните
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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почви заемат 10% от територията на страната и са характерни за долините на реките в средните им
и долни течения
В България се наблюдават редица фактори, показващи наличието на процеси на опустиняване. Те
са комплексни и са свързани с деградационни процеси като почвена ерозия във всичките й форми на
проявление, вкисляване, засоляване, замърсяване, унищожаване и др.
Деградация на почвите
•

Почвена ерозия

Около 60% от територията на страната е засегната в различна степен от ерозионни процеси, като в
планинските и полупланински райони, Лудогорието, Предбалкана и южните части на страната
техният дял достига до 70%. Разпределението на площите по вид и степен на ерозия е представено
в (Приложение № 8.3. карти№№ 8.10 и 8.11).
Ветровата ерозия е характерна за равнинните райони и засяга най-вече високопродуктивните земи
в Добруджа и Лудогорието. Разпространена е върху 24% от земеделските земи, като върху 13,5% от
тях средногодишните почвени загуби са над 10 т/ха (АПР). Процесът показва негативни тенденции на
развитие, особено след реституцията на земята и унищожаването на по-голямата част от
изградените полезащитни пояси. Причините са и в използването на неподходящи, тежки машини за
обработка, които предизвикват деструктуриране и разпрашаване на почвата.
Необходимите приоритетни мерки са свързани с: обучение на фермерите, възстановяване на
полезащитните пояси и осигурявяне на финансова помощ за подмяна на техниката с по-подходяща.
Водоплощната ерозия има по-широко разпространение общо и особено в планинските и
полупланински райони и засяга 65% от земеделските земи и около 8% от горския фонд Рискът от
иригационна ерозия е по-малък, доколкото засяга поливни земи с наклон над 3˚, по-голямата част от
които след 1990 г не се напояват. Най-висок е рискът от иригационна ерозия при гравитачно
напояване по бразди, което е широко разпространено при отглеждането на тютюн в планинските и
полупланински райони. Годишният интензитет на водоплощната ерозия варира в зависимост от
структурата на отглежданите култури, но средногодишната почвена загуба е висока и се оценява на
около 12,256 т/ха. . В горските територии общата площ на засегнатите от водна ерозия земи е около
291 838 хектара
Разпределението на ерозионния риск и почвените загуби вследствие на водоплощна ерозия на
територията на страната показват, че преобладават засегнати площи със загуби над 5 т/ха и тези с
умерен до много висок ерозионен риск.
Проблемът се задълбочава и от значителното обезлесяване на тези райони, като основните причини
се дължат на неправилна обработка на почвите и неподходяща структура на отглежданите култури.
Направените опити за замяна на тютюна с отглеждане на билки и подправки върху тези площи
засега са несполучливи, поради по-ниската доходност и липсата на система за изкупуване и пазарна
реализация на произведената продукция.
Териториите с хълмист и планински релеф заети с тъмно и светлосиви и подзолисти песъчливоглинести почви са най-податливи на ерозия и уязвими при горско-сторански дейности –сеч гори,
напояване, обработка почви. Голяма податливост на ерозия имат и карбонатните черноземи и
тъмните горси почви, образувани върху кредоподобни скали или техния делувий.
Необходимите приоритени мерки са свързани преди всичко с осигуряване на алтернативен поминък
в тези райони (занаяти, селски туризъм, пчеларство, бубарство и др.), а също така със: залесяване
на най-засегнатите площи, терасиране на площите които ще се обработват, осигуряване на
подходяща механизация за обработка на леки почви при големи наклони, промяна на структурата на
отглежданите култури, като се включат повече пасища, ливади и култури с почвозащитни функции
(лавандула, маслодайна роза, лешници, бадеми, лозя и други трайни насаждения).
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•

Дехумификация.

Налице е трайна тенденция към намаляване на запасите на почвено органично вещество в
обработваемите земи. Това намаление е между 10 и 40 % за по-голямата част от почвите. Причина е
небалансираното торене, със значителен преве на употреба на азотни торове.
Друга немаловажна причина за дехумификацията е почистване на нивите чрез палене на стърнища.
Това е последица от останала традиция, както и от липса на техника и финансови средства за
подходяща следжътвена обработка на нивите. Решението на проблема е в заораването на
стърнищата и надробената слама или използването на сламата като биогориво.
•

Вкисляване на почвите

Вкислените почви в България са около 1 500 000 ха, т.е. общата площ на генетично вкислените
почви в страната възлиза на около 56%, от които само 4,5% са с вредна за растенията почвена
киселинност .Във планинските райони настъпват изменения в киселинните свойства на почвите и те
се разделят на две групи: райони с преобладаващи процеси на понижаване на рН на почвите
(вкисляване) и райони с преобладаващи процеси на повишаване на рН на почвите. Дългогодишните
изследвания показват, че основният антропогенен фактор за вкисляване на почвите е прекомерното
торене с вкисляващи азотни торове, особено когато се провежда без съпътстващо фосфорно и
калиево торене. Вкисляването на почвите от киселинни дъждове и киселинни отпадъци от
промишлеността има ограничено разпространение.
След 1989 год. е регистрирано значително намаление в използваните количества минерални
торове. При оптимално съотношение на веществата N:P:K (азот, фосфор, калий) =1:0,8:0,4, през
2004 година то е 1 : 0,18 : 0,02. Тенденцията за небалансирано торене, със значителен превес на
употреба на азотни торове, продължава да се наблюдава и през 2005 По данни на НСРЗ са
употребени 159506 тона азот, 25113 тона Р205 и 3833 тона К20. Има тенденция към намаляване на
употребата на азотни и фосфорни торове в сравниние с 2004 г. съответно с 3,31% и 16%, и
увеличаване на калиевите с 18,65%. (Прил.8.4. фиг.8.2.2.9. Количество на употребените торове в
периода 2000-2005 и фиг. 8.2.2.10. Количество употребените торове на единица използвана
земеделска площ
За култури реколта 2005 г. с азотни торове са наторени 1 826 хил. хектара. В процент към
използваната земеделска площ на страната, това представлява 34,813% за наторените площи с
азотни торове, 2,45% за тези с фосфорни и 0,89% за наторените с калиеви торове. (Прил.8.4.
фиг.8.2.2.11 Наторени площи с азотни, фосфорни и калиеви торове.
Данните за разпределението на торовете по култури показват, че най-голям дял от наторените с азот
площи се заемат от есенниците - пшеница и ечемик, следвани от слънчогледа и царевицата.
Фосфорно торене е приложено в най-голяма степен при пшеница, царевица, слънчоглед и картофи,
а калиево – при картофи и слънчоглед. При останалите култури са торени под 10% от засетите
площи.
Макар, че е увеличена употребата на оборския тор, той все още не се използва пълноценно. През
2005 г. са извозени 209, 4 хил.тона оборски тор, като са наторени приблизително 10,62 хил. при
наторени през 2004 г. 51 хил. ха. Наторени са предимно картофи-4,23 хил.ха, зеленчуци-1,59 хил.ха,
бостан-1,07 хил.ха, трайни насаждения-1,64 хил.ха, царевица-0,36 хил.ха. От засетите есенници са
подхранени 92,6% - 93,4% от площите засети с пшеница, 92,1% от ечемика и 63,3% ръж, тритикале и
зимна рапица. Употребените количества на декар са значително по- ниски от оптималните, но повисоки в сравнение с 2004
Неоползотворяването на оборския тор, освен че лишава почвата от необходими хранителни
вещества и микроорганизми води и до силно замърсяване на околната среда. (Прил.8.4.
фиг.8.2.2.12.)
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По данни от преброяването от 2003 година е установено, че само 528 стопанства разполагат със
специално обезопасено торище за складиране на оборски тор, а 484836 разполагат с обикновенно
торище за складиране на тор.
Проблем -Общият баланс на хранителните елементи продължава
да е отрицателен за азота и силно отрицателен за фосфора и калия. Продължава негативната
тенденция получаваните добиви да са за сметка на почвените запаси.
Негативните тенденции върху околната среда от неправилната употребата на минерални и оборски
тор все още нямат значимо изражение поради ниското потребление. Наблюдава се тенденция на
задържане на нивото на обменна киселинност на някои почви, дължащо се на намаленото торене с
азотни торове и намалените поливни площи. Относителната стабилност на процеса се дължи и на
прилагането на химическа мелиорация в последните години. Ако прилагания модел на торене в
страната не се измени съществено може да се очаква, че почвите ще запазят показателите
характеризиращи сегашното киселинно-алкално равновесие.
Необходимите приоритетни мерки са свързани с въвеждането на правилата за добра земеделска
практика, които ще регламентират количествата и технологиите на внасяне на азотни торове (вкл. и
оборски), което ще предотврати замърсяването на почви и води.
•

Засоляване на почвите

Само около 35 000 ха от обработваемите земи (6% от земеделските земи и 2,4% от поливните
площи) са засегнати от процеси на засоляване. Площта на засолените почви и степента на развитие
на процеса непрекъснато се увеличават. Причините за това има както глобален, така и регионален
характер –неблагоприятни и трайни тенденции на промяна на климата и хидроложките условия,
напояване с високоминерализирани подземни води, естествено или антропогенно предизвикано
влошаване на условията на дрениране на интензивно напояваните площи, неблагоприятна и
несъобразена с хидромелиоративните и почвените условия. на този етап, поради липса на
информация, не може да се определи темпа на годишно нарастване на засолените площи.
Уязвимостта на почвите от засоляване и заблатяване се проявява в най-ниските части на
котловинните дъна локално негативен ефект от проведеното на тези територии нерационално
изкуствено напояване.
Приоритени мерки за ограничаване и намаляване на засоляването са: по-интензивни наблюдения, в
рамките на и извън Националната мониторингова програма за наблюдение състоянието на почвите,
ограничаване на напояването с подземни води, посредством промяна на законодателството и
ограничаване на разрешителните за водоползване за напояване с подземни води по Закона за
водите, възстановяване на някои дренажни системи и др.
Замърсяване на почвите
•

Замърсяване на почвите с тежки метали

Общата площ на замърсените с тежки метали от промишлена дейност земи се оценява на 43 660 ха
(0,7% от земеделските земи) и не представлява съществена пречка за развитие на биологичното
производство-растениевъдство и животновъдство. (Приложение №.8.3. карта №8.12-Замърсяване
тежки метали). Замърсените земи с тежки метали от напояване са с ограничен обхват и също не са
значими. Резултатите от мониторинговата мрежа в райони с трайни насаждения, третирани с
препарати за растителна защита показват, че 93% от данните са под ПДК. Регистрирани са единични
случаи на замърсяване с тежки метали в почвите (в приемливи граници) в резултат на третиране на
лозята с медни препарати.
След 1994 г. няма статистически значими в площно отношение нови замърсени с тежки метали
територии, което се дължи на проведени дейности (законодателни, технологични и др.) през
последните години, водещи до ограничаване и прекратяване на емисионните замърсявания. След
2000 г. не са регистрирани нови замърсявания на почви с тежки метали в резултат на напояване. В
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последните години са наблюдава засилен транспортен трафик по автомагистралите и други
висококласни пътища и нарастващо замърсяване на прилежащи към тях ивици.
Приоритените мерки са свързани преди всичко с ограничаване замърсяванията от транспорта чрез
изграждане на полезащитни лентови пояси по дължина на най-натоварената транспортна
инфраструктура, преминаваща през селски райони.
•

Замърсяване на почвите с нефтопродукти, РАН и други

Замърсяванията с нефтопродукти са много ограничени и са вследствие аварийни разливи и
инциденти. В периода 2000-2003 г е регистрирано такова замърсяване на около 10 ха земи, които са
почистени и възстановени.
Анализът на наличната информация показва, че на този етап няма регистрирана земя, замърсена с
РАН и РСВ.
През последните години се стабилизира потреблението на продукти за растителна защита, но в нива
силно отличаващи се от употребяваните количества преди 10-15 години. Причина за ниския ръст на
употреба е , от една страна, финансова (за голяма част от собствениците цените са определящ
фактор за използване на торове и продукти за растителна защита) и от друга-стопанисване на
земята от дребни стопанства. (Прил.8.4. фиг.8.2.2.13. -.употребени продукти за растителна защита).
През 1997 – 2000 г. за първи път е направено цялостно проучване и картиране за съдържание на
остатъчни количества пестициди в обработваемите земи. Не са установени остатъчни количества
лесно разградими пестициди. Регистрирани са единични локални случаи на замърсяване на почвите
с хлорорганични пестициди, което се обяснява с неспазване на на забраната за употребата им през
60-те години. След 2000 г няма изменение по тези показатели.
Складовете за съхранение на негодни и залежали пестициди са един от потенциалните източници за
локални почвени замърсявания. Към месец декември 2005 година са идентифицирани са 69
централни склада, в ремонтирани и специално изградени постройки, отговарящи на изискванията за
безопасно съхранение на опасни отпадъци, 387 склада за обработка, които не отговарят на
изискванията за безопасно съхранение и представляват потенциален източник за замърсяване и
1535 Б-Б кубове.( Прил.8.4. фиг.8.2.2.14.Количество на складовете за негодни пестициди -складове
депо и складове за преработка и фиг.8.2.2.15 Процентно разпределение на складове за негодни
пестициди)
Тенденцията през последните три години показва увеличаване на Б-Б кубовете за сметка на
складовете за обработка, които намаляват. Броят на складовете депа запазва характера си.
Общото количество на забранените и с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита
през 2005 г. се оценява приблизително на 4 705 t твърди и 1 080 l течни пестициди дадени графично
по вид и райони (Прил.8.4. фиг.8.2.2.16 и фиг. 8.2.2.17).
Съществена част от общото количество - 68,5% за твърдите и 72,3% за течните, представляват
препарати с неизвестен произход. Въз основа на наличната информация за внос на опасни химични
вещества, направени ивнентаризации и други, е констатирано, че наличните количества залежали и
негодни за употреба пестициди с неизвестен произход не са устойчиви органични замърсители,
попадащи в обхвата на Стокхолмската конвенция.
Констатират се положителни тенденции за състоянието на складовете и съхраняваните в тях
препарати за растителна защита. Проблемът с безопасното съхранение на забранените и с изминал
срок на годност продукти за растителна защита е напълно решен в областите Габрово, Русе, Смолян
и Ямбол, както и в още 100 общини от другите области.
При извършване на мероприятия за торене и растителна защита трябва да се отчита, че алувиалноливадните почви поради лекия си механичен състав създават предпоствки за лесно проникване на
замърсители и хранителни елементи (азот и фосфор) в повърхностните и подземните води.
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Използване на площите
Общата площ на Бълтария е 11100190 кв. км., от които земеделски територии – 50,7%, горски
територии – 33,1 %; промишленост, енергийно производство и търговия -0,6%; мрежи (плавателни,
пътни, въздушни и др.) - 3.5%, инфраструктура – 1,9%, администрация и местно управление 0,2%,
армия -0,5%, образование, култура и култови места -0,1%, здравни и социални центрове, спорт и
развлечения -0,4%, индивидуални и колективни жилища -2,9% и не се използват или временно не се
използват, нямат специално предназначение– 9,5%. Използваната земеделска площ през 2005 год.
е 5 265 хил. ха или 47,4% от територията на страната(Прил.8.4. фиг.8.2.2.18)
С най-голям дял е относителен дял на използваната земеделска площ в България е
Североизточният район – 23,7% от ИЗП в страната (1 250 хил. ха) , следват Южен централен –
20,6%, и Северен централен – 19,6%. ИЗП. През 2004 год. ИЗП е в размер на 5 330 хил ха – 48,0%.
(Прил.8.4. фиг.8.2.2.19)
По отношение използването на площите се наблюдават редица негативни тенденции, като:
• намаляване на земеделските земи, което за периода 1995-2001 г е 2% и се дължи на
разширяване на инфраструктурните коридори и градските територии. В следващия период
тенденцията продължава, като се разпростира и върху земи от горския фонд, природни и
национални паркове и др. Причината е желанието на собствениците на реституирани земи да
извлекат бърза и максимална изгода от тях;
• увеличаване на необработваемите земи, които (по данни на ИАК) нарастват от 11% през 1995 г
на 21% през 2001 г. Неизползваните земи изобилстват от плевели и храсти, като буренясването на
ливадите въздейства на биоразнообразието. Дължи се на липсата на подходяща техника за
обработване и на финансови възможности за закупуването на такава.
В последните две-три години се наблюдава запазване на относителния дял на използваната
земеделска площ спрямо общата площ на страната в резултат на засиления контрол при промяна на
режима на земеползване.
8.2.3 Ландшафт и културно наследство
8.2.3.1 Ландшафт
Основните фактори за ландшафтна диференциация се заключават в проявата на глобалните
природногеографски закономерности при взаимодействието между природните геокомпоненти на
територията на страната (П.Петров).
Широчиннозонален фактор – обяснява закономерните изменение на всички природни
геокомпоненти по географска ширина във връзка с разпределението на слънчевата радиация. Въз
основа на въздействието на този фактор в България могат да бъдат дифиренцирани три зонални
ландшафтно-климатични ивици (от 41ْ 14′ до 44ْ 13′ с.ш.):
- северна ивица с умереноконтинентален влаготоплинен режим;
- преходна ивица между умероноконтиненталния субсредиземноморския влаго-топлинен режим;
- южна ивица със субсредиземноморски влаготоплинен режим.
Поради наличието на планински бариери в средните и южни части на страната се проявява
действието на азонален фактор.
Меридионалносекторният фактор обяснява закономерното изменение на ландшафта (в страната
от от 22ْ 21′ до 28ْ 36′ и.д.) по направление от запад към изток във връзка с намаляване на океанското
влияние и засилване на континенталността. Характеризира се с бързо нарастване от север на юг на
общото количество топлина и изменение на термичните условия през зимата.
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Силно изразеното влияние на широчиннозоналния фактор е в основата на ландшафтната
диференциация.
Височинния фактор – има най-голямо значение при ландшафтната дифиренциация, като 72 % от
страната попадат под негово влияние. В нашите планини са формирани непълни спектри на
височинната ландшафтна поясност – започват с широколистни горски и храстови ландшафти и
завършват със субалпийски ландшафти.
С азоналността се обяснява отделянето на планински ландшафти, карстови ландшафти в
равнинните територии, дюнни, ерозионни, блатни ландшафти и др.
Антропогенните дейности предизвикват изменения в микроклимата и в локалния климат.
Максимално засегнати от човека геокомпоненти са животинския свят, растителността, почвите и
водите. Така например вследствие интензивното развитие на земеделието в равнинните територии е
унищожена естествената растителна покривка, която се е запазила в първично състояние само
върху непригодните за обработване земи и се възстановява вторично върху изоставените, с
изтощени почви, обработвани по-рано земя.
В северните равнинни части, на мястото на храстовите мезофитни степи и лесостепи се отглеждат
предимно зърнени култури лозя. Върху изоставените площи на мястото на първичните дъбови гори
са се настанили келяв габър и акация. В района на Горнотракийската равнина е изчезнала
естествената растителност и на мястото на ксеромезофитните лесо-ливадни формации се отглежда
ориз, лозя, зеленчукови култури.
В планинските региони на страната интензивно се използват за земеделие дъната (полетата) на
вътрешнопланинските и междупланинските котловини в ниските части от планинските склонове. На
мястото от естестевените лесо-ливадно-степни ландшафти са възникнали агроландшафти, в които
се отглеждат главно технически култури, също лозя, зеленчукови култури и овощия. Слабо засегнати
от антропогенна дейност в страната са само среднопланинските и високопланинските ландшафти. В
тях растителната покривка е запазена в различна степен в обхвата на горскостопанските
ландшафти.
В нископланинските ландшафти отдавна са унищожени първичните, предимно дъбови гори,
заменили се по естествен начин с нискостъблени габърови и дъбови храсталаци или по изкуствен
начин залесени с неподходящия за екологични условия на тези ландшафти черен бор.
При земеделското усвояване на поземлените ресурси се унищожава не само естествената
растителност в ландшафта, но с употребата на изкуствени торове и пестициди се изменя и
геохимическото равновесие в почвите, което довежда в редица случай до твърде негативни и опасни
изменения в агроландшафтите.
Промишленото усвояване на територията на страната и насищането с производствени мощности на
някои части е довело вече до значително замърсяване и деградиране на ландшафтите. Особено
силно е това замърсяване в дъната на вътрешнопланинските котловини, което води до намаляване
на жизнените функции на естествената растителност, до пряко унищожаване на културната
растителност, замърсяване на почвата и намаляване на плодородието им.
За страната са определени 4 класа ландшафти: равнинни, междупланински равнинно-низинни,
котловинни и планински. Разпределени са по брой (по таксономични класификационни единици)
както следва:
Класове ландшафти
Тип
Подтип
Група
Равнини
4
9
16
Междупланински равнинно-низинни
2
2
10
Котловинни
2
4
12
Планински
5
15
40
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На територията на страната са определени 4 ландшафтини области (по преобладаващи
класове), 24 подобласти и 127 ландшафтни района.
Ландшафта е комплекс от взаимодествието на два вида компоненти (В.Троева, Г.Цолова):
1.
В зависимост от преобладаващото участие на природни или антропогенни
компоненти ландшафтите се поделят на:
- природни ландшафти – в повечето случай това са ландшафти попадащи под
защита на държавното природно законодателство – биосферни резервати, резервати,
защитени територии и природни обекти, някои от горските и крайводни ландшафти; В
страната непрекъснато се увеличават защитените ландшафти, но значителна част от
техните територии попадат под косвено въздействие на силно замърсяващи производства и
дейности, разположени в близост до техните граници.
- антропогенни ландшафти – отнасят се по-голяма част от съвременните
ландшафти. Те са обект на рационално използване на природните ресурси и опазването на
природата.
2.
В зависимост от степента на човешка намеса и настъпилите изменения
ландшафтите се поделят на:
- девствени ландшафти – поради различни специфични особености са останали
трудно достъпни, не са обект на човешка дейност и са запазили първичния си облик обикновено това са отделни участъци от планинските върхове;
- слабо изменени ландшафти – запазили са своята първична структура и
естествен вид, но попадат под косвеното въздействие на някои антропогенни дейности. Тези
ландшафти са със статут на защитени – национални паркове, резервати, представителни
ловни стопанства и др.
Общо 17 биосферни резервати се намират в нашата страна – по известни са Бистришко
бранище, Парангалица, езерото Сребърна, Узунбуджак в Странджа, Чупрене, Камчия,
Червената стена и др., върху които се извършва постоянно наблюдение. Всяко отклонение
от международните стандарти по отношение на тяхното опазване води до отпадането им от
системата.
Резерватите – са територии или участъци със съхранени природни обекти или екосистеми
с научна и екологична стойност – такива са Джендема, Силкосия, нос Калиакра, Аркутино,
Ропотамо, Змийския остров и много други. Те имат строг природозащитен статут,
забраняващ всякакъв вид човешка дейност на техните територии.
Народни паркове – това са Витоша, Златни пясъци, Ропотамо, Стенето, Русенски Лом,
Етъра и др.. Рила и Пирин са утвърдени като национални и са включени към обекти с
международно значение.
Защитените местности - обхващат голямо разнообразие от съхранени природни
ландшафти – крайбрежни ивици, крайречни зони, лимани, изворни зони, геоложки
образувания, територии с изключителен пейзаж. Много от защитените местности понесоха
последиците от антропогенната дейност – като Александровското езеро, езерото Вая и др.
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Природни забележителности – това са феномени с разнообразен характер –
палеонтоложки, ботанически, геоложки и др. Като Белоградчишките скали, Лъвската глава
край р. Ропотамо, вековния чинар в Беласица и др.
Исторически местности – обхващат местата на исторически събития, археологически
находки, антични селища и др. паметници и обекти.
Опазват се по две направления - ЗЗП и ЗПКМ;
Буферни зони – изграждат се съгласно ЗОП с цел да се ограничи косвеното въздействие на
антропогенната дейност върху природните и чувствителни екосистеми. В буферните зони е
възможно да се развиват рекреационни дейности, но е необходимо да се контролира
натоварването на средата.
- културни ландшафти – най-силно изменени от човешката намеса – отразяват културата
на нацията и отношението и към природата.
Основни проблеми на природните защитени ландшафти Най-често попадат под негативното въздействие на съседните територии, което може да се
окаже необратимо нарушение за чувствителните екосистеми и застрашени от изчезване
растителни и животински видове, поставени под защита.
Строителството на пътища и на туристическата инфраструктура често е причина за появата
на ерозия.
Заболявания по растителните и животински видове, резултат от променените условия на
средата за развитие под негативно въздействие на отделни обекти и комплекси на
производствената дейност, разположени в съседство на защитените ландшафти.
Физическо унищожение на някои природни ценности (свързан е с екологичното
възпитанието на нацията).
3. В зависимост от преобладаващата функция на територията – ландшафтите се
диференцират в няколко групи – урбанизирани, аграрни,, промишлени,
рекреационни, крайпътни, и др.
4. Въз основа на преобладаващото участие на дадени природни компоненти и
изявяване на един от тях като доминиращ (без да се отчита антропогенното влияние),
ландшафтите се подразделят на: крайводни (речни, морски, езерни и др.), равнинни,
хълмисти, планински, горски, степни и др..
Горски ландшафти – човешката дейност се явява като формиращ фитогеографски
фактор. Горските пожари причинявани за подпалване на сухата трева с цел подобряване и
разширяване на пасищата, безсистемна паша на добитъка, и редица други стопански
дейности (в миналото) са причина за обеднял сегашен състав и за разширяване на
малоценните и слабопродуктивни гори у нас; Вследствие на интензивно животновъдство
значителен дял от бившите горски площи са превърнати в нископродуктивни и в пустеещи
земи с напълно или частично деградирани почви.
По своето предназначение горите се поделят на: гори със стопанско предназначение и
гори със специално предназначение – защитни гори и територи; рекреационни гори;
защитени природни горски територии; други гори и територии със специално
предназначение.
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За райониране на горските ландшафти у нас е приета следната схема :
1. Низинно-равнинни горски ландшафти (0-100-200 м.н.в.) – Дунавски, Тракийски,
Черноморски, Егейски (Струма, Арда)
2. Хълмисто-предпланински горски ландшафти (100-200-600-800 м.н.в.) – Дунавски,
Предбалкански, Предбалкански (котловинни полета), Западнобългарски (Люлин,
Витоша, Софийски полета и др.), Тракийски, Черноморски, Егейски
3. Планинско-горски ландшафти (600-1200-2200
Среднопланински, Горнопланински

м.н.в.)

–

Нископланински,

4. Високопланински горски ландшафти (над 1800-2200-2800 м.н.в.) – Високопланински
горски ландшафти от субалпийски смърч и мура (Стара планина, Рила Родопите и
др), Субалпийски горско-пасищен ландшафт на еденични дървета, клекови и
храсталачни формации, Алпийски пасищен ландшафт
Земеделски ландшафт – най-близък до естествения в зависимост от степента и начина на
изменение на естествената природа. Заедно с горите са едни от най-разпространените
ландшафти в страната. Земеделския ландшафт се променя от човешката дейност, което
води до нова ландшафтна структура, изцяло подчинена на съвременното агропромишлено
производство.
– външни фактори които обуславят съвременните вътрешни промени в структурата
на земеделските ландшафти са вмешателство и организацията на аграрните територии чрез
строителството на техническа инфраструктура, комуникации, промишлени обекти и някои
антропогенни дейности като рекреация, туризъм, горско стопанство и др.. Промените са
свързани със отнемане на земеделски терени за развитие на селища и съпътстващите ги
функционални зони.
- вътрешните фактори за промени в структурата, облика и характера на
земеделските ландшафти са начините на обработка на земята, механизацията,
интензификацията, увеличаване на селскостопанската продукция, използване на пестициди,
изкуствени торове и стимулатори, провеждане на напоителни системи и др. Земеделските
райони се категоризират най-общо като райони с неполивно земеделие, с поливно
земеделие и пасищни райони.
- неполивно земеделие – най-важния тип селскостопанско ползване на територията.
В миналото и сега продължава обезлесяването на територии за разширяване на посевните
площи. В резултат на това настъпват специфични антропогенни изменения на ландшафта
като: изменение на условията на месторастене; увеличаване на броя на вредители в
селското стопанство; увеличаване на повърхностния отток вследствие на унищожаване на
растителността; извличане на хранителните вещества от почвата с реколтата;
селскостопанската обработка на почвите води до минерализация на органичните и
хумусните вещества, до разпрашаване и загуба на хранителни вещества; развиване на
ерозионни процеси, поява на плевели и др.
- поливно земеделие – причина е за едни от най-сериозните антропогенни изменения
на ландшафта. Най-силно е преобразуван земеделския ландшафт в зоните на изградените
язовири, напоителни и дренажни системи, където след осъществяване на заравняване,
терасиране и пр. релефната структура на ландшафта е основно променена. Промените от
поливното земеделие върху ландшафта са: изменение на релефа, изменение на
микроклимата, нарушение на общия воден баланс, промяна на естествените
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почвообразувателни процеси, поява на иригационна ерозия, вторично засоляване на
почвите.
- пасищно животновъдство – прекомерното използване на тревните ландшафти за
паша в миналото е причинило необратими изменения на елементите им – обща деградация
на растителността, унищожаване на чима, разрушаване на почвата и др.
Крайводни ландшафти – по произход повърхностните водни ресурси в природния
ландшафт биват естествени и изкуствени. Типичните белези на реките в горното, средното и
долното им течение обуславят екологичните особености на крайречните земи. Главни
ландшафтно-екологични особености на крайречните ландшафти (Робев) се свеждат до
следното: подчертано единство на всяка речна система в нейния басейн; голяма динамика и
неустойчивост на отделните екосистеми в обхвата на водните течения; изявен водообмен
между атмосферните, вътрешнопочвените и подпочвени води; процес на акумулиране на
водите от крайречните терени в наносните конуси; сезонни периодични изяви на
взаимообмен; възможност да се черпят при нужда подземно акумулираните грунтови води;
заблатявания на някои ниски крайречни тераси. При преминаване на водното течение през
горски ландшафти двете екосистеми – горска и речна , взаимно се подпомагат и допълват.
Изкуствените водни площи се изграждат с различни цели, като едновременно с това те са
причина и за някои негативни явления – заливане на плодородни земи и на селища,
увеличаване на разходите на водни маси за изпарение, ограничаване на миграцията на
рибните запаси, нарушаване на естествените екологични условия. При изкуствените езера,
получени от добива на инертни материали се провежда рекултивация за хармоничното им
включване в ландшафта
Ландшафт в крайградските зони – осъществяване на контакт между урбанизираните и
природните ландшафти. Участват:
- природни компоненти: релеф, климат, растителност, хидрографска мрежа,
естествени и изкуствени водни площи, фауна;
- антропогенни компоненти на функционалните подсистеми в постоянна връзка на
териториалната система ландшафт: терени за постоянно и временно обитаване, седмичен и
ежедневен отдих, обществено обслужване, труд, паркове и зелени зони, техническа
инфраструктура, зони на комунално стопанство, мемориални комплекси, паметници,
културни и исторически ценности и др.
Рекреационни ландшафти – ресурсите за развитието на отдиха и туризма попадат в две
групи: природни и антропогенни.
- природни рекреационни ресурси – това са компонентите и елементите на ландшафта,
които създават условия за развитие на туризма във всички негови форми. Характерна е
сезонността. Тук релефът е активен компонент на ландшафта, а заедно с водните течения и
площи, растителен и животински свят, обогатява възможностите на дадена територия.
Характерът на ландшафта на Черноморското крайбрежие, позволява разделянето му на две
зони - северна и южна, от които втората е по-благоприятна.
- антропогенните рекреационни ресурси – имат главно познавателен и по-рядко
рекреационен характер и ефект. До скоро 73 от 100 национално туристически обекта в
нашата страна бяха с антропогенен произход. Тук участват социално-познавателните
обекти, културно-исторически обекти промишлени обекти, селското стопанство. Тук попадат
и местата за провеждане на традиционни празници и фестивали, балетни конкурси, събори
и надпявания и др.
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Тези ресурси се поддават по-бавно на вредни въздействия. Но масовото развитие на
туризма и отдиха доведоха до пълно или частично унищожаване на атрактивните им
качества.
Природните и антропогенни ресурси на отдиха и туризма у нас са послужили за основа на
опити за туристическо и курортно райониране. Устройството на тези територии се извършва
въз основа на ландшафтно-екологическата оценка и функционалното предназначение.
Наличието на ценни и редки представители на флората и фауната, на природни
забележителности и резервати налага прецизно структуриране на отдиха и опазване на
ценните ландшафти от негативните му последици – нарушаване на екологичното
равновесие поради промени във функционалната структура на територията; проява на
ерозия, абразия, свличания при неправилно ситуиране на съоръжения по бреговата ивици
или в планини при ситуиране не пътеки и пътища, ски писти и др.; неправилно насочена
строителна дейност при терени заети с дюни, езера, лимани, лагуни и реки; негативно
въздействие върху естествената растителната покривка; замърсяване на морските води и
местата на масово нахлуване в планините, унищожаване на ценни представители на
флората и фауната и др.
Промишлени ландшафти – развитието на промишлеността е свързано както с
нарушаване на хармоничната природна структура на ландшафта, така и с нарушаването на
екологичното равновесие. Отделянето на промишлеността от жилищните и рекреационни
зони е предпоставка за по различно отношение към ландшафта на тези територии, които
често са изоставени неподдържани и замърсени.
Проблемите на промишлените ландшафти у нас са свързани с тяхното неправилно
ситуиране на територията на страната – неудачни връзки с източниците на суровини,
работна ръка, транспорт, остаряло технологично оборудване, слаб контрол върху
замърсяването на околната среда. По данни от 1989 г. Изнесени на Екофорума в София,
46% от земите у нас са силно замърсени или унищожени.
Проблеми:
Екологични – опазване на земята. Процеси, появяващи се след неправилно провеждане на
агротехнически и мелиоративни дейности като деградиране на почвата, вкисляване,
засоляване, засушаване и ерозия. Опазване на въздуха – от състоянието на въздуха
зависят останалите природни компоненти на ландшафта. Опазване и разумно изразходване
на водата. Замърсяването на водите се отразява и върху качеството на почвите, почвеното
плодородие и минералните води.
Чрез изследването на екологичните проблеми в ландшафта могат да се определят
териториите с най-висока почвена продуктивност и да се запазят като ценен генетичен
фонд.
Естетически – свързани са с опазване на характера и красотата на ненарушените
ландшафти; изграждане на хармонична и многопланова пространствена структура на
ландшафта; определяне на оптимално взаимодействие на природните и антропогенни
компоненти за постигане на хармония, контраст и единство в ландшафта; разкриване на
възможностите за визуално въздействие и възприемане на обемно-пространствената
структура на ландшафтите; подчертаване и експониране на природните акценти; визуална
последователност и обвързаност; изява на колорита, светлина и сянка в ландшафта.
Функционални – свързани са със степента на пригодност на ландшафта за поемане на
разнообразните човешки дейности, функционалната структура на територията и
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съвместимостта на водещата функция със съпътстващите. Необходимо е пълноценно
устройства на ландшафта и опазване на екосистемите в териториите на системите труд,
обитаване, отдих, комуникации и техническа инфраструктура.
Пространствени – подчинени преди всичко на особеностите на природните и антропогенни
компоненти в ландшафта. Всяка човешка намеса трябва да се подчинявана на природните
характеристики и закономерности.
Икономически – свързани са с откриването на оптимални условия в ландшафта за
провеждане на основните стопански дейности и определяне на насоките на развитие във
връзка с наличните природни ресурси. Основните проблеми са свързани с постигането на
икономически ефект при избор на оптимален вариант за развитие при максимално опазване
на ландшафта; икономическа ефективност от устройството и възстановяването на
ландшафта; отчитане на устойчиво, самоподдържащо се развитие; необходими
капиталовложения за възстановяване на нарушенията в ландшафта – като ерозия, абразия,
възстановяване на почвеното плодородие, пречистване на отпадъчни води и др.
Социални – решаване на проблеми като запазване на оптимално съотношение между
урбанизираните и природните пространства, условие за възпроизводството на
ландшафтните системи; развитие на системите труд, обитаване, отдих, техническа
инфраструктура при максимално съхраняване на ландшафта; опазване на природните
ценности – резервати, уникални ландшафти, природни забележителности в системата на
културните ландшафти; изявяване и разкритие на историческите ландшафти, като елемент
от културното наследство.
Административно-правни – спазване на законодателството, приемане на нови закони,
отнасящи се до опазването на околната среда, защитените територии, нарушените
ландшафти, собствеността върху земята и начина на използване на земеделските земи.
Основни направления
– установяване на общо валидни норми за допустимо замърсяване и приравняване на
стандартите за чистота на въздуха, почвите, водите;
- увеличаване площта на защитените ландшафти и засилване на контрола върху тях с оглед
опазване и възстановяване на чувствителните екосистеми, застрашени от разрушаване и
изчезване
- изследване на възможностите и продължителността за възпроизводство на природните
ресурси.

8.2.3.2. Културно наследство
В условията на глобализацията, културното наследството все повече ще определя избора на
средата и качеството на живот. Културното материално и нематериално наследство е мощен ресурс
за духовно оцеляване и незаменим ресурс за устойчиво развитие и неговото опазване е дълбоко
свързано с интересите на държавата и с националната сигурност.България.
България е една от първите 20 страни, които подписват Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на
културното и природно наследство. Българските културни и природни паметници, включени в
списъка на световното културно и природно наследство са : Казанлъшката гробница, Тракийската
гробница( край с. Свещаре), старият Несебър, Мадарският конник, скалните църкви край с. Иваново
(Русенско), Боянската църква, Рилският манастир и два природни резервата Пирин и Сребърна. Те
са с специален статут и са защитени от конвенцията. Постигната е договореност и резерватът „
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Старинен Пловдив” да бъде представен за предстоящо включване в Списъка на световното
наследство на ЮНЕСКО. В страната има много археологични паметници от национално значение. В
момента се правят редица разкрития за ценни находки.
В страната има много архитектурни, културни и исторически паметници.
От особено значение е запазването на нематериалното културно наследство. В много райони на
страната културният календар се отличава с голямо разнообразие от международни, национални и
регионални прояви. Организират се музикални, театрални, филмови, литературни и танцови
празници, надпявания и художествени конкурси, маскаради и карнавали, фолклорни събори и
чествания на различни народни празници и обичаи, и други. Ежегодно се провеждат събори на
народното творчество в „Копривщица”, „Рожен”, „Пирин” и други фолклорни празници и събори
свързани със съхранение и популяризиране на местен фолклор. Друг акцент са празниците свързани
с традициите и обичаите на етническите малцинства
Подчертано внимание се отделя на културните и творчески изяви на младото поколение, като се
провеждат множество фестивали, изложби, празници и конкурси, които представят и едновременно с
това насърчават детското творчество. Организират се школи, ателиета, летни училища, които
запознават децата с традиционни занаяти или предлагат занимания по интереси.
Последните години културните институции (театри, музеи, кина, читалища и библиотеки) са
ограничили активността си, поради недостатъчно финансови ресурси за поддръжка и обезпечаване
на дейността и слаб интерес от страна на местното население.
Като цяло селските райони в България имат жизнени селски общности, добре съхранена природа,
богати исторически и културни традиции Характерно за тях е ограничената възможност на
населението да посещава културни мероприятия, организиран спорт и отдих. Това ограничава
развитието на човешкия капитал в тези райони и пречи на задържането на младите хора там.
Реализирането на проекти от прилагането на Програмата за радвитие на селските райони и
подобряване на селското природно и културно наследство ще обогати местната история, ще подобри
околната среда в селата, качеството на живот в селските райони и ще развие у хората, живеещи в
селата, чувство на принадлежност към местната общност. Запазването и подобряването на селското
наследство (природно и културно) ще изгради мост между различните поколения в селските райони.
8.2.4. Население и човешко здраве
През последните десетилетия в страната е налице демографска криза. Населението на България
намалява и към 31.12. 2005 г. е 7 718 750 души, живеещи предимно в градовете 5 416 564 (70.17 %),
с лек превес на жените 3 975 423 (51.5 %). В селата живеят 2 302 186 души (29.83%), от които
мъжете са 1 135 224 (49.31%), а жените 1 166 962 (50.69%)2. Във възрастовата структура се
увеличава относителният дял на лицата над 60-годишна възраст (22.98%) и намалява делът на
децата от 0-19 години (20.18%). Особено силно е изразено застаряването на населението в селата,
където 32.78% от хората са над 60-годишна възраст. България е със значително по-висок
относителен дял на лицата от старшите възрастови групи в сравнение със страните-членки на ЕС.
Депопоулацията е основният негативен демографски процес, който има различни измерения и
поражда разнообразни проблеми. Тя се очертава като дълготраен неблагоприятен процес, който
дава съществено отражение върху демографската ситуация и социално-икономическото развитие на
България и в регионален аспект. За страната като цяло депопулацията започва през от 1989 година
в резултат на емиграцията и отрицателния естествен прираст. При селското население тя започва
през 1975 г. Депопулацията следва хода и посоките на вътрешните миграции. Големи контингенти от
2

Национален статистически институт – Население 2005, Издание НСИ, 2006 г.
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хора мигрират от селата в градовете, поради което относителният дял на селското население
намалява от 80.3% през 1887 г. на 75.3% - 1946 г. и на 31.0% през 2001 г.3
Относителният дял на градското население продължава да нараства, въпреки че общият му брой
намалява. В голяма степен това се дължи на по-високия отрицателен естествен прираст на селското
население, а не на миграцията от селата към градовете, както беше в миналото. Независимо от
високата безработица и възстановяването на собствеността върху земята към селата не се
формират съществени възвратни миграционни потоци. Все още градовете са по-привлекателни за
живеене и труд в сравнение със селата поради по-големите възможности за намиране на работа, повисоки доходи, по-добро качество на живот и др.
През периода 1992-2001 г. броят на селското население намалява с 328.4 хил. човека или с 11.8%.
Основната причина за това са високите стойности на отрицателния естествен прираст и силното
застаряване на населението. Депопулацията в селските райони се отличава със: значително
спадане броя на населението, намаляваща средна гъстота, силно застаряла възрастова структура,
висок отрицателен естествен прираст, който превишава отрицателния механичен прираст,
емиграция.
При селското население с изключение на ограничен брой райони и крайградски зони е характерно
повсеместното намаление и преминаване към регресивен тип на възпроизводство. Причините за
високите стойности на отрицателния естествен прираст са: силното застаряване на населението,
репродуктивно поведение за малък брой деца в семейството, ограничаване на ражданията във
високите възрастови групи на фертилните контингенти, намаляване броя на родилните контингенти
от най-продуктивната възраст, увеличаване на смъртността в резултат от застаряването на
населението и пониженото качество на медицинското обслужване, вследствие на закъсняването на
здравната реформа. Естествен прираст под –20% имат общините, засегнати най-рано от
депопулационните процеси (Северозападна България, Средна Стара планина и прилежащите части
на Предбалкана и Дунавската равнина, Трънското и Кюстендилското Краище. Върху тези територии
се намират общините с най-ниските стойности на естествен прираст (под –30 - -40‰). За
формирането на тази обширна зона на регресивно възпроизводство допринася и бързо
увеличаващия се брой на общините в равнината част с коефициенти под -10‰. Това е изключително
негативна тенденция, защото обхваща благоприятните в стопанско-географско положение равнинни
територии на Дунавската равнина, където преобладават големите общини и има условия за развитие
на ефективно селско стопанство.
Преодоляването на отрицателните и стимулирането на положителните тенденции в нарастването и
разпределението на населението в териториален аспект е сложен и твърде труден, но преодолим
проблем. Депопулационните процеси могат да бъдат ограничени до известна степен чрез
възстановяване функциите на семействата, постоянно живеещи в селата, като самостоятелни
производствени единици. Подобряването на транспортната достъпност до селата може да създаде
реални условия за възстановяване на ежедневната трудова миграция между селата и градовете,
вследствие на което може да се задържи местното население, дори да се привлече част от
изселилите се в градовете бивши жители на селата, както и тези, родени в градовете. За да не се
допусне обезлюдяването на обширни територии и да се смекчи неблагоприятното въздействие на
негативното развитие на демографските процеси, е необходимо в областните и регионалните
стратегии за развитие да се засегнат проблемите, свързани със стимулиране на селскостопанската
специализация съобразно специфичните природни условия и стопански възможности на всяка
териториална единица, изграждане на инфраструктура от съвременен тип, на малки и средни
предприятия и на туристическата индустрия.

3

Чавдар Младенов – Регионални демографски изменения в България, доклад, 2004 г.
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В тази насока са и дейностите, обект на Националния стратегически план за развитие на селските
райони (2007 – 2013) и почти всички мерки, които са набелязани основно по Ос 3 “Подобряване на
качеството на живот и насърчаване на възможностите на заетост в селските райони”. Само
икономическото съживяване може да даде импулс за ръст на населението.
Други показатели, които характеризират демографската криза са:

Ниско ниво на раждаемост - през последните години (1995-2003) това ниво е без промяна
(около 8.6‰), като през 2004 г. се повишава до 9.0‰ През 2005 г. в страната са се родили
общо 71 075 деца, от които в селата 18 795 (26.44.%). Майките, родили своите деца на
възраст под 15 години в селата (151) са по-малко от тези в градовете (248).
Задържа се от десетилетия тенденцията за нарастване на общата смъртност. През 2004 г. тя е
1466.1%ооо. Повъзрастовите показатели за смъртност при мъжете са по-високи от тези на жените.
Стандартизираният показател на общата смъртност у нас е по-висок от този в редица европейски
страни, но за разлика от тях, у нас има тенденция за нарастване. През 2005 г. умиранията са общо
113 374, като в селата са 48 065 (42.39%). В селата починалите мъже са с 3 129 повече от
починалите жени.
Естественият прираст в селата показва много по-високи отрицателни стойности, отколкото в
градовете. През 2005 г. общо за страната естественият прираст е –5.4, като в градовете тази
стойност е –2.4, а в селата –12.7. Това означава, че през 2005 г. в страната са починали 42 299 души
повече отколкото са се родили. За градовете тази цифра е 13 029, докато в селата починалите са с
29 270 повече от живородените.
Водещи причини за умиранията през 2004 г. са болестите на органите на кръвообращението - 67.5%
(Прил. 8.4.фиг. 8.2.4.1), представени основно от исхемичната болест на сърцето и мозъчния инсулт.
Злокачествените новообразувания са на второ място в структурата на умиранията (14.8%).
Тенденцията на смъртността и при двата пола е възходяща. Съществува голяма вероятност,
динамиката на смъртността от ракови заболявания у нас през следващите две десетилетия да
запази съществуващата тенденция.
Високо ниво на детската смъртност, което, въпреки че намалява и достига през 2004 г. 11.6‰., е
значително над това в страните-членки на ЕС. В селата детската смъртност продължава да бъде повисока в сравнение с градовете, като се наблюдават и значителни различия по области, особено в
тези с по-висока концентрация на етническо население. През 2005 г., показателят детска смъртност
значително се влошава – 10,4‰ за страната, 8.9‰ за градовете и 14.6‰ за селата.
Нивото на регистрираната обща заболеваемост в лечебните заведения през последното
десетилетие е сравнително постоянно - 137036.7%ооо за 2004 г. (данните са получени чрез
екстраполация). Болестите на дихателната система, нервната система и сетивните органи, органите
на кръвообращението, травмите и отравянията и на пикочо-половата система формират 72-75% от
всички регистрирани случаи.
За съжаление от 5-6 години Националният център по здравна информация (НЦЗИ) разполага с
данни за регистрирани случаи в селата само за три заболявания – инфаркт на миокарда, мозъчен
инсулт и злокачествени новообразувания.
През 2005 г. с инфаркт на миокарда са регистрирани общо 12 506 случая, като от тях в селата
живеят 28.4%. От живеещите в селата с инфаркт на миокарда 92.1% са хоспитализирани, а 7.9% са
оставени по домовете. При последните леталитетът е 67%, докато при хоспитализираните този
процент е 13.3.
Малко по-различни са данните на НЦЗИ по отношение на мозъчния инсулт. От 47 960 регистрирани
случая в селата живеят 35%. От тях в домовете са оставени 11.57%, докато при градското население
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този процент е 7.55. Леталитетът при оставените в домовете жители от селата е 54.5, докато в
градовете този показател е 32.4. Процентът на хоспитализираните болни от градовете е 92.45,
докато при живеещите в селата е 88.43. Няма съществени различия в процента на починалите в
болница жители на селата и градовете.
През 2005 г. са регистрирани общо 237 607 заболявания от злокачествени новообразувания, като
26.54% от заболелите живеят в селата. Най-често в селата е регистриран меланомът и други
заболявания на кожата – 19 331 случая. На второ място са злокачествените заболявания на
храносмилателните органи, а на трето място са тези на женските полови органи. Новооткритите
заболявания от злокачествени новообразувания през 2005 г. са 29 354, като от тях 30.32% се падат
на живеещите на село. Докато в градовете разликата между новооткритите случаи между мъжете и
жените е само 125 случая в полза на мъжете, в селата тази разлика е 935. През 2005 г. в селата найголям е броят на новооткритите случаи с рак на храносмилателните органи, на дихателните органи и
гръдния кош и на кожата.
За подобряване на тези неблагоприятни тенденции, особено значими при населението, живеещо в
отдалечени и труднодостъпни райони, както и при лица с висок риск, които продължават да изпитват
сериозни трудности при получаването на достатъчни по обем и качество услуги от лекариспециалисти, е необходимо:


разширяване на практиката за обслужване на място на населението в отдалечени и
труднодостъпни райони от мобилни екипи от лекари-специалисти с оглед осигуряване на равен
достъп до извънболнични медицински услуги;



насърчаване разкриването и функционирането на общи практики в отдалечени и
труднодостъпни райони, в райони с малко на брой население и в селища с малцинствени
етнически общности;



въвеждане на финасови стимули за лекарите от системата на специализираната извънболнична
помощ, които осигуряват достатъчни по обем и качествени специализирани услуги в по-малките
населени места, в отдалечени и труднодостъпни райони, както и за работа с високорискови
контингенти.

Здравето на населението може да бъде застрашено при лица, занимаващи с отглеждане на
селскостопанска продукция, при които неправилно се прилага обработката с торове или пестициди
или които консумират хранителни продукти, съдържащи замърсители в нива, превишаващи
пределно допустимите концентрации.
Един от тези замърсители са нитратите. Повишеното им съдържание в организма на човека може да
се дължи основно на приемането им чрез хранителни продукти, в които те се съдържат в повишени
концентрации, чрез питейни води (особено от кладенци), преминаващи през обогатени на нитрати
почви и рядко през дихателната система и кожата.
Здравните рискове от токсичното действие на нитратите и нитритите са свързани не само с тяхната
концентрация в хранителните продукти и питейната вода, но и с присъствието или отсъствието на
условия, благоприятстващи редукцията на нитратите в нитрити чрез действието на микроорганизми в
околната среда или в човешкото тяло. Възрастните и по-големите деца са по-устойчиви при
въздействието на нитритите. Лица с увредена имунна система, заболявания на черния дроб,
бъбреците, ендокринните жлези и половата система са по-податливи на токсично им увреждане.
Проблемът с повишеното съдържание на нитрати има здравна значимост при кърмачета до 3
месеца, които консумират вода най-често при концентрации на нитратите над 90 mg/l (заболяването
“водно-нитратна метхемоглобинемия”). Причините са свързани с това, че по-ниската киселинност в
стомаха им позволява растежа на някой микроорганизми, съдържащи ензими, които способстват за
редуцирането на нитратите в нитрити. Нитритите реагират с хемоглобина и го превръщат в
метхемоглобин. В тази форма хемоглобинът задържа здраво своята хидроксилна група и не може
Проект на заключителен доклад за екологична оценка

73

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

повече да носи кислород, при което се получават тежки състояния поради недостиг на кислород.
Друга причина е наличието на фетален хемоглобин, който при бебетата представлява значителен
дял от хемоглобина и който за разлика от хемоглобин А при възрастните се превръща значително
по-бързо в метхемоглобин чрез действието на нитритите. В тези случаи е необходимо своевременно
на родителите да бъде разяснена вредата и опасностите, които крие приемането на такава вода от
кърмачетата и замяната и с минерална вода.
Проблемът с повишеното съдържание на нитрати в питейната вода има широко разпространение, но
той съществува най-вече в райони с активна селскостопанска дейност – областите Бургас, Варна,
Велико Търново, Враца, Добрич, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен,
Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. Като цяло, най-разпространени са отклоненията
до и около два пъти над допустимото (50 mg/l), но в някои водоизточници се установяват стойности,
превишаващи и до над пет пъти пределно допустимите нива. Най-често замърсяването с нитрати се
среща във водите на плитки подземни водоизточници (извори, кладенци, дренажи, сондажи),
разположени в местности с обработваеми земеделски земи, в близост до населени места или
черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Един от начините за решаване на проблема е
свързан преди всичко с изграждане на нови водоизточници, а когато това е невъзможно би следвало
да се предприеме смесване на водите от проблемните водоизточници с води с добро качество, с цел
разреждане на нитратите до допустимата стойност.
Една от биологичните особеност на зеленчуковите култури е склонността им да натрупват азотни
съединения в резултат на азотното торене. В зависимост от свойството им да акумулират нитрати,
зеленчуковите култури се разделят на три групи – силно, средно и слабо акумулиращи. Към първата
група спадат спанакът, марулята, салатата, зеленият чесън, зеленият лук, тиквичките. Това обуславя
и необходимостта от нормиране на количеството на нитратите в тези продукти.
Постъпването на нитрати в човека може да се осъществи чрез прясно и консервирано месо, мляко и
млечни продукти. Чрез храненето на животните с богати на нитрати фуражи в прясното месо може
да се установят високи стойности на нитрати. От особено значение е наднорменото количество
нитрати в консервираните месни произведения, които се предлагат на пазара в разнообразни видове
с различни срокове на годност. Сместа от нитрати и нитрити широко се използва при приготвянето на
месни изделия, при опушване и съхраняване на месото и консервирането на риба. Нитритите се
употребяват и при обработката на месо за получаване на характерен розов цвят и вкус на
консервираното месо.
Вредното въздействие на нитритите върху човешкия организъм се изразява в директно увреждане
на клетъчните структури на отделните органи и системи. Те нарушават транспорта на кислорода,
предизвикват токсични увреждания на ензимните системи, мутагенни, ембриогенни, канцерогенни и
други субклетъчни промени, предизвикват увреждания на стомашно-чревния тракт, белите дробове,
бъбреците, черния дроб и др. органи, особено ако постъпват в организма в продължение на много
години.4
Риск за здравето на селскостопанските производители крие неправилната употреба и съхранение на
пестицидите. Освен основното си предназначение - да убиват вредните и нежелани организми, те
имат и странични, вредни въздействия върху хората и другите организми, с които влизат в контакт.
Степента и видът на това вредно въздействие са различни в зависимост от токсичността и вида на
химическото средство, дозата и продължителността на контакта.
Съществуват четири основни начина на проникване и въздействие – през устата, през дихателните
пътища, през кожата и през очите. В зависимост от тях са и профилактичните мерки и правила за
работа, които следва стриктно да се спазват: да се поддържа добра лична хигиена с редовно
измиване на ръцете след работа и преди хранене; да не се пуши и да не се пие по време на работа с
4

Проф. д-р Ставри Стоянов, “Нитрати, нитрити и нитрозамини”, 1997 г.
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препарати; да се носи маска, предпазваща устата и носа, а при по-силни токсични препарати
задължително де се използва противогаз с подходящи филтри; внимателно да се четат указанията
преди започване на работа с препарата; да се използва защитно работно облекло, вкл. и защитни
очила.
При извършено проучване на специалисти от Националния център по хигиена, медицинска екология
и хранене, се установи че най-съществени рискови фактори, влошаващи качеството на околната
среда и криещи значителен здравен риск за населението са емисиите на тежки метали , резултат от
производствената дейност и замърсяването с тях на водите и почвите в селските райони.
Регионалната инспекция по околната среда и водите и Хигиенно-епидемиологичната инспекция
Пловдив са установили, че в село Куклен, има зъмърсяване с тежки метали от Комбината за цветни
метали. Рискът за здравето на населението е анализиран чрез информацията от мониторинга на
рисковите факторите на околната среда и информацията от изследваните биологичните маркери за
експозиция на тежки метали при детско население5
В района на комбината се наблюдава стабилна тенденция към понижение на атмосферното
замърсяване с аерозоли на олово и кадмий, но въпреки това концентрациите им остават над
допустимите норми, което определя тези тежки метали като потенциален рисков фактор за здравето
на населението. Тежките метали олово, кадмий и цинк са основните замърсители на отпадьчните и
повърхностните води в района, но съществен благоприятен момент е, че във водоизточниците в
района те са в допустимите концентрации. Без да се установява драстично високо замърсяване на
почвите с тежките метали олово, кадмий и цинк, измерените налични концентрации са предпоставка
за повишен здравен риск за населението и условие за потискане на сапрофитната микрофлора,
както и нарушаване на нормалното протичане на самоочистващите процеси в почвата.
Ако Комбинатът за цветни метали продължава да изпълнява планираните дейности за намаление на
замърсяването, както и изискванията, свързани с получаването на Комплексното разрешително за
дейност от МОСВ, съществува реална предпоставка за успешно прилагане на принципите на
устойчивото развитие в района.
Близостта на с. Яна до Металургичния комбинат “Кремиковци” провокира извършване на проучване
на здравния риск за населението през 2003 г. от специалисти на Столичната хигиенноепидемиологична инспекция. Освен изследване на атмосферния въздух е извършено и
токсикологично изследване на група от 81 ученика, учещи и живеещи в селото.
Резултатите от това проучване доказват, че през 2003 г. не е съществувал риск за здравето на
населението от с. Яна, тъй като при токсикологичните изследвания на децата, които са найуязвимата част от населението, не са регистрирани съществени отклонения.
Въпреки положителните резултати от двете проучвания трябва да продължи предприемането на
мерки за оздравяване на околната среда, като при наличие на големи промишлени предприятия се
проследява и здравословното състояние на населението от близко разположените населени места.

5

Епидемиологично проучване за оценка на здравния риск в района на КЦМ-Пловдив, НЦХМЕХ
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8.2.5 . Отпадъци
Положението с отпадъците на територията на страната е един от основните екологични проблеми.
Тежкото финансово положение на общините рефлектира силно върху тази основна тяхна
отговорност. Средногодишното количество на генерираните отпадъци е около 13 450 хил. тона.
Производствените неопасни отпадъци съставляват около 70% от общото количество генерирани
отпадъци, докато битовите съставляват 25%, а останалите около 5% са опасни отпадъци.
Тенденцията в последните години е към запазване на годишното количество на генерираните
битови, производствените неопасни и опасни отпадъци. В селските райони освен битовите отпадъци
от населението се генерират и торови маси от животновъдството, като голяма част от тях се
използват за наторяване .( няма данни за общото количество оборски тор годишно). През 2005 г. са
наторени 10,62 хил. ха с 209,4 хил. тона оборски тор, а през 2004г. 51 хил. ха с 323 хил..т. Само
528бр. са обезопасените торища, отговарящи на условията на нормативната уредба, а 484 хил. са
нерегламентирани (данни от анкета 2003 г.).
Организираното събиране на битови отпадъци обслужва 84.2% от населението и обхваща почти
цялостното население в градовете, докато в селата обхваща по-малко от 40%. Разделянето и
рециклирането на отпадъците все още не са достатъчно развити.
Депонирането е основният метод за обезвреждане на битовите отпадъци и основният метод за
всички други видове неопасни отпадъци и обхваща 86.5% от генерираните отпадъци. Голяма част от
депата за отпадъците не отговарят на законодателните изисквания и представляват висок риск за
здравето на хората.
Основни съществуващи проблеми:
• Дейностите по събирането и извозването на отпадъците в общините в селските райони са ниско
ефективни. Съществува реален риск, натрупаните значителни количества отпадъци в т.ч и опасни
отпадъци да замърсят прилежащите терени и подпочвени води в района.
• Няма въведено разделно събиране на неопасните отпадъци, с цел тяхното ползване като
ресурс.
• Не всички фирми са разработили програми за управление на отпадъците и отчетите пред
РИОСВ.
Относителният брой на нерегламентираните сметища е голям (над 1500) и не отговаря на
нормативните изискванията. Освен това, повечето сметища са с изчерпан или почти изчерпан
капацитет. Предпоставка за бързото изчерпване на капацитета на депата е и практиката в много
общини, строителните отпадъци да се депонират на депа за ТБО. Проблеми има при самата
експлоатация на депата поради: унищожаването на изградените им зелени пояси; кражбите на
оградите и обозначителните табели; наличието на външни лица - предимно от ромски произход на
депата; процеса на горене на депата. Компостирането и/или изгарянето на отпадъци с
оползотворяване на енергия, все още са слабо разпространена практика в страната.
• Проблеми има и в управлението на строителните отпадъци: неконтролираното изхвърляне на
строителни отпадъци от гражданите и фирмите води до формиране на нерегламентирани сметища;
изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е предпоставка за побързата амортизация на последните.
• Общините не разполагат с достатъчно средства да решат проблемите по управление на
отпадъците, възложени им от централната власт.
• В много общини все още липсва ефективен контролен апарат при прилагане на
законодателството и опазване чистотата на населените места.
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• Общинските власти не налагат ефективни санкции за замърсяване с отпадъци и за нарушения
на нормативната база.
• Безразборното натрупване на отпадъци в нерегламентирани сметища и натрупване на отпадъци
покрай населените места, руслата на реките и др. водят до здравен риск за населението.
• Натрупването на торови маси без спазване на нормативните изисквания водят до риск от
замърсяване на подземните води и до здравен риск.
Тенденции
•

Предстои приемане на нова актуализирана Национална програма за управление на
отпадъците.

•

Необходимо е да се вземат бързи мерки за въвеждане на строг контрол и управление на
торовите маси .

•

Изграждане на регламентирани депа за битови отпадъци

8.3

Развитие на околната среда за периода 2007 – 2013 г. без прилагане на Програмата за
развитие на селските райони

Прогнозната оценка на развитието на компонентите на околната среда за периода 2007-2013 г. без
прилагане на Програмата за развитие на селските райони е представена в таблици 8.3.1. и 8.3.2.
Прогнозната оценка осъществена по следния начин:


Определяне на въздействията (матрица на връзките на дейностите с компонентите
и факторите на околната среда ) от проблемите и добрите страни, определени за всеки
един компонент или фактор, са извлечени дейностите, които са причина за сегашното състояние
на околната среда и са отразени в матрицата за връзките; със знака «√ « са отбелязани
дейностите, които имат връзка с компонентите и факторите на околната среда;



Описване на въздействията (матрица на въздействието). Степента на въздействие е
описана само за дейности, за които е установено, че имат връзка със състоянието на околната
среда. За всеки компонент или фактор е оценено прогнозното развитие, като се вземат предвид
съвременното състояние и тенденциите в сегашното развитие на базата на интензитета на
съответната дейност – като се оценява дали въздейства положително или отрицателно и
степента на въздействие по скала.



Оценката на въздействието е дадена със степента на значимост

Таблица 8.3 1 Матрица за връзката на дейностите с компонентите околната среда и с
факторите, които й въздействат
Дейности

Биоразнообразие

Ланд
шафт

Обезлесяване

√

√

Свръхексплоатация на горите

√

Въздух Кли
мат
√

Води

Почви

√

√

√

√

Здрав Отпа
ен
дъци
риск

Внасяне на не-местни дървесни √
видове
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Премахване на изсъхнали
хралупести дървета

и √

√

Обработка на почвата

√

√

Торене

√

√

Растителна защита

√

√

Напояване

√

Отводняване

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Почистване и съхранение на тор

√

Пожари

√

√

√

Залесяване

√

√

√

Разрушаване на синорите

√

√

√

Комасация

√

√

√

Приватизация/Парцелиране

√

√

√

Изоставяне на обработваема земя √

√

√

Поддържане на площи със зимна √
пшеница

√

√

√

√

√

Превръщане на пасища и ливади в √
обработваеми земи

√

√

Изоставяне на ливади и пасища

Неустойчиво
управление
ливади и пасища

на √

Смяна
предназначението
земеползване

на √

√

√
√

√

Биологично производство

√

Прилагане ДЗП

√

√

√

√

√

√

√

√

Намаляване на ИЗП
Отглеждане на животни

√

√

√

√

√

Корекция на реки

√

Строителство на къщи, селища

√

√

√

Засяване с култури неподходящи √
за почвените и климатичните
условия
Водоползване

√

√

√

√

√
√

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

√

√

√
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√

Енергийна ефективност
Възобновяеми енергийни
източници

√

√

Отглеждане на бързорастящи
енергийни култури

√

√

Изграждане на инфраструктура

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Преработка
на
земеделска
продукция-мляко, месо, плодове,
зеленчуци, вино
Нереглентирани сметища

√

√

√

√

Селски туризъм

√

Занаятчийски дейности
Тровене и избиване на животни

√

√

√

Свръхексплоатация на ресурсни √
видове

√

Преработка на етерично-маслени
растения, гъби, билки

√

√

Таблица 8.3.2. Матрица за въздействие на дейностите върху компонентите на околната
среда и на факторите, които й въздействат
Дейности
Биоразнооб Ландша Въздух Климат Води Почви
Здрав Отпа
разие
фт
ен
дъци
риск
Обезлесяване
---Свръхексплоатация на горите

-

Внасяне на не-местни дървесни
видове

-

Премахване на изсъхнали
хралупести дървета

-

и

-

-

-

Обработка на почва

-

-

Торене

--

-

Растителна защита

--

-

Напояване

-

Отводняване

--

-

-

+
-

-

-

-

-

-

-

-

+

-/+
--

-

--

-

-

-

+

+

--

Почистване и съхранение на тор

+
--

--

Пожари

--

-

-

Залесяване

-

+

+

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

+
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Разрушаване на синорите

-

-

+

Комасация

-

-

+

Приватизация/Парцелиране

++

+

-

Изоставяне на обработваема земя

+

-

--

Поддържане на площи със зимна
пшеница

+

+

+

Изоставяне на ливади и пасища

--

-

Превръщане на пасища и ливади в
обработваеми земи

--

+

Неустойчиво
управление
ливади и пасища

на

--

-

Смяна
предназначението
земеползване

на

--

--

Биологично производство
Прилагане ДЗП

+

+

+

+

+

+

+

+

+-

Намаляване на ИЗП
Отглеждане животни

-+/-

Засяване с култури неподходящи
за почвените и климатичните
условия

-

Водоползване

--

Корекция на реки

--

-

-

-

-

--

-

+

+

+

+

Строителство на къщи, селища

-

Енергийна ефективност

+

-

+

Възобновяеми енергийни
източници

+

+

Отглеждане на бързорастящи
енергийни култури

+

+

Изграждане на инфраструктура

+

--

+

-

-

Преработка
на
земеделска
продукция-мляко, месо, плодове,
зеленчуци, вино

-

-

Нереглентирани сметища

-

-

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

-

+

-

-

--

-

--
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Селски туризъм

-

Занаятчийски дейности

+

-

-

Тровене и избиване на животни

--

Свръхексплоатация на ресурсни
видове

-

-

Преработка на етерично-маслени
+
растения, гъби, билки
Легенда:
++
много положително въздействие
+
положително въздействие
0
няма въздействие
отрицателно въздействие
-значително отрицателно въздействие
+/тази дейност може да има положителен ефект в някои случай и отрицателен в
други
Прилагането на настоящата политика за ползване на земите в селското и горското стопанство като
цяло има отрицателно въздействие върху околната среда поради замърсяване, влошаване
качествата на природните компоненти и загуба на биологично разнообразие.
През последните 15 години употребата на изкуствени торове и химикали намаля значително в
сравнение с предходни години и отводнителните системи не действаха на много места. Вследствие
на приватизацията обширни площи с монокултури бяха трансформирани в мозаечен по характер
земеделски ландшафт с разнообразни типове ползване. Всичко това допринесе за частичното
възстановяване качествата на природните компоненти и стабилизиране състоянието на
биологичното разнообразие. Присъединяването към Европейския съюз и интензификацията на
селското и горското стопанство само на базата на конвенционални практики, както и уедряването на
земите скоро ще премахне ефекта от екстензификацията и дори ще тушира негативното въздействие
на сегашната политика. Въздействията върху природните компоненти са представени в таблицата
по-долу:
Таблица 8.3.3 Очаквано въздействие без прилагане на Програмата върху компонентите на
среда и на факторите, които й въздействат
Компоненти
фактори
Въздух
Климат

и

Въздействие без прилагане на Програмата

Степен
въздействие

на

Временно
въздействие пряко,
териториално
Възможно увеличаване на емисиите на NO2 над Вторично
допустимото
въздействие,
непряко,
Ако не се прилагат ДЗП да се спазват целите на
териториално,
Протокола от Киото за емисии на ПГ от
краткотрайно
селскостопански дейности
Влошаване качеството на атмосферния въздух
от вредните емисии на NH3

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Повърхностни и
подземни води

Почви и земя

Ландшафт

Влошаване на качеството на повърхностни и
подземни води от дифузно замърсяване от
земеделски дейности поради невъвеждане на
добри земеделски практики и зауствания на
непречистени отпадъчни води в земните недра
и водни обекти в малките населени места.
Увеличаване на дифузното замърсяване на
почвите и деградационните процеси поради
невъвеждане на добри земеделски практики и
неизползваемост на земите и пасищата-ерозия
Промяна на ландшафта и разрушаване на
елементите му
Създаване на мозаечни местообитания

Биоразнообразие и Загуба на биологично разнообразие;
защитени територии

Кумулативно
въздействие, пряко,
териториално,
постоянно
Кумулативно
въздействие
директно, постоянно
Отрицателно
въздействие
Положително
въздействие
Значително
отрицателно
въздействие,
пряко/непряко,
постоянно;

Разрушаване, фрагментация и влошаване на Значително
местообитанията;
отрицателно
въздействие; пряко,
постоянно
Не устойчиво ползване на ресурсните видове;

Значително
отрицателно
въздействие,
пряко/непряко,
постоянно;

Незадоволително управление на защитените Отрицателно,
територии
дългосрочно,
териториално
Отпадъци

Културно наследство
Здравен риск

Тенденция към повишено негативно
въздействие, поради продължаване
депонирането на неопасни отпадъци на
нерегламентирани сметища от малките
населените места. Складиране и съхраняване
на голяма част от торовите маси без спазване
на нормативните изисквания.
Опасност от ограбване и/или унищожаване на
археологични, исторически или културни
паметници.
Здравен риск за населението от некачествени и
замърсени хранителни продукти и недостиг на
питейна вода

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

Вторично
въздействие,
постоянно

,

Временно
въздействие
Кумулативно
въздействие,
непряко, постоянно
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8.4.

Екологични характеристики на териториите, които се очаква да бъдат
значително повлияни от прилагането на Програмата за развитие на селските
райони

Структура на земната територия на България се доминира основно от гори – 33.47%,
селскостопански площи – 57.44% (78.05% обработваема земя), водни течения и водни площи –
1.81%. Тъй като Програмата за развитие на селските райони е предназначена за прилагане в
селските райони в земеделския и горския сектори, изпълнението на Програмата има най-значително
влияние върху околната среда що се отнася до териториален обхват – около 92% от земната
територия на страната. Затова, селскостопанската площ (обработваема земя и пасища), горите и
влажните зони са местообитанията които вероятно ще бъдат значително повлияни от Програмата.
Около 5% от територията на страната е включена в защитени териории, но само около 2.7% от тях са
строго защитени. Поне 23% от земната територия се очаква да бъде включена в мрежата на
НАТУРА 2000 (включително голяма част от системата от защитени територии). Очаква се ПРСР да
има пряко влияние върху не строго защитените територии, както и върху местата от мрежата на
НАТУРА 2000.
8.4.1

Екологични характеристики специфични за териториите, проблеми, природните
параметри

Обработваеми земи
Обработваемите земи формират специфични изкуствено създадени екосистеми – агро-екосистеми с
техните екологични характеристики. Характеризират се с относително ограничено биоразнообразие.
Преобладаващата флора и фауна е изкуствено формирана и функциите на екосистемата са външно
контролирани с цел постигането на различно от естественото саморегулиране на екосистемите.
Представителите на флората са основно едногодишни растения (зърнени култури, фураж,
технически и зеленчукови култури както и плевели). Култивираните растения са представени от нови
както и стари традиционни сортове. В овощните градини и лозята се срещат овощни дървета и
храсти, или съответно лозя и плевели. Плевелите включват дива флора представлявана от
семействата на Gramineae, Leguminosae, Euphorbia, Cruciferae, Ranunculaceae, Compositae,
Papaveraceae. Представители на фауната на агро-системите са разнообразни видове бозайници главно гризачи, дребни месоядни (Mustelidae) и насекомоядни бозайници (Атанасов, 1999).
Типичната за агро-екосистемите орнитофауна включва някои видове чучулиги, овесарки и
падпъдъци. Повечето от птиците включени в агро-екосистемите имат различни гнездови
местообитания, но използват агро-екосистемите като източник на храна и за ловуване (грабливи
птици, сврачки и др.). В агро-екосистемите се срещат между 9 и 13 вида прилепи. Фауната на
земноводните и влечугите е бедна. Домашните животни са също част от агро-екосистемите.
Предвид на описаното по-горе текущо състояние по отношение на климата и емисиите на ПГ от
селското и горското стопанство на страната, селски райони в България, които са чувствителни от
гледна точка на климата и по-специално са важни източници на ПГ, са тези, където основно се
отглеждат домашни животни и където земеделските земи/почви са съществена част от територията.
На практика, всички селски райони могат да се считат за чувствителни в това отношение и затова
мерките, включени в Програмата за развитие на селските райони могат значително да засегнат тези
райони и е необходима оценка на риска от предприемането на тези мерки.
Тревни местообитания (в земеделският и горския фонд)
Полу-естествените тревни местообитания спадат към най-ценните екосистеми сред земеделския
ландшафт и са се формирали в резултат на устойчиво управление на земеделието през вековете
чрез ползването им като ливади или пасища. В резултат на това устойчиво развитие тревните
екосистеми са добре развити и характерни за био-географския регион. Типично за полу-естествените
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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тревни местообитания е също и ограниченото постъпване на органична материя в екосистемите в
резултат на твърде ниската годишна продукция на биомаса. В следствие на това по-слабо
конкурентноспособните видове, характерни за тревните местообитания, оцеляват в тези
местообитания. Последно, но също така важно, полу- естествените тревни местообитания се
нуждаят от управление чрез поддържане на селскостопанските традиции като пашата на животни
и/или косенето. Ако полу- естествените тревни местообитания не се управляват правилно, например
при изоставяне на земя или прекомерна паша, биоразнообразието там ще намалее в следствие
разпространението на храстова растителност и доминирането на конкурентни видове.
Тревните местообитания играят съществена роля във формирането на растителната покривка на
страната. Те формират специфични хабитатни типове характеризиращи се с голямо биологично
разнообразие и имат важно функция като източник на храна за местното население.
За съжаление липсва ясна и прецизна информация за общата им площ в България. Според
предишни данни, през първото десетилетие на 20ти век площа с ливади и пасища в страната е била
1.8 милиона хектара. В средата на 20ти вектвърди че площа им се оценява на 1.2 милиона хектара
(Ганчев и кол, 1964). Според данни предоставени от CORINE -Landcover (1991) съвременнтата площ
на тревните местообитания е 850 000 хектара без високопланинските зони, но легендата на картата
съдържа някои неозначени и неуточнени категории като "тревни местообитания със значително
присъствие на гори и селскостопански култури". Министерството на земеделието и горите също не
разполага с точни данни по отношение на заетата от ливади и пасища площ. Причислена към
категориите на "земеделски фонд" и “горски фонд", тревните местообитания са разпределени в
различни регистри. Във всеки един от тези регистри статистическите справки са объркващи поради
включването и изключването на категории с неуточнен статус. Горе споменатите съображения са
довели до приблизителна стойност от 10% естествени тревни местообитания в България до този
момент.
Част от тревните местообитания в България са с първичен и местен произход (естествени тревни
местообитания). Те се срещат на места, където горите не могат да се развият поради
неблагоприятните екологични условия. Това са главно високопланински области, на височина над
1800 (2100-2200) м. Възможно е обезлесяването и присъствието на първична билкова растителност
по ниските части на планините да са причинени от климатичните и почвени условия. Силните
ветрове и плитки ерозирали почви по върховете на по-ниските планини и планинските хребети
ограничава развитието на дървета. Естествените тревни местообитания в низините и подножията на
планините като правило са причинени от състоянието на почвата, на пример от присъствието на
прекомерно влажни почви, засолени почви или пясъчни субстрати които възпрепятстват развитието
на горска растителност. Въпреки че са силно повлияни от антропогенни фактори, хаотично
разположените степни тревни местообитания в България би трябвало също да бъдат включени в
групата на естествените тревни местообитания. Принципно, естествена билкова растителност има
на всяка височина, на места с много плитки, каменисти и скалисти почви като на пример пасищата на
карстов терен.
Повечето тревни местообитания в България, с изключение на алпийските зони, са полу-естествени
и са разположени на местата на естествени тревни местообитания от друг вид след унищожаването
му в следствие природни и антропогенни фактори. Към тях се отнасят горските поляни, ливади за
сенодобив и пасища в централните и низинните планински пояси, и части от ливадите за сенодобив
и повечето от пасищата в хълмистите и равнинните региони.
Тъй наречените "паркови пасища" имат специален статус. Те преставляват местности с уредели
дървесни групи и добре развита тревна площ използвана за паша на домашни животни. Те са слабо
разпространени в страната.
Доста притеснителен е статуса на тъй наречената "необработваема земя". Категорията обхваща
изоставената обработваеми земи които в зависимост от периода на изоставеност и от екологичното
състояние, както и от начина по който се управляват, формират мозайка от различнa приемственост
между първозаселващи се буренни групи и устойчиви пасища или ливадни групи (Мешинев, 2005).
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Въз основа на изследването на около 30% от територията на страната е представано частично
картиране на тревистите местности в приложение 8.3, карта 8.3.4.
Тревните местообитания се характеризират с богато биоразнообразие от всички биологични групи.
Гори
Площта, заета с гори, е 3551.5 хил. ха, което е 30% от цялата територия на страната. От тях 1123.7
хил. ха са иглолистни и 2427.8 хил. ха са широколистни. Естествените горски екосистеми заемат
площ от 2254,9 хиляди хектара а плантациите (изкуствено създадени гори) - 1296,6 хил. ха.
Структурата на горите показва голямо разнообразие. Преобладават широколистните гори - 68,4%, а
иглолистните заемат 31,6% от общата площ. Видовото разнообразие в горите е много богато и е в
резултат на специфичното им меспоположение. Биогеографското положение между
средиземноморските, степнте и европейски широколистни гори, както и надморската височина под
2900 м., обяснява богатото видово разнообразие. Също така разнообразието на релефа и скалната
основа, които допринасят за разнообразие на почвите и хидрологичните условия, са довели до
създаването на екологични ниши за богато биоразнообразие, включително на дървета и храсти.
Географските пояси са добре оформени. Влиянието на човека зависи най-вече от нивото им на
достъпност. Най-широко разпространените видове дървета в България са представители на род дъб
- 32,2% от горската площ разположена от равнините до 600-700м, следван от бука - (16,9%) в зоната
между 600 и 1200-1300 м. Най-голяма площ в иглолистните гори е заета от елия бор (Pinus sylvestris)
- 16,5%, следван от черния бор (Pinus nigra) - 9,3%, смърч (Picea abies) - 4,6%, бяла ела (Abies alba),
бяла мура (Pinus peuce), клек (Pinus mugo) - 1% и 9,5% други широколистни и иглолистни дървета и
храстовидни. Естествените иглолистни гори са разположени по високите планински райони - между
600-700 и 2200 м. Горите от черен бор в Славянка; от бял бор в северните части на Рила, Пирин и
Родопите; от смърч в Родопите и Рила планина; и горите от бяла и черна мура (Pinus heldreichii) в
Рила, северните райони на Пирин и Славянка, се считат за единствени по рода си.
Възрастовата структура на горите се е променила значително през последните 50-60 години.
Средната възраст на иглолистните гори към 2004 е 42 години, на широколистните високостъблени
гори - 67 години, а на издънковите гори - 48 години.
Горите са естественото местообитание на по-голямата част от биоразнообразието в България. Това
се отнася особено за защитените територии и за горите разположени при недостъпни, затворени
речни басейни. Други области отличаващи се с богато видово разнообразие са заливните гори по
долните течения на реките Камчия, Ропотамо, Велека, и др., и обширните дъбови гори в Източнa
Стара планина и Странджа планина. В тези планини преобладават гори от Quercus petraea, Q.
frainetto, Q. cerris , многобройни Средиземноморски видове храсталаци като Quercus ilex, Q coccifera,
Rhododendron ponticum и много тревни видове.
Националният парк Централен Балкан и резерватите Боатин и Царищина са областите на Европа в
които естествените букови гори все още съществуват. Това е генетичният резерв необходим за
възстановяването на тези гориски екосистеми в България и съседните страни. Иглолистните гори с
изцяло местно биоразнообразие и генетичен резерв са разположени на обширни територии в Рила,
Пирин и Родопите. Най-високите смърчове и беи ели в Европа, които достигнат 62 м., се намират в
резервата Парангалица. Белите и черните мури все още съществуват в Пирин и Славянка. Особено
известен е Pinus leucodermis (Раев и кол., 2005)
Влажни зони
До средата на осемдесетте години на 20-ти век площта на естествените влажни зони в България е
била около 11 хил. ха, докато в началото на века тя е била около 200 000 ха (МОСВ, 1993).
Намалението с повече от 18 пъти е в резултат на продължителна неразумната политика по
отношението на управлението на водите (особено отводняването). Изградените повече от 2200
язовира и микроязовира, някои от които са с големи площи (Искър, Жребчево, Копринка, и др.) не
могат да компенсират от екологична гледна точка такива важни, вече пресушени естествени влажни
зони като блатата в Стралджа, Карабогаз, Белене, Свищов, и др.
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Отчетено е че напоследък изкуствено създадените влажни зони заемат почти 3 пъти по-голяма площ
от естествените.
Естествените влажни зони в България се делят на крайбрежни, крайречни, ледникови, тектонски,
карстови и разломи. Преобладаващата част от естествените влажни зони в България е разположена
по крайбрежието на Черно море. Те варират от свръх солени до типично сладководни езера и блата.
Всички могат да бъдат характеризирани със богатото си биоразнообразие. Уникалните лонгозни
гори се намират на устията на реките Батова, Камчия, Силистър, Велека, Ботамята, Резовска.
Районът на река Дунав се характеризира с присъствието на малки естествени езера и мочурища
(произхождащи от по-големи влажни зони пресушени в миналото), острови с естествени крайречни
заливни гори и рибовъдни стопанства създадени на мястото на пресушени езера и блата - Орсоя,
Мечка, Калимок. Относително малък брой естествени влажни зони има в Северна България –
поречията и разливите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Янтра, Русенски Лом, както и няколко
карстови езера в карстовите райони Рабиша, Карлуково и Деветаки. Естествените влажни зони в
Южна България са от всички видове - високопланински ледникови, тектонски, разломни в планините
Рила, Пирин и Родопи, включително и много влажни ливади особено в Западна България.
Единствените естествени равнинни блата в Южна България са Алдомировското, Байкалкото и от
части Драгоманското. Всички останали блата са пресушени , включително най-голямото в страната Стралджа (12 000 ха).
Естествените влажни зони в България имат относително добре запазено и богато биоразнообразие,
но са силно засегнати от човешката дейност в самите влажни зони и горните течения на реките. През
последния век те са загубили голяма част от природната си стойност главно поради антропогенен
натиск свързан с земеделието и горското стопанство, както и поради урбанизацията и туризма.
Натиска върху влажните зони произхождащ от развитие в земеделието е намаляло през последното
десетилетие, което е довело до подобрение на тяхното състояние.
Система от защитени територии в България
Основни характеристики и представителност
До края на 2004 г., броят на защитените територии в България е 866, а общата им площ е 544395 ха,
отговарящо на 5% от територията на България (Приложение 8.3, Карта 8.3.5). Защитените територии
са разпределени в следните категории: 3 национални парка, 55 резервата, 10 природни парка, 346
природни зебележителности, 409 защитени местности и 35 поддържани резервата. Природните и
националните паркове са с най-голям дял от общата площ на защитените територии: съответно
44,95% и 27,62%. Строго защитените територии - резерватите, националните паркове и
поддържаните резервати заемат 2.66% от територията на страната. Повечето от резерватите и
природните паркове, както и националните паркове сa предназначени най-вече за защита на
горските екосистеми.
Приложение - списък на защитените територии по административни
статистически региони
Много от защитените територии в България са със признато международно значение. Две защитени
територии (Националния Парк "Пирин" и Резервата "Сребърна") са признати за Световно природно
наследство от Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство (1972).
Седемнадесет от резерватите са включени в списъка на биосферните резервати от Програмата на
ЮНЕСКО "Човека и Биосферата". Десет места са посочени като влажни зони с международно
значение според Рамсарската Конвенцията. Рамсарските места включени в Конвенцията заемат
обща площ от 20 306 ха или 0,2% от територията на страната. Има още 23 влажни зони със признато
особено значение за защитата на водолюбиви птици, които би трябвало да се включат в списъка на
Рамсарската Конвенция.
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Пропуски в информацията
Няма редовно извличани данни относно състоянието на повечето защитени територии в България,
въпреки факта че някои от тях са с повече от 30 годишна история. В страната няма функционираща
обща програма за наблюдение на състоянието на защитените територии, въпреки че такава е
наскоро развита в рамките на Националната програма за мониторинг на биоразнообразието.
Текущо състояние
Системата от защитени територии в България не обхваща в достатъчна степен местата обитавани
от защитени видове от флората и фауната, както и някои уникални местообитания и екосистеми.
Ливадите, пасищата и влажните зони са обхванати в незначителна степен. Голяма част от
защитените територии не са достатъчно добре контролирани и охранявани което води до влошаване
на защитаваното местообитание или екосистема.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
В защитените територии, които нямат стриктен защитен режим са разрешени земеделски и горскостопански дейности, но там те са ограничени от закона, установените процедури и планове за
управление съобразени с целите на опазването. Всички защитени територии са високо чувствителни
към неспазването на ограничителни режими в самите тях, както и към човешка дейност около тях.
Малките по площ защитени територии са високо чувствителни към всички видове човешка дейност в
съседни райони които биха могли да причинят безпокойство (лов; забавления и туризъм, горскостопански и земеделски дейности по време на размножителния период), или влошаване на
местообитанията (депониране на отпадъци, употреба на химикали, промяна в практиките на
земеползване). Дейности като развитие в инфраструктурата и разширяване на градската територия
биха могли да причинят изолация на защитените територии от други естествени и полу-естествени
територии. Това може да доведе до загуба биоразнообразие въпреки запазването на качеството на
хабитатите в защитените територии. Защитените територии които са влажни зони са много
чувствителни към човешка дейност които водят до нарушаване на водния режим или замърсяване на
горните течения или водосборните райони на реките, включително тези отдалечени от самите
защитени територии.
Проблеми и добри страни
Проблемите на защитените територии свързани със земеделието и горското стопанство са следните:
•
Нарушаване на ограничителните режими в рамките на територията;
•
Разрушаване и влошаване на естествени местообитания около защитените територии;
•
Безпокойство около защитените области;
•
Неустойчиви практики и експлоатация на природни ресурси около защитените територии;
Национална Екологична Мрежа и НАТУРА 2000
Общи характеристики и представителност
Предложената екологична мрежа включва 114 Специално защитени зони предназначени за
защитата на 87 гнездящи видове птици включени в приложение I на Директива 79/409/ЕИО и 90
мигриращи вида птици (Приложение 8.5, Таблица 8.5.4). Тя обхваща около 2,601,786 ха, което е
23.6% от територията на България и 54, 272 ха морска акватория (Приложение 8.3, Карта 8.3.6).
Горите заемат 52% от площта на предложената мрежа, а земеделските земи представляват 40% от
нея. Около половината от включените земеделски площи са полу-естествени местообитания
(ливади, пасища, храстова растителност и обработваема площ с преобладаваща естествена
растителност). Делът на овощните градини и лозята е сравнително малък. Влажните зони заемат
около 2.5% от мрежата. Преобладаващи в предложената мрежа са територии с площ между 10 000 и
1000 000 ха (43 местности), но те заемат само 7% от територията на мрежата. Само 6 от Специално
Проект на заключителен доклад за екологична оценка

87

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

защитените зони са по-големи от 100 000 хектара и те заемат 32% от територията на мрежата.
Местата с площ по-малка от 1 000 хектара заемат само 1% от мрежата. 20% от територията на
мрежата е вече защитена и включва 433 защитени територии (включително трите национални парка
и природните паркове Странджа, Българка, Ломовете, Врачански Балкан, Златни Пясъци, Сините
камъни, Рилски манастир, и част от Персина. Всички Рамсарски места, местата считани за Световно
наследство и Биосферните резервати са включени в мрежата. Мрежата от Специално защитени зони
се припокрива изцялоо или частично с 85 CORINE-места които заемат 56% от нейната площ. 56% от
земята в мрежата е държавна собственост, 20% - общинска собственост, а 24% - частна. (Източник:
Предложена документация МОСВ)
Потенциални места от НАТУРА 2000 които следва бъдат обявени според Директива 92/43/ЕИО с
обща площ 3 425 176,95 ха (включително 60 834,75 ха водна площ); тази територия отговаря на 30%
от площта на страната. Преобладаващият тип земеделски земи, включени в територията на НАТУРА
2000 са земи със сзначително преобладавен на естествена флора както и пасища. В територията на
НАТУРА 2000 е избегнато включването на интензивно обработвани земеделски земи.
Припокриването между мрежата от Специално защитени зони и проекто-местата които ще формират
НАТУРА 2000 е около 70% (Юли 2006). (Източник: Предложена документация МОСВ)
Пропуски в информацията
Описа на проекто местата по Директивата за местообиатнията не е довършен и данните
представени тук са предварителни.
Съвременно състояние
Мрежата от Специално защитени зони в България е в процедура на законово обявяване. Мрежата от
проекто местата по Директивата за местообиатнията също е в етап на изготвяне и финализиране на
описа.
Чувствителност и уязвимост от земеделски и горско-стопанки дейности
Основното предизвикателство пред екологичната мрежа НАТУРА 2000 в момента е нейното
изграждане. Тъй като предложените територии се определят на базата на тяхната изключителна
стойност за опазването на местообитанията на застрашени видове и на застрашени типове
местообитания, тези територии са особено чувствителни към всички дейности определени като
проблематични или вредни за определени засегнати биологични видове. Като цяло найзастрашаващите фактори в местата от НАТУРА 2000 са разрушението и влошаването на ценни
хабитати, промяна в практиките на земеползване, интензификацията на земеделието и горското
стопанство и експлоатацията на природните ресурси. Основното в опазването на местата от НАТУРА
2000 е правилният баланс и внимателно планиране на дейности които не водят до споменатите
рискове.
Проблеми и добри страни
Главните проблеми свързани със зоните от НАТУРА 2000 са следните:
•
Отсрочване влизането в сила на законовото обявяване на зоните
•
Разрушаване и влошаване на хабитатите поради неподходящи практики на земеползване
•
Експлоатация на природни ресурси
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8.4.2

Проблеми свързани с Програма за развитие на селските райони

8.4.2.1 Съществуващи екологични проблеми имащи отношение към Програмата за развитие
на селските райони
Благоприятните екологични условия са съществен фактор влияещ на развитието на социоикономичното развитие на селските райони. За съжаление, няколко екологични проблема в тези
региони влияят отрицателно на възможностите за икономическо развитие и върху условията на
живот в тези региони.
Основните екологични проблеми, които имат отношение към селските райони, съответно към
Програмата за развитие на селските райони, са следните:

•

Загуба на местообитания и биоразнообразие
Промяна в земеползването като трансформирането на ливади и пасища в обработваеми площи,
овощни градини, лозя или гори, както и обезлесяването, отводняването и преразпределето на
земите водят до загуба на местообитания и биоразнообразие. Премахването на елементите на
ландшафта също води до загуба на местообитания.
Разрешението на този екологичен проблем е ясно заложено в мерки 211,212,213 и 214 към Ос 2
"Защита на природните ресурси и околната среда в селските райони". Мярка 111 "Професионално
обучение и информационни дейности, включително разпространение на научни знания и
инновативни практики за лицата, ангажирани в секторите селско стопанство, храни и гори", мярка
112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полу-пазарни
стопанства, с цел преконструиране"
С особено значение за заздравяването на връзката между Програмата и екологичните проблеми е
включването на специфична подготовка относно екологичните изисквания и свързаните с тях добри
селскостопански практики по мярка 111.
Има дейности по мярки 122, 123 и 125-3 които биха могли да доведат до задълбочаване на онези
екологични проблеми който са тясно свързани с отводняването, нарушаване на водния режим,
трансформиране на ливади и пасища, строителство и урбанизацията, промени в земеползването
както и коригиране на речните корита и прочистването на речните брегове.

•
Изоставяне на земя
Типа земеползването е най-значителният спорен въпрос в земеделието и горското стопанство, който
би могъл да има отрицателен, както и положителен ефект върху околната среда. Загубата на
местообитанията се причинява от пресушаването на влажни зони и нарушаванот на водния режим
посредством каптиране на извори и водохващания. Има тенденция към намаляване на
обработваемите площи особено в планинските и необлагодетелствани региони отличаваащи се с
опустяване на земята и прекомерно разпространение на плевели. Броят на пасищата, ливадите и
земите с висока природна стойност е намалял значително поради изоставяне или трансформация и
предразполага към негативно влияние върху екосистемите и селскостопанския ланшафт, което води
до загуба на биоразнообразие в тези области.
Разрешаването на този екологичен проблем е тясно свързан с предложеното по мярка 214
"Агроекологични плащания", нейната под-мярка "Възстановяване на ланшафта", както и мярки 211 и
212 "Плащания за природни ограничения на фермери в планинските и непланинските райони".
•
Влошаване състоянието на местообитанията
Влошаването на състоянието на местообиатинята се причинява от употребата на изкуствени торови
и химични препарати в селското стопанство, неустойчивото управление на тревисти местности,
обработваеми площи и гори, развитие на инфраструктурата, свръхексплоатация на ресурсни видове,
безпокойство, тровене и избиване на животни.
Разрешението на този екологичен проблем е ясно представено в мерки 211, 213, 214, 312 и 323. При
условие че мерки 111, 112 и 113 недвусмислено вземат в предвид екологичните изисквания,
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изпълнението им би могло да адресира екологичния проблем по положителен начин особено що се
отнася до неустойчивото управление.
Има дейности към мерки 313, 322 и 125-4 които биха могли да причинят задълбочаване на този
екологичен проблем който е тясно свързан с неустойчиво управление на обработваемите земи,
развитието на инфраструктурата и до известна степен с употребата на химикали. Някои от
планираните към мярка 122 дейности имат положителна взаимовръзка за разрешаването на
екологичните проблеми, докато други биха довели до влошаването му.

•

Ерозия на почвата

Основният екологичен проблем на българското земеделие е ерозията на почвите. Вследствие на
дългогодишно неправилно експлоатиране на земеделските земи повече от половината площи на
страната са от слабо до силно ерозирали. Основна причина за това е водната ерозия, предпоставка
за появата на която се явява провеждането на неправилна обработка и торене на почвите,
неправилно напояване (иригационна ерозия) и изсичане на горската растителност и пожарища,
особено при наклонени терени, в планинските райони. Изсичането на горите и полезащитни горски
пояси в равнините райони е довело до появата на ветрова ерозия. Ерозиралите почви са
слабопродуктивни и непривлекателни за извършване на земеделски дейности на тях. Често в
районите със силна ерозия се наблюдава негативна промяна и в ландшафта.
За решаването на проблема Програмата за развитие на селските райони предлага мерки свързани с
намаляване на ерозионните процеси и възстановяване на почвеното плодородие. В мярка 214
„Агроекологични плащания” са предвидени подмерки за развитие на биологично земеделие и
прилагане на добрите земеделски практики, които ще намалят вредното въздействие върху
нарушените почви. Проблемът тангира и с подмярка ХЛ за създаване на граници между имотите.
Също така мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” ще допринесе за спиране
на ерозионнте процеси и тяхното избягване в залесените площи.

•

Вкисляване и дехумизация на почвата

Неправилно торене с високи торови норми в продължение на години е довело до дехумизация на
някои почви и вкисляване. Въпреки наблюдаващата се тенденция на задържане на нивото на
обменната киселиност в последните години, прилагайки мярка 214 „Плащания за агроекология и
нейните изисквания за прилагането на добрите земеделски практики с използване на подходящо
количество торове в съответствие с хранителните нужди на растенията и прилагането на биологично
земеделие на тези площи, ще доведат до подобряване състоянието на почвите и намаляване на
процесите на вкисляване.

•

Замърсяване на почвата

Прекомерна употреба на препарати растителна защита при трайните насаждения води до
замърсяване на почвите с тежки метали в резултат на третиране с медни препарати. Прилагането на
мярка 214 „ Агроекологични плащания” и използване на продукти за растителна защита в
съответствие с националното законодателство, предписанията на продуктите и реалните нужди на
растенията ще доведе до решаването на проблема.
Замърсяването на почвите със негодни и с изтекъл срок пестициди от складове неотговарящи на
изискванията за безопасно съхранение на опасни отпадъци е проблем, които е в процес на
решаване с масовото въвеждане на Б-Б кубовете за съхранение на пестициди из цялата страна.
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•

Замърсяване на повърхностните и подземните води

Качеството на подземните и повърхностните води е негативно повлияно от прилагането на
интензивно неприлагащо добри земеделски практики земеделие -замърсяване с нитрати от торене и
съхранение на оборски тор, замърсяване с негодни пестициди, липсващи и недоизградени
пречиствателни съоръжения в преработвателните предприятия и населени места, както и стари
индустриални замърсявания.
Прилагането на Мярка 214 „ Агроекологични плащания” с нейните подмерки за развитие на
биологично земеделие и прилагането на добрите земеделски практики, както и опазване на водите
от нитратно замърсяване в изпълнение на поетите ангажименти по Нитратната Директива на
ЕС(Директива 91/676) води до намаляване на отрицателния ефект от този екологичен проблем.
Изграждането на пречиствателни съоръжения и съоръжения за съхранение на оборски тор, водещи
до намаляване отрицателното въздействие върху качеството на подземните и повърхностни води са
в приоритетите на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и мярка 131
„Приспособяване към изискванията по стандартите, произтичащи от Общността.

•

Замърсяване на въздуха

Екологични проблеми по отношение замърсяване на атмосферния въздух са вследствие на
неконтролираното натрупване на торови маси в животновъдни ферми, нерегламентирани сметища и
използване на гориво с лошо качество за битови нужди в редица малки населени места в селските
райони, използване на морално и физически остаряла транспортна и селскостопанска техника, лошо
състояние на селищната инфраструктура ( междуселищни пътища).
С прилагането група мерки по първа и трета ос от Програмата, като мярка 121 „Модернизиране на
земеделските стопанства” и мярка 131 „Приспособяване към изискванията по стандартите,
произтичащи от Общността и мярка 322 „ Възстановяване и развитие на селата” , въздуха в селските
райони ще отговаря на всички необходими изисквания на действащото в момента екологично
законодателство.

•

използването на химически торове и химико-синтетични препарати за растителна защита,

Повишеното съдържание на пестициди в почвата води до отлагането им в селскостопанските
продукти, които се консумират директно от човека и предизвикват увреждане на здравето.
Увреждания на организма на земеделските фермери могат да настъпят и при обработка на
замърсена с пестициди почва.
Чрез насърчаване на инвестиционните дейности с прилагането на мярка 121 “Модернизиране на
земеделските стопанства”. се очаква да нарасне делът на биологично обработваните площи да
нарастне. Това от своя страна ще намали използването на химически торове и химико-синтетични
препарати за растителна защита, което ще бъде една превантивна мярка за здравето както на
производителите

• Достъпа на населението до адекватни медицински услуги и най-вече специализираната
медицинска помощ.
Неблагоприятна тенденция, особено значими при населението, живеещо в отдалечени и
труднодостъпни райони, както и при лица с висок риск, е получаването на достатъчни по обем и
качество услуги от лекари-специалисти. Възможности за части решаване на проблема дава мярка
321 - “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”, в която наред с дейности,
свързани със свободното време, грижите за децата, подобряване на транспортните и
телекомуникационни услуги се предоставят и възможности за изграждане на здравни центрове,
които ще подобрят достъпа на населението до адекватни медицински услуги
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•

Ползване на вода с повишено съдържание на нитрати от кърмачета

Най-често замърсяването с нитрати се среща във водите на плитки подземни водоизточници
(извори, кладенци, дренажи, сондажи), разположени в местности с обработваеми земеделски земи, в
близост до населени места или черпещи вода от незащитени водоносни хоризонти. Проблемът с
повишеното съдържание на нитрати има здравна значимост при кърмачета до 3 месеца, които не
следва да консумират такава вода (заболяването “водно-нитратна метхемоглобинемия”).
Възможности за решаване или намаляване на негативния ефект дава подмярка 2 “Защита на
околната среда в нитратно чувствителни/уязвими зони на мярка 131 “Подпомагане на фермерите да
се приспособят към нарастващите изисквания на стандартите, базирани на европейското
законодателство”. Чрез прилагането на Програмата за ограничаване на замърсяването в
чувствителните/уязвимите, зони, която задължително ще бъде изпълнявана от всички земеделски
производители, се цели да се опазят водите от замърсяване.
Списък на проблемите e дадени в таблица 8.4.1.Той показва връзката между мерките от
Програмата за развитие на селските райони и екологичните проблеми. Оценката е направена при
следните варианти:
+
Има положителна връзка между мерките на ПРСР и екологичните проблеми – това
означава, че с прилагането на дадената мярка съответния екологичен проблем може да бъде
разрешен или намален до минимум.
Има отрицателна връзка между мерките на ПРСР и екологичните проблеми- това
означава, че с прилагането на дадена та мярка, съществуващия екологичен проблем не може да
бъде намален, а даже напротив при някои дейности и задълбочен.
+?
Връзката може вероятно да е положителна – с прилагането на дадената мярка има
вероятност дадения екологичен проблем да бъде отстранен напълно или да бъде намален до
минимум;
-?
Връзката може вероятно да е отрицателна- с прилагането на дадена мярка има
вероятност съществуващия екологичен да не може да бъде сведен до минимум, даже напротив има
вероятност от появата на нов екологичен проблем.
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Таблица 8.4.1.Връзката между мерките от Програмата за развитие на селските райони и екологичните проблеми
Влошаване на местообитанията

114

+
+/-

-

124

?-

125-2

??-

?+

+

+
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213
214

+
+

216
223
224

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

226

+
+

311-1

+

-

?-

311-2
311-3
311-4
311-5
311-6
311-7
311-8
312

+

?+

+

+

+

+

+

313

-

321

+

322

+

323

+

+

+
-

+

+

+

341

+

+

+

+

+

~

~

~

+

+

+

41
421
431
Легенда:
+
+?
-?

Има положителна връзка между мерките на ПРСР и екологичните проблеми
Има отрицателна връзка между мерките на ПРСР и екологичните проблеми
Връзката може вероятно да е положителна
Връзката може вероятно да е отрицателна
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Неприлагането на Програмата за развитие на селските райони ще има вредни ефекти, както върху
околната среда , така и върху устойчивото развитие, тъй като ще предизвика

•

•
•
•
.
8.5.

Допълнително замърсяване на повърхностните и подземни води, поради неприлагане на
добрите земеделски практики и биологично земеделие, неизграждане на нови обекти за
депониране на торова маса и отпадъците, неизграждане на пречиствателни съоръжения за
пречистване на отпадъчните води в преработвателните предприятия и животновъдни
ферми, неизграждане на канализационни системи в малките населени места.
Допълнително замърсяване на почвата и увеличаване на деградационните проблеми
поради неприлагане на добрите земеделски практики и биологична земеделие и изоставяне
на земеделските земи и пасища
Допълнителна загуба на биологичното разнообразие и липса на картиране и защита на
зоните в рамките на НАТУРА 2000
Намаляване на атрактивността на малките и големите градове за развитие на малък и
среден бизнес и туристическа дейност.
Цели за опазване на околната среда от значение за Програмата за развитие на
селските райони на национално, международно и Европейско ниво

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 години разработена за подпомагане
реализацията на трите основни стратегически цели залегнали в Националния стратегически план за
развитие на селските райони 2007-2013 г, дефинирани на базата на Стратегическите насоки на
Общността.
По-доброто управление на земята и опазването на околната среда ще допринесе и за устойчивото
управление на природните ресурси, интегрирано развитие на селските райони и съхраняване на
традиционните земеделски практики и породи животни ще се запази атрактивността на селските
райони и ще се създадат възможности за алтернативна заетост, разнообразяване на дейностите в
тези райони и повишаването на доходите на населението в селските райони. чрез изпълнението на
одобрената Национална агроекологична програма (НАЕП) и на вече поети международни
ангажименти като Протокола от Киото и конвенциите за опазване на биоразнообразието, борбата
срещу опустиняването и изменението на климата.
8.5.1 Биологично разнообразие и защитени територии
8.5.1.1 Флора, фауна и хабитати
Международните конвенции, законодателството на ЕС и националното законодателство имат за цел
да опазват биологичното разнобразие, като отделят специално внимание на застрашените видове и
хабитати, запазване на уникалните екосистеми и разумно използване на природните ресурси
(приложение 8.1). Тези цели са ясно залегнали в целите на ос 2 на ПРСР не интегрира достатъчно
природозащитните цели, свързани с управление на водите и опазването на влажните зони съгласно
Рамсарската Конвенция и законодателството на ЕС, особено в ос 1, където са планирани
определени дейности, свързани с управлението на водите.
8.5.1.2 Система от защитени територии в България
Законът за защитените територии цели опазването и съхранението на защитените територии като
национално и общочовешко боатство, като специален инструмент за опазване на природата, който
допринася за развитието на културата, науката и качеството на живот. В допълнение опазването на
природота в защитените територии е с приоритет пред останалите дейности, които се осъществяват
в тях. Независимо че ПРСР взема в предвид системата от защитени територии не е налице ясна
връзка между мерките разписани в ос 1 и защитените територии. Това е необходимо поради факта
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че половината от плащта на системата от защитени територии няма строг природозащитен режим.
Оси 2 и 3 частично отазяват изискванията на съответното законодателство при разписванета на
техните мерки.
8.5.1.3 Национална екологична мрежа и НАТУРА2000
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е представена в България чрез Националната
екологична мрежа, регламентирана в Закона за биологичното разнообразие. Този закон транспонира
директиви 79/409 и 92/43 на ЕС. Мерките 213 “НАТУРА 2000 за земеделски земи” и 224 “Плащания
по НАТУРА 2000 в горите” са разработени изцяло за да допринесат за постигането на целите и
изискванията и на националното законодателство и на законодателството на ЕС. Независимо че
ПРСР взема в предвид НАТУРА 2000 не ен алице ясна връзка между някои от мерките по оси 1 и 3
от една страна и НАТУРА 2000 от друга.
8.5.2 Въздух, климат, води и почви
8.5.2.1 Въздух
Екологичното законодателство в областта на опазване на въздуха в България е хармонизирано с
Европейското законодателство. Пряка връзка с опазването на въздуха в селското стопанство
Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух и
Решение 97/101/ЕС относно взаимния обмен на информация за качеството на атмосферния въздух.
Транспонирането на изискванията се осигурява от нормативни актове.
В отговор на задълженията си по Протокола от Киото през 2000г. България изготви Национален план
за действие по изменение на климата, в който са предложени и обосновани две основни групи мерки,
засягащи Министерство на земеделието и горите: мерки свързани с адаптацията на селското
стопанство към изменението на климата, и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове от
земеделски източници. В момента се изработва нова версия в рамките на проекта “Осъвременяване
и доработка на Национален план за действие по изменение на климата”. Страната ни има
задължение да намали емисиите на парникови газове с 8% от общото количество емисии, емитирани
през базисната 1988 г. За периода 2008–2012г. лимитът е 144 523 000 тона еквивалент на
въглероден диоксид на година, което според експертното мнение означава, че България ще има
резерв от порядъка на десетина милиона тона годишно.
За редуциране на емисиите на метан и амоняк от биологичната ферментация в животновъдството е
от съществено значение ефективното използване на твърд и течен оборски тор.
Основната екологична цел е: Намаляване на опасностите за екосистемата, човешкото здраве и
качеството на живот, произтичащи от атмосферните емисии
8.5.2.2 Климат
Националното законодателство по отношение на климата, което е от значение за ПРСР, се основава
главно на поетите от страната ангажименти по Рамковата Конвенция на ООН по изменение на
климата (РКОНИК) и Протокола от Киото. В изпълнение на тези ангажименти, Вторият Национален
План за действие по изменение на климата (2005-2008) предвижда две групи мерки, които имат
директно отношение към Министерството на земеделието и горите, както и към ПРСР: мерки за
намаляване на емисиите на ПГ от селскостопански и горски източници и мерки за адаптиране към
промените в климата. Тези мерки следва да бъдат съответно отразени в Програмата за развитие на
селските райони.
Основен документ по отношение на климата, който е от значение за ПРСР на европейско ниво, е
Европейската програма по изменение на климата- “приоритетен списък на "общи и координирани
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политики и мерки" на ниво Европейски съюз. Други правни документи на ЕС, които са от значение за
ПРСР във връзка с климата и изменението му, са: Директивата за схема на търговията на емисии
(Директива 87/2003/ЕС - въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките
на Общността и изменя Директива 96/61/ЕС), Директивата за производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2001/77/ЕС, Плана на ЕК за действие по биомасата,
Стратегията на ЕС за насърчаване на използването на биогорива, Директива 2006/32/ЕС за
ефективност на крайното енергопотребление и енергийните услуги. Тези документи са съответно
транспонирани в Закона за енергетиката, Закона за енергийната ефективност, Националната
дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 на България. До края на 2006 г. предстои
приемане на закон за използване на ВЕИ.
Екологичната цел е спазване на ангажиментите по РКОНИК, Протокола от Киото и свързаните с тях
международни и европейски договорености.
8.5.2.3 Води
За установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите е приета
Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС на европейския парламент и съвета на ЕС .Нейната
основна цел е пълното отстраняване на определени приоритетни опасни вещества и допринасяне за
задържането на концентрациите им близо до фоновите стойности за естествено намиращи се
вещества. По принцип повърхностните и подземните води са възстановим естествен ресурс.За да се
постигне пълно и съдържателно прилагане на тази Директива следва да се направи прилагане на
подходящи, ясни и прозрачни критерии в съответните им Планове за управление на речните
басейни.
Целта на тази Директива е да установи рамка за опазването на вътрешнотериториалните
повърхностни води, преходните води, крайбрежните води и подземните води.
Рамковата директива по водите 2000/60/ЕС все още не е транспонирана напълно в националното
законодателство във водния сектор и няма разработен план за приложението й. Близо 75% от
дължината на реките в страната е в състояние, което отговаря на нормираните показатели за добро
качество на водите. Предвижда се Плановете за управление на водните басейни да бъдат
разработени до 2009г.
За целите на опазване на околната среда е необходимо по-пълното интегриране на количествените
и качествени аспекти, касаещи повърхностните и подземните води, като се вземат пред вид
естествените условия в хидроложкия цикъл.
Необходимо е пълното предпазване от или намаляването на въздействието на инциденти, при които
водите са инцидентно замърсявани. За тази цел, в програмата от мерки следва да се включат и
такива, целящи постигането й.
Основна екологична цел е: Подобряване качеството на повърхностните и подземни води,
недопускане на наднормено замърсяване и ефективен контрол и управление на водните екосистеми.
8.5.2.1 Почви
Народното събрание на Република България ратифицира със Закон Конвенцията на ООН за борба с
опустиняването (обн. ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.) Целта на тази конвенция е борбата с опустиняването
и смекчаването на последствията от сушата в държавите, които изпитват сериозна суша и/или
опустиняване, чрез предприемане на ефективни мерки на всички равнища в съчетание със
споразуменията за международно сътрудничество и партньорство в рамките на интегрирания
подход, насочени едновременно към повишаване продуктивността на земите, възстановяването,
съхраняването и устойчивото управление на земните и водните ресурси с цел подобряване на
условията на живот, особено на общинско равнище.
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Националната политика за устойчиво управление на земите и борбата с опустиняването не е
достатъчно добре определена в действащите стратегии, програми и планове. В съответствие с
изпълнение на ангажиментите по ратифицирата конвенция, е разработена и предстои приемане на
Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването.
Главната й стратегическа цел е Ограничаване деградацията на земите и борба с опустиняването за
запазване и развитие на капацитета на екосистемите, за постигане на икономическа стабилност и
чиста, безопасна и привлекателна околна среда
В ЕС няма законодателство в областта на почвите. Към момента в ЕК протичат т.н. разговори,
основавайки се на СОМ(2001)31- “Към една тематична стратегия за опазване на почвите”, с цел да
се осигури съответната почвена политика в Европейската общност. В рамките на шеста екологичната
програма биват поставени следните цели: подръжката на едно екологично ползване на почвата с
тежест върху предотвратяването на ерозия, намаляване замърсяването на почвата и образуване на
пустини.
Законодателството в областта на опазване на почвите в България е частично развито. Няма
специален закон или наредба, уреждащ опазване на почвите като природен ресурс. Следва, обаче
да се отбележи, че в някои от нормативните актове, разработени в резултат на национална политика
уреждат опазването на земеделските и горските земи, които заемат 91% от територията на страната
и имат стопанско значение.
От значение за опазване на почвите имат приетите нормативни актове в България в резултат на
хармонизиране на националното с европейското екологично право в следните области: Директива
91/676/ЕЕС относно опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници и
86/278/ЕЕС (изм. 91/692/ЕЕС) за опазване на околната среда и в частност почвите в случай на
употреба на утайки от ГПСОВ в земеделието. Страната е транспонирала и Регламентите по
отношение на прилагане на агроекологична политика- 1257/99/ЕЕС за развитие на селските райони,
1268/99/ЕЕС за Програма САПАРД, 2092/91/ЕЕС за органичното производство.
Във всички документи основната цел свързана с почвите е опазване и повишаване продуктивността
на почвите, възстановяването, съхраняването и устойчивото управление на земните ресурси с цел
подобряване на условията на живот, особено на общинско равнище.
Основната екологична цел е опазване продуктивните и екологични функции на земите и запазване
характерът на земеползване, устойчивото управление на земните ресурси.
8.5.3 Ландшафт и културно наследство
8.5.3.1 Ландшафт
В областта на опазването на ландшафта България е приела и спазва редица международното и
европейското законодателства. В страната няма специфично законодателство, което
адекватно да третира опазването на ланшафта.Българиа прилага Европейската конвенцията за
ландшафта (Д.В. бр.94/2004). Прилагайки Конвенцията за опазване на световното културно и
природно наследство (Обн. ДВ. бр.44/2005г) и другите свързани с биоразнообразието конвенции Конвенция за биологичното разнообразие – (Д.В бр. 19/1999); Конвенция за влажните зони от
международно значение особено като мстообитания на водолюбиви птици (Рамсарска Конвенция)
(Д.В. бр.56/1992); Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни (Бонска Конвенция)
(Д.В.бр.16/2000), Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните
местообитания (the Бернска конвенция) (Д.В. бр 23/199), както и Конвенция на Организацията на
обединените нации за борба с опустиняването в тези държави, които изпитват силна суша и/или
опустиняване, особено в Африка (Д.В. бр.7/2001) България да постигне опазване на многовидовото
разнообразие на ланшафта , неговата индивидуалност и красота, да запази стойността за отдих на
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природата и ландшафта. Това ще спомогне за намаляване на здравния риск сред населението в
селските райони подобряване на условията им на живот.
Основната екологична цел е: Опазване на разнообразието, красотата и стойността за
отдих на природата и ландшафта
8.5.3.2 Културно и природно наследство
В областта на културното наследство България е приела и спазва редица международното и
европейското законодателства. България прилага Конвенцията за опазване на световното културно и
природно наследство (приета с разпореждане № 13 на бюрото на Министерския съвет от 4 февруари
1974 г. в сила от 17 септември 1975 г.)Обн. ДВ. бр.44/2005г, и Конвенцията за опазване на
нематериалното културно наследство-2003 г.на ООН. Конвенцията за опазване на световното
културно и природно наследство изисква всяка страна да осигурява защита и достатъчно ефикасно
съхранение, както и възможно най-активна популяризация на културното и природното наследство,
разположено на нейната територия - в зависимост от специфичните й условия.
Целите на Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство са опазване и
зачитане на нематериалното културно наследство на съответните общности, групи и отделни лица,
съпричастност - на местно, национално и международно равнище, към значението на
нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно признаване.
По отношение на европейското законодателство в страната се прилагат Европейска културна
конвенция ратифицирана със Закон, приет от Великото народно събрание на 14 август 1991 г.(Д.В.
бр. 70/1991 г. в сила за България от 2 септември 1991 г обн. Д.В.бр.85/1991г., Конвенцията за защита
на архитектурното наследство на Европа (ратифицирана с решение на Великото народно събрание
от 25 януари 1991 г.; Д.В. бр. 13/1991 г. в сила от 1 май 1991 г.)обн. Д.В.бр.42/1991г. и Европейска
конвенция за опазване на археологическото наследство(нова редакция) (ратифицирана със закон,
приет от 36-о Народно събрание на 1 април 1993 г.,Д.В.бр.30 /1993 г. в сила от 25 май 1995 г
Във всички документи основната цел свързана с опазване и на културното и природното наследство
разположено на територията на дадената страна.
Освен прилагането на европейските и международни нормативни документи у нас има българско
законодателство в областта на опазване на природното и културното наследство като Наредба № 17
за определяне границите и режима за използуване и опазване на недвижими паметници на
културата извън населените места издадена от Комитет за култура обн. Д.В. бр.35/1979г., Закон за
паметниците на културата и музеите Обн. ДВ. бр.29/ 1969г последно изм. ДВ. бр.94 /2005г. и Закон за
закрила и развитие на културата (Обн. ДВ. бр.50/1999г, изм. ДВ. бр.103/2005г.
За опазване на природното наследство България има разработена Националната стратегия за
екотуризъм и петгодишен Национален план за действие със стратегическа цел укрепване на
националната система от защитени територии и подкрепа за опазването и управлението й и
подкрепа за създаването на Национална екологична мрежа в съответствие с НАТУРА 2000
Основната екологична цел е: Опазване на разнообразието и индивидуалността, на природното и
културно наследство
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8.5.4

Население и човешко здраве

Регламент 2092/91 и 1804/99 за биологично производство в селското стопанство са транспонирани в
българското законодателство чрез Наредба № 35 на МЗГ и МОСВ за биологично производство на
животни, животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях и
Наредба на МЗГ и МОСВ за биологично производство на растения, растителни продукти и храни от
растителен произход и неговото означаване върху тях.
По данни на МЗГ в момента има има 78 стопанства със сертификат за биологично производство. От
тях пет са животновъдни. Засега биологичното земеделие обхваща само 0,2% от използваемите
земеделски площи (105300 ха). Предвижда се до края на периода на Националната програма за
развитие на селските райони тази площ да нарастне на 8%.
Основната цел на Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета на
ЕС е предпазване на водите от замърсяване и в частност водите, предназначени за питейно-битови
нужди, водите за къпане и менералните води. С това тя има пряко отношение към здравето на
населението. В българското законодателство те са транспонирани в Закона за водите. Директива
76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане е транспонирана в Наредба № 11 от 2002 г. за
качеството на водите за къпане (ДВ, бр. 25 от 8.03.2002 г.). Директива 98/83/ЕС относно качеството
на водите, предназначени за консумация от човека е транспонирана в Наредба № 9 от 16.03.2001 г.
за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.).
Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени
за питейно - битови водоснабдяване, изменена от Директиви 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС е въведена с
Наредба № 12 от 2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване (Обн. ДВ бр. 63/2002 г.)
Със Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (обн.,
ДВ, бр. 10 от 2000 г.) се въвеждат изискванията на ЕС към химикалите, с цел опазване здравето на
човека и околната среда (Директива 93/67/ЕЕС относно принципите за оценка на риска за хората и
околната среда от вещества, нотифицирани в съответствие с Директива 67/548/ЕЕС )
Законът за защита на растенията (обн. Д.В. бр. 91 от 1997 г.) регламентира изискванията за
предлагането на пазара и употребата на продуктите за растителна защита и контрола при работа с
тях с оглед предпазване здравето на населението, вкл. на работещите с тях и на околната среда.
Законът въвежда изискванията на Директива 91/414 ЕЕС за пускане на пазара на продукти за
растителна защита.
Изискванията при безопасна работа са регламентирани със Закона за здравословни и безопасни
условия на труд, нормативните актове към него и Кодекса на труда, с които се въвежда Рамковата
директива 89/391 ЕЕС и индивидуалните директиви към нея.
Закон за храните въвежда следните основни правни актове на Европейската общност в този сектор:
Регламент № 178/2002 г. на Европейския съвет, който определя основните принципи и изисквания в
законодателството за храните в държавите, членки на Европейския съюз, Директива 89/397 за
официалния контрол на хранителни продукти, Директива 93/43 за хигиенните изисквания към
хранителните продукти, Директива 79/112 за обозначаването и етикетите на храните, Регламентите
2092/1991, 2082/1992, 1829/2003 за генетично модифицираните храни и фуражи, 1830/2003,
2065/2003, 65/2004, 641/2004 за максимално допустимите количества на замърсители в храните,
852/2004 за хигиената на храните, 882/2004 за официалния контрол върху храните, 1935/2004 за
материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.
Екологичната цел е: Намаляване на вредното въздействие от
препарати и от консумация на замърсени храни и води.
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8.5.5. Съответствие на предложените мерки в Програмата с целите на Националната стратегия
по околна среда
Общата дългосрочна стратегическа цел на страната в сферата на околната среда е подобряване на
качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на здравословна и
благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво
управление на околната среда.
В националната стратегия за околна среда 2005-2014 г. са формулирани 5 стратегически цели:
•

Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви цели

•

Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените места

•

Опазване на природното наследство и поддържане на богато биологично разнообразие

•

Интегриране на екологичната политика в политиките за развитие на икономическите сектори и
регионите

•

Осигуряване на ефективно управление на околната среда

Стратегия си поставя за цел предприемане на конкретни мерки, необходими за изпълнение на
новите екологични задължения. Тези мерки варират от финансирането и строителството на
екологична инфраструктура до промяната на нагласите и поведението на населението по начин,
който ще води обществото ни към устойчиво развитие.
• На базата на анализа на сегашното международно, европейско и българско законодателство са
дефинирани екологичните цели за опазване на околната среда, които са от съществено значение за
Програма за развитие на селските райони. Предвидените мерки в Програмата по втората
приоритетна ос са насочени към опазване на природните ресурси и подобряването на околната
среда. По-доброто управление на земята и опазването на околната среда ще осигури устойчиво и
интегрирано развитие на селските райони и съхраняване на биоразнообразието, на традиционните

земеделски практики и местни породи, и на местата по НАТУРА 2000 ще допринесе за
съхраняването на привлекателността на селските райони, като способства развитието на
алтернативни икономически дейности: туризъм, занаяти, занимания, свързани със
свободното време и не на последно място ще доведе до създаване на устойчив поминък на
населението в селските райони., което е в съответствие с главните стратегически цели на
Националната стратегия по околна среда. Прилагането на агроекологичната мярка ще
допринесе за: опазване на земеделските земи с висока природна стойност; съхраняване и
възстановяване на биоразнообразието в тези земи; поддържането на ландшафта и на
ниско-интензивни практики за отглеждане на овощни градини от местни сортове;
намаляване на замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници чрез
въвеждане на подходящи сеитбообръщения; предотвратяване на почвената ерозия във
водосборните басейни на реките; опазване на застрашени от изчезване местни породи и
развитие на биологичното производство, което спомага за опазването на природните
ресурси и създаване на нови източници на доход за местното население.Компенсирането на
земеделските производители, чиито земи попадат в местности по НАТУРА 2000, ще е от
съществено значение за изпълнение на мерките за опазване на различните местообитания
и видовете, включени в плановете за управление на тези местности , което е в съответствие
с третия основен приоритет на Националната стратегията по околна среда “Опазване на
природното наследство и поддържане на богато биологично разнообразие»

Мерките подкрепящи дейностите, свързани с устойчивото ползване на земеделската земя в
необлагодетелствани райони (райони, в които условията за извършване на земеделска
Проект на заключителен доклад за екологична оценка

101

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

дейност са затруднени в сравнение с останалите райони) е друга важна стъпка във
формирането на ново мислене по отношение поддържането на селската среда и околния
пейзаж и за поддържането на ландшафта в тези райони. Прилагането на мерките ,
подкрепени в съответствие с втората приоритетна ос – опазване на биоразнообразието,
опазване на водите, устойчиво използване на земите и природните ресурси ще допринесат
за постигането на целта на ЕС от Гьотеборг за устойчиво развитие на околната среда.
Мерките от ос 2 не могат да разрешат всички проблеми, свързани с опазването на ландшафта и
околната среда. Ето защо има нужда от балансиран и интегриран подход, при който опазването на
ландшафта и околната среда е приоритет и за мерките по другите оси. По приоритетна ос 1 се
предвиждат мерки за модернизиране на фермите и горските стопанства по отношение на
въздействието им върху околната среда. Мерките подпомагащи изграждането на места за
съхранение на оборски тор и пречиствателни съоръжения в преработвателните предприятия ще
допринесат за значително подобряване състоянието на водите и почвите, особено в нитратно
чувствителните зони, което е един от приоритетите на НСОС. Мерките финансиращи дейности по
рехабилитация и строителство на дренажни съоръжения и малка инфраструктура за защита от
наводнения и брегова ерозия на територията на земеделското стопанство и възстановяване на
земеделския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия, спомагат за подобряване
на състоянието в сектор “води” на НСОС.
С мерките, насочени към подобряване на състоянието в сектор “отпадъците се финансира
изграждането на трупосъбирателни площадки, екарисажи и друга инфраструктура за обезвреждане
на селскостопански отпадъци, което ще доведе до съгласуваност с втората цел на НСОС и втория
приоритет на ОП ”ОС” “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” .

Селските райони в България имат богата, разнообразна и съхранена природа, множеството
запазени жизнени селски общности, богати исторически и културни традиции . Развитието и
оползотворяването на този потенциал може да бъде важен източник за заетост и
допълнителни доходи в селските райони.
Предвидените в третата приоритетна ос на Програмата мерки насочени към „Подобряване
на качеството на живот в селските райони» са в съответствие с първите две стратегически
цели на НСОС „Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в
населените места” и „Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода»
Мерките предвиждат да бъде подкрепени интервенции, предназначени да подобрят както
физическата селска среда (благоустройствени дейности в селата, исторически места, и т.н –
(изграждане и реконструкция на инфраструктура (канализация, водоснабдяване,
осветление) и средата на живот (открити пространства, облик на селата, паркове и
градини).. Предвидени са мерки подкрепящи използването на възобновяеми източници на
енергия- използване на биомасата за биогорива,технология и модули за производство на
биогенни горива от растителна биомаса; производство на биогаз, когенератори на биогаз,
което ще допринесе за изпълнение на международните ангажименти на страната по
Протокола от Киото, конвенциите по опазване на биоразнообразието, борбата с
опустиняването и промените в климата
Съответствието на мерките предвидени в Програмата за развитие на селските райони с
Националната стратегия по околна среда ще допринесе за подобряване на качеството на живот
на населението и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление
на околната среда.
В т.8.6 е дадена оценка на съответствието на Програмата за развитие на селските райони с
екологичните цели на национално и международно ниво осигуряващи опазването на околната среда.
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8.6. Екологични цели
Екологичните цели за опазване на околната среда, които са от съществено значение за
Националната програма за развитие на селските райони са дефинирани на базата на анализа на
сегашното международно, европейско и българско законодателство. Екологичните цели в
съответствие с компонентите на околната среда са дадени в таблица 8.6.1.
Таблица 8.6.1. Екологични цели
Компонент

Биологично
разнообразие

фауна и хабитати

Европейски директиви

Екологична цел

Директива 79/409/EEC за съх
ранение
на дивите птици
Флора,
Директива
92/43/EEC
съхранение на природните
местообитания и на дивата
флора и фауна

Защита на застрашени видове и
хабитати, съхраняване на уникални
екосистеми и устойчиво ползване на
природните ресурси
Спиране загубата на биологично
разнообразие до 2010 година
Възстановяване
местообитания

на

разрушени

Въздух

Директива
96/62/EC Намаляване на опасностите за
управление и оценка на екосистемата, човешкото здраве и
качеството на атмосферния качеството на живот, произтичащи
въздух
от атмосферните емисии

Климат

за Спазване на ангажиментите по
РКОНИК, Протокола от Киото и
свързаните с тях международни и
Директива 2003/67/ЕС схема за
европейски договорености
търговия с квоти за емисии на
парникови газове в рамките на
Общността
Европейска
програма
промени в климата

План на ЕС за действие по
биомаса
Директива 2001/77/EC
поощряването
на електричество,
произвеждано от ВЕИ на
вътрешния пазар на
електричество.
Директива
2006/32/EC
енергийна ефективност
крайния
потребител
енергийните услуги

за
на
и

ЕС Стратегия за биогорива
(COM(2006) 34 Final)

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

103

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

Води

Директива
водите

2000/60/EC

за Подобряване
качеството
на
повърхностните и подземни води,
недопускане
на
наднормено
Директива 80/68/EEC защита
замърсяване и ефективен контрол и
на подз. води от замърсяване с
управление на водните екосистеми.
опасни вещества, изм. от
Директива 91/692/ЕЕС
Директива 91/676/EEC защита
на водите от замърсяване с
нитрати
от
земеделски
източници

Почви

Директиви
85/337/EEC, Опазване
продуктивните
и
97/11/EEC и 2003/35:ЕС за екологични функции на земите и
ОВОС
запазване
характерът
на
земеползване,
устойчивото
управление на земните ресурси.

Ландшафт

Европейската конвенцията за
ландшафта (Д.В. бр.94/2004

Културно наследство

Европейска културна конвенция Опазване на разнообразието и
1991
индивидуалността, на природното и
културно наследство

Здравен риск

Директива 91/676/EEC защита
на водите от замърсяване с
нитрати
от
земеделски
източници

Опазване
на
разнообразието,
красотата и стойността за отдих на
природата и ландшафта

Директива 98/8/EC пускане на
пазара на биоцидни продукти

Намаляване на вредното
въздействие от прилагането на
химически препарати и от
консумация на замърсени храни и
води.

Регламент .178/2002 на ЕС
Директива
89/397
официеалния
контрол
хранителните продукти

за
на

Директива 93/43 за хигиенните
изисквания към хранителните
продукти
Директива
79/112
за
означаването и етикетите на
храните

8.6.1 Връзка на Програмата за развитие на селските райони с екологичните цели на
национално и международно ниво

Връзката между екологичните цели и целите на ПРСР е дадена в таблица 8.6.2. За
доказване на тази връзка в таблица 8.6.3. е дадена връзката между отделните мерки и
екологичното законодателсто на Европейско и национално ниво
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Защита на застрашени видове и хабитати, съхранение на уникални
екосистеми и разумно използване на природните ресурси

-/0

~

~

+

Спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 година
Възстановяване на разрушени местообитания
Намаляване на опасностите за екосистемата, човешкото здраве и
качеството на живот, произтичащи от атмосферните емисии

-/0
-/0

~
~

~
~

+
+

+

+

+

Спазване на ангажиментите по РКОНИК, Протокола от Киото и
свързаните с тях международни и европейски договорености

+

+

+

+

+

Подобряване качеството на повърхностните и подземни води,
недопускане на наднормено замърсяване и ефективен контрол и
управление на водните екосистеми.

+

+

+

+

+

+

+

Опазване продуктивните и екологични функции на земите и
запазване характерът на земеползване, устойчивото управление на
земните ресурси.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Опазване на разнообразието и индивидуалността, на природното и
културно наследство
Намаляване на вредното въздействие от прилагането на химически
препарати и от консумация на замърсени храни и води.

+

+

+

~

Укрепване на
местното
развитие и
сътрудничество

Създаване на
възможности за
заетост в
селските райони

Подобряване на
качеството на
живот в селските
райони

Подкрепа за
адаптиране на
структурите в
горското
стопанство

Повишаване на
знанията и
подобряване на
човешкия
потенциал
Подкрепа на
устойчивото
управление на
земеделските
земи

Екологични цели

Преструктуриране
и модернизиране
на
технологичната
база и
Подкрепа за
адаптиране на
структурата на
стопанствата

Таблица 8.6.2.Връзка между целите на Програмата и екологичните цели
2.Опазване на природните 3. Подобряване на качеството на
1. Развитие на конкурентно
земеделие и горско стопанство и
ресурси и защита на
живот и насърчаване на
Цели на ПРСР
основан на иновации хранително- околната среда в селските
възможностите за заетост в
преработвателен сектор
райони
селските райони

+

~
-/+

+

Легенда:
+ има връзка между ПРСР с екологичните цели
- няма връзка между ПРСР с екологичните цели
-/0 между целите няма връзка или има отрицателна връзка (противоречие)
+/- има и положителни и отрицателни връзки между планиранит е дейности и екологичните цели
~
непряка връзка между целите

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Таблица 8.6.3. Връзка между мерките на Програмата за развитие на селските райони
и европейското и българско законодателства
Мерки
Код
ЕС директиви
Българско законодателство
121

Директиви
97/11/EEC
ОВОС

и

85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
изм.Д.В..3/ 2006)

Директива 2000/60/EC за водите

Закон за водите(Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)

Директива 80/68/EEC защита на
за проучване,
подз. води от замърсяване с Наредба №1
опасни вещества, изм. от ползване и опазване на подз.
води(Д.В.57/.2000 и 64 /2000)
91/692/ЕЕС
Директива 91/676/EEC защита на
водите от замърсяване с нитрати Наредба №2 за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от
от земеделски източници
земеделски източници (Д.В.87/2000)
Директива 96/61/EC интегрирано
предотвратяване и контрол на ЗООС Д.В.(91/.2002, изм
30/2006)
замърсяването
Директива 96/62/EC управление
и оценка на качеството на З-н за чистотата на атм.въздух (Д.В.
атмосферния въздух
45/1996 и 95/.2005)

Модернизиране на земеделските
стопанства

Директива 98/8/EC пускане на
пазара на биоцидни продукти
З-н за защита от вредното
въздействие
на
химичните
Директива 2003/67/ЕС схема за вещества, препарати и продукти
търговия с квоти за емисии на (Д.В.10/.2000 и 114/2003)
парникови газове в рамките на
Общността
Закон за енергетиката (Д.В.
107/2003)
ЕС стратегия за биогорива
План на ЕС за действие по
биомаса
Закон за енергийната ефективност
(Д.В.18/2004)
Директива 2001/77/EC
поощряването
на електричество, произвеждано
от ВЕИ на вътрешния пазар на
електричество.
Директива
2006/32/EC
енергийна
ефективност
крайния
потребител
енергийните услуги
122

Подобряване
на
стойност на горите

икономическата

за
на
и

79/409/EEC за съх ранение на З-н за биологичнотго разнообразие
дивите птици
(Д.В.77/2002, изм.Д.В.88/2005)
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

З-н за защитените територии (Д.В.
92/43/EEC 133/1998, изм.Д.В.28/2005)
природните
на дивата

106

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

123

761/2001(EO)
схема
на Наредба НСУОСО(Д.В. 26/2003)
Общността за управление и одит
на околната среда (EMAS).
Директиви
97/11/EEC
ОВОС

85/337/EEC,
2003/35:ЕС за Наредба за условията и реда за
извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
изм.Д.В..3/ 2006)
Директива 96/61/EC интегрирано
предотвратяване и контрол на ЗООС (Д.В. 91/.2002, изм
30/2006)
замърсяването
и

ЕС стратегия за биогорива
План на ЕС за действие по Закон за
107/2003)
биомаса

Добавяне на стойност към земеделски и
горски продукти

енергетиката

(Д.В.

Директива 2001/77/EC
Закон за енергийната ефективност
поощряването
на електричество, произвеждано (Д.В.18/2004)
от ВЕИ на вътрешния пазар на
електричество
Директива
2006/32/EC
енергийна
ефективност
крайния
потребител
енергийните услуги
124

Регламент .178/2002 на ЕС
Директива
89/397
официеалния
контрол
хранителните продукти

Сътрудничество за разработване на нови
продукти, процеси и технологии в
земеделието,
хранителната
промишленост и горския сектор

за
на
и

за
на

Директива 93/43 за хигиенните
изисквания към хранителните
продукти

125

Директива
79/112
за
означаването и етикетите на
храните
Директиви
85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
97/11/EEC и 2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
изм.Д.В..3/ 2006)
ОВОС
Директива 2000/60/EC за водите

Подобряване
и
развитие
на
инфраструктура, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите

Закон за водите (Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)

Директива 79/409/EEC за съх
З-н за биологичнотго разнообразие
ранение на дивите птици
(Д.В.77/2002, изм.Д.В.88/2005)
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

Възстановяване
на
земеделския
производствен потенциал, разрушен от
природни бедствия и въвеждане на
подходящи превантивни дейности

Закон за храните Д.В. .90/1999,
изм.-Д.В..102/2003

126

Директиви
97/11/EEC
ОВОС

и

92/43/EEC З-н за защитените територии (Д.В.
природните 133/1998, изм.Д.В.28/2005)
на дивата

85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
изм.Д.В..3/ 2006)

Директива 2000/60/EC за водите

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

Закон за води (Д.В. 67/27.1999, изм.
Д.В.65/2006)
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131
Подпомагане на фермерите да се
приспособят
към
нарастващите
изисквания по стандартите, произтичащи
от законодателството на Общността

Директива
97/11/EEC
ОВОС

и

85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
изм.Д.В..3/ 2006)

Директива 91/676/EEC защита на Наредба №2 за опазване на водите
водите от замърсяване с нитрати от замърсяване с нитрати от
от земеделски източници
земеделски източници (Д.В.87/2000)
141

Директива
97/11/EEC
ОВОС

и

85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
изм.Д.В..3/ 2006)

Директива 2000/60/EC за водите

Закон за водите(Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)

Директива 80/68/EEC защита на
за проучване,
подз. води от замърсяване с Наредба №1
опасни вещества, изм. от ползване и опазване на подз.
води(Д.В.57/.2000 и 64 /2000)
91/692/ЕЕС
Подпомагане на полу-пазарни стопанства
в процес на преструктуриране

Директива 91/676/EEC защита на
водите от замърсяване с нитрати Наредба №2 за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от
от земеделски източници
земеделски източници (Д.В.87/2000)
Директива 96/61/EC интегрирано
предотвратяване и контрол на ЗООС
Д.В.( 91/.2002 изм.30/2006)
замърсяването

142

Директива 98/8/EC пускане на
З-н за защита от вредното
пазара на биоцидни продукти
въздействие
на
химичните
вещества, препарати и продукти
Д.В.10/.2000, изм. 114/2003
Директива
85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
97/11/EEC и 2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
ОВОС
изм.Д.В..3/ 2006)
Директива 2000/60/EC за водите

Подпомагане създаването
производители

на

Закон за водите(Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)

Директива 80/68/EEC защита на
за проучване,
подз. води от замърсяване с Наредба №1
опасни вещества, изм. от ползване и опазване на подз.
води(Д.В.57/.2000 и 64 /2000)
91/692/ЕЕС

групи

Директива 91/676/EEC защита на
водите от замърсяване с нитрати Наредба №2 за опазване на водите
от замърсяване с нитрати от
от земеделски източници
земеделски източници (Д.В.87/2000)
Ос 2
Плащания за природни ограничения на
фермери в планинските райони
Плащания на фермери в райони с
ограничения, различни от планинските
райони

211

Опазване против опустиняване

212

Опазване против опустиняване

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

Национална програма за действие
за устойчиво управление на земите
и
борба с опустиняването в България
Национална програма за действие
за устойчиво управление на земите
и
борба с опустиняването в България
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213

Директива 79/409/EEC за съх Закон
за
биологичното
ранение на дивите птици
разнообразие ДВ No 77/2002
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

Натура 2000 за земеделски земи

214

92/43/EEC Закон за защитените територии ДВ
природните 133/1998
на дивата

Директива 91/676/EEC защита на Наредба №2 за опазване на водите
водите от замърсяване с нитрати от замърсяване с нитрати от
земеделски източници (Д.В.87/2000)
от земеделски източници
Директива 2000/60/EC за водите

Закон за водите(Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)

Директива 79/409/EEC за съх
ранение на дивите птици
З-н за биологичнотго разнообразие
(Д.В.77/2002, изм.Д.В.88/2005)
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

Агроекологични плащания

92/43/EEC З-н за защитените територии (Д.В.
природните 133/1998, изм.Д.В.28/2005)
на дивата

Регламент
1782/2003
за
създаване на основните правила
на
схемите
за
директна
поддръжка в аграрната политика
и създаване на основни схеми за
поддръжка на фермерите

216

Непроизводствени инвестиции

Първоначално
залесяване
неземеделска земя

Регламент 2092/91 и 1804/99 за Наредба №22 за биологично
биологично производство в производство
на
растения,
селското стопанство
растителни продукти и храни от
растителен произход и неговото
означаване върху тях (Д.В. / 2003)
Директива 2000/60/EC за водите Закон за водите(Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)
Директива 79/409/EEC за съх
ранение на дивите птици
З-н за биологичнотго разнообразие
(Д.В.77/2002, изм.Д.В. 88/2005)
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

223

на

Наредба №35 за биологично
производство
на
животни,
животински продукти и храни от
животински произход и неговото
означаване върху тях (Д.В. / 2003

92/43/EEC З-н за защитените територии (Д.В.
природните 133/1998, изм.Д.В.28/2005)
на дивата

Директива 79/409/EEC за съх З-н за биологичнотго разнообразие
(Д.В.77/2002, изм.Д.В.88/2005)
ранение на дивите птици
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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природните
на дивата
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224

Плащания по Натура 2000 за гори

Директива 79/409/EEC за съх З-н за биологичнотго разнообразие
ранение на дивите птици
(Д.В.77/2002, изм.Д.В.88/2005)
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

226

Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности

З-н за защитените територии (Д.В.
92/43/EEC 133/1998, изм.Д.В.28/2005)
природните
на дивата

Директива 79/409/EEC за съх З-н за биологичнотго разнообразие
ранение на дивите птици
(Д.В.77/2002, изм.Д.В.88/2005)
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

З-н за защитените територии (Д.В.
92/43/EEC 133/1998, изм.Д.В.28/2005)
природните
на дивата

Ос 3
311

Директиви
97/11/EEC
ОВОС

и

85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
изм.Д.В..3/ 2006)

Директива 2000/60/EC за водите
Директива 98/8/EC пускане на
пазара на биоцидни продукти

Закон за водите(Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)

Директива 79/409/EEC за съх
ранение на дивите птици

Разнообразяване към неземеделски
дейности

Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна)

З-н за лова и опазване на дивеча
(Д.В. 78/2000);
рибовъдството
и
З-н
за
92/43/EEC аквакултурите (Д.В. 41/2001)
природните
на дивата З-н за защитените територии (Д.В.
133/1998, изм.Д.В.28/2005

ЕС стратегия за биогорива
План на ЕС за действие по Закон за енергетиката (Д.В.
биомаса
107/2003)
Закон за енергийната ефективност(
Директива 2001/77/EC
Д.В.18/2004)
поощряването
на електричество, произвеждано
от ВЕИ на вътрешния пазар на
електричество

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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312

ЕС стратегия за биогорива

Закон за
107/2003)

енергетиката

(Д.В.

План на ЕС за действие по Закон за енергийната ефективност
биомаса
(Д.В.18/2004)
Директива 2001/77/EC
поощряването
на електричество, произвеждано
от ВЕИ на вътрешния пазар на
електричество

Помощ за създаване и развитие на
неземеделски бизнес

313

Директива
2006/32/EC
за
енергийна
ефективност
на
крайния
потребител
и
енергийните услуги
Директиви
85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
97/11/EEC и 2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
ОВОС
изм.Д.В..3/ 2006)

Насърчаване на туристическите дейности

321

Основни услуги за икономиката
населението на селските райони

Директива 2000/60/EC за водите

Закон за водите(Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)

ЕС стратегия за биогорива

Закон
за
107/2003)

енергетиката(Д.В.

Закон за енергийната ефективност
Директива 2001/77/EC
(Д.В.18/2004)
поощряването
на електричество, произвеждано
от ВЕИ на вътрешния пазар на
електричество

и

322

Директиви
97/11/EEC
ОВОС

и

85/337/EEC, Наредба за условията и реда за
2003/35:ЕС за извършване на ОВОС (ДВ 25/2003,
изм.Д.В..3/ 2006)

Директива 2000/60/EC за водите

Обновяване и развитие на селата

323

Директива 79/409/EEC за съх З-н за биологичнотго разнообразие
ранение на дивите птици
(Д.В.77/2002, изм.Д.В.88/2005)
Директива
съхранение на
местообитания и
флора и фауна

Опазване и подобряване на селското
наследство

Закон за водите (Д.В. 67/.1999 изм.
65/2006)
Наредба № 9 за качеството на
водата, предназначена за питейнобитови цели (Д.В. 30/2001)

92/43/EEC З-н за защитените територии (Д.В.
природните 133/1998, изм.Д.В.28/2005)
на дивата

Европейска културна конвенция/ Закон за културата Д.В. 50/1999г,
изм. Д.В..103/2005
1991
Наредба №17 Д.В...35/1979
Насърчаване на местното участие и
развиване на умения за изготвяне и
прилагане на местни стратегии за
развитие

341

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Лидер
Прилагане
развитие

на

местни

стратегии

за 41

Сътрудничество

421

Управление и текущи разходи на МИГ, 431
придобиване на умения и съживяване на
територията

Таблица 8.6.4. Приложимост на дейностите по приложение 2 на Закона за опазване на
околната среда, изм.Д.В.,бр.77 от 2005 г. към мерките от ПРСР
Списък на дейностите по приложение 2 на Закона за опазване на
Да/Не
околната среда, изм.Д.В.,бр.77 от 2005 г.
1.

Селско, горско и водно стопанство

а) комасация на селскостопански земи

Да

б) използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни селскостопански
цели

Да
Да

в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително капково напояване и
пресушаване на земи
г) първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята
д) интензивно животновъдство (проекти, невключени в Приложение 1)
е) интензивно развъждане на риба
ж) пресушаване на земи от морето
З) корекции на реки

Да –само за
залесяване
Да
Не
Не
Да

7.Хранителна промишленост (невключени в Приложение 1)
а) производство на растителни и животински масла и мазнини

Да

б) консервиране на растителни и животински продукти

Да

в) производство на млечни продукти

Да

г) производство на бира и малц

Не

д) производство на захарни изделия и сиропи

Да

е) кланици

Да

ж) промишлено производство на нишесте

Не

з) производство на рибно брашно и рибно масло

Не

и) производство на захар

Да

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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10. Инфраструктурни проекти

б) обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове
и паркинги;

Да
Да

д) строителство на пътища (невключени в приложение № 1)
к) строителство на вътрешни водни пътища (невключени в Приложение 1), канализационни
съоръжения и аварийни съоръжения срещу наводнения

Да

з) язовири и други съоръжения за събиране и съхранение на вода за продължителен период
от време (невключени в Прил.1)

Да

л) аквадукти

Да

м) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайморски съоръжения, които водят до
изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни
съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения

Да –за напояване

н) добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води (невключени в Прил.1)
о) проекти за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни (невключени в
приложение № 1).

Да
Не

11. Други инвестиционни предложения:
в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)
г) депа за утайки от пречиствателни станции

Да
Не

и) инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински
отпадъци (невключени в приложение № 1);

Да

к) цехове за разфасовка на продукти за растителна защита

Не

л) складове за съхранение на продукти за растителна защита

Да

12.Туризъм и отдих
в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи
дейности (невключени в приложение № 1);
(г) постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Таблица 8.6.5 Връзка на дейностите по приложение 2 на Закона за опазване на околната среда, изм.Д.В.,бр.77 от 2005 г. към мерките от ПРСР
Списък на Прил. № 2

121

122

123

124

125

1.Селско, горско и водно
стопанство
а) комасация на
селскостопански земи

126

131

141

211

212

Х

Х

213

214

221

223

X

X

224

225

226

311

313

321

322

323

341

X

X

X

Х

X

г) първично залесяване и
обезлесяване с цел промяна
на предназначението на
земята
д) интензивно
животновъдство (проекти,
невключени в Прил.1)

216

X

б) използване на
необработваеми или
полупустеещи земи за
интензивни селскостоп. цели
в) мелиоративни дейности в
селското стопанство, вкл.
капково напояване и
пресушаване на земи

142

X

X

з) Корекции на реки

Х

X

Х

7.Хранителна промишле
ност (невключени в Прил.1)
а)производство на
растителни и животински
масла и мазнини

Х

б)консервиране на
растителни и животински
продукти

X

в)производство на млечни
продукти

X

д) производство на захарни
изделия и сиропи

X

е) кланици

X

ж) производство на захар

X

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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10.Инфраструктурни
проекти
Х

б) обекти с обществено
предназначение,
включително строителство на
търговски
центрове
и
паркинги;
д) строителство на пътища
(невключени в приложение
№ 1)

Х

к) строителство на вътрешни
водни пътища (невключени в
Прил.1), канализационни
съоръжения и аварийни
съоръжения срещу
наводнения

X

з) язовири и други
съоръжения за събиране и
съхранение на вода за
продължителен период от
време (невключени в
Приложение 1)

X

л) аквадукти

X

м) крайбрежна дейност за
борба с ерозията и
крайморски съоръжения
които водят до изменение на
бреговата линия, като
изграждане на диги,
вълноломи и други защитни
съоръжения, с изключение на
ремонт и реконструкция на
тези съоръжения
н) добив на подземни води и
изкуствен оборот на
подземни води (невключени в
Прил.1)
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Х

Х

X

Х

X

X

Х

X

X

X

X

Х
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11. Други инвестиционни
предложения:
в) пречиствателни станции за
отпадъчни води (невключени
в приложение № 1)
и) инсталации за
обезвреждане или
оползотворяване на
животински трупове и
животински отпадъци
(невключени в приложение
№1
л) складове за съхранение
на продукти за растителна
защита

Х

Х

Х

Х

12.Туризъм и отдих
в) ваканционни селища,
хотелски комплекси извън
урбанизирани територии и
съпътстващи дейности
(невключени в приложение
№ 1);

Х

Х

(г) постоянни къмпинги и
места за паркиране на
каравани

Х

Х

Легенда: X означава, че има връзка между дейностите от Прил. 2 на Закона за опазване на околната среда, изм.Д.В.,бр.77 от 2005 г. към мерките от ПРСР
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8.7.

Оценка за вероятни значими въздействия на Програмата за развитие на селските
райони върху околната среда

8.7.1. Методология на оценката
В съответствие с изискванията на чл.3, запетайка 5, Оценителят е направил оценка на
въздействията върху околната среда, които са свързани с Програмата развитие на селските
райони.
Оценката е направена в две различни фази:
1) Оценка на въздействието на Програмата върху:


структурата на свързаните с програмата проекти или дейности.



Структурите/рамките на други свързани с плана планове и програми,



интегриране/свързване на въпроси за околната среда
референтност/значение по отношение на устойчиво развитие

със

специална

2) Оценка на въздействията върху околната среда, в резултат на отделна мярка и в случаи,
които повече се отнасят към отделна под-мярка или при изследване на свързани/подобни
случаи.
Всяка мярка е оценена по отношение на въздействията й върху следните фактори:
биоразнообразие, население, човешкото здраве, фауна, флора, почва, вода, въздух, климатични
фактори, материални придобивки, културно наследство, включително и архитектурно и
археологическо наследство, ландшафт.
Всяко едно въздействие е оценявано в съответствие с качествен мулти критериен подход, който
включва и вторични, кумулативни и синергични, кратко, средно и дългосрочни, постоянни и
временни, положителни и отрицателни въздействия и ефекти.
Степента на въздействие на дадена мярка от Програмата като цяло се определя от онази дейност
в нея, която има най-силно негативно въздействие, дори да е само една дейност от поредица от
други дейности с положително въздействие.
2. Характеристики на въздействията и на областта, която се предполага, че ще бъде засегната и по
специално по отношение на,
–вероятността, продължителността, честотата и обратимостта на ефектите/въздействията;
– кумулативната същност на въздействията;
–трансграничната същност на въздействията;
– рискове за човешкото здраве или околната среда (т.е. при инциденти);
– величината и пространственото разпространение на въздействията ( географско
разположение и размер на населението, което се очаква да бъде засегнато);
– значение и чувствителност/уязвимост на областта, която се очаква да бъде засегната, дължащи
се на:


специфични природни характеристики или културно наследство;



надхвърлени екологични качествени стандарти или ограничени стойности;



интензивно ползване на земята;
–

въздействията върху областите/ регионите или ладшафт, които са признати за
Национално, общностно или международно богатство със статут на защитени
зони.

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Легенда към матрицата
РЕЗУЛТАТ
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

КРИТЕРИИ

Изпълнението на мярката оказва положителни въздействия
Въздействието е много малко .
Изпълнението на мярката може да предизвика временни въздействия.
Изпълнението на мярката може да предизвика краткосрочни въздействия
Изпълнението на мярката може да предизвика вторични въздействия .
Изпълнението
на
мярката
може
да
предизвика
кумулативни
въздействия .
Изпълнението на мярката може да предизвика синергистични въздействия
Изпълнението на мярката може да предизвика вторични, кумулативни и
синергистични въздействия
Изпълнението на мярката може да предизвика значителни вторични,
кумулативни, синергитични, въздействия. Дейностите са строго съответни на
Директивите на ЕС за околната среда и българското екологично
законодателство.
Въздействието може да бъде премахнато чрез мерки за
смекчаване/компенсиране.
Мярка,
която
оказва
значителни,
средно
или
дългосрочни
временни/постоянни въздействия върху околната среда. Тук дейностите са
строго съответни на Директивите на ЕС за околната среда и българското
екологично законодателство. Въздействието може да бъде премахнато чрез
мерки за смекчаване/компенсиране.
Мярка, която оказва значителни и постоянни въздействия върху околната
среда. Тук дейностите са строго съответни на Директивите на ЕС за околната
среда и българското екологично законодателство. Въздействието не може да
бъде премахнато чрез мерки за смекчаване/компенсиране.

Оценка
0 = положително въздействие
От 1 до 7 – няма значително отрицателно въздействие
от 8 до10 - значително отрицателно въздействие

8.7.2 Оценка на мерките определени по приоритетните оси на Програмата за
развитие на селските райони по компоненти и фактори на околната среда
Регламент 1698/2005 на Европейския съвет за подкрепа на развитието на селските райони чрез
Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони /ЕСФРСР/ предлага пакет от
40 мерки (виж. Табл. 5.3. на Програмата) за постигане на Стратегическите цели на Общноста за
периода 2007-2013 години. България в своята Програма за развитие на селските райони предлага
да бъдат прилагани 32 мерки. За две от тях мярка 132 ”Подпомагане на фермерите, които
участват в схеми за качество на храните” и мярка 133 “Подпомагане на групи производители за
информационни и рекламни дейности за продукти, включени в схеми за качество на храните”
прилагането да започне от 2009 година и още не са разписани. За останалите 8 мерки от
Регламента, които няма да се прилагат, не са предвидени средства в Програмата и не са
разписвани.
Обект на оценка на въздействията от нас са общо 30 мерки от разписаните в Програмата за
развитие на селските райони. Мерките са разпределени в три оси съобразно приоритетите на
Общността. Определянето на въздействията е направено на базата на съществуващите познания
за състоянието на биоразнообразието (флората, фауната, хабитатите), почвите, водите, въздуха и
климата, здравния риск, населението, ландшафта и културното наследство, известните екологични
проблеми породени от земеделските и горско-стопанските дейности, както и на базата на
стандартна методика за оценка на въздействията.
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8.7.2. 1. Определяне на въздействията
Програмата за развитие на селските райони се очаква да има различна степен и посока на
въздействие върху компонентите на околната среда.
Съществени положителни и комплексни влияния ще се наблюдават в процеса на изпълнението на
програмата. Прилагането на мерките от трите оси ще допринесат за подобряване на качествата на
атмосферния въздух, климата, водите, почвите, биоразнообразието, ландшафта и културното
наследство и намаляване на здравния риск за населението. Независимо значителните
положителни влияния, осъществяването на ПРСР може да бъде съпроводено и с негативни
влияния върху околната среда. Най-чувствителният компонент, които неминуемо ще бъде засегнат
от прилагането на програмата е биологичното разнообразие. В повечето случаи значителното
отрицателно въздействие е свързано с определени дейности или допустими разходи в самите
мерки.
Изцяло положителен ефект върху почвите оказват 9 от мерките, по 4 от първа и втора оси и една
от трета. Четири от мерките нямат отношение към почвите. Прилагането на четиринадесет от тях
въздействат негативно, като могат да предизвикат предимно вторично въздействие, а при две от
мерките-кумулативно въздействие. Като цяло прилагането на ПРСР няма значително отрицателно
въздействие върху почвите и може да бъде предотвратено или намалено с помощта на
предложените в доклада т.8.8. мерки.
Оценката на повърхностните и подземните води показва, че при прилагането на девет от мерки от
ПРСР, по 4 от първа и втора оси и една от трета ос, ефектът върху околната среда е положителен.
Негативно въздействие макар и незначително може да се очаква от прилагането на 15 мерки,
предимно от първа ос, като изпълнението на 7 от мерките може да предизвика временни и
краткосрочни въздействия, 8 от тях- вторични въздействия. Прилагането на посочените в доклада
мерки ще спомогне за преодоляване на очакваните негативни въздействия и мерките могат да
бъдат прилагани.
Въздействието върху климата, което се очаква от дейностите, които ще бъдат извършвани с
прилагането на отделните мерки от Програмата, като цяло е с положителен ефект. При 19 от
мерките прилагането на ПРСР ще доведе до подобряване на климата в селските райони. Само при
две от мерките по първа ос се очаква много малко въздействие. Аналогично е положението и с
атмосферния въздух при оценката на които се установи, че само при четири от мерките може да
има незначително въздействие.
Програмата за развитие на селските райони позволява да се подобри значително качеството на
живот на населението в селските райони и намали здравния риск. Потенциален здравен риск е
възможен само при неспазване на изискванията на Регламент №1782/2003 анекси ІІІ и ІV при
прилагане на мярка № 121 “Модернизация на земеделските стопанства”, където изпълнението на
мярката може да предизвика краткосрочни въздействия.
Програмата за развитие на селските райони се очаква да има различна степен и посока на
въздействие върху биологичното разнообразие. За две от мерките бе определено, че прилагането
им няма връзка с биоразнообразието. Изцяло положителен ефект върху биоразнообразието се
очаква да има при прилагането на девет мерки от ПРСР – четири от тях са в Ос 2 и са свързани с
прилагането на агро-екологичните схеми и плащанията на земеделските и горски стопани за
НАТУРА 2000 и непроизводствени инвестиции; четири от позитивните мерки са в Ос 1 и са
свързани с подпомагането на млади фермери и ползването на консултантски услуги, както и
прилагането на стандартитге на Общността, което се очаква до допринесе в положителен аспект за
опазване на биологичното разнообразие; една мярка в Ос3 за опазване и подобряване на селското
наследство.. Тринадесет от мерките се очаква да имат отрицателно въздействие-кумулативно или
синергистично върху биологичното разнообразие,. 6 в Ос 1, 2 в Ос 2 и 5 в Ос 3, като в 3 от тях то е
значително. В повечето случаи значителното отрицателно въздействие е свързано с определени
дейности или допустими разходи в самите мерки. За останалите мерки, които се очаква да имат
значително отрицателно въздействие, съществуват възможности за подобряване съдържанието на
мерките чрез ограничаване на някои от дейностите, предлагане на смекчаващи дейности и
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прибавяне на нови дейности, които значително ще намалят въздействието върху биологичното
разнообразие.
Общо ПРСР се очаква да има различна степен и посока на въздействие върху биологичното
разнообразие. Действителен положителен елемент е потенциала, който всички мерки имат – да
допринесат за опазване на биологичното разнообразие. Този потенциал е най-добре разработен в
Ос 2 и до известна степен в Ос 3, но все още е много важно да се работи допълнително за
подобряване на мерките в Ос 1 в това отношение.
Екологичната оценка на мерките показва, че от общо оценявани 30 мерки, напълно
положително въздействие имат 9 мерки; с незначително въздействие в стойности от 1
до 7 по 10 степенната скала имат 18 мерки и значително отрицателно въздействие
имат само 3 мерки и то върху биоразнообразието и ландшафта.
8.7.2.2 Описание на въздействията

•

Коментари върху значителните отрицателни въздействия на мерките:

Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Създаването на нови трайни насаждения води до промяна на ползването на земята и загуба на
местообитания. Оборудването на пасища, свързано с поставяне на електрически огради води до
фрагментация на местообитания с висока природна стойност, като затрудняват свободното
придвижване на животни. . Закупуването, строежа или инсталирането на напоителни системи на
ниво земеделско стопанство е необходимо да бъде съпроводено с екологична оценка и
задължителен разрешителен режим за използване на води и воден обект ( ако водоизточника не е
“Напоителни системи”-ЕАД) с цел недопускане нарушаване на водния режим на водоизточника по
което и да е време на годината или до промяна на местообитанията или микроклимата. Тази
дейност може да доведе до разрушаване на местообитания или до влошаването им ако не са
налице ограничения по отношение на защитата от наводнения, както и по отношение прилагането
им в местообитания с висока природна стойност.
Мярка 125 “Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите”
Под-мярка “Горски пътища”
Ако не е внимателно планирана, системата от горски пътища може да предизвика разрушаване и
фрагментация на местообитания на местно равнище, но може да доведе и до по-значителни
въздействия на по-обширни територии, предизвикани от експлоатацията на горите в последствие:
безпокойство на животните от струпващите се хора в районите с вече прокарани пътища и от
горскостопанските дейности през размноителния период; промяна на структурата на горите;
промяна на водния режим и микроклимата в района.
Под-мярка “Управление на водите”
Напояване: откритата канална мрежа предизвиква фрагментация на местообитанията и
влошаване на качествата им на територии много по-големи, отколкото е територията на
осъществяване на дейността. Съществуващата напоителна инфраструктура е с капацитет да
напоява около 540,000 ха.. Националната стратегия за поливно земеделие (2001-2006) представя
други цифри за необходимите площи от земеделски земи, които се нуждаят от напояване.
Разликите в представените цифри не позволяват да се прецени действителното въздействие върху
биологичното разнообразие.Напояването като дейност има синергично и кумулаивно въздействие,
заедно с дейности, които се явяват външни по отношение на ПРСР – водочерпене за питейни
нужди, ползване на води за производствени нужди. По тази причина тази дейност трябва да бъде
планирана много внимателно, като се отчита икономията на ползване на водите и избягване
нарушението на водния баланс.
Отводняване: предизвиква загуба на местообитанията на всички таксономични групи от
биоразнообразието, която е необратима докато системата функционира; Не трябва да се прилага в
места включени в списъка на защитените територии и влажните зони, както и в места по НАТУРА
2000, тъй като е в противоречие със втората стратегичаска цел на Програмата и екологичните цели
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на Директиви 79/409 и 92/43, както и всички законови инструменти (национални и международни)
които си поставят за цел опазването на биологичното разнообразие и устойчивото ползване н
аресурсите, включително тези, свързани с промяната на климата и опустиняването. Да се прилага
дейността само за подпомагане на борбата с наводненията на територии непопадащи в границите
на цитираните по горе места.
Под-мярка “Консолидация на земите”
Не е предложена оптимална площ на земеделското стопанство, по отношение на нормалното и
конкурентноспособното опериране на земеделските стопанства. Това е важно тъйкато
окрупняването на земите има потенциално значително отрицателно въздействие върху
биологичното разнообразие и ландшафта.
Мярка 126 Възстановяване на земеделския производствен потенциал, разрушен от
природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни дейности
Мярката се очаква да има значително отрицателно въздействие върху компонентите на
биологичното разнообразие, по отношение предвидените дейности за коригиране на реките.
Според проучванията, свързани с изготвяне на Националния план за опазване на биологичното
разнообразие, корекциите на речните корита са довели до значителна загуба, както на биологични
видове, така и на цели екосистеми. Особено неблагоприятни в това отношение са дейности
свързани с промяна на естествените речни легла, изправяне на т.нар. старици, бетонирането на
речните брегове и речното дъно Мярката включа изграждането на водозадържащи съоръжения
(ретензионни язовири) като една от целите за превантивна дейност, Мярката се очаква да има
значително отрицателно въздействие върху компонентите на биологичното разнообразие, по
отношение предвидените дейности за коригиране на реките. Според проучванията, свързани с
изготвяне на Националния план за опазване на биологичното разнообразие, корекциите на речните
корита са довели до значителна загуба, както на биологични видове, така и на цели екосистеми.
Особено неблагоприятни в това отношение са дейности свързани с промяна на естествените речни
легла, изправяне на т.нар. старицибез да я включва по-нататък в допустимите разходи. Един от
основните проблеми, водещ до приливни вълни и наводнения, а именно изсичането на горите в
горните течения на реките не е засегнат от мярката. Горите имат основна водозадържаща и
водорегулираща роля в планините и изсичането им пряко води до ограничевене на естествения
контрол на наводненията. Без решаването на този проблем дейностите предвидени в мярката в
равнинните части няма да могат да постигнат дългосрочен и траен ефект. Предложените
смегчаващи и компенсиращи мерки са свързани с минимизиране на отрицателното въздействие на
тази мярка върху биологичното разнообразие, флората, фауната и местообитанията.
Мярка 311 “Разнообразяване на неземеделските дейности”
Има две дейности от общо 6, които предизвикват значително отрицателно влияние върху
биологичното разнообразие;
1) Строителство на сгради, съоръжения за къмпингуване и спорт върху открити пространства може
да доведе до:
- загуба и/или промяна и фрагментация на местообитанията. Особено чувствителни са тревните
местообитания (степи, влажни ливади, пасища, пасища с храсти) и бреговете на реките и влажните
зони;
- влошаване качествата на описаните по-горе местообитания поради концентриране на много хора
постоянно или повтарящо се във времето;
- увеличаване безпокойството на животни в зоните на строителство, поради постоянното
присъствие на хора, шум и др., през размножителния период или през периодите важни за почивка
на животните.
Особено чувствителни са защитените територии, зоните от НАТУРА 2000 и местообитанията с
висока природна стойност, които покриват малки участъци от земеделското стопанство или в малки
земеделски стопанства, които включват основно местообитания с висока природна стойност
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2) Създаване на условия за отдих и спорт имат отрицателно влияние подобно на описаното погоре; подобряване на условията води главно до увеличаване на безпокойството.
Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
Като цяло повечето от допустимите дейности допринасят непряко за опазване на природните
стойности на местно ниво.
Една от дейностите пешеходен туризъм, ориентиране и други спортни съоръжения (рафтинг, лов,
катерачество, езда, риболов); може да причини значително отрицателно въздействие върху
биологичното разнообразие; Тя води основно до увеличаване безпокойството на птиците, особено
катерачеството, лова и риболова, които лесно могат да доведат до изчезване на видовете на
местно ниво, особено на гнездещите върху скали грабливи птици (резултата от катерачеството) и
водолюбиви птици (поради риболова).
Увеличава се безпокойството на животните в районите на строителство, където има постоянно
присъствие на хора, шум и др. особено през гнездовия сезон или периодите когато животните си
почиват.
Изграждането на голф игрища води до загуба и/или промяна , както и до фрагментация на
местообитания. Особено чувствителни са тревните местообитания (степи, влажни ливади, пасища,
пасища с храсти) както и брегове на реки и влажни зони; особено чувствителни са също защитени
територии, места от НАТУРА 2000 и местообитания с висока природна стойност.
Мярка 322 “Обновяване и развитие на селата”
Две от дейностите в тази мярка водят до значително отрицателно въздействие върху биологичното
разнообразие – строителство на пътища и изграждане на водоснабдителни съоръжения по следния
начин:
Развитие на пътната мрежа - изграждането на асфалтови пътища води до разрушаване на
местообитания в локален линеен мащаб, както и до фрагментация на местообитанията, което води
до по-нататъшна изолация на популациите на влечуги и земноводни, както и на бозайници и някои
безгръбначни (охлюви). Пътищата са причина за директно избиване на животни, когато пресичат
пътищата. Ако нови пътища се планират неподходящо, те могат да разрушат колонии от животни,
ключови местообитания или находища на застрашени растителни видове. Най-чувствителни по
отношение на фрагментацията а защитените територии, местата от НАТУРА 2000, тревните
местообитания, малките равнинни гори и влажните зони.
Водоснабдяване – тази дейност в селските райони има кумулативно въздействие, заедно с
подмярка 125.3 върху водния баланс на водните екосистеми (реки, езера, блата, изкуствени
водоеми). Въздействието е върху значително по-голяма площ отколкото мястото, където дейността
се осъществява. Особено чувствителни са райони с ограничени водни ресурси и гъсто
разположени водоснабдителни системи, напоителни системи и системи за водоползване за
промишлени нужди, както и тези разположени в горните течения по отношение на защитени
територии и места от НАТУРА 2000.
Въпреки негативното влияние върху биологичното разнообразие, неприлагането на
инфраструктурните дейности (водоснабдяване, канализация, напояване) ще доведат до
значителен здравен риск за населението от лошо качество на питейната вода и влошаване на
качеството на живот в селските райони. При ефективно управление на водните ресурси, което ще
бъде осъществено с басейновите планове за управление, водите използвани за водоснабдяване и
напояване няма да доведат до нарушаване на водния баланс на водните екосистеми (реки, езера,
изкуствени водоеми).,
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Таблица 8.7.1. Матрица за оценка

Мерки

Код

1

2

Биоразнообразие

Флора Фауна Хабитати

Културно
Повърхностни
Здравен
и подземни Въздух Климат Отпадъци
Население Ландшафт наследств Почви
риск
о
води

3

4

5

6

7

8

9

9

11

12

13

14

Професионално
обучение
и
информационни
дейности,
включително разпространяване на
научни познания и иновативни 111
практики за заетите в земеделието,
хранителната промишленост
и
горите

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Създаване на стопанства на млади
112
фермери

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

Консултантски услуги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

7

8

8

3

0

5

n.a.

4

4

1

0

2

1

1

2

0

0

0

3

n.a.

4

3

0

0

1

123

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

3

124

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

0

4

4

4

5

0

0

4

n.a.

5

n.a.

n.a.

0

2

Ос 1

114

Модернизиране на земеделските
121
стопанства
Подобряване на икономическата
122
стойност на горите
Добавяне
на
стойност
към
земеделски и горски продукти
Сътрудничество за разработване на
нови
продукти,
процеси
и
технологии
в
земеделието,
хранителната промишленост и
горския сектор
Подобряване и развитие на
инфраструктура,
свързана
с
развитието и адаптацията на
земеделието и горите
Селскостопански пътища

125
125-1
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Горски пътища

125-2

7

7

7

8

0

0

4

n.a.

5

n.a.

n.a.

0

2

Управление на водата

125-3

9

8

8

9

n.a.

0

8

n.a.

Комасация на земята
Възстановяване
на
селскостопанския
производствен
потенциал, разрушен от природни
бедствия
и
въвеждане
на
подходящи превантивни дейности
Подпомагане на фермерите да се
приспособят към нарастващите
изисквания
по
стандартите,
произтичащи от законодателството
на Общността
Подпомагане
на
полу-пазарни
стопанства
в
процес
на
преструктуриране
Подпомагане създаването на групи
производители

125-4

7

7

7

8

n.a.

0

7

n.a.

5

4

n.a.

0

2

5

n.a.

n.a.

0

0

126

6

6

8

8

0

0

4

n.a.

3

2

n.a.

n.a.

1

131

0

0

0

0

0

0

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

141

5

4

4

5

1

0

5

n.a.

4

2

1

0

2

142

1

1

1

1

0

0

n.a.

n.a.

1

2

1

2

1

Плащания за природни ограничения
211
на фермерии в планинските райони

0

1

2

1

n.a.

0

0

n.a.

4

2

n.a.

n.a.

n.a.

Плащания на фермери в райони с
ограничения,
различни
от 212
планинските райони

0

1

2

1

n.a.

0

0

n.a.

4

2

n.a.

n.a.

n.a.

Натура 2000 за земеделски земи

213

0

Агроекологични плащания

214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Непроизводствени инвестиции

216

0

0

0

0

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

0

0

0

0

n.a.

223

1

2

4

4

n.a.

n.a.

4

n.a.

5

4

0

0

n.a.

224

0

0

0

0

0

n.a.

0

n.a.

0

0

0

0

n.a.

226

2

2

2

5

0

n.a.

4

n.a.

2

3

0

0

2

Ос 2

Първоначално
залесяване
неземеделска земя
Плащания по Натура 2000 за гори
Възстановяване на горския
потенциал и въвеждане на
превантивни дейности

на

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

124

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

Ос 3
Разнообразяване към неземеделски
дейности

311

Инвестиции в селски туризъм
311-1
Инвестиции
в
местно
311-2
занаятчийство

6

6

6

7

0

0

4

2

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

n.a.

0

Инвестиции за социализиране в
311-3
стопанството

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

Инвестиции в преработка и
директна продажба на продукти в 311-4
самото стопанство

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

Създаване на работилници за
поддръжка
и
ремонт
на
311-5
селскостопански машини и машини
за комунални услуги

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

2

2

1

2

0

0

1

1

2

3

4

4

7

7

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5

5

5

0

0

1

1

Възобновими източници на енергия

311-6

Помощ за създаване и развитие на
312
неземеделски бизнес
Насърчаване на туристическите
313
дейности
Основни услуги за икономиката и
321
населението в селските райони
Обновяване и развитие на селата

322

Опазване и подобряване на
323
селското наследство
Насърчаване на местното участие и
развиване на умения за изготвяне и
прилагане на местни стратегии за 341
развитие

1
n.a.

3
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

3

n.a.

2

3

2

n.a.

n.a.

n.a.

3

2

n.a.

n.a.

n.a.

2

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

1

n.a.

2

4

2

0

0

0

6

0

2

3

n.a.

n.a.

3

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

0

7

0

0

4

0

2

3

n.a.

n.a.

2

0

0

0

0

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

2

n.a.
1
n.a.
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Лидер
Прилагане на местни стратегии за
41
развитие
Сътрудничество
421
Управление и текущи разходи на
МИГ, придобиване на умения и
431
съживяване на територията

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a.

1

1

1

1

0

n.a

1

1

1

1

0

0
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8.7.3. Оценка на значителността на въздействие
Нарастващият брой на фермерите прилагащи добрите земеделски практики и сертифициращи
фермите си за биологично производство, както и задължителното спазване от останалите
земеделски производители на изискванията на Регламент 1782/2003 за спазване на стандартите на
Общността ще предизвика подобряване на качеството на околната среда, в частност по отношение
на водите, почвите, човешкото здраве, ландшафта и биоразнообразието.
Дейностите, извършвани с цел поддръжка и възстановяване на естествената околна среда ще
допринесат за гарантиране поддържането на привлекателния ландшафт и високата степен на
биологично разнообразие, а също и повишаването им в регионите, като по този начин те съществено
ще допринасят за повишаване на качеството на живот на гражданите в селските райони и ще
представляват стимул за привличане на инвестиции за развитие.
Съответните дейности от Програмата за развитие на селските райони ще допринесат за намаляване
на различията между страните - членки на ЕС, България и между отделните региони в България.
Независимо от значителните положителни влияния, които вече бяха споменати осъществяването на
ПРСР може да бъде съпроводено и с негативни влияния върху околната среда. Въпреки негативното
влияние върху биологичното разнообразие, неприлагането на инфраструктурните дейности
(водоснабдяване, канализация, напояване, пътища и др.) както и несъздаване на условия за отдих и
спорт, ще доведат до значителен здравен риск за населението и влошаване на качеството на живот
в селските райони. При ефективно управление на водните ресурси, което ще бъде осъществено с
басейновите планове за управление, водите използвани за водоснабдяване и напояване няма да
доведат до нарушаване на водния баланс на водните екосистеми (реки, езера, изкуствени водоеми).,
Тъй като Програмата за развитие на селските райони не предвижда мерки за намаляване на този
негативен ефект, се препоръчва прилагане на основни принципи и практики за смекчаване на
въздействието, като тези описани в точка 8.8.
8.8.
Мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните последствия от осъществяването на Програмата върху околната среда
Превантивните мерки за предотвратяване и минимизиране на възможните негативни ефекти и
потенциалните рискове за околната среда могат да съдържат няколко елемента, които да бъдат
изпълнявани на подходящ етап от изпълнението на Програмата за развитие на селските райони.
Изпълнението на Програмата може да бъде оптимизирано, чрез предложените принципи, практики и
мерки за смекчаване на ефектите, които следва да бъдат изпълняване по време прилагането на
конкретните мерки. За мерките от Програмата, чийто дейности оказват негативният ефект върху
компонентите на околната среда трябва:
•

Прилагане на нормативната уредба на европейско и национално ниво;

•

Използване на най - добрите налични технологии и прилагане на добрите земеделски и горски
практики;

•

Сертифициране на операциите по стандартите на ISO (ISO 9000, ISO 14000)

Мерките от ПРСР прилагането на които предизвикват значителен негативен ефект, са дадени и
анализирани в точка 8.7., а мненията на обществеността за очакваното въздействие на мерките са
дадени в точка 8.11. За намаляване на този негативен ефект от тяхното прилагане е необходимо
прилагането на следните превантивни мерки:
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Мярка 111 “Професионално обучение и информационни дейности, включително
разпространяване на научни познания и иновативни практики за заетите в земеделието,
хранителната промишленост и горите”
Следните тема на обучение се предлага задължително да залегнат в програмата на мярката:
• «Опазване на биологичното разнообразие: екологични изисквания на видовете и
местообитанията, зависещи от земеделски и горскостопански практики; разумно ползване на
природните ресурси; принципи на управление на НАТУРА 2000.»
• “Алтернативни възможности за оплзотворяване на оборския тор на стопаните занимаващи се с
животновъдство – производство на биогорива и др.”; Тази тема може да се включи в темата
«Технически аспекти» или в темата «Устойчиво управление на природните ресурси», като част от
стандартите и методите за управление на отпадъците.
Мярка 112 “Създаването на стопанства на млади фермери”
Препоръките за разрешаване на проблемните въпроси са както следва:
Целите интегрират и модернизацията на стопанството и опазването на природата, което в някои
случаи е несъвместимо и влиза в конфликт.

• Да се разпишат ясни изисквания към обработването на земята, отглеждането на животни или
преработката на хранителни продукти, както и да се засили връзката между създаването на нови
ферми и опазването на природата;
• Да залгенат конкетни екологични и природосъобразни параметри (включително по отношение на
биологичното разнообразие) в бизнес-плановете.
Мярка 114 “Консултантски услуги”
Счита се обаче, че качеството на консултантските услуги не е гарантирано и е възможно да
има такива консултации, които да водят до увреждане на природата тъй като не са ефективни
или екологосъобразни.
• Да се наложи разрешителен режим за предлагане на консултантски услуги;
• Консултантите също да преминат обучение, включващо всички екологични стандарти и
изисквания, включително НАТУРА 2000.
Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Препоръките за разрешаване на проблемните въпроси са както следва:
Създаването на нови трайни насаждения води до промяна на ползването на земята и загуба на
местообитания:
• Създаването на нови трайни насаждения може да е възможно само на мястото на обработваеми
земи и не трябва да се прилага на мястото на тревни местообитания (ливади, пасища, степи) или
влажни зони (терминът се използва както е дефиниран по Рамсарската Конвенция); При спазване
на горните препоръки да се стимулира създаването на трайни насаждения върху обработваеми
земи с наклон над 100 с цел предотвратяване на ерозията на почвата.
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Поставянето на електрически огради води до фрагментация на местообитания с висока
природна стойност, като затрудняват свободното придвижване на животни:
• Много по добре ще бъде да се насърчи използването на местна порода овчарско куче –
Каракачанското куче, което се ползва успешно за същите цели, но не води до разпокъсване на
местообитанията.
Закупуване, строеж или инсталиране на напоителни системи на ниво земеделско стопанство:

• Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС за
такива проекти, като се акцентира на управлението на биоразнообразието и управлението
на водите в съответствие с басейновите планове за управление.
Рехабилитация и изграждане на отводнителни съоръжения и малка инфраструктура за защита от
наводнения и ерозия на речните брегове на територията на земеделското стопанство:
• Необходимо е да се определят допустимите съоръжения и инфраструктура, както и терминът
“малка” що се отнася до инфаструктурата;

• Тези дейности да бъдат допустими само след оценка на въздействие върху околната среда
по реда на глава 6 от ЗООС и когато не водят до разрушаване на местообитания във
влажните зони или нарушаване на водния режим (ако съществува такава опасност, то да
се кандидатства за изграждане на места за задържане на водите в рамките на
стопанството, т.е. влажни зони, където да се задържат излишни водни количества);
• Да не се подпомагат отводнителни системи във влажни ливади или карстови райони, както и в
съседство с защитени влажни зони или места където се срещат застрашени видове растения и
животни; в такива територии да се прилагат агро-екологични схеми и те да бъдат управлявани с
цел опазване на природата;
Използване на възобновими източници на енергия:
• Да не се използват генно модифицирани организми за производство на биомаса
• Да не се превръщат пасища и ливади в полета за производство на биомаса.
Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти ”
Препоръките за разрешаване на проблемните въпроси са както следва:
• Подпомагането само на технологии, които не увреждат природата;
• Одобрението на материалните инвестиции да бъде свързано с въвеждането на еко-стандарти и
сертифициране.
Мярка 125 “Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите”
Общото мнение по отношение смекчаване на негативното въздействие на мярката върху околната
среда е следното: подпомагането да бъде насочено към подобряване на съществуващата
инфраструктура, особено що се касае за горските пътища; да не се разрушават пасища и ливади; да
не се подпомага изграждането на нови отводнителни системи, както и на нови горски пътища в
затворените басейни.

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

129

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

Под-мярка “Земеделски пътища”
1) Реконструкция и обновяване на земеделски пътища
Да се прилага смекчаваща мярка – изграждане на проходи за животни и ивица от растителност
покрай пътищата
2 ) Изграждане на земеделски пътища
Оценка случай по случай на базата на разработен въпросник. В случай че проекта ще въздейства
върху естествени или полуестествени местообитания не трябва да бъде финансиран и трябва се
изследва алтернативно трасе. За защитените територии и местата от НАТУРА 2000 оценката трябва
да се извършва в съответствие с чл. 6 на Директива 92/43
Смекчаващи мерки

•
•
•
•
•
•

Ивица от растителност край пътя
Използване на естествени материали при изграждането на пътища
Да не се изграждат нови пътища в (абсолютен респект от) защитените територии със стриктен
режим или в техните строго защитени зони съгласно плановете за управление, както и в строго
защитените части от НАТУРА 2000 местата, съгласно техните планове за управление;
Да не се изграждат нови пътища в (абсолютен респект от) степните местообитания;
Изграждане на пътища само в граничните части на тревни местообитания – пасища, ливади,
мери (да се избягва пресичането им);
Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие)
при изграждането на пътища в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично
разнообразие

Под-мярка “Горски пътища”
1) Реконструкция и обновяване на горски пътища
Смекчаващи мерки

•

Използване на естествени материали при реконструкцията и обновяването на пътища

2) Изграждане на нови пътища

•

Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от
ЗООС за изграждане на горски пътища. Изграждането им не е допустимо в стари гори и
затворени басейни с гори с висока природна стойност;

Препоръчително е да се прилагат следните смекчаващи мерки:

•
•
•
•
•

Ограничаване преминаването на хора;
Използване на естествени материали при изграждането на пътища;
Екологично планиране на пътищата съобразно топографията и ландшафта;
Абсолютен респект от микрохабитатите и старите дървета в горите, както и от местата за
гнездене и почивка на застрашени видове (грабливи птици, прилепи, едри бозайници)
Да не се изграждат нови пътища в (абсолютен респект от) защитените територии със стриктен
режим или в техните строго защитени зони съгласно плановете за управление, както и в строго
защитените части от НАТУРА 2000 местата, съгласно техните планове за управление;
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•

Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие)
при изграждането на пътища

Под-мярка “Управление на водите”
Значителното отрицателно въздействие на тази мярка е свързано с дейността на напоителните и
отводнителните системи.
Предлагаме следните смекчаващи мерки:
Напоителни системи
1. Нови напоителни системи
• Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие).
• Обосновка на техническите и икономическите ползи на бенефициента и социален ефект за
региона, когато се внася предложениет оза проект.
• Необходимостта от ново строителство на напоителни системи трябва да бъде основана в
съответствие с прилагането на нови технологии, които да осигуряват икономия на вода,
енергийна ефективност, и природосъобразни (предотвратяване на ерозията).

•
•
•
•
•

2. Реконструкция
Необходима е оценка каква част от напоителните системи е необходимо да бъде обект на
поправка или реконструкция, като част от обосновката;
Необходимостта от реконструкция трябва да бъде основана в съответствие с прилагането на
нови технологии, които да осигуряват икономия на вода, енергийна ефективност, и
природосъобразни (предотвратяване на ерозията)
Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие).
При внасянето на проекта трябва да се приложи обосновка на предложеното подобрение в
параметрите на системата и неговото въздействие върху околната среда;
Създаване на райони за задържане на водите (влажни зони!) с естествени характеристики
Да се изключи напоителната техника от мярката, тъй като тя се подпомага от мярка 121

3. Ремонтни работи
• При внасянето на проекта трябва да се приложи обосновка на ремонтните работи
Отводнителни системи
Не трябва да се прилага в места включени в списъка на защитените територии и влажните зони,
както и в места по НАТУРА 2000, както и на територии намиращи се във водосбора на такива обекти,
тъй като е в противоречие със втората стратегичаска цел на Програмата и екологичните цели на
Директиви 79/409 и 92/43, както и всички законови инструменти (национални и международни) които
си поставят за цел опазването на биологичното разнообразие и устойчивото ползване на ресурсите.
Прилагането на дейността е възможно само ако се предостави ясна обосновка на необходимостта,
мащаба и географския обхват (определени места, региони) заедно с ясна позиция по начина на по
който ще бъде избегнат конфликта със законовата база, спомената по-горе; Да се прилага дейността
само за подпомагане на борбата с наводненията на територии непопадащи в границите на
цитираните по горе места и техните водосборни области.
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Мярка 126 Възстановяване на земеделския производствен потенциал, разрушен от природни
бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни дейности
Значителното отрицателно въздействие на тази мярка е свързано с корекциите на речните корита.
Предлагаме следните смекчаващи мерки:

•

Корекции на речните корита, свързани с изправянето им, премахване на крайречна
растителност, бетониране на речните брегове и речното дъно не трябва да се разрешават в
защитени територии, места от НАТУРА 2000 и в горните течения на реките, предхождащи
такива територии;

•

Залесяване на речните брегове с местни видове дървета и храсти с цел поддържане на речните
брегове

В допълнение към тази мярка предлагаме:
¾ Да се разработи и предвиди създаването на влажни зони (ретензионни язивири) и
възстановяване на стари речни корита като превантивни мерки срещу наводнения при
високи води. Такива влажни зони трябва да се създават в заливните тераси на реките,
където естествено са съществували блата или мочурища или там където в миналото са
минавали естествените речни корита. От гледна точка на запазване характеристиките на
ландшафта и природните екосистеми тези територии за държащи високите води тряба да
бъдат с естествени брегове и дъна, като управлението на водите в тях може да се
осъществява и чрез шлюзове и подобни съоръжения.
¾ Да се предвиди възстановяване на изсечените през последните години гори в горните
поречия на реките, което е основна предпоставка за формиране на водните потоци и
регулиране на водните количества през годините.
Мярка 141 “Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране”
Препоръките за разрешаване на проблемните въпроси са както следва:
• Въвеждане на критерии за категоризиране на продукцията, съобразно нейната чистота,
прилаганите технологии и прилагане принципите на биологичното земеделие;
• Обучение на бенефициентите по отношение прилагането на екологични правила и норми.
Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделска земя”
Препоръките за разрешаване на проблемните въпроси са както следва:
• В обхвата на мярката, както и в съвместимостта с екологичните изисквания да залегне следният
текст: “Няма да бъде подпомагано залесяване на пасища и ливади в земеделския и горския фонд,
включително възникнали на мястото на изоставени земеделски земи през последните 10 години.”
Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
За да се намали отрицателното въздействие на мярката върху биологичното разнообразие се
предлагат следните смекчаващи мерки:
1) Строителство на сгради, съоръжения за къмпингуване и спорт върху открити пространства:
• Не се допускат нови строителства в (абсолютен респект от) местообитания с висока природна
стойност (степи, влажни ливади, пасища, пасища с храсти) и по бреговете на реки и влажни
зони - няма строителство в тези местообитания;
• - нови сгради се позволяват в защитени територии и места от НАТУРА 2000 само на
определени места, съгласно с техния план за управление; ако не са дефинирани труристически
зони, строго защитените части от защитените територии и местата от НАТУРА 2000 трябва да
се избягват;
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•
•
•

Необходима е (и екологична оценка в местата от НАТУРА 2000) за строителството.
- подпомагане на малки по мащаб съоръжения, които избягват концентрацията на много хора на
едно място
- подпомагане на съоръжение, направени от естествени материали

2) Създаване на условия за отдих и спорт
• да се подпомагат съоръжения и условия, които намаляват нивото на безпокойство (като
получакрити пътеки, укрития за наблюдаване наптици) и увеличават природната стойност на
района за туризъм
• да се подпомагат места за хранене на животни, къщички за птици
Предлагат се две алтернативи:
Алтернатива I
- да се подпомага фото-туризма и специализираният наблюдателен туризъм (за птици,
бозайници, пеперуди, растения) - този вид туризъм използва същите съоръжиния, описани погоре, също и скривалища и места за хранене (привличане на животни); резулаттът е
удоволствие от срещата с животните без това да бъде смъртоносно за самите животни.
Ограничения се поставят в този случай се поставят само за строго защитените части от
защитените територии и защитените зони от НАТУРА 2000. Очакваното в този случай
пдпомгане е обучание свързано с ключоните елементи на биоразнообразието на ниво земеделско
стопанство, изграждане и поддръжка на съоръжения и оранизиране на турове.
Алтернатива II
- да се подпомага фото-туризма и специализираният наблюдателен туризъм (за птици,
бозайници, пеперуди, растения) – както в алтернатива I
- няма ловен туризъм в (абсолютен респект от) защитени територии и защитени зони от
НАТУРА 2000
- земеделският стопанин трябва да бъде рагистриран като ловец и отстреляните животни не
трябва да надвишават индивидуалната му годишна квота, поставена по националното
законодателство
Мярка 312 “Помощ за създаване и развитие на неземеделския бизнес”
Препоръките за разрешаване на проблемните въпроси са както следва:
Поощрявани трябва да бъдат само дейности, които не увреждат и не разрушават природата и
се основават на безопасни и безотпадни технологии.
• Необходима е оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава 6 от ЗООС (и
екологична оценка в местата от НАТУРА 2000 по реда на Закона за биологично разнообразие).
Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
За да се намали отрицателното въздействие на мярката върху биологичното разнообразие в
дейност “Пешеходен туризъм, ориентиране
и други спортни съоръжения (рафтинг, лов,
катерачество, голф, езда, риболов, планинско колоездене)” се предлагат следните смекчаващи
мерки:
• Да се подпомагат съоръжения и условия, които намаляват нивото на безпокйство (като
полузакрити пътеки, укрития за наблюдаване на птици) и увеличават природната стойност на
района за туризъм
• Катерачество, голф и ловен туризъм да не се подпомагат в защитени територии и зони от
НАТУРА 2000 и около гнездовищата на скално гнездящи грабливи птици и черни щъркели.
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•
•
•

Риболовът в защитените територии и защитените зони от НАТУРА 2000 да е разрешен само в
зоните, определени от техните планове за управление; в случай на липса на план за управление
риболовът е разрешен в рамките на упоменатото в заповедта за обяваяване;
Да се подпомага фото-туризма и специализираният наблюдателен туризъм (за птици,
бозайници, пеперуди, растения)
При подготовка на нормативната и друга документация за прилагане на мярката да се включат
параметри за строителство, което да не допуска прекомерно, мащабно застрояване или
строителство на сгради с различна от местната архитектура.

Мярка 322 “Обновяване и развитие на селата”
Две дейности от тази мярка водят до значително отрицателно въздействие върху биологичното
разнообразие – строеж на пътища и изграждане на водоснабдителни системи:
За да се намали отрицателното въздействие на мярката върху биологичното разнообразие се
предлагат следните смекчаващи мерки:
Дейност – Строеж, реконструкция и обновяване на селски пътища;
1) Реконструкция и обновяване на пътищата между селищата;
- Изграждане на проходи за дребни животни и ивица от растителност покрай пътищата
- Да не се разширяват пътищата в защитени територии и защитени зони от НАТРА 2000
2) Строеж на селски пътища
- Изграждане на проходи за дребни животни и ивица от растителност покрай пътищата
- Консултации с обществеността
Водоснабдяване в рамките на дейността “Изграждане, реконструкция и обновяване на друга
инфраструктура в селищата (канализация, водоснабдяване, осветление" – смекчаващите мерки
трябва да бъдат свързани с намаляване потреблението на вода от водоизточниците:
- Да се подпомагат модерни технологии за ефективно и икономично ползване на водата, като
системи за събиране на дъждовни води и използването им за нужди различни от директната
консумация (поддържане на тоалетните, напояване на градини в частните домове, миене на
улиците, напояване на парковете и зелените площи);

8.9.

Мотиви за избор на разглежданите алтернативи за решаване на
екологичните проблеми на определените в Програмата мерки, предвид
изискванията за опазване на околната среда

Оценяваната Програма за развитие на селските райони не предлага алтернативи. Такива могат да
се търсят само за мерките със значителен негативен екологичен ефект върху околната среда.
Разгледани са три алтернативи
• сегашно състояние без прилагане на Програмата или нулева алтернатива;
• прилагане на мерките както са предложени в Програмата –І-ва алтернатива;
• прилагане на вариант на мерките с взети в предвид мероприятия за предотвратяване,

намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните въздействия
върху околната среда
Оценките са дадени в таблица 8.9.1.
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Таблица 8.9.1. Матрица за оценка на алтернативите
МЕРКИ

Алтернативи

Боиразно
образие

Флора Фауна

Здравен Насериск
ление

Почви Повърх.и Въздух Климат Отпадъ
Ланд Култ.
наследци
подземн
шафт
сдтво

121

125-1

125-2
125-3

125-4

126
311

313

322

и води

0

9

9

9

4

4

8

n.a.

6

5

3

0

4

I
II
0
I
II
0
I
II
0
I
II
0
I
II
0
I
II
0
I
II
0
I
II
0

6
0/5
7

7
0/5
8

8
0/5
8

3
1
1

0
1

5
0/5
5

n.a.
n.a.
n.a.

4
3
7

4
2
n.a.

1
0
n.a.

0
0
1

2
1
3

4
3
8

4
3
9

4
3
9

0
0
1

0
0
1

4
4
7

n.a.
n.a.
n.a.

5
5
7

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

0
0
1

2
2
3

7
3
8

7
3
7

7
3
7

0
0
n.a.

0
0
1

4
4
7

n.a.
n.a.
n.a.

5
5
7

n.a.
n.a.
6

n.a.
n.a.
n.a.

0
0
1

2
2
3

9
0/5
5

8
0/5
5

8
0/5
5

n.a.
n.a.

n.a.

0
0
2

8
5
7

n.a.
n.a.
n.a.

5
5
5

4
2
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

0
0
2

2
2
n.a.

7
4
9

7
4
9

7
4
9

n.a.
n.a.
7

0
0
7

7
5
9

n.a.
n.a.
n..a.

5
4
4

n.a.
n.a.
4

n.a.
n.a.
n.a.

0
0
n.a.

n.a.
n.a.
4

6
5
5

6
5
5

8
5
5

0
2
n.a.

0
2
4

4
5
5

n.a.
n.a
3

3
1
4

2
2
5

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

1
1
5

6
0/2
5

6
0/2
5

6
0/2
9

0
n.a.
n.a.

0
2
0

4
2
5

2
0
0

1
1
4

3
2
4

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

3
1
5

4
2
9

4
2
9

7
2
9

0
n.a.
n.a.

0
0
1

6
2
7

0
0
3

2
1
4

3
1
7

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

3
1
4

I

5

5

7

0

0

4

0

2

3

n.a.

n.a.

2

II

0/5

0/5

0/5

n.a.

0

0/4

0

0

3

n.a.

n.a.

1

Оценяващият екип разглежда нулевата алтернатива като неприемлива, тъй като това би допринесло
за засилване на съществуващите екологични проблеми в селското стопанство.
І-вата алтернатива, прилагането на мерките както са предложени в ПРСР и оказващи значителен
негативен ефект върху някои компоненти на околната среда, оценителите препоръчват да не бъде
прилагана, поради засилване на вредното въздействие върху съответния компонент.

ІІ-та алтернатива, която включва прилагане на вариант на мерки от ПРСР, отчитащ
съответните посочени в точка 8.8 мерки за предотвратяване и намаляване на вредното
въздействие върху околната среда, оценителите препоръчват да се приеме и вземе в
предвид при изготвяне на изискванията за прилагане на съответните мерки от Програмата
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8.10. Описание на предвидените мерки относно мониторинга в съответствие с чл. 10 на
Директивата за стратегическа оценка и чл.86.ал.3 т. .9 на ЗООС
Наблюдението и оценката ще се основават на насоките дадени в Общата рамка за наблюдение и
оценка (ОРНО) и ще отчитат напредъка в прилагането на Програмата чрез индикаторите за
договорирани средства, за изпълнени дейностти/проекти, за постигнатите резултати и дългосрочно
въздействие на Програмата.
Наблюдението ще събира информация за договорените средства, за реализираните дейности и
инвестиции като ще се следят общите индикатори изисквани по ОРНО, както и допълнителни
индикатори специфични за ПРСР.
Създадените при САПАРД системи за наблюдение и оценка ще бъдат разширени и променени за
нуждите на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.. Това ще бъде резултат от поголямата стратегическа насоченост на ОРНО и на по-големия брой мерки по ПРСР. Отдел “ПКНО”
към Дирекция “РСР” ще продължи да събира, с помощта на Разплащателната агенция, оперативни
данни за напредъка в прилагането на мерките и проектите [използвайки финансови и физически
индикатори] включващи данни за икономическото състояние на бенефициентите. В основа на
резултатите от предварителната оценка и с помощта на дейностите по текущата оценка отделът ще
събира информация относно индикаторите за текущото социално-икономическо положение в
секторите обхванати по Програмата, включително данни за икономическото развитие на отделните
сектори в национален план, в регионален план, както и данни за развитието на селските райони.
Източниците на тези данни ще включват анализите на дирекция “Агростатистика” към МЗГ [от
системата за наблюдение на стопанствата Farm Accountancy Data Network] и Националния
статистически институт. Информацията от системата за наблюдение на стопанствата ще помогне да
се оценят резултатите от помощта по ПРСР за земеделските производители. Информацията от НСИ
за социално-икономическата ситуация в селските райони ще бъде допълвана от изследвания
финансирани в рамките на текущата оценка. Като резултат, Дирекция РСР ще може да изгради база
данни за селските райони обхващаща ключови статистически данни: като обхват на селските райони
[% от територията; % от населението на страната; гъстота на населението в селските райони],
брутна добавена стойност в селските райони, % безработица в селските райони, % заети в
земеделието, % заети в преработвателния сектор, % заети в сектора на услугите, образователно
ниво и възрастова структура на селското население, % обработваема площ, % горски площи, %
естествени зони, % постоянни култури и пасища, и т.н. Тези характеристики следва да бъдат
специфицирани и за не облагодетелстваните райони. Отдел “ПКНО” към Дирекция “РСР” ще
разшири обхвата на системата за наблюдение с оглед набиране на данни за паралелни програми за
развитие – включително информация за наблюдение/оценка на прилагането на оперативните
програми финансирани по Структурните фондове на ЕС – Конкурентноспособност на икономиката
[Министерство на икономиката]; Околна среда [Министерство на околната среда и водите]; Човешки
ресурси [Министерство на труда]; регионално развитие [Министерство на регионалното развитие],
Транспортна инфраструктура [Министерство на транспорта]. Инвестициите по тези програми ще
въздействат върху селската икономика и селските райони и трябва да се вземат предвид при
управлението на ПРСР.
В рамките на междинната оценка и на възможните нейни актуализации ще се събира информация за
резултатите и въздействието на Програмата въз основа на индикаторите и въпросите за оценка
заложени в ОРНО.
В резултат от системата за наблюдение и оценка ще се осигурява подходяща информация на
българските власти, които ще могат да вземат управленски решения на базата на трите основни
типа анализ заложени в насоките на ЕК за наблюдение и оценка: сравнителен анализ на
състоянието на бенефициентите преди и след тяхното подпомагане по ПРСР; сравнителен анализ
между бенефициентите и останалите субекти от даден сектор, които не са били подпомогнати;
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териториален сравнителен анализ на социално- икономическото развитие в отделните региони на
страната. Системата ще даде възможност на българските власти да докладват на ЕК относно
индикаторите за въздействие заложени в ОРНО, както и за допълнителните индикатори отразяващи
специфичните цели на ПРСР.
В Националния стратегически План е заложена система от индикатори, включително такива за
резултатите и въздействието на Програмата за развитие на селските райони, базови индикатори по
отношение на текущото положение и целите, както и допълнителни индикатори, отразяващи
спецификата на страната. Списъкът с индикатори и тяхното въздействие е даден в таблица 20 на т.
7.3.2. на Глава 7 от Доклада.
8.11. Резултати от консултациите
Обществено участие и консултации
Консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица са неразделна част от ЕО,
съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми (ДВ,
бр.57/02.07.2004, изм. и доп. бр.3/10.01.2006г.) Осъществяването на обществени консултации в
рамките на процеса на ЕО бе проведено в съответствие със схемата за провеждане на консултации
с компетентния орган дирекция “Превантивна дейност” в МОСВ и с обществеността по отношение на
ЕО на Програмата за развитие на селските райони (приложена като Приложение 8.6).
Мнението на работната група, обществеността, заинтересованите страни и трети лица по отношение
на предложените в Програмата за развитие на селските райони приоритети и мерки се извърши чрез
приорититзацията им. Чрез тези консултации се оценяват приоритетите и тяхното съответствие с
дейностите на Програмата
За целта консултативен документ (въпросник – Приложение 8.7.) бе раздаден на работната група за
писменни становища и бе публикуван на интернет страницата на МЗГ за широката общественост .
Чрез попълване на приложения към документа “ВЪПРОСНИК” и таблиците към него, работната
група, обществеността, заинтересованите страни и трети лица изразиха своето мнение за
целесъобразността от прилагане на мерките по отношение на опазване на околната среда. Също
така анкетираните направиха препоръки към отделните мерки с цел подобряване ефекта от тяхното
прилагане и недопускане на вредно въздействие върху околната среда. Всички оценки и препоръки
на анкетираните от въпросниците са дадени в приложение 8.9., като отделни препоръки са взети
предвид в текста на т.8.8.- за мерки за предотвратяване, намаляване и отстраняване на
неблатоприятните последствия от осъществяване на Програмата. Анализ на оценката от анкетите е
даден по-долу.
За оценка на взаимната зависимост на основните приоритети на НСПРСР и Програмата за развитие
на селските райони и техните цели с основните екологични цели е разработена и предложена
матрица.
Оценка от работната група и обществеността
В съответствие с член 6 от Регламент на Съвета (EC) No 1698/2005, и член 2г (т.4) от Закона за
подпомагане на земеделските производители, е създадена консултативната работна група за
изготвяне на програмните документи за развитие на селските райони през периода 2007-2013.
Работната група включва експерти от държавната администрация, представители на социално
икономически партньори, местни органи, научни организации, професионални съюзи,
неправителствени организации и браншови асоциации, които активно участваха в работата на
Комитета по наблюдение по САПАРД, като по този начин са спазени принципите на партньорство и
сътрудничество с всички социално-икономически партньори.
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Партньорството се провежда на няколко нива:
• На ниво Национален Стратегически План за развитие на селските райони
• На ниво ПРСР
В периода Юли - Август 2006 обособените работни групи за изработване на мерките от ПРСР бяха
създадени със заповеди на Министъра на ЗГ (7 работни групи за мерките по ос 1, 2 работни групи за
мерките по ос II , една работна група за мерките по ос III и една работна група по мерките от ос IV и
“Лидер”). Като членове на работните групи са включени представители на държавни организации,
неправителствени организации, професионални и други организациии в рамките на съответните
мерки, както и експерти от дирекциите на МЗГ и от Разплащателната агенция. След изработване на
текста на мерките работните групи са отговорни за изготвянето на наредбите за прилагане на
мерките.
Работните под-групи по приоритетните оси имаха няколко срещи за обсъждане текстовете на
отделните мерки. До началото на м.ноември 2006г. Работните под-групи по приоритетна ос 1
проведоха две срещи, по ос 3 проведоха три срещи и по ос 4 (Лидер) проведоха 5 срещи.
Подробен списъкът на партньорските организации, с които са консултирани Програмните документи
в процеса на тяхната подготовка, е представен в Приложение 8.8.
Резултати от консултациите
Резюме от резултатите на проведените консултации за Програмните документи за развитие на
селските райони - срещи, дати, коментари/становища и степента на отразяването им са представени
в Приложение 8.8.
Всички писмени становища, получени в процеса на консултациите, се съхраняват в архива на
Управляващия орган на ПРСР и повечето от тях са взети в предвид при разработване на мерките
към Програмата за развитие на селските райони.
При разглеждане на Доклада за ЕО – Предварителна оценка на Българската Програма за развитие
на селските райони 2007- 2013, съфинансирана от Европейския Земеделски фонд за развитие на
селските райони бяха направени препоръки за допълнения и корекции от дирекция „ УО” към МОСВ
на частта, касаеща фактор „ отпадъци”. Всички забележки са взети предвид при окончателната
редакция на доклада.
Анкетно проучване
Анкетираните с въпросника членове на работната група и обществеността извършиха оценка на
взаимната зависимост на основните приоритети на НСПРСР и Програмата за развитие на селските
райони и техните цели с основните екологични цели , която оценка беше извършена и от експертите
по екологичната оценка, които попълниха същата корелационна матрица.
Стойностите бяха изчислени в резултат на 18 оценки, получени от анкетираните и са дадени в
таблица 8.11.1. Стойностите в таблицата отразяват броя на участниците в анкетата, които са
застъпили съответните становища, а именно наличие или отсъствие на връзка на мерките с
екологичните цели. Сумата от отрицателните и положителните становища не винаги отговаря на
общия брой анкетирани, тъй като в някои от случаите анкетираните не са давали никакъв отговор.
От таблицата се вижда, че 76% от анкетираните считат, че има взаимовръзка между екологичните
цели и целите на ОС 1 на ПРСР, а 24%, че такава връзка липсва. По отношение на Ос 2 и Ос 3
мнението за наличие на такава е съответно 78% и 70% и за липсата на връзка съответно 22% и
30%. (фиг. 8.11.1)
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Таблица 8.11.1.
Цели на ПРСР

Екологични цели

1. Развитие на конкурентно земеделие и горско
стопанство и основан на иновации хранителнопреработвателен сектор
Преструктуриране
и модернизиране
на технологичната
база и
насърчаване на
иновациите
да
не

2.Опазване на природните
ресурси и защита на
околната среда в селските
райони

Подкрепа за
адаптиране на
структурата на
стопанствата

Повишаване
на знанията и
подобряване
на човешкия
потенциал

Подкрепа на
устойчивото
управление на
земеделските
земи

да

да

да

не

не

не

Подкрепа за
адаптиране
на
структурите в
горското
стопанство
да
не

3. Подобряване на качеството на живот и

насърчаване на възможностите за заетост в
селските райони
Подобряване
на качеството
на живот в
селските
райони

Създаване на
възможности
за заетост в
селските
райони

да

да

не

не

Укрепване на
местното
развитие и
сътрудничеств
о
да
не

Защита на застрашените
видове и месдтообитания,
запазване на уникални
екосистеми и разумно
използване на природните
ресурси
Спиране загубата на
биологично разнообразие до
2010 год.

11

5

10

5

16

1

15

1

12

1

10

4

14

2

16

1

10

5

8

8

11

5

17

1

13

3

8

6

9

6

12

4

Възстановяване на разрушени
местообитания

6

8

10

4

11

5

12

6

12

4

8

7

12

4

12

4

Намаляване на опасностите
за екосистемата, човешкото
здраве и качеството на живот,
произтичащи от атмосферните
емисии

16

1

11

4

10

4

11

4

8

3

12

3

7

7

7

6

Спазване на ангажиментите
по РКОНИК, Протокола от
Киото и свързаните с тях
международни и европейски
договорености

12

2

9

4

8

5

12

1

10

1

6

6

5

6

5

7
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Подобряване качеството на
повърхностните и подземни
води,
недопускане на
наднормено замърсяване и
ефективен
контрол
и
управление
на
водните
екосистеми.
Опазване продуктивните и
екологични функции на земите
и запазване характерът на
земеползване, устойчивото
управление на земните
ресурси.

16

1

11

5

12

3

17

0

8

6

15

3

6

9

12

4

15

1

15

1

15

2

17

0

10

6

14

2

12

3

12

4

Опазване на разнообразието
и
индивидуалността,
на
природното
и
културно
наследство

8

6

10

5

15

1

9

6

9

5

16

1

14

2

14

3

Намаляване на вредното
въздействие от прилагането
на химически препарати и от
консумация на замърсени
храни и води.
Сума по оси и стратегически
подцели
От цялата програмата в %

16

1

13

3

15

2

15

2

7

8

10

4

5

8

11

5

110

30

97

39

113

28

125

21

89

37

99

36

84

47

101

38

10

2,7

8,8

3,5

10

2,5

11

1,9

8,3

3,4

9

3,3

7,9

4,3

9,2

3,5

78

22

71

29

80

20

86

14

71

29

73

27

64

36

73

27

От стратегическата подцел в
%
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Сравняването на оценките на работната група и широката общественост с тези на експертите по
екологичната оценка (таблица 8.6.2.) показва различия по отношене на оценката на ОС 2 и Ос 3.
Според експертиге липса на връзка между ПРСР с екологичните цели или наличието на
отрицателна връзка има само в Ос 1, докато при анкетираните липсата на връзка е показана и в
ОС2 и Ос3, Като в последната тя е най- голяма.
По наше мнение това разминаване в оценката се дължи на неправилното тълкуване от
анкетираните на екологичните цели, които нямат отношение към дадената подцел на ПРСР
като отрицателна връзка, а не като липса на такава.
Мнението на анкетираните по въпроса за въздействието върху околната среда от прилагане на
Програмата по отделни мерки е дадено в таблица 8.11.2.
Таблица 8.11.2. Мнението на анкетираните по въпроса за въздействието
върху околната среда от прилагане на Програмата по отделни мерки
Оценка

5

Професионално обучение и
информационни дейностии

4

3

2

7

8

2

4

4

7

5

8

4

1

14

2

3

4

6

4

3

8

3

2

3

5

1

3

3

8

2

4

Възстановяване на земеделския
производствен потенциал, разрушен
от природни бедствия и въвеждане на
подходящи превантивни дейности

5

6

2

2

Подпомагане на фермерите да се
приспособят
към
нарастващите
изисквания
по
стандартите,
произтичащи от законодателството
на Общността

4

10

3

Подпомагане
на
стопанства
в
преструктуриране

3

5

5

2

3

6

4

1

Подпомагане създаването на
стопанства на млади фермери
Използване на консултантски услуги
от фермери и собственици и/или
ползватели на гори (2010-2013)
Модернизиране на земеделскит
е стопанства
Подобряване на
стойност на горите

икономическата

Добавяне на стойност към земеделски
и горски продукти
Сътрудничество за разработване на
нови продукти, процеси и технологии в
земеделието,
хранителната
промишленост и горския сектор
Подобряване
и
развитие
на
инфраструктура,
свързана
с
развитието и адаптацията на
земеделието и горите

полу-пазарни
процес
на

Подпомагане създаването на групи
производители

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

142

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

Плащания за природни ограничения
на фермери в планинските райони
Плащания на фермери в райони с
ограничения, различни от планинските
райони
Натура 2000 за земеделски земи
Агроекологични плащания
Непроизводствени инвестиции
Първоначално
залесяване
неземеделска земя

на

Плащания по Натура 2000 за гори
Възстановяване на горския потенциал
и въвеждане на превантивни дейности
Диверсификация в неселскостопански
дейности
Подкрепа за създаване и развитие на
бизнес
Насърчаване на дейности, свързани с
туризма
Основни услуги за икономиката и
населението в селските райони
Възстановяване и развитие на селата
Опазване и подобряване на селското
наследство
Придобиване на умения и оживяване
на територии с оглед на подготовката
и прилагането на местна стратегия за
развитие
Изпълнение на местни стратегии за
развитие, с оглед постигане на
целите, заложени в една или повече
от другите три приоритетни оси
Изпълнение на проекти за
сътрудничество за постигане на
целите включени в местните
стратегии за развитие и заложени в
една или повече от другите три
приоритетни оси
Подсигуряване дейността на местна
инициативна група, придобиване на
умения и оживяване на територията

Обща сума от оценки
% от общата оценка

9

3

3

1

6
9
8
4

5
5
5
7

4
2
4
5

1
1

6

7

4

5

7

4

5

6

5

5

5

5

5

6

5

6

3

6

1

9

5

1

2

9

5

1

6

6

4

5

6

5

5

5

5

1

6

1

2

1

3

5

6

1

136
28,5

185
40

124
26

27
5,5

Легенда:
5 – силно положителна
4 – положителна
3 – няма въздействие
2 – отрицателно въздействие
1 – силно отрицателно въздействие
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От таблицата се вижда, че според анкетираните въздействието от прилагане на Програмата по
отношение въздействието върху околната среда е:
• Силно положително
- 28,5 %
• Положително
- 40 %
• Не оказва въздействие -26 %
• Негативно
- 5,5 %
5,5

28,5

26

40

Фиг.8.11.2.
Оценката на анкетираните с въпросника съвпада с оценката на експертите по екологичната оценка
дадена в таблица 8.7.1 за въздействието на Програмата и мерките към нея.
От това може да се направи заключение, че направената оценка на предложената Програма за
развитие на селските райони от независимите експерти е в консенсус с мнението на широката
общественост и Програмата удовлетворява изискванията за опазване на околната среда в
селските райони и се възприемана от обществеността, след като се отчетат отправените в
становищата дадени по-долу препоръки.
Като цяло анкетираните се обединяват около становището, че дейностите залегнали в Програмата
не бива да водят до увреждане или унищожаване на природата. Дейности с ясно отрицателно
въздействие не бива да бъдат подпомагани, или ако се прилагат, то трябва да става с
предварителни внимателни екологични оценки. Дейностите като дърводобив, туризъм, развитие на
инфраструктурата и строителството трябва да бъдат подчинени на ясни правила, отчитащи
изискванията за опазване на природата и трябва да бъдат прилагани при строг и ефективан контрол
от страна на правителствените и неправителствени организации. Местните стратегии за развитие е
необходимо да включват конкретни цели и дейности, свързани с опазване на природата. Обучението
и информирането на всички бенефициенти по Програмата според анкетираните е особено важно за
успешното й прилагане и постигане на екологичните цели.
Участниците в анкетното проучване нямат конкретни препоръки е мнения, които биха могли да
подобрят прилагането на мерки 131, 311, 323 и 431 от гледна точка на опазването на околната
среда, извън тези, вече залегнали в мярката. По отношение на техните препоръки и мнения за
останалите мерки обобщение е направено по-долу.
Мярка 111 “Професионално обучение и информационни дейности, включително
разпространяване на научни познания и иновативни практики за заетите в земеделието,
хранителната промишленост и горите”
В тази мярка ясно трябва да включва обучение, свързано с опазването на биологичното
разнообразие, разумното ползване на природните ресурси и принципите на управление на НАТУРА
2000. Тази тема на обучение е предложена от почти всички анкетирани. В рамките на консултациите
между експертите и екипа, разработващ мярката тази тема бе предложена за включване, но въпреки
съгласието на екипа, все още не фигурира в мярката. Следната тема на обучение се предлага
задължително да залегне в програмата на мярката:
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«Опазване на биологичното разнообразие: екологични изисквания на видовете и местообитанията,
зависещи от земеделски и горскостопански практики; разумно ползване на природните ресурси;
принципи на управление на НАТУРА 2000.»
Анкетираните препоръчват също разясняване на алтернативните възможности за
оплзотворяване на оборския тор на стопаните занимаващи се с животновъдство –
производство на биогорива и др. Тази тема може да се включи в темата «Технически аспекти»
или в темата «Устойчиво управление на природните ресурси», като част от стандартите и
методите за управление на отпадъците.
Мярка 112 “Създаването на стопанства на млади фермери”
Според част от анкетираните в мярката няма ясни индикации, че тя допринася за опазване на
околната среда. Целите интегрират и модернизацията на стопанството и опазването на природата,
което в някои случаи е несъвместимо и влиза в конфликт. Затова с основание анкетираните
предлагат да се разпишат ясни изисквания към обработването на земята, отглеждането на животни
или преработката на хранителни продукти, както и да се засили връзката между създаването на нови
ферми и опазването на природата. Тези препоръки може да бъде постигнати, както с разписването
на ясни изисквания, така и със залагането на конкетни екологични и природосъобразни параметри
(включително по отношение на биологичното разнообразие) в бизнес-плановете.
Мярка 114 “Консултантски услуги”
Според анкетираните като цяло консултантските услуги ще имат положителен ефект върху
прилагането на мерките и са важни за опазването на околната следа, включително НАТУРА 2000.
Счита се обаче, че качеството на консултантските услуги не е гарантирано и е възможно да има
такива консултации, които да водят до увреждане на природата тъй като не са ефективни или
екологосъобразни. Затова основателно анкетираните предлагат следните начини за избягване на
този потенциален проблем: да се наложи разрешителен режим за предлагане на консултантски
услуги; консултантите също да преминат обучение, включващо всички екологични стандарти и
изисквания, включително НАТУРА 2000;
Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
Анкетираните насочват своите препоръки към три основни аспекта, свързани с околната среда:
предотвратяване ерозията на почвата; съхранение и оползотворяване на генерираните отпадъци, и
използването на възобновими източници на енергия, които може да са потенциално опасни за
биологичното разнообразие.
По отношение оползотворяването и съхранението на генерирани отпадни продукти, мярката има
разписани изисквания и избираеми инвестиции, като по този начин препоръките на анкетираните,
може да се каже че са взети в предвид.
По отношение на създаване на трайни насаждения като начин за борба с ерозията са основателни и
се препоръчва да бъдат взети в предвид.
По отношение на възобновимите източници на енергия, от избираемите инвестиции е ясно, че ще се
стимулира производството на енергия от биомаса. В тези случаи е важно да не се използват генно
модифицирани организми, както и да не се превръщат пасища и ливади в полета за производство на
биомаса.
Мярка 122 “Подобряване на икономическата стойност на горите”
Според анкетираните е необходимо да се намали натиска върху естествените гори и да се
осъществява по-добър контрол върху дърводобива и срещу незаконните сечи като се налага
разрешителен режим на правоспособните фирми по дърводобив и като се прилагат по-меки форми
на дърводобив. Залесяването, предложено от някои от анкетираните, като дейност за подобряване
на икономическата стойност на горите не се подкрепя от фонда, като една от причините е да не се
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стимулира косвено извършването на голи сечи и коренна промяна на местообитанията. Залесяване
с цел опазване на околната среда е включено като отделна мярка в Ос 2.
Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти ”
Препоръките на анкетираните по отношение на тази мярка са разнопосочни. Някои от препоръките
са залегнали в други мерки, като например обучението (мярка 111) и развитието на селския туризъм
(мярка 311). Конкретни препоръки свързани с прилагането на тази мярка, които с основание би
следвало да се вземат под внимание са:
Подпомагането само на технологии, които не увреждат природата;
Одобрението на материалните инвестиции да бъде свързано с въвеждането на еко-стандарти и
сертифициране.
И двете предложения са основателни и вероятно се имат предвид от екипа разработващ мярката, но
тъй като не са ясно залегнали в текста й, е необходимо те да бъдат ясно формулирани и за тях да се
създадат конкретните нормативни текстове, които да ги уреждат.
Мярка 125 “Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите”
По голямата част от анкетираните считат, подобно на експертния екип, че дейностите, свързани с
изграждане на инфраструктура имат значително отрицателно влияние върху околната среда. По
тази причина те препоръчват: подпомагането да бъде насочено към подобряване на
съществуващата инфраструктура, особено що се касае за горските пътища; да не се разрушават
пасища и ливади; да не се подпомага изграждането на нови отводнителни системи, както и на нови
горски пътища в затворените басейни (гори с висока природна стойност).
Мярка 126 “Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от
природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни дейности”
Анкетираните препоръчват както прилагането на екологични оценки предхождащи извършването на
дейностите по мярката, така и за предприемането на превантивни дейности срещу природните
бедствия. Препоръчва се подпомагането на създаване на нови ретензионни влажни зони и да
възстановяване на стари корита, които могат да се позлват за напояване и за задържане на излишни
води при наводнения. Тези конкретна препоръка, съвпада и с предложените от експертите
смекчаващи мерки и нейното включване в мярката е добре обосновано.
Мярка 141 “Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране”
Мненията на анкетираните за връзката и влиянието на полу-пазарните стопанства върху околната
среда са разнопосочни. Вероятно това произтича от факта че няма заложени цели и/или изисквания,
свързани конкретно с опазване на околната среда, спазване на екологични стандарти и
природосъобразно ползване на ресурсите. Препоръките, отправени от анкетираните включват
въвеждане на критерии за категоризиране на продукцията, съобразно нейната чистота, прилаганите
технологии и прилагане принципите на биологичното земеделие. Според анкетираните, обучението
на бенефициентите по отношение прилагането на екологични правила и норми също е наложително.
Препоръките на анкетираните са основателни.
Мярка 142 “Подпомагане създаването на групи производители”
Анкетираните препоръчват използването на екологични чисти опаковки и опазване на околната
среда от замърсяване при производство и заготовка на растителна продукция. Тази препоръка е
обосновано да бъде взета в предвид при прилагането на мярка 131.
Част от анкетираните считат, че косвено прилагането на мярката ще има положителен ефект върху
околната среда, тъй като по-добрата организация на ползването на ресурси (вкл. природни) създава
по-добра организация и на опазването им.
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Мярка 211 “Плащания на фермери за природни ограничения в планинските райони”
Анкетираните нямат конкретни препоръки, които биха могли да подобрят прилагането на мярката от
гледна точка на опазването на околната среда, извън тези, вече залегнали в мярката. Препоръката,
свързана със задължителното извършване на предварителна екологична оценка е обосновано в
защитените зони от НАТУРА 2000, а за другите територии не е аргументирано от анкетираните.
Мярка 212 “Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските”
Анкетираните нямат конкретни препоръки, които биха могли да подобрят прилагането на мярката от
гледна точка на опазването на околната среда, извън тези, вече залегнали в мярката. Препоръката,
свързана със задължителното извършване на предварителна екологична оценка е обосновано в
защитените зони от НАТУРА 2000, а за другите територии не е аргументирано от анкетираните.
Мярка 213 “Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”
Анкетираните нямат конкретни препоръки, които биха могли да подобрят прилагането на мярката от
гледна точка на опазването на околната среда, извън тези, вече залегнали в мярката. Препоръките,
свързани с определяне на мрежата, а също и изкупуването на земи с цел опазването им не са
предмет на реализиране на тази мярка и Програмата като цяло. Изпълнението им зависи от МОСВ и
Оперативна програма “Околна среда”.
Мярка 214 “Агроекология”
Анкетираните нямат конкретни препоръки, които биха могли да подобрят прилагането на мярката от
гледна точка на опазването на околната среда, извън тези, вече залегнали в мярката. Прилагането
на добри земеделски практики е задължително условие за бенефициентите. Залесяването на
пустеещи земи и обучението са залегнали съответно в мерки 223 и 111. Анкетираните предлагат да
се създаде фонд за иновативни екологични практики, както и популяризиране на съществуващи
добри практики.
Мярка 216 “Непроизводствени инвестиции”
Анкетираните нямат конкретни препоръки, които биха могли да подобрят прилагането на мярката от
гледна точка на опазването на околната среда, извън тези, вече залегнали в мярката. Ограничаване
и контрол на транспортни мрежи и строителството на обекти е целесъобразно, но е обект на
прилагане на други мерки в тази програма, както и в други програми, планове и проекти на
национално и регионално ниво.
Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделска земя”
Анкетираните предлагат да се запише изрично в мярката, че пасища и ливади (както в земеделския,
така и горския фонд) не могат да бъдат залесявани. Тази препоръка е основателна и бе отправена и
от експертите към екипа разработващ мярката, но не отразена на този етап.
Препоръчваме в обхвата на мярката, както и в съвместимостта с екологичните изисквания да
залегне следният текст: “Няма да бъде подпомагано залесяване на пасища и ливади в земеделския
и горския фонд, включително възникнали на мястото на изоставени земеделски земи през
последните 10 години.”
Мярка 224 “Плащания по НАТУРА 2000 за горите”
Анкетираните нямат конкретни препоръки, които биха могли да подобрят прилагането на мярката от
гледна точка на опазването на околната среда, извън тези, вече залегнали в мярката. Ограничаване
на строителството в обектите от НАТУРА 2000 е целесъобразно, но е обект на прилагане на други
мерки в тази програма, както и в други програми, планове и проекти на национално и регионално
ниво.
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Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
С цел подобряване прилагането на мярката анкетираните предлагат да се комасират горските
масиви, а също и да се осъществява строг контрол на дейностите “почистване след ветровал” и
“създаване на противопожарни полоси”. Прилагането на строг контрол върху посочените дейности е
целесъобразно, тъй като би могло тези дейности да се използват за неправомерни или ненужни сечи
в горите и допълнително да доведат до разпокъсване или влошаване на природни местообитания.
Мярка 312 “Помощ за създаване и развитие на неземеделския бизнес”
Анкетираните се обединяват около мнението, че поощрявани трябва да бъдат само дейности, които
не увреждат и не разрушават природата и се основават на безопасни и безотпадни технологии. За
тази цел се препоръчва изготвянето на ОВОС по реда на глава 6 от ЗООС и съответно за местата от
НАТУРА 2000 – екологична оценка по реда на Закона за биологичното разнообразие.
Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
Анкетираните се обединяват около мнението, че строителството в районите предназначени за
селски туризъм трябва да бъде строго контролирано, като не се допуска мащабно строителство там.
Също така анкетираните считат, че изграждането на голф игрища не е целесъобразно за
подпомагане от мярката, които мнение съвпада и с мнението на експертите.
Препоръчва се при подготовка на нормативната и друга документация за прилагане на мярката да се
включат параметри за строителство, което да не допуска прекомерно, мащабно застрояване или
строителство на сгради с различна от местната архитектура.
Мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”
Анкетираните нямат конкретни препоръки, които биха могли да подобрят прилагането на мярката от
гледна точка на опазването на околната среда, извън тези, вече залегнали в мярката. Те се
обединяват около една препоръка, свързана с поставяне на ясни правила и осъществяване на
ефективен контрол по прилагането на мярката.
Мярка 322 “Обновяване и развитие на селата”
Анкетираните нямат конкретни препоръки, които биха могли да подобрят прилагането на мярката от
гледна точка на опазването на околната среда, извън тези, вече залегнали в мярката. Според тях
обаче обновяването на селищата не трябва да е свързано с прекомерна урбанизация.
Мярка 341 “Насърчаване на местното участие и развиване на умения за изготвяне и
прилагането на местни стратегии за развитие”
Анкетираните се обединяват около мнението, че местните стратегии за развитие, задължително
трябва да включват визия, конкретни цели и дейности, свързани с опазване на природата. Този
аспект е необходимо да бъде включен като част от обучението и подпомагането на местните
общности по тази мярка.
Мярка 41 “Прилагане на местни стратегии за развитие”
Анкетираните се обединяват около мнението, че местните стратегии за развитие, задължително
трябва да включват визия, конкретни цели и дейности, свързани с опазване на природата. Този
аспект е необходимо да бъде включен като част от задължителното съдържание на разработваните
стратегии и де се следи за ефективността на прилагането на тази част.
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Обществено обсъждане
На проведеното обществено обсъждане на Програмата за развитие на селските райони и
Стратегическата екологична оценка не бяха представени мнения и становища, свързани с
качеството и съдържанието на екологичната оценка или с очаквани въздействия върху околната
среда. Единствено бяха поставени 3 въпроса, свързани с НАТУРА 2000: отразяването на обхвата на
екологичната мрежа НАТУРА 2000 в Екологичната оценка на Програмата; начина по който обхвата

на Програмата ще редуцира своето въздействие върху опазване на биоразнообразието,
защото Натурата 2000 ще се подпомага чрез ПРСР; начина по който държавните гори могат
да бъдат подпомагани, защото това е ключов въпрос при опазване на ландшафтите.
Отговорите на поставените въпроси са дадени в приложения протокол от общественото
обсъждане. Липсата на официално решение за мрежата НАТУРА 2000 е обективна причина,
поради която обхвата на мрежата не може да бъде окончателно дефиниран, както в
Програмата, така и в екологичната оценка, но и двата документа се базират на научно
определената от експетите мрежа, която би следвало да бъде обявена съгласно
изискванията на ЕС. По отношение на държавните гори в НАТУРА 2000, ясно бе отговорено
че те на са обект на компенсиране от Програмата, но не беше даден отговор от конкретен
отговор от страна на МЗГ, как точно Държавата ще осигури опазването и управлението им.
Консултации с компетентния орган и други
С писмо № 0403-242 /04.10.2006 г. на МЗГ до компетентния орган МОСВ бе проведена формална
консултация относно съдържанието на доклада за екологична оценка (ЕО) на Програмата за
развитие на селските райони и схемата за консултации с обществеността.
Бяха проведени следните неформални консултации относно процедурата по извършване на
екологичната оценка и съдържанието на екологичния доклад:
Дата:
Място:
Участници:

Дата:
Място:

12 юли 2006
Дирекция за превантивни дейности, Министерство на околната среда и водите
Жаклина Методиева, експерт, Дирекция за превантивни дейности, Министерство на
околната среда и водите
Клаудио Карпинети, ръководител екип за Предварителна оценка на ПРСР
Д-р Нели Гаджалска, експерт по околна среда, екип за предварителна оценка на
ПРСР
Ирина Матеева, експерт по околна среда, екип за предварителна оценка на ПРСР
5 октомври 2006 г.
Дирекция развитие на селските райони, Министерство на
земеделието и горите
Участници:
Мирослава Георгиева, Директор Дирекция “РСР” и експерти от
Дирекцията “Развитие на селските райони, Министерство на земеделието и горите
Д-р Нели Гаджалска, експерт по околна среда, екип за предварителна оценка на
ПРСР
Ирина Матеева, експерт по околна среда, екип за предварителна оценка на ПРСР
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Дата:
Място:
Участници:

10 октомври 2006
Министерство на земеделието и горите
Габриеле Бонафеде Президент на EDC-European Development Consulting – екип за
Предварителна оценка на ОП “Околна среда”
Анелия Цветкова, експерт, Дирекция за политика на сближаване по отношение на
околната среда, Министерство на околната среда и водите
Д-р Нели Гаджалска, експерт по околна среда, екип за предварителна оценка на
ПРСР
Ирина Матеева, експерт по околна среда, екип за предварителна оценка на ПРСР

Дата:
Място:
Участници:

10 октомври 2006
Министерство на земеделието и горите
инж. Ото Хофер – от екипа австрийски експерти подпомагащи изготвянате на ПРСР
Симеон Петков, експерт, “Развитие на селските райони, Министерство на
земеделието и горите
Д-р Нели Гаджалска, експерт по околна среда, екип за предварителна оценка на
ПРСР
Ирина Матеева, експерт по околна среда, екип за предварителна оценка на ПРСР
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът на текущото състояние на околната среда показва, че основните екологични проблеми на
България са свързани със замърсяването, причинено от липсата на съоръжения за съхранение и
третиране на отпадъците и на отпадъчните води. В земеделието основните фактори за деградацията
на околната среда са замърсяването на подпочвените и повърхностни води с нитрати и фосфати,
“дифузно” замърсяване на водите от неправилно съхранявани оборски тор и пестициди, изоставяне
на обработваемите земи и пасищата, ерозията (тези проблеми съществуват отпреди началото на
Програма САПАРД). Екологичната обстановка в определени райони се влошава допълнително и от
замърсяването с тежки метали
Извършен е пълен анализ на основните компоненти на околната среда (биоразнообразие, флора,
фауна, въздух, почви, води, климат, ландшафт и културно наследство), включващ сценарии на
развитие с/без прилагане на Програмата, като анализът обвързва проблемите на околната среда и
прилагането на мерките. В съответствие с методологията за извършване на подобна стратегическа
екологична оценка е разработена матрица за оценка на въздействието върху компонентите и
факторите на околната среда от прилагането на предлаганите в Програма за развитие на селстите
райони мерки.
Заключенията на екологичната оценка на въздействието върху околната среда показва, че подобно
на други стопански сектори, отрицателното въздействие на земеделието върху околната среда
намалява през последните 9 години. Това се дължи на намаляването на земеделското производство
от една страна и от друга страна въвеждането на ново законодателство и политика по отношение на
опазване на околната среда също е допринесло за предотвратяване и намаляване на вредното
влияние върху околната среда в сектора. Следва да се отчете особеностите на земеделието в
страната – приоритет се дава на интензивното развитие на производството, което е потенциална
заплаха за опазването на околната среда, но от друга страна запазените в екологично отношение
райони на страната предполагат развитие на биологично земеделие, чиято продукция има добри
перспективи на европейския и световен пазар.
Препоръчително е при разработването на мерките да се има предвид следното:

•

Някои от мерките следва да се разработят по-подробно, за да се осигури по-прецизна
оценка на въздействието върху околната среда.

•

Нормативните документи по опазване на околната среда на национално и европейско ниво и
действията по намаляване на въздействието върху околната среда следва да се прилагат
по отношение на мерките от Програмата, които имат потенциал да навредят. Това ще
предотврати и минимизира евентуални негативни последствия и заплахи за околната среда
при изпълнението на Програмата за развитие на селските райони.

•

Необходимо е мерките със значително отрицателно въздействие да се прилагат съгласно
предложената в доклада ІІ-ра алтернатива.

Прилагането на Програмата ще допринесе за подобряване на качеството на живот на населението в
селските райони и постигане на устойчиво управление на околната среда в тях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
МЕЖДУНАРОДНО, ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СВЪРЗАНО С
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ:
Република България има договореност за следните конвенции:
• Конвенция за биологичното разнообразие – ратифицирана на 29.02.1996, в сила за Република
България от 16.07.1996 (Държавен вестник No 19/1999);
• Конвенция за влажните зони от международно значение особено като мстообитания на
водолюбиви птици (Рамсарска Конвенция) - ратифицирана, в сила за Република България от
24.01.1976 (Държавен вестник No 56/1992);
• Конвенция за защита на световното културно и природно наследство - ратифицирана, в сила за
Република България от 1976
• Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни (Бонска Конвенция) - ратифицирана
на 03.08.1999, в сила за Република България от 01.11.1999 (Държавен вестник No 16/2000)
Република България е взела участие в приемането и подписването на следните споразумения за
защита на мигриращите птици:
- Споразумение за опазване на китоподобните в Черно море, Средиземно море и
Атлантическото крайбрежие – ратифицирано и публикувано в Държавен весник No 87/1999;
- Споразумение за защита на Афро-евразийските мигриращи водолюбиви птици –
ратифицирано No 87/1999; публикувано в Държавен вестник Държавен вестник No 16/2000, в
сила от 01.02.2000;
- Споразумение за защита на прилепите в Европа - Държавен вестник No 69/1999;
Публикувано в държавен вестник No 16/2000, в сила от 09.12.2000
• Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна
(Вашингтонска конвенция, CITES) - ратифицирана на 1990, в сила за Република България от
16.04.1991 (Държавен вестник No 6/1992);
• Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (the
Бернска конвенция) - ратифицирана на 25.01.1999 в сила за Република България от 01.05.1991
(Държавен вестник – 23/1995);
• Конвенция на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването в тези държави,
които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка (Д.В. бр.7/2001)
• Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство (Обн. ДВ. бр.44/2005г)
• Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (Д.В. бр.44/2005)
• Европейска културна конвенция (Д.В. бр.85/1991)
• Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство(нова редакция) (Д.В. бр.
30/1993)
• Европейска конвенция за опазване на животните по време на международен транспорт (Д.В. бр.
102/2005)
• Допълнителен протокол към (Д.В. бр..102/2005)
• Европейска конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели (Д.В.бр.34
/2004)
• Протокол за прилагане на Европейска конвенция за защита на животните, отглеждани за
селскостопански цели (Д.В.бр.34 /2004)
• Европейска конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане (Д.В. бр.34 /2004)
• Рамкова конвенция за промяна на климата(UNFCCC) и Протокола от Киото (Д.В.бр.44/2005)
• Европейска конвенция за ландшафта-(Д.В. бр.94/2004)
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Сектор "ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"
Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на
предотвратяването и отстраняването на екологични щети
Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, изменена с
Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно участието на
обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда
•

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/ от 25.09.2002 г., посл. изм., бр. 30 от 11.04.2006
г., в сила от 12.07.2006 г.)

•

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

•

Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст/ЕСПО
1991 г. Подписана от България на 25.02.1991 г. Ратифицирана с Указ 87/23.03.95 г.

Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната
среда
•

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/ от 25.09.2002 г., посл. изм., бр. 30 от 11.04.2006
г., в сила от 12.07.2006 г.)

•

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл.
изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

СЕКТОР "ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА"

Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на дивата
флора и фауна
Директива 79/409 за съхранението на дивите птици
•

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005
г.);

•

Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г., изм. ДВ. бр.28 от 1.04.2005 г.);

•

Закон за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78/2000 г.);

•

Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29/2000 г.);

•

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (ДВ, бр.
13/2000 г.).

•

Закон за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.)

Директива 83/129 за вноса в Държавите членки на кожи от тюлени и продукти произведени
от тях
Директива 1999/22/ЕС относно отглеждането на диви животни в зоологическите градини
Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г.);
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Наредба No6 за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в
зоологически градини (ДВ 105/2003);
•

Приложения I и II

•

Приложение III

Правилник за дейността на спасителните центрове (ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г.);
Регламент ЕС/338/97 за търговията с видове от дивата флора и фауна
•

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005
г.);

•

Закон за митниците (ДВ, бр. 15/1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. бр. 63/2000 г.);

•

Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за
въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни
видове в природата

•

Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие
за растителни и животински видове

•

Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за
животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от
приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и
приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за
улавяне и убиване от приложение № 5

Регламент на комисията № 1808/2001 от 30 август 2001 година за определяне на подробни
условия за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 338/97 за защита на видовете от
дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях
Регламент ЕЕС/3254/91 за използването на капани за задържане на крака
Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78/2000 г.)

СЕКТОР "КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА"
Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух и
Решение 97/101/ЕС относно взаимния обмен на информация за качеството на атмосферния
въздух
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
•

Закон за чистотата на атмосферния въздух

•

Наредба No7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

Директива 99/30/ЕС относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови
частици и олово в атмосферния въздух (първа дъщерна)
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
•

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух
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•

Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

•

Наредба №9 за норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, прахови частици и олово
в атмосферния въздух.

Директива 2000/69/ЕС относно норми на допустими емисии на бензен и въглеродни оксиди в
атмосферния въздух
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
•

Наредба No1 от 16.01.2004 г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух

Директива 2002/3/ЕС относно озона в атмосферния въздух
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
•

Наредба № 4 от 5.07.2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в
атмосферния въздух

•

Наредба No8 за озон в атмосферния въздух

•

Наредба No7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на емисиите от определени замърсители, изпускани в
атмосферния въздух от големите горивни инсталации
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
•

Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове)
на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни
инсталации

•

Наредба No2 за норми за допустими емисии (концентрации на вредни вещества) в отпадъчните
газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници

•

НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Издадена от
министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на
здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64
от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.)

•

Наредба No6 за реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

•

Методика на МОСВ за изчисляване на емисии по балансови методи (аналогична на методиката
CORINAIR)

•

Въз основа на приетата от Народното събрание Национална стратегия за развитие на
енергетиката и енергийната ефективност за периода до 2010 година със средства на НФООС, е
разработен Национален план за изпълнение задълженията на Република България по
международните екологични споразумения.

1. Решение 81/462/ЕЕС за присъединяване към Конвенцията за трансгранично замърсяване на
въздуха на далечни разстояния
Решение 86/277/ЕЕС за присъединяване към Протокола за дългосрочно финансиране на
съвместната програма за мониторинг и оценка на трансграничния препос на атмосферни
замърсители в Европа
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Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
•

Закон за ратифициране на Протокола към Конвенцията от 1979г. за трансгранично замърсяване
на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (ДВ, бр.88/2003г.)

•

Указ на Държавния съвет за ратификация на КТЗВДР

•

Указ на Държавния съвет за ратификация на Протокола за дългосрочно финансиране на
съвместната програма за мониторинг и оценка на трансграничиния пренос на атмосферни
замърсители в Европа (ЕМЕП), към КТЗВДР.

3. Директиви 98/70/ЕС , изменена и допълнена с Директива 2003/17/ЕС относно нормите за
съдържание на вредни вещества в бензините, газьола за промишлени и комунални цели и
дизеловото гориво
4. Директиви 99/32/ЕС относно намаляване съдържанието на сяра в определени течни
горива
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
•

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол

•

Национална програма за прекратяване производството и употребата на оловни бензини към 2003
година

6. Директива 97/68/ЕС относно мерките за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух
с газо- и прахообразни замърсители от двигатели, инсталирани в извънпътни машини
•

Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с
вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. въвеждаща
схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и изменяща
Директива на Съвета 96/61/ЕС (Текст, отнасящ се за Европейското икономическо пространство)
СЕКТОР "КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ"
Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите
Решение 2001/2455/ЕС относно списък с приоритетни вещества и изменящо Директива 2000/60/ЕС
•

Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.03.2006 г., в сила от
11.08.2006 г.)

Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане:
•

Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2.02.2001 г.)

•

Наредба № 7 за качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96/1986 г.)

•

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане (ДВ, бр. 25 от 8.03.2002 г.)

•

Заповед № РД -272/03.05.2001 г. за категоризация на повърхностните води във водните обекти
или в части от тях.

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека
•

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
(ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.)
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Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните води,
предназначени за питейно - битови водоснабдяване, изменена от Директиви 79/869/ЕЕС и
91/692/ЕЕС:
•

Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97/2000 г.).

•

Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в
канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.)

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места,
изменена с Директива 98/15/ЕЕС:
•

Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97/2000 г.).

•

Заповед № РД - 970 София, 28.07.2003 г. за определяне на чувствителните зони във водните
обекти

•

Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в
канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.)

•

Наредба № 5 за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната
мониторингова система (ДВ, бр. 95/2000 г.).

•

Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във
водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на
замърсяване (ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 г., в сила от 27.07.2001 г.)

•

Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 10 от 2.2.2001 г.)

•

Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистване на
отпадъчни води за нуждите на земеделието (приета с ПМС №262 от 2000 г., ДВ. бр. 101/2000 г.).

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници
•

Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр.
87/2000 г.).

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни вещества, изменена
от Директива 91/692/ЕЕС:
•

Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 57/2000 г.);

•

Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр.
87/2000 г.);

•

Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони (ДВ, бр. 88/2000 г.);

•

Наредба № 5 за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната
мониторингова система (ДВ, бр. 95/2000 г.).

•

Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във
водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на
замърсяване, издадена от министъра на околната среда и водите , обн., ДВ, бр. 66 от 27.07.2001
г., в сила от 27.07.2001 г.
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Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни към нея, всички
изменени от Директива 91/692/ЕЕС
•

Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97/2000г.).

•

Наредба № 7 за условията и реда за заустване на отпадъчни води в канализационните системи
на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.).

Решение 77/795/ЕЕС за обмена на информация относно качеството на повърхностните пресни води
в ЕС
България е член на ЕАОС и подава информация за определени пунктове на повърхностните пресни води
в страната, като част от общата европейска мрежа за мониторинг на повърхностните води.
Сектор "ИНДУСТРИАЛНО ЗАМЪРСЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА"
Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове:
•

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/ от 25.09.2002 г., посл. изм., бр. 30 от 11.04.2006
г., в сила от 12.07.2006 г.)

•

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Загл. изм. - ДВ,
бр.105/29.12.2005г., попр., бр.4/13.01.2006г.)

Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. въвеждаща
схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и изменяща
Директива на Съвета 96/61/ЕС (Текст, отнасящ се за Европейското икономическо пространство)
СЕКТОР «ХИМИКАЛИ»
Директива 91/155/EEC от 5 март 1991 относно Информационните листове за безопасност
•

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Обн.,
ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 86 от 30.09.2003
г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г. т. 5, р. 4, № 490)

•

Наредба за реда и начина на класифицирането, опаковането и етикетирането на съществуващи и
нови химични вещества и препарати

Директива 93/67/ЕЕС относно принципите за оценка на риска за хората и околната среда от
вещества, нотифицирани в съответствие с Директива 67/548/ЕЕС
•

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Обн.,
ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 86 от 30.09.2003
г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г. т. 5, р. 4, № 490)

•

Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани
химични вещества Приета с ПМС № 324 от 3.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г., в сила
от 1.01.2005 г.
o

Приложения - I - IV

o

Приложение - V
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Директива 76/769/ЕЕС за привеждане в съответствие на законите, наредбите и правителствените
постановления на страните-членки, свързани с ограничения при търговията и използването на
определени опасни вещества и препарати 31976L0769
•

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Обн.,
ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 86 от 30.09.2003
г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г. т. 5, р. 4, № 490)

•

Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения
при търговия и употреба (Приета с ПМС № 130 от 1.07.2002 г., обн., ДВ, бр. 69 от 17.07.2002 г., в
сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 62 от 16.07.2004 г., в сила от 17.10.2004 г., бр. 97 от 2.12.2005
г., в сила от 3.03.2006 г.)
o

Приложения

Регламент (EC) 850/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 за устойчивите
органични замърсители
Регламент (EEC) 793/93 относно принципите на оценка на риска за човека и околната среда от
съществуващи химични вещества 31993R0793
Директива 98/8/ЕС за пускане на пазара на биоцидни продукти Закон за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г., посл.изм. бр.34/25.4.2006г.,
в сила от 1.10.2006г.)
•

Наредба № 44 от 9.12.2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати
(Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.2004 г., в сила от
1.01.2005 г.)
o

•

Приложения

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (в сила от 01.01.2007)

Директива 86/609/EEC за експериментите с животни
•

Закон за ветеринарномедицинската дейност (Обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от
1.05.2006 г.)

•

Наредба №25 за хуманно отношение към експерименталните животни

Регламент № 178/2002 г. на Европейския съвет,
Директива 89/397 за официалния контрол на хранителни продукти
Директива 93/43 за хигиенните изисквания към хранителните продукти
Директива 79/112 за обозначаването и етикетите на храните,

•

Закон за храните (Д.В. бр..90/1999, изм. Д.В. бр.102/2003)
Регламент на съвета (EC) 1782/2003 за създаване на основните правила на схемите за директна
поддръжка в аграрната политика и създаване на основни схеми за поддръжка на фермерите
Регламент 2092/91 и 1804/99 за биологично производство в селското стопанство
Транспонирани в българското законодателство чрез:
• Наредба № 35 на МЗГ за биологично производство на животни, животински продукти и храни от
животински произход и неговото означаване върху тях;
• Наредба № 22 на МЗГ за биологично производство на растения, растителни продукти и храни от
растителен произход и неговото означаване върху тях.
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Регламент (EC) 304/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2003 относно вноса и
износа на опасни химикали
•

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Обн.,
ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 86 от 30.09.2003
г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г. т. 5, р. 4, № 490)

•

Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на
територията на Република България (Приета с ПМС № 161 от 12.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 63 от
20.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)
o

Приложения

o

Списък на страните по Ротердамската конвенция, дали отговор за внос на опасните
химични вещества и препарати по чл.3, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и начина за внос и
износ на опасни химични вещества и препарати

o



част I



част II

Ротердамска конвенция за процедурата по предварително обосновано съгласие при
международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

Директива 98/8/ЕС за пускане на пазара на биоцидни продукти
•

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (Обн.,
ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 86 от 30.09.2003
г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 31.01.2004 г. т. 5, р. 4, № 490)

•

Наредба № 44 от 9.12.2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати
(Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 113 от 28.12.2004 г., в сила от
1.01.2005 г.)
o

•

Приложения

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (в сила от 01.01.2007)

Регламент (EC) 850/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 за устойчивите
органични замърсители
Регламент (EEC) 793/93 относно принципите на оценка на риска за човека и околната среда от
съществуващи химични вещества
Регламент (EC) 1488/94 от 28 юни 1994 относно принципите на оценка на риска за човека и околната
среда от съществуващи химични вещества в съответствие с Регламент (EEC) 793/93
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2
НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ
Националната стратегия по околна среда 2005-2014 г.
Стратегията е разработена за периода 2005-2014 г., с План за действие 2005-2009 г. Тя е
продължение на Националната стратегия по околна среда 2000-2006 г. и в този аспект основната
дългосрочна цел на политиката в областта на околната среда се запазва. Новата Националната
стратегия по околна среда е съобразена с принципите на предотвратяване и намаляване на риска за
човешкото здраве, интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните политики
за развитие на икономиката и информираност на гражданите за състоянието на околната среда.
Общата дългосрочна стратегическа цел е подобряване на качеството на живот на
населението в страната чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и
запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на
околната среда.
По-конкретно НСОСПД цели да постигне шест стратегически цели:
• Осигуряване на добро качество и достатъчно количество вода за всякакви цели
• Достигане и поддържане на високо качество на околната среда в населените места
• Опазване на природното наследство и поддържане на богато биологично разнообразие
• Интегриране на екологичната политика в политиките за развитие на икономическите сектори
и регионите
• Осигуряване на ефективно управление на околната среда
Стратегия си поставя за цел предприемане на конкретни мерки, необходими за изпълнение на
новите екологични задължения. Тези мерки варират от финансирането и строителството на
екологична инфраструктура до промяната на нагласите и поведението на населението по начин,
който ще води обществото ни към устойчиво развитие.
Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие
Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие е разработена през 1994 г. за да
фасилитира опазването на биологичното разнообразие чрез възприемане на подход за управление
на земите и ресурсите, което признава значението на поддържането и възстановяването на
биологичното разнообразие на всички нива, в защитените и незащитените територии и под различни
режими на управление. Основата на усилията на България да опази биологичното разнообразие е
системата от защитени територии. Съдбата на защитените територии и биологичното разнообразие
в тях се влияе до голяма степен от действията, предприемани на съседните територии.
Основната цел на стратегията е да предотврати бъдещи загуби на биологично разнообразие. Целите
са:
• Да осигури по-добро интегриране на управлението на всички земи, води и биологични
ресурси за да защити и обнови екологичните процеси от които зависи биологичното
разнообразие;
• Да разшири и подсили мрежата от защитени територии, за да осигури защита за найзастрашените територии в България;
• Да осигури че икономически важните видове, местообитания и почвени и водни ресурси се
използват по устойчив начин, основани на екологични принципи;
• Да възстанови биологичното разнообразие, жизнестпособността и продуктивността на
територии, които да били разрушени в миналото в резултат на неразумни практики;
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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•
•
•

Да поддържа ex-situ въможности (генетични банки, експериментални ферми, центрове за
отглеждане на затворено, и др.) и in-situ природозащитни програми;
Да осигури по силна и координирана административна структура за опазване на
биологичното разнообразие в и извън защитените територии.
Да осигури по силна и техническа основа за природозащитни политики и действия в
България.

Национален план за опазване на биологичното разнообразие 1999-2003
Националният план за опазване на биологичното разнообразие цели да защити и поддържа
биологичното разнообразие. Тази основа цел включва две цели:
•

Опазване, стабилизиране и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, видове
и генетични ресурси;

•

Осигуряване на възможности за устойчиво ползване на природните ресурси.

Целите на плана се предвижда да бъдат постигнати чрез подобряване на нормативната база,
укрепване капацитета на институциите, отговарящи за опазването на биологичното разнообразие;
изграждане и поддържане на Национална екологична мрежа и поддържане на системата от
защитени територии; възстановяване и поддържане на застрашените видове и генетичните ресурси;
укрепване на научните основи за опазване на биологичното разнообразие; разпространеие на
информация, образование и обучение.
Стратегия за опазване и възстановяване на заливните гори по българските острови на река Дунав
Стратегията дава рамката за ново политика на управление на заливните гори по българските
острови на ека Дунав. Тя определя интегрирани цели за опазване и възстановяване на естествените
заливни гори The strategy gives a framework for a new management policy of the riverine forests on the
Bulgarian islands, подобряване на мрежата от защитени територии, изграждане на капацитет, както и
устойчиво ползване на дървесните и недървесни ресурси на островите. Определените стратегически
цели са както следва:
• Запазване на естествените горски съобщества по дунавските острови;
• Увеличаване площта на заливните гори от местни видове по поречието на Дунав;
• Опазване и възстановяване на местообитания на редки, защитени и икономически ценни
видове от флората и фауната;
• Опазване на генетичния фонд от дървесни видове, естествено срещащи се по дунавските
острови;
• Осигуряване условия за устойчиво ползване на природните ресурси
• Компенсиране на загубите за горския сектор, причинени от намаляване на териториите с
хибридна топола;
• Повишаване на информираността и съзнанието сред обществеността и институциите и
насърчаване на активната им подкрепа;
Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015г
Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015г. определя целите и приоритетите на
регионалното развитие на страната. Основната цел е постигането на устойчиво и балансирано
развитие на регионите на България. С оглед постигането на тази цел стратегията дефинира няколко
приоритетни области, които следва да бъдат взети под внимание, за да се осигурят връзки и
синергия с политиките провеждани на секторно ниво:
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•

Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и
заетост
• Повишаване на привлекателността на регионите и качеството на живот в тях чрез
използване на потенциала на културното наследство
Обща стратегическа цел на Оперативната програма „Регионално развитие” е Подобряване
качеството на средата за живот и работа, с подобрена достъпност и нови възможности за
регионална конкурентоспособност и за устойчиво развитие.
Връзките на НСРР с НПРСР са маркирани и в двата документа .
Общият ефект от прилагането на двете оперативни програми ще бъде не само в ползите от общото
икономическо развитие на районите, свързано с растежа, заетостта, доходите и грижите за
населението, но и в утвърждаването на традиционните сравнителни предимства на българските
райони по линия на човешкия потенциал и качествената природно-културна среда.
Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015
Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 (НДПЕЕ) е разработена в
съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност. Тя е съобразена
както с Енергийната стратегия на България от 2002 г., така и с настъпилите през 2004 г. изменения в
правната рамка, определяща развитието на енергийния сектор и дефинирана в Закона за
енергетиката (Д.В.107/2003) Основната цел е намаляване на енергийната интензивност на БВП чрез
намаляване на енергийната интензивност във всички икономически сектори – крайни потребители на
горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит, селско стопанство.
Национален План за действие по изменение на климата (2005-2008)
Вторият Национален План за действие по изменение на климата (Втори НПДИК) на българското
правителство за организиране и насочване на усилията за смекчаване на последствията от
промените в климата. Той е продължение на Първия НПДИК от 2000 който е съгласувана група от
действия за подпомагане изпълнението на задълженията на страната, поети с ратифицирането на
РКОНИК и подписването на Протокола от Киото. Икономическият растеж в България след 2000, както
и промените в международната и вътрешната политика, а също и в съответната законовата рамка
(повечето от тези промени са свързани с предстоящото присъединяване на България към ЕС),
доведоха до необходимостта от Втори НПДИК, който ще се изпълнява в периода 2005 – 2008.
Национален Стратегически План за Рибарство и Аквакултури 2007-2013
Националния Стратегически План за Рибарство и Аквакултури определя целите и приоритетите на
развитието на риболова, аквакултурата и рибопреработката, във връзка с разнообразяването на
рибните продукти, базирано на тяхното увеличено търсене, и на стандартите за качество и
безопасност на храните. Друга основна задача е стабилизирането на живота в селските региони чрез
повишаване на жизнените стандарти и създаване на алтернативни форми на заетост в условията на
опазване на околната среда.
Националната стратегия за екотуризъм и петгодишен национален план за действие.
Една от стратегическите цели на стратегията е “съхраняване на природното наследство на
българия”. сред основните резултати от прилагане на стратегията и плана за действие са: укрепване
на националната система от защитени територии и подкрепа за опазването и управлението й и
подкрепа за създаването на Национална екологична мрежа в съответствие с НАТУРА 2000
Национална агроекологична програма
Националната агроекологична програма (НАЕП) на България се изготвя в съответствие с
изискванията за задължително прилагане на агроекологична мярка за предстоящия период 20072013 г. в рамките на програмата за развитие на селските райони. Тя обхваща всички мерки, избрани
за прилагане в съответствие с новите приоритети в политиката на развитие на селските райони.
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Предстои приемане на Програмата през 2006 г. от МС и ще бъде въведена след очакваното
присъединяване на България към Европейския съюз през 2007 г..
НАЕП е един от най-обещаващите инструменти за постигане на необходимата интеграция на
политическите цели. Тя ще бъде задължителна мярка за прилагане от българското правителство и
ще отразява нарастващото значение, което ЕС придава по отношение на мерките от Плана за
развитие на селските райони (ПРСР), които целят устойчиво използване на обработваемата земя.
Общите цели на Националната агроекологична програма са:
•

Да се насърчи въвеждането и постоянното използване на екологосъобразни методи за
селскостопанско производство;

•

Да допринесе за опазването и възстановяването на ценни местообитания;

•

Да допринесе за защитата на почвените и водните ресурси в съответствие с националните
цели и задълженията към ЕС;

•

Да се осигурят конкурентни компенсаторни плащания за земеползватели, които доброволно
управляват земите си по благоприятен за околната среда начин;

•

Да се подпомогне диверсификацията на селското стопанство.

Националният план за действие по околна среда-здраве 2002-2010
Стратегическата му цел е формиране и провеждане на дългосрочна политика за укрепване здравето
на нацията и устойчиво развитие на страната, а основната цел намаляване и предотвратяване риска
за здравето на населението в резултат на въздействието на факторите на околната среда.
Приоритетите, които са ориентирани към селското стопанство са:


Осигуряване на условия и съдействие за провеждане на контрол върху състоянието на
почвата, растителността и животинската продукция



Хармонизиране на законодателството в областта на земеделието и горите с това на
Европейския съюз.



Вземане на подходящи решения и внедряване на нови технологии за очистване на почвите
от индустриални и други замърсители.



Биологично земеделие и производство на биологична селскостопанска продукция.



Опазване на горите

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с
опустиняването в България
Главната стратегическа цел на програмата за ограничаване деградацията на земите и борба с
опустиняването за запазване и развитие на капацитета на екосистемите, за постигане на
икономическа стабилност и чиста, безопасна и привлекателна околна среда.
Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване
(2001г.). В нея са залегнали приоритетни мерки за опазване и поддържане на водните ресурси на
страната.Конкретните дейности, които се предприемат са със срок за изпълнение до 2010г.
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Програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС (DSIP) за пречистване на отпадъчните води от
населените места (2003г.) В Програмата са разработени нормативните основи и документите,
транспониращи директивите, отговорните институции, механизмите за мониторинг и
инвестиционните аспекти за прилагането на директивата в договорените срокове. Разработен е план
за действие до юни 2007г. в основата на инвестиционните разчети за прилагането на директивата е
залегнала актуализираната Национална програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ.
Национална програма за изграждане и реконструкция на канализационните системи на
населените места
Приет е проект за водоснабдяване и канализация (воден регулатор) през 2005 г. от МРРБ.
Програмите обосновават изграждането на пречиствателни съоръжения и канализационна мрежа в
малките населени места до 2000 е.ж. в селските райони с цел опазване на околната среда, развитие
на националната икономика и постигане на благополучие на местните хора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.3 КАРТИ
Карта 8.3.1
Богатство на биологичното разнообразие в България

(Източник: Национална стратегия по биологичното разнообразие, 1993)
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Карта 8.3.2.
Разпространение на редките таксони в България

(Източник: Национална стратегия по биологичното разнообразие, 1993)
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Карта 8.3.3
Ендемични таксони в България

(Източник: Национална стратегия по биологичното разнообразие, 1993)
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Карта 8.3.4 Тревни местообитания в България (Източник: “Тревни местообитания на България” Окончателен отчет на проекта за
Национална инвентаризация на тревните местообитания, 2005)
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Карта 8.3.5
Система от защитени територии

(Източник: Национална стратегия по биологичното разнообразие, 1993)
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Карта 8.3.6
Мрежа от Орнитологично важни места в България – проекто-защитени зони от НАТУРА 2000

Източник: Българско дружество за защита на птиците, юли 2006)
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Карта № 8.3.7.

Източник:МОСВ
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Карта № 8.3.8.

Източник: НСРЗ
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Карта № 8.3.9.

Източник: АПР
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Карта № 8.3.10.

Източник: ИАОС
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Карта № 8.3.11.

Източник: ИАОС
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Карта № 8.3.12.

Източник:АПР
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Карта 8.13.

Карта на водните райони и изградените напоителни системи в България

Гърция

^ - Изградена напоителна система I - VI –
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4.

ФИГУРИ

Фиг.8.2.2.1. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от антропогенни
източници (х1000 т/г).

Заб. Към момента на оценка на емисиите не е била налична бройката на птиците-бройлери и емисиитеот тях не са включени в общия баланс.
Очакваните емисиите от тях са около 2-3% от националните емисии.

Фиг. 8.2.2.2. Тенденция в емисията на амоняк от селското стопанство в периода 1998 – 2003.
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Източник:ИАОС

Фиг.8.2.2.3 Тенденция на съдържанието на азот в повърхностните води.
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Разпределени на нитратите в подземните води по басейнови и хидрогеоложки
райони
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Фиг.8.2.2.4 Съдържание на фосфати в подземните води през 2003 г
Разпределение на фосфатите в подземните води по басейнови и
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Източник:ИАОС

Фиг 8.2.2.5. Съдържание на фосфати в подземните води през 2003 г.
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Източник:ИАОС

Фиг.8.2.2.6. Съдържание на общо желязо в подземните води през 2003 г.
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Разпределение на пестицидите в подземните води
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Фиг. 8.2.2.7. Изследвани пестициди в подземни води през 2003 г.

Тенденциа на изменение на показателите на подземни води за Дунавския басейнов
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Тенденции на изменение на показателите на подпочвени води за Източнобеломорския
басейнов район
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Източник:ИАОС

Фиг.8.2.2.8.Тенденция на изменението на показателите на подземните води по басейни.
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Фиг. 8.2.2.9.Количество на минералните торове употребени през периода 2000-2005 г.
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Фиг. 8.2.2.10. Количество употребени торовете на единица използвана земеделска площ.
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Източник: НСРЗ

Фиг. 8.2.2.11 Площи наторени с азотни, фосфорни и калиеви торове.
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Фиг. 8.2.2.1.2 Използвани количества оборски тор и наторени площи.
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Брой на складовете

Фиг. 8.2.2.13. Употребени продукти за растителна защита.
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Фиг.8.2.2.14. Количество на местата за негодни за употреба пестициди –складове депо,
складове за преработка и Б-Б кубове.
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Източник: НСРЗ

Фиг. 8.2.2.15. Процентното разпределение на местата за негодни за употреба пестициди.
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Фиг. 8.2.2.16. Количество на твърдите препарати за складове депо и складове за преработка.
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Източник: НСРЗ

Фиг. 8.2.2.17. Количество на течните препарати за складове депо и складове за преработка.
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Фиг. 8.2.2.18. Функционално използване на площите през 2004 г.
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Фиг. 8.2.2.19. Разпределение на площите ИЗП, ПССП и ОЗ.
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Фиг.. 8.2.2.20. Потребление на горива и енергия в земеделието.
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Емисии на СО 2 в Селскостопанското производство
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Фиг. 8.2.2.21. Емисии на CO2 в земеделската продукция
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Фиг. 8.2.2.22.Потребление на горива и енергия в сектор “Селско стопанство”
за периода 1990 –2015

Смъртност по причини по класове болести през 2004 г.

4.6

14.8
Болести на органите на кръвообръщението

3.5

Болести на дихателната система

4.1

Болести на храносмилателната система

2.6

Симптоми, признаци и недобре определени
състояния

67.5
2.9

Травми и отравяния
Други
Новообразувания

Изт.: НЦООЗ по данни на WHO, HFA, 2006

Фиг.. 8.2.4.1. Смъртност по причини по класове болести през 2004г. (относителен дял, %).
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Очаквана средна продължителност на живота при раждане в
България и Европейския съюз (жени)
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България и Европейския съюз (мъже)
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Фиг..8.2.4.2. Очаквана средна продължителност в България и ЕС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.5.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Таблица 8.5.1 Рядко срещани гъби в България
Вид
Agaricus abruptibulbus

Статус
защитен в Европа

Разпространение в България
Витоша, Странджа, Южен Черноморски бряг

Agaricus altipes
Agaricus squamulifer
Albatreluus cristatus
Albatreluus pes-carpae
Amanita battarae
Amanita porphyria
Amanita strobiliformis

рядък в Европа
рядък
рядък в Европа
рядък
рядък
рядък
защитен в Европа

Странджа
Южен Черноморски бряг, Тракийска равнина
Рила
Родопи
Пирин
Витоша
Рила, Родопи, Голо бърдо, Резерват Острица

Amanita vitadinii
Boletus lupinus
Boletus rubinus
Boletus torosus
Cantarellus friesii
Catathelasma imperiale

рядък в Европа
рядък в Европа

Тракийска равнина
Голо бърдо
Тунджанска равнина
Родопи, Западно-южна България
Витоша
Витоша, Родопи

Clathrus archeri
Clathrus ruber
Clavariedelphus pistilaris
Clitolilus giovanallae
Cortinarius praestans
Cortinarius violaceus
Creolophus cirratus

Crinipellis mauretanicus
Cyathus stercoreus
Elaphomyces granulatus
Elasmomyces mattirolianus
Endoptychum agaricoides
Gastrum quadritidium
Gastrum triplex
Gomphus clavatus
Grifola frondosa
Gyrodon lividus
Hericium coralloides

Hericium erinaceum
Hydrocybe murinacea
Hydrophorus arbustivus

рядък в Европа,
защитен
рядък в Европа,
защитен
защитен
защитен
рядък в Европа
рядък в Европа,
защитен
защитен

рядък в Европа
рядък в Европа
рядък в Европа

Южен Черноморски бряг
Южен Черноморски бряг, Странджа
Витоша, Рила, Лудогорие, Лозенска планина, Родопи,
Конявска планина
Огражден, Долината на р. Струма
Витоша, Лозенска планина
Витоша
Витоша, Рила, Родопи, Черноморски бряг, Южна
Стара планина, Странджа, Западно-южна България,
Дунавска низина
Тракийска равнина
Славянка
Резерват Ропотамо
Рила
Тракийска равнина
Рила
Витоша, Резерват Ропотамо
Витоша, Рила
Западни Родопи, Голо бърдо, Резерват Острица

защитен

Северен Черноморски бряг, Пирин
Тракийска равнина, Северен Черноморски бряг,
Средна гора, Рила, Южна Стара планина

рядък в Европа

Западна Стара планина
Витоша
Черноморски бряг, Родопи

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Lactarius acerrimus
Lactarius spinosulus
Lepista luscina
Leucoagaricus macrorhizus
Leucopaxillus compactus
Macrotuphula filiformis

рядък в Европа
рядък в Европа
защитен
рядък в Европа
защитен

Macrotuphula fistulosa

защитен

Melanogaster variegatus
Melastiza chateri
Meripilus giganteus

защитен

Mutinus caninus

защитен

Mycenastrum corium
Otidea alutacea
Phallus hadriani

рядък в Европа
защитен

Phylloporus pelletieri
Pisolithus arizhos
Pisolithus tinctorus
Pluteus phlebophorus

защитен
рядък в Европа

Porphyrellus porphyrosporus
Pulveroboletus gentilis

защитен

Pulveroboletus lignicola
Russula solaris
Russula veternosa
Sarcosphaera coronaria
Secotium agaricoudes

защитен

Sparassis crispa
Strobilomyces strobilaceus
Suillus sibiricus
Trichaster melanocephalus

защитен
защитен

защитен
рядък в Европа

Tuber aestivum

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

Тунджанска равнина, Странджа
Витоша
Тракийска равнина
Тракийска равнина
Родопи, Долината на р. Струма
Витоша, Пирин, Западно-южна България, Софийски
регион
Рила, Лозенска планина, Родопи, Стара планина
Странджа, Лозенска планина
Родопи (Резерват Беглика)
Витоша, Рила, Лудогорие, Тракийска равнина, Голо
бърдо
Витоша, Рила, Черноморски бряг (Резерват
Ропотамо), Родопи, Тракийска равнина
Беласица, Средна гора, Лозенска планина, Тракийска
равнина, Голо бърдо
Danube Plain
Рила, Черноморски бряг (Резерват Ропотамо), Стара
планина, Тракийска равнина
Пирин, Конявска планина
Долината на р. Струма, Странджа, Черноморски бряг,
Конявска планина
Западна Стара планина, Тракийска равнина
Лозенска планина, Central Стара планина, Тракийска
равнина
Central Стара планина, Пирин, Рила
Черноморски бряг (Резерват Ропотамо), Лозенска
планина
Централни Родопи
Западни Родопи
Витоша, Стара планина
Западни Родопи, Голо бърдо, Краище
Южни Родопи, Знеполски регион, Стара планина,
Лозенска планина
Родопи
Рила, Средна гора, Пирин
Рила, Пирин
Западна Стара планина, Пирин, Лозенска планина
Беласица, Долината на р. Струма
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Таблица 8.5.2 Разнообразие на безгръбначни животни в България
Phyllum
Protozoa
Spongia
Cnidaria
Ctenophora
Plathelminthes
Nematoda
Kynoryncha
Rotatoria
Acanthocephala
Annelida
Bryozoa
Crustacea
Myriapoda
Arachnida (non Acari)
Acari
Hexapoda

Брой на видовете
1606
29
32
3
827
1007
4
292
52
245
13
904
243
1091
1583
20900

Източник: Големански, Хубенов, 2005
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Таблица 8.5.3 Списък на застрашените видове птици, които се срещат в България
Малък корморан Phalacrocorax pygmeus
Къдроглав пеликан Pelecanus crispus

Малка белочела гъска Anser erythropus

Мраморна патица Marmaronetta angustirostris
Белоока потапница Aythya nyroca
Тръноопашата потапница Oxyura leucocephala
Морски орел Haliaeetus albicilla
Черен лешояд Aegypius monachus
Степен блатар Circus macrourus
Голям креслив орел Aquila clanga
Царски орел Aquila heliaca
Белошипа ветрушка Falco naumanni
Ловен сокол Falco cherrug
Ливаден дърдавец Crex crex
Стрепет Tetrax tetrax
Голяма дропла Otis tarda
Чернокрил огърличник Glareola nordmanni
Степна калугерица Chettusia gregaria
Great Snipe Gallinago media
Тънкоклюн свирец Numenius tenuirostris
Голяма бекасина Larus audouinii
Водно шаварче Acrocephalus paludicola

източник: Българско дружество за защита на птиците, юли 2006 г.
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Таблица 8.5.4 Списък на важните зони на разпространение на птици в България, които са
предложени в като СЗЗ, като част от НАТУРА 2000 (източник: Българско дружество за
защита на птиците, юли 2006 г.)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

IBA
код

Предл. Код
IBA
Площ (хa)

Раяновци

BG001 BG0002001

Западен Балкан

BG002 BG0002002

Кресна Гордже

BG003 BG0002003

Долни Богров-Казичене BG004 BG0002004
Понор

BG005 BG0002005

Рибарник Орсоя
BG006 BG0002006
Остров Ибиша
BG007 BG0002007
Остров до Горни Цибър BG008 BG0002008
Златията

BG009 BG0002009

Язовир Пясъчник

BG010 BG0002010

Централен Балкан

BG011 BG0002011

Крумовица

BG012 BG0002012

Студен Кладенец

BG013 BG0002013

Маджарово

BG014 BG0002014

Язовир Конюш

BG015 BG0002015

Рибарник Пловдив
Островен комплекс
Белене

BG016 BG0002016

Остров Вардим

BG018 BG0002018

Бяла Река

BG019 BG0002019

Радинчево

BG020 BG0002020

Сакар

BG021 BG0002021

BG017 BG0002017

Язовир Розов Кладенец BG022 BG0002022
Язовир Овчарица

BG023 BG0002023

Рибарник Мечка

BG024 BG0002024

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

Собственост
държ.- 46%; общински- 25%;
13180.40 частни- 29%;
държ.- 49%; общински- 31%;
146820.48 частни- 20%;
държ.- 72%; общински- 17%;
23495.61 частни- 11%;
държ.- 6%; общински- 20%;
2251.16 частни- 74%;
държ.- 32%; общински- 47%;
31379.85 частни- 21%;
държ.- 53%; общински- 8%;
475.46 частни- 39%;
399.31 държ.- 100%
218.31 държ.- 100%
държ.- 3%; общински- 9%;
43494.44 частни- 88%;
държ.- 75%; общински- 11%;
3178.99 частни- 14%;
държ.- 79%; общински- 13%;
166678.21 частни- 8%;
държ.- 60%; общински- 34%;
11196.42 частни- 6%;
държ.- 85%; общински- 13%;
15995.61 частни- 2%;
държ.- 71%; общински- 25%;
3550.23 частни- 4%;
37.68 държ.- 73%; общински- 27%;
държ.- 74%; общински- 11%;
145.76 частни- 15%;
6897.03 държ.- 100%
държ.- 99.6%; общински1167.98 0.4%
държ.- 78%; общински- 15%;
44623.98 частни- 7%;
държ.- 26%; общински- 34%;
5786.05 частни- 40%;
държ.- 30%; общински- 27%;
125707.12 частни- 43%;
държ.- 59%; общински- 8%;
1284.1 частни- 33%;
държ.- 19%; общински- 19%;
4304.45 частни- 62%;
държ.- 84%; общински- 10%;
2737.95 частни- 6%;
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Ломовете

BG025 BG0002025

Дервентски хълмове

BG026 BG0002026

Язовир Малко Шарково BG027 BG0002027
Комплекс Стралджа

BG028 BG0002028

Котленска планина

BG029 BG0002029

Калимок

BG030 BG0002030

Стената

BG031 BG0002031

Остров Пожарево

BG032 BG0000237

Сребърна

BG033 BG0000241

Мандра-Пода

BG034 BG0000271

Бургаско езеро

BG035 BG0000273

Атанасовско езеро

BG036 BG0000270

Поморийско езеро
Провадийско-Роякско
плато

BG037 BG0000152

Хърсовска Река

BG039 BG0002039

Странджа

BG040 BG0002040

Ропотамо

BG041 BG0002041

Ченгене Скеле

BG042 BG0000242

Емине

BG043 BG0002043

Камчийска планина

BG044 BG0002044

Камчия

BG045 BG0002045

Ятата
Язовирен комплекс
Варна-Белослав

BG046 BG0002046

Суха Река
Язовирен комплекс
Шабла

BG048 BG0002048

Езеро Дуранкулак

BG050 BG0002050

BG038 BG0002038

BG047 BG0000191

BG049 BG0000156

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

държ.- 48%; общински- 19%;
27871.77 частни- 33%;
държ.- 39%; общински- 25%;
34863.56 частни- 36%;
държ.- 29%; общински- 19%;
1329.02 частни- 52%;
държ.- 13%; общински- 17%;
2871.82 частни- 70%;
държ.- 59%; общински- 21%;
99263.72 частни- 20%;
държ.- 64%; общински- 9%;
9431.82 частни- 27%;
държ.- 45%; общински- 50%;
79.73 частни- 5%;
държ.- 87%; общински- 12%;
975.88 частни- 1%;
държ.- 87%; общински- 8%;
1448.20 частни- 5%;
държ.- 64%; общински- 24%;
5987.96 частни- 12%;
държ.- 87%; общински- 7%;
3092.02 частни- 6%;
държ.- 29%; общински- 15%;
7208.89 частни- 56%;
държ.- 95%; общински- 3%;
948.04 частни- 2%;
държ.- 38%; общински- 15%;
84030.41 частни- 47%;
държ.- 54%; общински- 13%;
35428.63 частни- 33%;
държ.- 69%; общински- 18%;
115417.34 частни- 13%;
държ.- 44%; общински- 52%;
3867.63 частни- 4%;
191.19 държ.- 98%; общински- 2%
държ.- 41%; общински- 30%;
68811.23 частни- 29%;
държ.- 70%; общински- 10%;
88883.76 частни- 20%;
държ.- 61%; общински- 6%;
10075.63 частни- 33%;
държ.- 73%; общински- 25%;
144.38 частни- 2%;
държ.- 61%; общински- 21%;
4681.81 частни- 18%;
държ.- 51%; общински- 23%;
25769.75 частни- 26%;
държ.- 38%; общински- 14%;
3195.44 частни- 48%;
държ.- 61%; общински- 12%;
3355.90 частни- 27%;
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Калиакра

BG051 BG0002051

Язовир Жребчево

BG052 BG0002052

Врачански Балкан

BG053 BG0002053

Средна гора

BG054 BG0002054

Рила

BG055 BG0002055

Пирин

BG056 BG0002056

Бесапарски планини
Сините КамъниГребенец

BG057 BG0002057

Каменски Баир

BG059 BG0002059

Галата

BG060 BG0002060

Балчик

BG061 BG0002061

Лудогорие

BG062 BG0002062

Западни Родопи

BG063 BG0002063

Гарванско блато

BG064 BG0002064

BG058 BG0002058

Блато Малък Преславец BG065 BG0002065
Западна Странджа
Голия остров

BG066 BG0002066
BG067 BG0002067

Карлуковски Карст

BG068 BG0000332

Рибарник Звъничево
Рибарник Хаджи
Димитрово

BG069 BG0002069

Мостът на р. Арда

BG071 BG0002071

Мелнишки пирамиди

BG072 BG0002072

Добростан

BG073 BG0002073

Никополско плато

BG074 BG0002074

Студенец

BG075 BG0000240

Долината на р. Места

BG076 BG0002076

Бакърлъка

BG077 BG0002077

BG070 BG0002070

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

държ.- 45%; общински- 15%;
16172.28 частни- 40%;
държ.- 99.8%; общински2473.00 0.2%
държ.- 54%; общински- 24%;
30879.8 частни- 22%;
държ.- 56%; общински- 35%;
99062.39 частни- 9%;
държ.- 76%; общински- 8%;
143733.01 частни- 16%;
държ.- 94%; общински- 4%;
79245.15 частни- 2%;
държ.- 21%; общински- 29%;
14765.05 частни- 50%;
държ.- 76%; общински- 13%;
15926.00 частни- 11%;
държ.- 8%; общински- 37%;
1652.69 частни- 55%;
държ.- 76%; общински- 4%;
8136.74 частни- 20%;
държ.- 41%; общински- 26%;
1554.16 частни- 37%;
държ.- 48%; общински- 20%;
91388.98 частни- 32%;
държ.- 95%; общински- 3%;
125677.58 частни- 2%;
държ.- 47%; общински- 3%;
324.78 частни- 50%;
държ.- 19%; общински- 78%;
375.06 частни- 3%;
държ.- 20%; общински- 33%;
53816.60 частни- 47%;
414.56 държ.- 100%
държ.- 22%; общински- 34%;
14208.69 частни- 44%;
държ.- 28%; общински- 14%;
1570.68 частни- 58%;
държ.- 44%; общински- 27%;
446.53 частни- 29%;
държ.- 60%; общински- 27%;
15022.48 частни- 13%;
държ.- 50%; общински- 34%;
13579.14 частни- 16%;
държ.- 70%; общински- 13%;
83615.52 частни- 17%;
държ.- 9%; общински- 30%;
22260.24 частни- 61%;
държ.- 16%; общински- 30%;
26587.18 частни- 54%;
държ.- 47%; общински- 26%;
20421.13 частни- 27%;
държ.- 67%; общински- 20%;
33505.48 частни- 13%;
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Славянка

BG078 BG0002078

Осогово

BG079 BG0002079

Витоша

BG080 BG0000113

Марица-Първомай

BG081 BG0002081

Батова

BG082 BG0002082

Низина Свищов-Белене BG083 BG0002083
Палакаря

BG084 BG0002084

Чаира

BG085 BG0002085

Оризища Цалапица

BG086 BG0002086

Марица-Пловдив

BG087 BG0002087

Микре

BG088 BG0002088

Ноевци

BG089 BG0002089

Берковица

BG090 BG0002090

Остров Лакът

BG091 BG0002091

Харманлийска Река

BG092 BG0002092

Низина на Овчарово

BG093 BG0002093

Делтата на р. Тунджа

BG094 BG0002094

Горни Дъбник-Телиш

BG095 BG0002095

Обнова

BG096 BG0002096

Белите Скали

BG097 BG0002097

Рупите

BG098 BG0002098

Кочериново

BG099 BG0002099

Долна Кожница

BG100 BG0002100

Мещица

BG101 BG0002101

Деветашко Плато

BG102 BG0002102

Злато Поле

BG103 BG0002103

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

държ.- 57%; общински- 34%;
19446.67 частни- 9%;
държ.- 82%; общински- 12%;
24125.09 частни- 6%;
държ.- 70%; общински- 17%;
27110.54 частни- 13%;
държ.- 24%; общински- 17%;
11505.23 частни- 59%;
държ.- 39%; общински- 14%;
38132.83 частни- 47%;
държ.- 53%; общински- 5%;
5440.98 частни- 42%;
държ.- 5%; общински- 22%;
15808.77 частни- 73%;
държ.- 6%; общински- 40%;
1451.15 частни- 54%;
държ.- 1%; общински- 12%;
3672.41 частни- 87%;
държ.- 46%; общински- 30%;
1117.55 частни- 24%;
държ.- 35%; общински- 27%;
12386.98 частни- 62%;
държ.- 20%; общински- 51%;
8502.73 частни- 29%;
държ.- 19%; общински- 34%;
2799.83 частни- 47%;
държ.- 98.5%; общински- %;
1260.94 частни- 1.5%;
държ.- 11%; общински- 66%;
4889.00 частни- 23%;
държ.- 12%; общински- 21%;
1477.79 частни- 67%;
държ.- 8%; общински- 22%;
5636.48 частни- 70%;
държ.- 46%; общински- 10%;
3398.34 частни- 44%;
държ.- 15%; общински- 25%;
5421.88 частни- 60%;
държ.- 76%; общински- 10%;
4077.90 частни- 14%;
държ.- 32%; общински- 33%;
8837.25 частни- 35%;
държ.- 7%; общински- 21%;
2434.86 частни- 72%;
държ.- 16%; общински- 60%;
3994.52 частни- 24%;
държ.- 11%; общински- 44%;
3416.32 частни- 45%;
държ.- 21%; общински- 23%;
7892.91 частни- 56%;
държ.- 35%; общински- 12%;
409.11 частни- 53%;
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Цибърско блато

BG104 BG0002104

Персенк

BG105 BG0002105

Язовир Ивайловград

BG106 BG0002106

Бобошево

BG107 BG0002107

Скрино

BG108 BG0002108

Васильовска планина

BG109 BG0002109

Априлци

BG110 BG0002110

Велчево

BG111 BG0002111

Руй

BG112 BG0002112

Триград-Мурсалица

BG113 BG0002113

Рибарник Челопечене

BG114 BG0002114

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

държ.- 33%; общински- 23%;
909.77 частни- 44%;
държ.- 39%; общински- 14%;
15677.46 частни- 47%;
държ.- 77%; общински- 16%;
19658.25 частни- 7%;
държ.- 39%; общински- 48%;
4835.20 частни- 13%;
държ.- 50%; общински- 32%;
2494.71 частни- 18%;
държ.- 40%; общински- 24%;
45471.92 частни- 36%;
държ.- 31%; общински- 47%;
1942.60 частни- 22%;
държ.- 26%; общински- 35%;
2310.25 частни- 39%;
държ.- 51%; общински- 20%;
17398.80 частни- 29%;
държ.- 74%; общински- 12%;
55327.31 частни- 14%;
държ.- 24.5%; общински65.19 74%; частни- 1.5%;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.
Схема за провеждане на консултации с компетентния орган и
с обществеността по екологичната оценка на “Програма за развитие на
селските райони 2007 - 2013"
свързана с Предварителната оценка на Програмата
1. Вид на консултациите
1.1 Формални консултации
Начин на провеждане: Консултациите ще бъдат проведени (1) посредством официални
писма между дирекция „Развитие на селските райони” на МЗГ в качеството й на
Управляващ орган на “Програмата за развитие на селските райони" и дирекция
„Превантивна дейност" (ПД) в МОСВ в качеството й на компетентен орган за ЕО и (2)
посредством дискусии в рамките на Работните групи за изготвяне на ”Програма за развитие
на селските райони"
1.2 Неформални консултации
Начин на провеждане: Консултациите ще бъдат извършени посредством неформални
срещи между представители на дирекция „Развитие на селските райони ", дирекция
„Превантивна дейност" в МОСВ и експертите по ЕО.

2. Обхват на консултациите
2.1 Консултации с компетентния орган по предложението съдържанието и
обхвата на доклада за екологична оценка.
Консултантите, извършващи предварителна оценка на “Програмата за развитие на селските
райони”, ще изготвят подробно предложение за съдържание на доклада за екологична
оценка (по-долу в текста — доклад за ЕО), включително и описание на информацията,
която ще се съдържа във всяка част на доклада за ЕО. Предложението за съдържание на
доклада за ЕО ще бъде изработено по време на началната фаза и ще бъде включено в
началния доклад на консултантите по проекта. Началният доклад трябва да бъде изготвен и
представен на Дирекция “РСР” в срок до 25 септември 2006 г.
Дирекция “РСР” ще изпрати до дирекция ПД на МОСВ предложеното съдържание на
доклада за ЕО с официално придружително писмо не по-късно от 4 октомври 2006 г.
Дирекция ПД ще разгледа предложеното съдържание на доклада за ЕО и ще изрази
официално становище в срок до 19 октомври 2006 г.
2.2 Консултации с обществеността:
Консултациите с обществеността, изискуеми по Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми, ще бъдат проведени в рамките
на Работните групи (РГ) за изготвяне на Програмата с мерките и с широката общественост.
Аргументите за провеждане на консултации в рамките на РГ са следните:
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•

•

В състава на работните групи са включени представители на централната
администрация, на областните и общински власти, бизнеса, научните среди и
екологични неправителствени организации, браншови организации — т.е. в РГ са
включени всички заинтересовани лица, с които следва да бъдат проведени
консултации по време на извършването на ЕО;
Членовете на РГ са подробно запознати със съдържанието на Програмата за развитие
на селските райони и съответните мерки към нея.

На 20 ноември 2006 г. дирекция “РСР” ще разпространи въпросник до членовете на РГ.
Същият въпросник ще бъде публикуван за широката общественост на интернет страницата
на МЗГ. Въпросникът и отговорите към него ще бъдат използвани за оценяване на
приоритетите посредством шаблонен модел. Членовете на РГ ще отговорят писмено на
въпросите от въпросника преди или на 4 декември 2006 г. (14 дни)
Проектът на Програмата развитие на селските райони 2007 — 2013 /ПРСР/ и проекта на
доклад за ЕО ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗГ на 20 ноември 2006 г.
като копия от тези два документа ще бъдат предоставяни в стая 403 на МЗГ (бул. Хр.Ботев
№55). Ще бъде разпространено и придружаващо съобщение, което ще включва:
• Обща информация за ПРСР;
• Информация за органите, отговорни за одобряване и изпълнение на ПРСР;
• Време за публичен достъп до ПРСР и до проекта на доклад за ЕО в
интернет страницата и стая 403 в сградата на МЗГ;
• Срок за изразяване на становище (14 дни след публикуване на съобщението, т.е. до 04
декември 2006 г.);
• Начин за изразяване на становище (писма; факсове; електронна поща).
На 18 декември 2006 г. ще се проведе обществено обсъждане на проекта на Програмата за
развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и проекта на доклад за екологична оценка.
Окончателният доклад за ЕО ще бъде представен на дирекция “РСР” в МЗГ на 15 януари
2007 г.
2.3 Консултации с компетентния орган по проекта на доклад за ЕО
След изработване на проекта на доклад за ЕО той ще бъде изпратен за становище до
дирекция ПД с официално придружително писмо на 22 ноември 2006 г..
Дирекция ПД, в качеството й на компетентен орган за ЕО, ще издаде становище по проекта
на доклад за ЕО в рамките на 14 календарни дни след неговото внасяне, т.е. до 06
декември 2006 г.
След внасянето на окончателния доклад за ЕО на 16 януари 2007 г. министърът на околната
среда и водите ще издаде окончателно становище по ЕО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.7.

ОЦЕНКА НА ОЧАКВАНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ОБОСНОВКА НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА
“ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 2007-2013 Г."
в рамките на
Екологичната оценка (ЕО)
Консултации с обществеността
Въведение
“ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.” е обект на екологична оценка
съгласно Решение № ЕО-5/2006 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка на МОСВ. Тя е в процес на разработване от Министерство на земеделието и горите и
социално-икономическите партньори. Програмата ще се одобрява от Правителството на Р България
и Европейската Комисия. Консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица са
неразделна част от ЕО, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и
програми (ДВ, бр.57/02.07.2004, изм. и доп. бр.3/10.01.2006г.) и се извършват по схема за
консултации с обществеността, посредством публикуването на въпросник на интернет страницата на
МЗГ за широката общественост. Чрез тези консултации ще бъдат оценени приоритетите и тяхното
съответствие с дейностите на Програмата, с които се осъществяват приоритетите. За оценката се
използва въпросник в табличен вид.
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
На база на стратегическите насоки на общността за развитие на селските райони за периода 20072013 г. и за да реализират основните приоритети на ес по отношение на заетостта, растежа и
устойчивостта (Лисабон,Гьотеборг), да се гарантира допълването с останалите политики на ес
(кохезия, околна среда, особено координация със структурните фондове и управление на
природните ресурси в селските райони) и на база социално-икономическите условия,
преобладаващи в селските райони на България, техните силни страни и потенциал са дефинирани
следните цели на националния стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007
– 2013 г. и съответните мерки в програмата към него
•

Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на
иновации хранително-преработвателен сектор;

•

Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските
райони;

•

Насърчаване на възможностите за заетост и подобряване качеството на
живот в селските райони.

И трите цели на Националния стратегически план и програмата към него са насочени към
подобряване на икономическите и социалните условия в селските райони и се допълват взаимно. те
са ясно ориентирани към подобряване конкурентоспособността на земеделските структури и пазарна
ефективност, създаване на заетост и повишаване на жизнения стандарт в селските райони, като се
държи сметка за опазване на околната среда.
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В допълнение към посочените по-горе цели на плана и програмата, тяхното изпълнение трябва да
допринесе и за изпълнение на стратегическите цели на Националната стратегическа референтна
рамка за периода 2007-2013 г., а именно:
•

достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична икономика на
знанието в съответствие с принципите на устойчивото развитие;

•

повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта,
доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот.

В рамките на Програмата за развитие на селските райони са определени 4 приоритетни оси със
съответните мерки:
Приоритетна ос 1 - Инвестиции в селско и горско стопанство с цел преструктуриране,
подобряване на човешкия потенциал, насърчаване производството на биологични продукти
и на иновациите при преработката и добавянето на стойност
А) Мерки допринасящи за подобряване на човешкия потенциал:


Професионално обучение и информационни дейности за заетите в земеделието и горите



Подпомагане на млади фермери



Достъп на фермерите и собственици на гори до съвети в земеделието и горското стопанство

Б) Мерки, целящи преструктуриране на физическия потенциал:


Модернизиране на фермите



Подобряване на икономическата стойност на горите



Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти


Коопериране с цел развитие на нови продукти, процеси и технологии в селското и
горско стопанство

Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптацията
на земеделието и горите
В) Мерки, целящи подобряване на качеството на земеделската продукция и продукти:

Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания на
стандартите базирани на Европейското законодателство
Г) Временни мерки за новите страни-членки


Подпомагане създаването на организации на производители



Подпомагане на полу-пазарни стопанства с цел преструктуриране
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Приоритетна ос 2 - Опазване на околната среда и устойчиво управление на земята
А) Устойчиво управление на земеделската земя

Мярка „Плащания на фермери за природни недостатъци в планинските райони” - в
момента се прецизира обхватът на планинските райони в България и мярката ще стартира през
2007 г. само за планинските райони.

Мярка „Плащания на фермери в райони с природни недостатъци, различни от
планинските”


Мярка Натура 2000 за земеделски земи



Мярка Агроекология

Б) Мерки за устойчиво управление на горите:


„Първо залесяване на неземеделска земя”;



„Възстановяване на горския потенциала и въвеждане на превантивни мерки”;

Приоритетна ос 3 - Създаване на заетост и подобряване на инфраструктурата и услугите в
селските райони ;
А) Разнообразяване на селската икономика, чрез:


Разнообразяване на не-земеделски дейности;



Насърчаване на дейности, свързани с туризма.

Б) Подобряване качеството на живот в селските райони, чрез:


Осигуряване на основни услуги за икономиката и населението в селските
райони;



Възстановяване и развитие на селата;



Опазване и възстановяване на селското наследство.

В) Придобиване на умения за разработване и прилагане на Местни стратегии за развитие
(МСР)
Приоритетна ос 4 - Инвестиции в участието на местните общности в развитието на селските
райони
•

Изпълнение на местни стратегии за развитие, съответстващи на целите, заложени в
една или повече от предходните три приоритетни оси;

•

Изпълнение на проекти за сътрудничество в изпълнение на цели, заложени по трите
предходни оси;

Осигуряване на поле за действие на местни инициативни групи, придобиване на умения и
съживяване на територията.
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Оценка на приоритетите на НСПРСР
екологичните цели.

и Програмата,

техните цели и връзката им с

Мнението на обществеността, заинтересованите страни и трети лица по отношение на предложените
в Програмата за развитие на селските райони приоритети и мерки ще се извърши чрез
приорититзацията им. За целта, обществеността, заинтересованите страни и трети лица могат да
изразят своето мнение за целесъобразността от прилагане на мерките по отношение на опазване на
околната среда чрез попълване на приложения към документа “ВЪПРОСНИК” и таблиците към него.
За оценка на взаимната зависимост на основните приоритети на НСПРСР и Програмата за развитие
на селските райони и техните цели с основните екологични цели е разработена и предложена
матрица дадена таблично.
За оценка на екологичното въздействие на съответната мярка върху сферата на дейност на
анкетираните се използва 5 степенна скала за оценка. За всяка от мерките може да се получи една
от следните стойности:
•

--

силно негативно въздействие;

•

-

негативно въздействие;

•

0

не въздейства;

•

+

положително въздействие

•

++

силно положително въздействие

Мнението на обществеността ще бъде отразено в предварителната оценка на Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.", която се извършва в момента.
ВЪПРОСНИК
1. Вашето мнение за връзката на целите на Програмата за развитие на селските райони с
екологичните цели на национално и международно ниво – таблица № 1
2. Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната среда в
сферата на Вашата дейност?
3. Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във Вашата сфера на
дейност? –степен на въздействие
4. Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие - текстово
5. Моля дайте Вашите препоръки -текстово

Отговорите на въпрос №1 се илюстрират в прил. № 1.
Отговорите на въпроси №№ 2, 3, 4 и 5 се илюстрират в прил. № 2.
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Приложение№ 1 Връзка между целите на НСПРСР и Програмата за развитие на селските райони и екологичните цели
Цели на ПРСР

Екологични цели
Защита на застрашените видове и месдтообитания, запазване
на уникални екосистеми и разумно използване на природните
ресурси

1. Развитие на конкурентно земеделие и горско 2.Опазване на природните ресурси и
стопанство и основан на иновации хранително- защита на околната среда в селските
преработвателен сектор
райони
Преструктуриран Подкрепа за
еи
адаптиране на
модернизиране структурата на
на
стопанствата
технологичната
база и
насърчаване на
иновациите

Повишаване на Подкрепа на
знанията и
устойчивото
подобряване на управление на
човешкия
земеделските земи
потенциал

Подкрепа за
адаптиране на
структурите в
горското стопанство

3. Подобряване на качеството на живот и
насърчаване на възможностите за заетост в
селските райони
Подобряване на Създаване на
качеството на възможности за
живот в селските заетост в селските
райони
райони

Укрепване на
местното
развитие и
сътрудничество

Спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 год.
Възстановяване на разрушени местообитания
Намаляване на опасностите за екосистемата, човешкото здраве
и качеството на живот, произтичащи от атмосферните емисии
Спазване на ангажиментите по РКОНИК, Протокола от Киото и
свързаните с тях международни и европейски договорености
Подобряване качеството на повърхностните и подземни води,
недопускане на наднормено замърсяване и ефективен контрол
и управление на водните екосистеми.
Опазване продуктивните и екологични функции на земите и
запазване характерът на земеползване, устойчивото
управление на земните ресурси.
Опазване на
разнообразието и индивидуалността, на
природното и културно наследство
Намаляване на вредното въздействие от прилагането на
химически препарати и от консумация на замърсени храни и
води.

Легенда: + има връзка между ПРСР с екологичните цели
- няма връзка между ПРСР с екологичните цели
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Приложение № 2
ОС 1
Мярка
111 “Професионално обучение и информационни дейности, включително
разпространяване на научни познания и иновативни практики за заетите в земеделието,
хранителната промишленост и горите»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

да

не

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? – степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие
Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 112 “Създаването на стопанства на млади фермери»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 114 “Консултантски услуги»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки
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Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

да

не

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 122 “Подобряване на икономическата стойност на горите»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти »
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 124 “Сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии в
земеделието, хранителната промишленост и горския сектор»
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка
125 “Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 126 “Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от
природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни дейности»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие
Моля дайте Вашите препоръки
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Мярка 131 “Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания по
стандартите, произтичащи от законодателството на Общността»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 141 “Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 142 “Подпомагане създаването на групи производители»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки
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ОС 2
Мярка 211 “Плащания на фермери за природни ограничения в планинските райони»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 212 “Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 213 “Плащания по Натура 2000 за земеделски земи»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки
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Мярка 214 “Агроекорогични плащания»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

да

не

да

не

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 216 “Непроизводствени инвестиции»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Мярка
223 “Първоначално
залесяване на неземеделска земя»
Моля дайте
Вашите препоръки
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 224 “Плащания по НАТУРА 2000 за горите»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
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Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

да

не

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

ОС 3
Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделските дейности»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 312 “Помощ за създаване и развитие на неземеделския бизнес»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

да

не

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението в селските райони»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 322 “Обновяване и развитие на селата»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?
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Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във Вашата сфера на
дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие
Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 341 “Насърчаване на местното участие и развиване на умения за изготвяне и
прилагането на местни стратегии за развитие»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Лидер
Мярка 41 “Прилагане на местни стратегии за развитие»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?
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Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във Вашата сфера на
дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие
Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 421 “Сътрудничество»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Мярка 431 “Управление и текущи разходи на МИГ, придобиване на умения и оживяване на
територията»
Смятате ли, че прилагането на дадена мярка е свързано с опазването на околната
среда в сферата на Вашата дейност?

да

не

Как преценявате въздействието на мярката върху околната среда във
Вашата сфера на дейност? –степен на въздействие
Моля обосновете Вашата оценка за степен на въздействие

Моля дайте Вашите препоръки

Допълнителна информация за “Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г." и други
свързани с нея въпроси може да намерите на следната интернет страница: www.mzgar .government.bg.
За въпроси Веселка Игнатова, тел: 02/98511403, e-mail: v.ignatova@mzgar.government.bg
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.8.
№

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ СТАНОВИЩА НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ
Период за
Проведени консултации по подготовката на
предоставяне
програмните документи за РСР 2007-2013
на коментари
Писмени становища
описание

1.
2.

Работна група по мерки от
приоритетна ос 1 /обща/

дни
институции
РАБОТНИ ГРУПИ ПО ОСИ И МЕРКИ
• Асоциация на земеделските производители
27.07.2006
15 дни
в България;
• МЗГ – Дирекция “Аграрно развитие”

дата

Работна група по мерки:
25.09.2006
• „Професионално
обучение
и
информационни
дейности,
включително разпространяване на
научни познания и иновативни
практики за заетите в земеделието,
хранителната промишленост
и
горите”,
• „Използване на консултантски услуги
от фермери и собственици и/или
ползватели на гори”,
• „Консултантски услуги съгласно
Анекс VIII, чл. 34 от Договора за
присъединяване на България и
Румъния (за 2007 – 2009г.)”

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

Степен
на
отразяване
на
становищата

7 дни

• Асоциация на Земеделските производители в
България;
• Федерация на независимите синдикати от
земеделието.

частично
частично
пълно
частично
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3.

4.

5.

18.09.2006
Работна група по мерки:
• “Подпомагане
създаването
на
стопанства на млади фермери”,
„Подпомагане на полу-пазарни
стопанства
в
процес
на
преструктуриране”
• ”Подпомагане създаването на групи
производители”

7 дни

Работна група по мярка :
• „Модернизиране на фермите”

10 дни

Работна група по мярка:
• „Добавяне
на
стойност
земеделски и горски продукти”

12.09.2006

19.09.2006
към

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

7 дни

• Изпълнителна агенция по лозата и виното;
• Федерация на независимите синдикати от
земеделието;
• МЗГ – Дирекция “Аграрно развитие”.

частично

• ОД ”Земеделие и гори”- Смолян;
• Федерация на независимите синдикати в
земеделието;
• Съвет на българските аграрни организации;
• Асоциация на земеделските производители в
България;
• Национална служба за съвети в земеделието;
• МЗГ- Дирекция ”Агростатистика”;
• МЗГ- Дирекция “Аграрно развитие”;
• ДФ ”Земеделие”.

частично
частично

• Асоциация на земеделските производители в
България;
• Федерация на независимите синдикати от
земеделието;
• Съвет на българските аграрни организации;
• Национална винаро -лозарска камара;
• ДФ ”Земеделие”.

частично
частично

частично
частично
частично
частично
частично
частично
частично
частично
частично
частично
частично
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6.

Работна група по мярка:
19.09.2006
• “Сътрудничество за разработване на
нови продукти, процеси и технологии
в
земеделието,
хранителната
промишленост и горския сектор”

7 дни

•
•
•
•
•
•
•

7.

8.

Асоциация на земеделските производители в
България;
Федерация на независимите синдикати от
земеделието;
Съвет на българските аграрни организации;
Институт по криобиология и хранителни
технологии;
Агробио институт;
Университет по хранителни технологии;
Лесотехнически университет.

частично
частично
частично
частично
частично
частично
частично

Работна група по мерки :
24.07.2006
• “Подобряване и развитие на
инфраструктура,
свързана
с
развитието и адаптацията на 26.09.2006
земеделието и горите “
• “Възстановяване
на
селскостопанския
производствен
потенциал, разрушен от природни
бедствия и въвеждане на подходящи
превантивни дейности”

8 дни

•

Съвет на българските аграрни
организации.

частично

7 дни

•

Министерство на регионалното развитие и
благоустройството;
Институт по мелиорации и механизация;
Напоителни системи ЕАД гр. София;
Съюз на оризопроизводителите в България;
Национален съюз на водоползвателите;
ГД “Земеделие и гори”.

частично

Работна група по мярка
18.09.2006
• „Подпомагане на фермерите да се
приспособят към нарастващите
изисквания
по
стандартите,
произтичащи от законодателството
на Общността”

7 дни

Дирекция „Аграрно развитие”, МЗГ;
Земеделски институт, Стара Загора, НЦАН;
Асоциация на свиневъдите в България;
Национална асоциация на
млекопроизводителите;
Национална служба за съвети в
земеделието.

пълно
частично

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

частично
частично
частично
частично
частично

частично
частично
пълно
221

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

9.
10.

11.

Рработна група по мерки от
приоритетна ос 2 - /обща/
Работна група по мерки:
14.07.2006
• “Плащания на фермери за природни
недостатъци в планинските райони”
• “Плащания на фермери в райони с
природни недостатъци, различни от
планинските” на Регламент 1698/2005
за развитие на селските райони.
Работна група по мерки:
• “Плащания по Натура 2000 и
плащания свързани с Директива
2000/60/ЕС (за земеделски земи)”;
• “Плащания по Натура 2000
(за
гори)”; “Възстановяване на горския
потенциал
и
въвеждане
на
превантивни мерки”;
• “Първоначално
залесяване
на
неземеделска земя” ;
• “Първоначално
залесяване
на
земеделска земя” на Регламент
1698/2005 за развитие на селските
райони.

10.04.2006
по Натура 2000
03.05.2006
по Натура 2000
22.05.2006
по Натура 2000
12.06.2006
по Натура 2000
03.07.2006
по Натура 2000
18.07.2006
обща
18.08.2006
по Натура 2000

03.10.2006
по Натура 2000

Проект на заключителен доклад за екологична оценка

10 дни

•

МЗГ – Дирекция ”Аграрно развитие”

18 дни

Няма писмени становища

19 дни

Няма писмени становища

20 дни

Няма писмени становища

20 дни

Няма писмени становища

21 дни

Няма писмени становища

7 дни

•

19 дни

Няма писмени становища

Национално управление по горите

частично

частично

Няма писмени становища
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12.

Работна група по
приоритетна ос 3 /обща/

мерки

от 30.03.2006
01.06.2006
13.07.2006

8 дни
8 дни
7 дни

Няма писмени становища
Няма писмени становища
Няма писмени становища

13.

Работна група по
приоритетна ос 4 /обща/

мерки

от 22.02.2006
12.04.2006
01.06.2006
12.09.2006
28.09.2006

7 дни
8 дни
7 дни
8 дни
9 дни

Няма писмени становища
Няма писмени становища
Няма писмени становища
Няма писмени становища
Няма писмени становища

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.9.

СТАНОВИЩА
На широката общественост по мерките от Програмата за развитие на селските
райони
Мярка 111 “Професионално обучение и информационни дейности, включително
разпространяване на научни познания и иновативни практики а заетите в земеделието,
хранителната промишленост и горите”
№
Организация
Становище
1
Киро Проданов –
Препоръки- Информ.обучение по общини- тематични семинарии,
(ААЗА) Бургас
информационни материали и др.
2
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – знанието зa ползите от развитие и
Сдружение „ЦНСП – живот в екологична среда на хората, животните и растенията, ще
Бизнес център –
спечели повече привърженици на идеята
Девин”
Препоръки - По-мащабна просветителска дейност със всички възможни
средства по въпросите
3
Оценка за степен на въздействие – обучение на млади фермери и
Стела Виткова
запознаване със стандартите за опазване и управление на природните
ресурси
Препоръки - Демонстрация на полета на нови технологии на
производство, нови сортове, използване на торове и препарати за раст.
защита с цел обучение, чрез онагледяване. Обучение по използване и
прилагане на добри земеделски практики.
4
Галина Карагьозова Иновативните практики ще доведат до по-доброто управление на
отпадъчните води и съхранението на оборски тор от животновъдството.
ОДЗГ - Бургас
Препоръки-Разясняване на алтернативните възможности за
оплзотворяване на оборския тор на стопаните, занимаващи се с
животновъдство – производство на биогорива и др.
5
Росен Цонев
Препоръки –Да бъдат включени курсове за обучение с тема „Опазване
Българска Фондация на биологичното разнообразие – видове и хабитати, чрез НАТУРА 2000
Биоразнообразие
и компенсации по НАТУРА 2000
6

7

Ирена Иванова
Селски национален
център(СНЦ) „Съвет
по туризъм –
Павликени”
Десислава Добрева
“Сортоизпитване
Зимница” ЕООД

Препоръки – да се наложат минимални образователни изисквания за
самостоятелна работа в дадената сфера( прилагане Закона за
занаятите)
Мярка 111 заедно с Мярка 114 е най-силно свързана с опазването на
околната среда. За постигане на целите на тази мярка е от важно
значение повишаване знанията на човешкия потенциал, което включва
и придобиване на познания в областта на екологията.
Професионалното обучение трябва да включва и дейносттие в областта
на опазване на околнта среда в различните направления,
администрирането и законодателството в екологията, периодично
информиране съвместно от страна на МЗГ и МОСВ.

Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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8

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”

9

МОСВ

10

Министерство на
културата

Оценка за степен на въздействие: Информацията и новостите трудно
достигат до реалните потребители.
Препоръки - Необходима е реална мотивация към местните хора и найвече на младите, за да останат в селата и да работят за подобряванена
условията на живот и труд в тях.
Оценка за степен на въздействие - мярката ще подпомогне да се
подобри човешкия потенциал в земеделския и горския сектор за
устойчиво управление на природните ресурси и за получаване на
допълнителни доходи.
Повишаване квалификацията и информираността

Мярка 112 “Създаването на стопанства на млади фермери”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – младите хора са по-знаещи и поСдружение „ЦНСП – бързо адаптивни
Бизнес център –
Препоръки – по-високи субсидии за ферми на младежи и безплатна
Девин”
компетентна консултантска помощ
2
Стела Виткова
Създаване на модерни ферми, сгради, помещения, за съхранение на
продукция от растениевъдство, екологични.
3
Галина Карагьозова Самата мярка няма пряко отношение към опазването на околната
среда.
ОДЗГ - Бургас
Насърчаване и стимулиране на фермерите да се занимават с
биологично земеделие. Това може да стане например чрез подаване на
информация за пазарите и създаване на възможонсти за износ на
продукцията създадена в стопанствата им. Запознаване и подпомагане
на производителите в процедурите по сертифициране на стопанствата
им
4
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие - Няма пряка връзка. Екологичното
Българска Фондация мислене няма възрастови ограничения. В този смисъл един 42 годишен
Биоразнообразие
фермер може да бъде с по-висока екологична култура от един, на 39
години. Не виждам пряка връзка на тази мярка с опазване на околната
среда
Препоръки- Нямам –предназначението на тази мярка е социално не е
да опазва околната среда пряко, а да създава работни места
5
Ирена Иванова
невинаги отношението на младите към околната среда е положително
СНЦ „Съвет по
Препоръки – да се опишат ясни изисквания към обработването на
туризъм –
земята, отглеждането на животни или преработката на хранителни
Павликени”
продукти, които да имат действието на нормативна уредба
6
Десислава Добрева На този етап считам, че всички оценки които давам са на база
“Сортоизпитване
публикования Проекта за ПРСР. В този смисъл Оценката, която даваме
Зимница” ЕООД
е “+”, т.е. мярката ще има положително въздействие, т.к. целта й е
създадените стопанства на младите фермери да отговарят на
изискванията на Общостта, което включва и спазване на екелогичните
критерии.
7
Ст.н. с. д-р Мариана Оценка за степен на въздействие – Младите хора са по-отворени и
Драганова, Институт адаптивни към новости и осъзнават важността на проблема за
по социология -БАН съхраняване на околната среда. Те могат да работят с по-модерни и
беозапасни технологии.
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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8

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”

9

МОСВ

Оценка за степен на въздействие
Младите хора са по-отворени към опазването на околната среда
Препоръки: Образованието и допълнителните занимания още в
училищна възраст подготвят младите за положително отношения и нов
тип мислене за бъдещето.
Оценка за степен на въздействие – създаването на нови стопанства са
обвързани с изискванията за опазване на околната среда

Мярка 114 “Консултантски услуги”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – част от фермерите нямат
Сдружение „ЦНСП – необходииимите познания
Бизнес център –
Препоръки - специализирани и безплатни до натрупване на собствени
Девин”
средства
2
Стела Виткова
Препоръки Има косвенно въздействие, чрез темите на обучение от
консулт. фирми
3
Галина Карагьозова Консултантските услуги дават възможност на стопаните да научат за
добрите европейски практики.
ОДЗГ - Бургас
Създаване на възможност за достъп до консултантски услуги на поголям брой земеделски производители независимо от сферата и
размера на тяхната дейност.
4
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие. Правилната консултация е много
Българска Фондация важен момент, свързан с опазване на природата
Биоразнообразие
Препоръки - В други курсове да бъдат включени курсове за обучение с
тема „Опазване на биологичното разнообразие – видове и хабитати,
чрез НАТУРА 2000 и компенсации по НАТУРА 2000. Консултански
услуги за компенсации и финансово подпомагане в по фондове,
свързани с НАТУРА 2000
5
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – невинаги консултанските услуги са
СНЦ „Съвет по
ефективни и екологосъобразни при решаване на даден проблем
туризъм –
Препоръки – да се наложи разрешителен режим на предлагане на
Павликени”
консултански услуги
6
Десислава Добрева Както вече отговорихме по-горе това е мярката от приоритетна Ос 1,
“Сортоизпитване
която е най-силно свързана с опазване на околната среда.
Зимница” ЕООД
Консултантите и специалистите са тези, които трябва да допринесат за
спазването на екологичните стандарти в земеделските стопанства
7
Ст.н. с. д-р Мариана
Драганова, Институт Те също трябва да бъдат обучени да съблюдават определени еко
по социология -БАН норми и правила
8
Виолета Съева
Оценка за степен на въздействие: Консултантите знаят как и помагат
Национално
Препоръки : Заплащането на консултантския труд да се залага в самите
сдружение “Зелено
проекти и да се финансира от банка или друг фонд. Хората трудно
злато”
могат да заплатят хонорарите в първоначалния етап, още повече, че не
са сигурни дали проектите ще успеят.
9
МОСВ
Оценка за степен на въздействие – Мярката ще допринесе за
разпространение на добрите земеделски практики и за подобряване на
агроекологичните условия
10
Министерство на
По-голяма информираност
културата
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
№
Организация
Становище
1
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействиеМодерни зем. стопанства,
екологично/биолог. производство, използване на биоенергия и
оползотворяване на растит. биомаса и използването й и др. /сметища
на определени места/, използване правилно на торове и препарати.
Препоръки - създаване на трайни насаждения на почви с наклон 10
градуса, с цел предпазване на почвата от ерозия.
2
Галина Карагьозова По –добро управление на отпадъчните продукти и води от
животновъдството чрез изграждане на места за съхранение и
ОДЗГ - Бургас
преработване на животинската тор.
Подкрепа на стопаните за изграждане на хранилища за оборски тор без
опасност от замърсяване на почвите чрез подпочвените води.
3
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие - Принципно е правилно да се
Българска Фондация насърчават да използват безотпадъни и енергоспестяващи технологии.
Биоразнообразие
Препоръки - -Трябва по-конкретно да се посочат видовете ВЕИ, които
ще се насърчават. Вече е публично известно, че някои ВЕИ (ВЕЦ напр.)
могат да навредят повече на екосистемите, отколкото да произведат
електроенергия.
4
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – модернизацията на фермата поСНЦ „Съвет по
често включва модернизиране на технологията на отглеждане отколкото
туризъм –
събирането и обработката на генерираните отпадъци
Павликени”
Препоръки – въвеждане на нормативни задължителни изисквания за
оползотворяване на генерираните отпадъци
5
Виолета Съева
Оценка за степен на въздействие - Обикновените фермери се нуждаят
Национално
от финансиране за да покрият европейските изисквания
сдружение “Зелено
Препоръки: Разяснителна кампания близка до стопаните. Помощ при
злато”
решаването на техните конкретни проблеми.
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Мярка 122 “Подобряване на икономическата стойност на горите”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – гората е живот
Сдружение „ЦНСП – Препоръки – по-бързо прилагане на мярката
Бизнес център –
Девин”
2
Галина Карагьозова Използването на горските ливади и пасища от животните подобрява
тяхното състояние.
ОДЗГ - Бургас
3
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие - Предвижда се само подпомагане
Българска Фондация на видове сечи, а не на залесяване. Освен това изготвянето на
Биоразнообразие
Лесоустройствени проекти на гори под 1 ха противоречи на чл.25 (8)
от Закона за горите. Доколкото частните собственици с гори под 20
дка (2ха) не са задължени да правят ЛУП те не са и стимулирани да
го правят. Това доведе до масови голи сечи в частните издънкови
дъбови гори, защото няма никакъв регламент. Тези малки имоти се
изкупуват от 20 тина фирми, които ги сечат на голо и продават
дървесината. В този смисъл само промяна в закона и задължителен
ЛУП са малък изход от ситуацията. Иначе тази част от мярката в
сегашната ситуация е неприложима
Препоръки - Да се предвиди залесяване като мярка за подпомагане на
стопаните на гори. Да се стимулират собственици на нископроизводителни и некачествени обработваеми площи (но не по НТП –
пасища и мери) да създават интензивни горски култури (те често нямат
стимул да създават естествени гори, защото растат по-бавно). Това ще
намали натиска върху естествените гори, които в последните 3 години
са подложени на масови незаконни и законни сечи.
Ако Държавните лесничейства станат самоиздържащите се структури,
те също трябва да бъдат включени в мерките за подпомагане. Това
обаче би трябвало да се предхожда от такава тяхна трансформация,
която да намали държавното участие в тях. В друг случай единственото
им средство за самоиздръжка ще бъде сечта.
4
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – това което се върши сега с
СНЦ „Съвет по
горите е престъпление, така че въобще не се вижда никакъв
туризъм –
икономически ефект за природата
Павликени”
Препоръки – да се комасираг горските екосистеми и се наложи
разрешителен режим на правоспособните фирми по дърводобив
5
Десислава Добрева Ще се подобри състоянието на горите, особено на тези, които са частна
“Сортоизпитване
собственост.
Зимница” ЕООД
6
Виолета Съева
Оценка за степен на въздействие: Голяма част от горите са за добив на
Национално
дървен материал за огрев. Те се секат периодично и масовите сечи
сдружение “Зелено
оказват сериозно влияние върху околната среда
злато”
Препоръки: Да се предвижда някакво групиране на предвидените за сеч
горски масиви, за да имат по-меко въздействие.
7
Министерство на
Оценка за степен на въздействие - Ако се използват само за дървен
културата
материал
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Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти ”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – добавянето на стойност по- често е
Сдружение „ЦНСП – за сметка на природата
Бизнес център –
Препоръки – Въвеждане само на технологии не увреждащи природата.
Девин”
2
Стела Виткова
Производство на качествени продукти и преработката им, безопасни за
хората.
3
Галина Карагьозова Развитието на биологично животновъдство създава по-висока добавена
стойност на селскостопанските продукти.
ОДЗГ - Бургас
Стимулиране развитието на селския туризъм като допълнение и
диверсификация на доходите на малките, семейни, животновъдни
ферми.
4
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие- Положително е въвеждане на
Българска Фондация щадящи околната среда технологии, но по-предпазливо трябва да се
Биоразнообразие
подхожда при възобновяеми енергийни източници(ВЕИ)
5

Ирена Иванова
СНЦ „Съвет по
туризъм –
Павликени”

6

Десислава Добрева
“Сортоизпитване
Зимница” ЕООД

7

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”

8

МОСВ

9

Министерство на
културата

Оценка за степен на въздействие – това е икономически инструмент,
който не влияе върху опазване на околната среда
Препоръки – да се формират държавни фондове за възстановяване на
унищожените горски системи, които фондове да бъдат предоставени на
Регионално управление на горите (РУГ), а контрола да се осъществява
от Неправителствени организации.
Оценка за степен на въздействие. Припокрива се с една от крайните
цели на мярката – създаване и развите на екологично чисти
производства.
Препоръки - Може би одобрението на материалните инвестиции, да
бъде свързано със задължителното въвеждане на екостандарти и
сертифициране.
Оценка за степен на въздействие : Екологично земеделие и
превръщането на издънковите гори във високостеблени ще подобри
екологичната обстановка и ще носи по-големи печалби на стопаните.
Препоръки - Разяснителни кампании и ограмотяване на хората по тези
въпроси. Те не разбират значението на бъдещите ползи.
Оценка за степен на въздействие – внедряване на нови процеси и
технологии, водещи до опазване на околната среда. Като цяло
/намаляване на емисийте, отпадъците, използване на алтернативни
енергийни източници/
Оценка за степен на въздействие - Ако не се спазват екологичните
норми
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Мярка 125 “Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и
адаптацията на земеделието и горите”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – по принцип изграждането на
Сдружение „ЦНСП – инфраструктура е човешка намеса в природат
Бизнес център –
Препоръки - да се подобри съществуващата инфраструктура
Девин”
2
Оценка за степен на въздействие - Изграждане пътища до зем. площи и
Стела Виткова
запазване на структурата на почвата, чрез преминаване на машините по
определен път, отводняване на полетата и подобряване структурата на
почвата, качественно управление на вода.
Препоръки - да не се нарушават естествените ливади и пасища, поради
превръщането им в обработваеми ниви.
3
Галина Карагьозова Подобряването на инфраструктурата има отношение към повишаване
ефективността на селското стопанство. Прокарването на нови пътища
ОДЗГ - Бургас
едва ли се отразява благопрятно на околната среда – изливане на
асфалт, повишаване нивото на шума, на изгорелите газове и на
човешкото присъствие.
4
Росен Цонев
Препоръки създаване на горски пътиша на основата на съществуващи
Българска Фондация вече такива.
Биоразнообразие
Смята че създаването на нови горски пътища, свързано с изсичането на
гори, и нови отводнителни съоръжения, при съвременното състояние на
влажните зони в България, са дейности против опазването на околната
среда.
Да отпадне подпомагане на нови отводнителни съоръжения и нови
горски пътища. Неоползотворените гори в планинските райони са найчесто в т.нар. затворени басейни. По-голяма част от тях са гори с висока
консервационна стойност и са почти изцяло държавен горски фонд. За
какво трябва до тях да се спонсорират нови горски пътища и на кого –
на частни дърводобивни фирми? Може да се извършва само
модернизация на съществуващи горски пътища дори трансформация на
черни в такива с макадан или асфалт.
5
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – Направа на инфраструктура в
СНЦ „Съвет по
девствени райони само ще въздейства отрицателно
туризъм –
Препоръки- да се подобри инфраструктурата в малките населени места,
Павликени”
което ще задържи хората на село
6
Десислава Добрева Оценка за степен на въздействие Положително въздействие ще се
“Сортоизпитване
отнася до почвата, водите и поливните площи.
Зимница” ЕООД
7
Виолета Съева
Оценка за степен на въздействие : Модерните стопанства изискват
Национално
съответната инфраструктура, а тя не трябва да нарушава равновесието
сдружение “Зелено
Препоръки - Добре балансирани проекти с отчитане на всички фактори
злато”
на въздействие
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8

9

10
11

Ст.н.с.д-р инж.
Пламен ПетковИнститут по
мелиорации и
механизация

Препоръки- по-добро формулиране на обосновката какво налага да се
напояват редица от отглежданите у нас земеделски култури и оттам към
необходимостта от преструктуриране управлението на подсектора и
възстановяване на напоителната инфраструктура с отчитане на новите
принципи и изисквания за използване и опазване но водите, залегнали в
европейските и национални документи в областта на водите.
Критериите за оцуенка да се допълнят в съответствие с приоритетите
на държавната политика в земеделието – райони (Родопи,
Северозападна България и др.), земеделски култури (градинарство,
лозарство и т.н.)
Георги Тошев –
Правилно е в мярката да се заложат възможности за кандидатстване с
Главна
проекти на бенифициенти за насочване и усвояване на средства за
дирекция”Земеделие рехабилитация и изграждане на нови отводнителни системи, за
и гори”
корекции на реки и изграждане на защитни съоръжения. Не приемаме
становището от представителя на МОСВ в работната група, че тези
територии са защитени и са местообитания на редки птици.Това са
земеделски земи, възстановени като собственост на физически и
юридически лица по ЗСПЗЗ и е нормално тези собственици да бъдат
подпомогнати по мярката за привеждане на земеделските им площи във
вида отговарящ на изискванията и определенията на МЗГ за използвана
земеделска площ (ИЗП).
МОСВ
Оценка за степен на въздействие –
изграждане на нова
инфрастректура, подпомагаща дейности за намаляване на вредното
въздействие върху околната среда.
Министерство на
Оценка за степен на въздействие - Достъп до културното наследство
културата

Мярка 126 “Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от
природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни дейности”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – ще се ползва техника
Сдружение „ЦНСП – Препоръки – дейностите да се извършват за по- кратки срокове
Бизнес център –
Девин”
2
Оценка за степен на въздействие - Възстановяване на околната среда
Стела Виткова
след наводнения предпазване от почвена ерозия, възстановяване
естествената флора и фауна и нейното предпазване, изграждане на
тераси, залесяване, подобрения на микроклимат
3
Изчистването
на речните корита в населените места, залесяването на
Галина Карагьозова
ерозиралите почви се отразява благоприятно върху развитиеето на
ОДЗГ - Бургас
животноводството.
4
Росен Цонев
Нови диги и корекции са крайно нежелелателни. От миналата година
Българска Фондация стана ясно, че дигите често са причина за наводненията, а не
Биоразнообразие
предпазват от тях.
Препоръки Трябва да бъдат подпомагани стопани в заливните низини
да създават нови ретензионни влажни зони и да възстановяват стари
корита, които могат да се позлват за напояване и за задържане на
излишни води при наводнения.
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5

Ирена Иванова
СНЦ „Съвет по
туризъм –
Павликени”
Десислава Добрева
“Сортоизпитване
Зимница” ЕООД
Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”

Оценка за степен на въздействие – щом е разрушен от природни
бедствия , значи не му е било там мястото
да се въведат екологични оценки , но преди да се започне дадена
дейност на дадено място
.Ярката е насочена към защита на земеделските земи

8

МОСВ

9

Министерство на
културата
Министерство на
държавната политика
при бедствия и
аварии

Оценка за степен на въздействие – без държавна помощ гражданите
немогат сами да се справят с последицити от природните бедствия. С
възстановяване на щетите, се възстановява и околната среда.
Оценка за степен на въздействие - Подобрява устойчивото развитие

6
7

10

Оценка за степен на въздействие :
Повредените стопанства от
бедствия следва да се възстановят с помощта на държавата и проекти
но в никакъв случай по няколко пъти на едно и също място.
Препоръки - Трябва да се мисли и предприемат мерки предварително.

Към съоръженията от общонационално значение за предпазване на
земеделските площи от вредното въздействие на водите и изградени с
държавни средства да се включи: инвестиционно проучване,
проектиране и провеждане на мероприятия за борба с ерозийните и
свлачищните процеси: укрепване, терасиране, подравняване,
риголване, залесяване.
Допустимите инвестиции да се допълнят с: дейности за намаляване на
вредното въздействие върху околната среда, в т.ч. и борбата с
ерозийните и свлачищни процеси(укрепване, риголване, терасиране,
подравняване, залесяване)
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Мярка 131 “Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания
по стандартите, произтичащи от законодателството на Общността”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – Стандартите са ориентирани към
Сдружение „ЦНСП – опазане на природната среда
Бизнес център –
Препоръки – да са задължителни и подпомагането да е реално
Девин”
2
Оценка за степен на въздействие
- повишаване знанията за
Стела Виткова
биологично, екологично производство и спазване на стандартите за
опазване на вода, въздух и почва от производствената дейност.
Намаляване замърсявянето на околната среда от земеделски дейности.
Препоръки – включване на разработени добри земеделски практики и
тяхното прилагане.
3
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – много често се подпомагат не точно
СНЦ
„Съвет
по тези които произвеждат и имат нужда, а някакви измислени
туризъм
– производители.
Препоръки – да се подкрепи съществуването на микро ферми ( 40 до 60
Павликени”
броя едър рогат добитък), което ще окаже благоприятно въздействие
върху обезлюдяването на селата
4
Ст.н. с. д-р Мариана Обучение и знания – изучаване на нови практики
Драганова, Институт
по социология -БАН
5
Министерство
на Оценка за степен на въздействие
Съобразяване с европейските критерии
културата
Мярка 141 “Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране”
№
Организация
Становище
1 Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – ще се доближат до стандартите
Сдружение „ЦНСП –
Препоръки – да се обхванат
Бизнес център –
Девин”
2 Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие – качественно производствопредлагане на качествени продукти, отговарящи на изискваниятаІ за
опазване на околната среда
3 Галина Карагьозова
Полупазарните стопанства в повечено случаи са екстензивни и
използват природосъобразни начини на производство
ОДЗГ - Бургас
4 Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие – Няма пряко отношение за опазване
Българска Фондация
на околната среда
Биоразнообразие
5

Ирена Иванова
СНЦ „Съвет по
туризъм – Павликени”

6

Десислава Добрева
“Сортоизпитване
Зимница” ЕООД

Оценка за степен на въздействие –ще се даде възможност да
просъществуват малки ферми и земеделци, укрепващи селата
Препоръки – въвеждане категоризиране по критерии на продукцията
съобразно чистотата, прилаганите технологии, прилагане принципите на
биологично земеделе
Мярката е насочена преди всичко към превръщането на полупазарните
стопанства в пазарни, без поемането на някакви екологични
ангжименти.
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7
8

9

Ст.н. с. д-р Мариана
Драганова, Институт по
социология -БАН
Виолета Съева
Национално сдружение
“Зелено злато”
МОСВ

Обучение и знания – учене на нови практики
Те също трябва да бъдат обучени да съблюдават определени еко
норми и правила
Трудно можем да накараме някой от полупазарен да стане
пазарен.Това е манталитет.
Заложените средства да се пренасочат в други области. С 1500 евро на
година не може да се постигне заложената промяна.
Оценка за степен на въздействие - Мярката ще гарантира както
спазването на изискванията на ЕС по отношение стандартите на
Общността за съответната инвестиция, така и тези отнасящи се до
опазване на околната среда

Мярка 142 “Подпомагане създаването на групи производители”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – могат да се прилагат научни
Сдружение „ЦНСП – подходи в производтвото, щадящи природота
Бизнес център –
Препоръки – да се постави като условие за подпомагане
Девин”
2
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие - производство и маркетинг на
растителна продукция, прилагане на добри земеделски практики в
производството , производство на качествена продукция – екологични
чисти опаковки и опазване на околната среда от замърсяване при
производство и заготовка на раст. продукция
3
Галина Карагьозова Мярката има за цел повишаване на конкурентноспособността на
селскостопанските производители, но не и опазване на околната среда.
ОДЗГ - Бургас
4
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие - Няма пряко отношение към опазване
Българска Фондация на околната среда, но косвеното е по-скоро положително, защото поБиоразнообразие
добрата организация на ползването на ресурси (вкл. природни) създава
по-добра организация и на опазването им.
5
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие- по-бърз и лесен достъп до
СНЦ „Съвет по
специализирана информация
туризъм –
Препоръки – създаване на браншови организации и участието им в
Павликени”
категоризирането на обектите
6
Десислава Добрева .Не касае опазването на околната среда
“Сортоизпитване
Зимница” ЕООД
7
Ст.н. с. д-р Мариана При работа в групи ще има по- голям взаимен контрол върху дейността
Драганова, Институт им като производители в посока опазване на околната среда и могат да
по социология -БАН се вземат съвместни и по-ефективни решения.
8
Виолета Съева
Оценка за степен на въздействие
Национално
Когато са в група се намаляват рисковете.
сдружение “Зелено
Препоръки
злато”
Също са нужни разяснителни и обучителни кампании сред стопаните за
да се избегнат злоупотреби
9
Министерство на
културата
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Мярка 211 “Плащания на фермери за природни ограничения в планинските райони”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – ограничените възможности за друг
Сдружение „ЦНСП – вид препитание
Бизнес център –
Препоръки – плащанията да достигнат до точните адресати.
Девин”
2
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие - поддържане и обработване на
земята планински райони и производство в необлагодетствани райони предпазване на почвата от ерозия, отглеждани на подходящи култури,
райониране на производството, поддържане на биоразнообразието.
3
Галина Карагьозова Самите природни ограничения не позволяват развитието на силно
интензивно селскостопанство, което е условие за съхранение на
ОДЗГ - Бургас
околната среда.
4
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – при спазване принципите на
СНЦ
„Съвет
по превантивна екологична Оценка не би се достигнало до разрешаване на
туризъм
– дейност на места където тя не може да се развива благоприятно, па
макар и в защитени природни зони
Павликени”
Препоръки – задължително изискване на предварителна екологична
оценка
5
Десислава Добрева Оценка за степен на въздействие
“Сортоизпитване
- опазване на ландшафта и биоразнообразието
Зимница” ЕООД
съхранение на природните ресурси
6
Виолета Съева
Оценка за степен на въздействие Мярката определено цели комасация
Национално
на земята.
сдружение “Зелено
Препоръки: Финановите стимули са малки за да се стимулират хората.
злато”
По скоро предвиждания за евентуални данъци биха накарали хора,
които не ползват земята си да я продадат
7
МОСВ
Оценка за степен на въздействие- Мярката е свързана с развитие на
селскостопански методи, целящи опазване и съхранение на околната
среда.
8
Министерство на
Оценка за степен на въздействие
културата
Подпомага поддържането на културното и природно наследство
Мярка 212 “Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – да се компенсират част от
Сдружение „ЦНСП – ограниченията за дейност
Бизнес център –
Препоръки – точно да се определят правоимащите.
Девин”
2
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие - запазване структурата на почвата,
разнообразно производство, поддържане на ландшафта, по-добър
микроклимат, използване на слабо продуктивни площи, поддържане в
добро зем. състояние
3
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие - при спазване принципите на
СНЦ
„Съвет
по превантивна екологична оценка не би се достигнало до разрешаване на
туризъм
– дейност на места, където тя не може да се развива благоприятно, макар
Павликени”
и в защитени природни зони.
Препоръки – задължително изискване на предварителна екологична
оценка
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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4
5

6
7

Десислава Добрева
“Сортоизпитване
Зимница” ЕООД
Виолета
Съева Национално
сдружение “Зелено
злато”
МОСВ
Министерство на
културата

Оценка за степен на въздействие
Обосновката е както при Мярка 211
Оценка за степен на въздействие : Също като по-горе
Препоръки : Аналогично
Оценка за степен на въздействие - Мярката е насочена към постигане
на европейския стратегически приоритет «Подобряване на околната
среда и селската природа».
Запазване на културното и природно наследство

Мярка 213 “Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”
№
Организация
Становище
1
Киро Проданов –
Оценка за степен на въздействие- Доста е противоречиво прилагането
ААЗА Бургас
на мярката, слабо за едно, а ненужно за друго действие на бизнес
идеите.
Препоръки - много внимателно преценяване на териториите, площите, с
оглед да не се пречи на бизнес начинанията в селските райони.
2
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – ще се компенсират загубите на
Сдружение „ЦНСП – производителите
Бизнес център –
Препоръки – точно да се определят получателите на плащанията
Девин”
3
Галина Карагьозова Оценка за степен на въздействие – Ограничаването на човешката
дейност, с цел опазване на околната среда винаги има положителен
ОДЗГ - Бургас
ефект.
Препоръки – Да се пристъпи възможно най-бързо към определянето
100% на местата по “Натура 2000” и изпълнение на мярката.
4
Оценка за степен на въздействие - задължително спазване на добри
Стела Виткова
зем. практики, опазване биологичното разнообразие, запазване на
ландшафта
Препоръки – защита на характерни сортове от земеделски култури,
характерни за страната ни – рози, шипки и др.
5
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие - Изцяло положителна
Българска Фондация Препоръки: Индикатор А05 няма отношение към Натура 2000. А08 не е
Биоразнообразие
ясно дефиниран – ресурсни видове в Защитени зони и какви ресурсни
видове - в Директивата за хабитатите ли или др. ? Във въздействие е
записано само стабилизиране на популации на птици – трябва да има и
на други жиовтни и качество на хабитатите.
6
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – съхранението на уникални природни
СНЦ „Съвет по
обекти е приоритет на ЕС, а и на човечеството, това трябва да се
туризъм –
наложи и в България
Павликени”
Препоръки – земите, попадащи в НАТУРА 2000 да се обезщетят
финансово и да преминат изцяло под контрола на държавата или
природозащитни НПО
7
Десислава Добрева Няма нужда от обосновка. Тази мярка е насочена изключително към
“Сортоизпитване
опазване на околната среда.
Зимница” ЕООД
Проект на заключителен доклад за екологична оценка
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8

Ст.н. с. д-р Мариана
Драганова, Институт
по социология -БАН

9

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”
МОСВ

10
11

Министерство на
културата

Мярка 214 “Агроекология”
№
Организация
1
Киро Проданов –
ААЗА Бургас

2

3

Лиляна Владева
Сдружение „ЦНСП –
Бизнес център –
Девин”
Галина Карагьозова
ОДЗГ - Бургас

Становище
Оценка за степен на въздействие – насърчава методи и способи за
работа, приемливи за стопаните.
Препоръки – Насърчаване и фактическо подпомагане залесяването на
пустеещи терени със съответните подходящи видове, включително на
модерни агролесовъдски системи.
Оценка за степен на въздействие – Ще поощри прилагането на
екологичните практики
Препоръки – да се идентифицират точните ползватели и приложители.

Въвеждането на добрите земеделски практики, в растиниевъдството
може да намали използването на големи количества торове и
препарати, които чрез повърхностните и подпочвените води се
натрупват и в растенията предназначени за паша. Това се отразява на
цялата верига чак до крайния консуматор-човека.
Оценка за степен на въздействие – опазване на почва, вода и въздух,
екосистеми, екологично и качествено производство, запазване на
природни дадености. Добри земеделски практики- правилно използване
на торове и препарати, безопасно съхранение- складове.
Препоръки - прилагане на добри земеделски и екологични условия и
контролирането им, в обученията да се включи, поддържане на
естествени ливади и пасища чрез правилна коситба.
Оценка за степен на въздействие – приложението на науката в
по практиката е положителна мярка
– Препоръки – да се създаде фонд за иновативни екологични практики

4

Стела Виткова

5

Ирена Иванова
СНЦ
„Съвет
туризъм
Павликени”
Десислава Добрева
“Сортоизпитване
Зимница” ЕООД

6

Оценка за степен на въздействие - Така ще се обезщетят собственици
на земеделски земи в близост или в защитените зони и да се намалят
рисковете от застрашаване на природни уникати в тях.
Препоръки - По възможност да се откупуват такива земи и да остават в
екомрежата Натура – иначе няма гаранция да бъдат защитени дори и с
плащания
Оценка за степен на въздействие : Това е много важен момент, но за
съжаление май няма разбиране от собствениците на земи попадащи в
обхвата на Натура 2000.
Препоръки - Популяризиране на добри проктики в Европа
Оценка за степен на въздействие – насочена е към запазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна в земеделските
земи
Оценка за степен на въздействие - Запазва се природното
многообразие; условия за развитие на туризма

Оценка за степен на въздействие
Мярката е носочена към опазване на околната среда при
осъществяване на селскостопанска и преработвателна дейност.
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7

8
9

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”
МОСВ
Министерство на
културата

Оценка за степен на въздействие - Много важна мярка
Препоръки - Популяризиране на добри практики и по високи изкупни
цени на екологичната продукция.
Оценка за степен на въздействие – цели да насърчи земеделските
производители да въвеждат и използват екологосъобразни методи за
селскостопанско производство, щадящи околната среда.
Оценка за степен на въздействие - Поддържане на ландшафтното
многообразие

Мярка 216 “Непроизводствени инвестиции”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – особено в сферата на обучението и
Сдружение „ЦНСП – рекламата
Бизнес център –
Препоръки – дозирано и неосновно.
Девин”
2
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие – запазване на почвеното
плодородие, възстановяване на дървесни видове, пасища и ливади
поддържане, разчистване на нежелана тревна растителност,
предпазване от почвена ерозия
3
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – инвеситициите в туризъм или други
СНЦ
„Съвет
по форми на услуги са полезни за икономическото развитие на селските
туризъм
– райони.
Павликени”
4
Ст.н. с. д-р Мариана Препоръки - Специални механизми за ограничаване и контрол на
Драганова, Институт инфраструктурни инвестиции в транспортните мрежи, строителството
по социология -БАН (частното - особено) и др. под. в планински райони, с природни
феномени и биоразнообразие.
5

6

7

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”
МОСВ

Министерство на
културата

Препоръки: Твърде ниски стойности на подпомагане!

Оценка за степен на въздействие – насочена е към опазване на
биоразнообразието в селскостопанските земи и към предотвратяване на
загубата на невъзобновяемия почвен ресурс, защитава почвата от
ерозия.
Оценка за степен на въздействие - Развитие на културен, селски и
екотуризъм.
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Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделска земя”
№
Организация
Становище
1
Киро Проданов –
Оценка за степен на въздействие - това е начин да се ликвидира с
ААЗА Бургас
понятието «пустеещи земи в България»
2
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие – залесяването е основна дейност за
Сдружение „ЦНСП – възпроизводството на горите
Бизнес център –
Препоръки – да се контралира от държавните органи
Девин”
3
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие – залесяване на неземеделски земи и
предпазване от почвена ерозия, подобряване на микроклимата в
равнини
4
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие- Обосновано е в мярка 122. Има
Българска Фондация известно застъпване на двете мерки, макар че едната засяга
Биоразнообразие
собственици на гори, а другата на земи.
Препоръки – коментари, както в 122.
Да се уточни, че могат да се залесяват неземеделски земи, само когато
не са пасища и ливади с консервационна стойност – напр. Включените в
Приложение І на ЗБР. може да бъдат създавани и интензивни култури,
но тогава финансирането да е по-малко, отколкото при залесяване с
естествени видове.
5
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – не е необходимо да се залесяват
СНЦ „Съвет по
нови земи при условие че не се стопанисват добре вече залесените.
туризъм –
Препоръки –да се възстановят съществуващите горски масиви с
Павликени”
ендемична растителност, а не с изкуствено засадена.
6
Виолета
Оценка за степен на въздействие : Ако няма финансови загуби за тези,
Съева Национално
които не предприемат действия ще бъде трудно
сдружение “Зелено
Препоръки - За да се реализира, също трябва да се подпомогне
злато”
комасацията
7
МОСВ
Оценка за степен на въздействие – Предпазва почвата от ерозия –
водна и ветрова
8
Министерство на
Оценка за степен на въздействие - Запазване на паметниците на
културата
културата от въздействието на околната среда
Мярка 224 “Плащания по НАТУРА 2000 за горите”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие- да се спре голата сеч в частните гори
Сдружение „ЦНСП – Препоръки – да се контролира изпълнението на мярката
Бизнес център –
Девин”
2
Оценка за степен на въздействие – подобряване и запазване на
Стела Виткова
биоразнообразие и ландшафта
3
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие Това е една от най-важните за
Българска Фондация опазване на ГВКС в България
Биоразнообразие
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4

Ирена Иванова
СНЦ „Съвет по
туризъм –
Павликени”

5

Ст.н. с. д-р Мариана
Драганова, Институт
по социология -БАН

6

Виолета
Съева Национално
сдружение “Зелено
злато”
МОСВ

7
8

Министерство на
културата

Оценка за степен на въздействие – заплащането на частните земите и
преминаване за стопанисване от държавата или НПО ще съхрани
уникалните природни дадедности
Препоръки –да се забрани каквато и да е строителна инвестиция в
обектите от НАТУРА 2000 и това да бъде заложено в законовите и
подзаконовите нормативни актове.
Оценка за степен на въздействие
Ще се ограничи безконтролната и нерегламентирана сеч за опазване на
горското разнообразие.
Оценка за степен на въздействие: Трудно реализуемо, но полезно за
околната среда. Дано не е твърде закъсняла мярка
Препоръки - Да се повишат стимулите и да се дадат повече
възможности за друго ползване!
Оценка за степен на въздействие - Цели да подпомогне опазването на
биологичното разнообразие и осигуряването на устойчиво стопанисване
и управление на гори и земи от горския фонд.
Оценка за степен на въздействие - Запазване на растителните и
животински видове; разнообразен ландшафт

Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Препоръки : Регламентиране на мерки, поощряващи двете дейности.
Сдружение „ЦНСП – Оценка за степен на въздействие – в момента държавата слабо участва
Бизнес център –
в процеса на възстановяване на горите/вкл. Контрола по
Девин”
възстановяване/.Необходими са по- сериозни мерки по възстановяване
на горския потенциал и превантивна дейност.
2
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие –ще окаже влияние върху флората и
СНЦ „Съвет по
фауната както и върху природните бедствия и промяната на климата
туризъм –
Препоръки –комасиране на горските масиви
Павликени”
3
Росен Цонев
Препоръки - „Почистване след ветровал” и създаване на
Българска Фондация „противопожарни полоси” често се използва като повод за сечи в горите.
Биоразнообразие
Трябва тези дейности да бъдат по-строго регламентиран.
4

5

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”
МОСВ

Препоръки - Както горе!

Оценка за степен на въздействие – Подпомага възстановяване на
последствията в горските насаждения от пожари, болести, вредители и
др., и спомага за възстановяване равновесието в околната среда.
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Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделските дейности”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие: неземеделските дейности се очаква
Сдружение „ЦНСП – да бъдат свързани с развитие на промишленост или производства на
Бизнес център –
стоки и услуги, които малко или много ще доведат до влошаване на
Девин”
екологичната обстановка
Препоръки Контрол върху откриване на неземеделкки дейности
2
Галина Карагьозова Свързва се предимно със селския туризъм и отглеждането на животни
ОДЗГ - Бургас
може да бъде като допълнение към туристическата дейност- като
източник на хранителни продукти, атракция за почиващите и др.
3
Оценка за степен на въздействие - подобряване ландшафта на
Стела Виткова
селските дворове, производство на биологична продукция – директна
продажба от място
Препоръки - използване на растителни остатъци за биогориво и тяхното
освобождаване
4
Ирена Иванова
Препоръки –децентрализиране на средствата от еврофондовете и
СНЦ
„Съвет
по достигане директно до бенефициента, както и директно кандидатстване
туризъм
– пред донорските организации без ползване на консултанска помощ,
което ще изисква опростяване на формулярите и провеждане на повече
Павликени”
образователни и разяснителни кампании
5
Десислава Добрева Оценка за степен на въздействие Мярката има отношение към
“Сортоизпитване
алтернативните неземеделски доходи
Зимница” ЕООД
6
Ст.н. с. д-р Мариана Оценка за степен на въздействие – Ще се увелича неземеделската
Драганова, Институт заетост и така ще се ограничат вредните въздействия върху почви, води
по социология -БАН и природа от някои земеделски и животновъдни дейности, извършвани
по традиционни (но не еко) технологии.
7
Виолета
Оценка за степен на въздействие - Много сериозна мярка. Разчитаме
Съева Национално
силно на нейното успешно прилагане
сдружение “Зелено
Препоръки - Затруднения с инвестиционното проектиране. Да се
злато”
предвиди нещо и за този важен момент
8
Министерство на
Оценка за степен на въздействие
културата
Развитие на различните видове туризъм, вкл. културен
Мярка 312 “Помощ за създаване и развитие на неземеделския бизнес”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие: Да се подпомогнат развиващите
Сдружение „ЦНСП – неземеделски дейности да спазват всички норми за дейност,
Бизнес център –
ненарушаваща екологичното равновесие.
Девин”
Препоръки: Поощряване на неземеделски дейности, които на
унищожават природата
2
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие – косвено – остатъчни растителни
отпадъци за енергийни нужди
3
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие Няма пряко, а косвено отношение по
Българска Фондация проблемите на опазване на околната среда и то е положително
Биоразнообразие
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4

Ирена Иванова
СНЦ „Съвет по
туризъм –
Павликени”

5

Ст.н. с. д-р Мариана
Драганова, Институт
по социология -БАН

6

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”

7

Министерство на
културата

Оценка за степен на въздействие – увеличаване икономическото
благосъстояние на района
Препоръки – подсказване на икономически стабилните фирми за
възможността им да се възползват от инвестиции в малките населени
места
Препоръки Да се стимулира такъв бизнес, който е основан на безопасни и
безотпадни технологии и или използва природни източници за енергия,
неразрушаващи целостта на природната околна среда.
Оценка за степен на въздействие
Също важна и перспективна мярка
Препоръки - Да се оценяват проектите според местоположението на
собствеността и местното въздействие без изискване за местна
регистрация на фирмата.
Оценка за степен на въздействие - Създаване на благоприятна среда за
обитаване

Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие : Увеличаването на човешкото
Сдружение „ЦНСП – присъствие сред природата винаги носи негативи.
Бизнес център –
Препоръки : Контрол при неспазване на екологичните изискваниия сред
Девин”
природата
2
Галина Карагьозова Мярката може да се свържи с опазването на генофонда на местни
ОДЗГ - Бургас
породи животни, отглежани за атракция на туристите или като източник
на хранителни продукти. Едновремено с това може да се развива и
биологично земеделие.
3
Оценка за степен на въздействие - добра инфраструктура на селските
Стела Виткова
дворове
4
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие Положително, но с ясни правила и
Българска Фондация регламенти. Напр. катеренето понякога е причина за изчезване на
Биоразнообразие
гнездещи птици, разрушаване на скали и др.
Препоръки - Категорично съм против да се подкрепя по тази програма
строежа на голф-игрища. Първо това в повечето случаи е свързано с
увреждане на ландшафта и унижтожение на естествена растителност и
защитени видове. Второ - това е туризъм за хора с по-големи
финансови възможности и по същество е подпомагане на едрия бизнес
т.е,. това не е по предназначението на НПРСР.
5
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – развитието на селски туризъм се
СНЦ „Съвет по
постигат добри финансови и екологични резултат.
туризъм –
Препоръки – нормативно да се регламентира забраната на крупно ,
Павликени”
мащабно строителство в райони предразполагащи към селски туризъм
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6

Ст.н. с. д-р Мариана
Драганова, Институт
по социология -БАН

7

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”
Министерство на
културата

8

Оценка за степен на въздействие – Двояко въздействие. (+) – има
туристически дейности за устойчиво съхраняване и опазване на
околната среда. (-) – Всеки свободен достъп на човека в природата крие
повече рискове за нейното опазване. Туризмът е социална дейност и
също допринася за нейното «облагородяване».
Препоръки - Умерено насърчаване, регламенти и контрол върху
туризма в еко райони, защитени зони, планини и резервати. Строг
контрол и ограничения върху строителството в туризма.
сфера на дейност? – степен на въздействие
Оценка за степен на въздействие Също като горе!
Препоръки Аналогично
Оценка за степен на въздействие - Опазване на културното и природно
наследство

Мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие: Положително. Ако се спазват
Сдружение „ЦНСП – екологичните изисквания свързани с дейностите.
Бизнес център –
Препоръки Контрол
Девин”
2
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие - използване на растителни
отпадъци за топлинна енергия.
3
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие Тази мярка има по-голям социален
Българска Фондация ефект, а не природозащитен. Косвеното и значение за опазване на
Биоразнообразие
природата е по-скоро положително
4

5
6

7

Ирена Иванова
СНЦ „Съвет по
туризъм –
Павликени”
Ст.н. с. д-р Мариана
Драганова, Институт
по социология -БАН
Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”
Министерство на
културата

Оценка за степен на въздействие – невинаги икономическите
инвестиции влияят благотворно върху природната среда
Препоръки – ясни нормативни регламенти, без да е наложено тълкуване
Оценка за степен на въздействие
Това са обекти главно на социалната инфраструктура и те не оказват
въздействие върху околната среда.
Да се внимава за какви производства в селата се дават разрешителни
Препоръки - Ако наблизо има защитени зони и местности да не се
разрешават производства с химически продукти
Оценка за степен на въздействие - Благоприятна среда за обитаване
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Мярка 322 “Обновяване и развитие на селата”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие 78 Очаквам всеки вид дейност да се
Сдружение „ЦНСП – контролира по отношение спазване на екологичните изисквания
Бизнес център –
Препоръки Контрол
Девин”
2
Оценка за степен на въздействие – канализация, пътища, опазване на
Стела Виткова
околната среда, подобряване на микроклимата, сметища - за отпадъци
специални места, нови селскостопански машини, с цел опазване на
околната среда
3
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие
Българска Фондация Коментарът е като за мярка 321.
Биоразнообразие
4
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие –подсигуряване на работа в малките
СНЦ „Съвет по
населени места ще доведе до запазване на числеността на
туризъм –
населението.
Павликени”
Препоръки – да се облекчи реда на финансиране на малки
животновъдни ферми(40-60 броя) едър рогат добитък, които да
подлежат на категоризация относно показатели- хигиена, обезвреждане
на отпадъците, местообитание, хуманно отношение към животните
5
Ст.н. с. д-р Мариана Оценка за степен на въздействие – Твърде обща формулировка - също
Драганова, Институт двояко въздействие. (+) е, че може да включва дейности за устойчиво
по социология -БАН съхраняване на околната среда, както и (-) въздействие върху
ландшафта, биоразнообразието и природни феномени и т.н. при
прекомерна урбанизация на селата – зависи как се разбира
«обновяването».
6
Виолета Съева
Препоръки :
Национално
Мотивация за местното население да участва в обновяването.
сдружение “Зелено
злато”
7
Министерство на
Оценка за степен на въздействие - Развитие на селски туризъм
културата
Мярка 323 “Опазване и подобряване на селското наследство”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие: запазва традициите, които са
Сдружение „ЦНСП – свързани с опазване на околната среда
Бизнес център –
Девин”
2
Галина Карагьозова Саздава по- добри условия за природосъобразен начин на отглеждане
ОДЗГ - Бургас
на селскостопанските животни и по-специално - дребни преживни
животни, които България има по-голям потенциал да развива.
3
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие - опазване на културното и
историческо наследство / използване на добри земеделски практики/
4
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – съхраняването на доброто старо
„Съвет по туризъм – минало е положително за малките населени места
Павликени”
Препоръки – подпомагане на общинско и държавно ниво на местни
инициативи за възкръсване на стари и забравени обичаи и ритуали.
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5

Ст.н. с. д-р Мариана
Драганова, Институт
по социология -БАН

6

Виолета Съева
Национално
сдружение “Зелено
злато”
Министерство на
културата

7

Оценка за степен на въздействие - Селското наследство е уникално
съчетание на природа и история, на биоразнообразие и артефакти.
Препоръки - Природното и културно наследство в селските райони са
взаимосвързани и затова политиките и мерките за тях да са
взаимозависими и взаимодопълващи се – насочеността на едните да не
нарушава прилагането на другите.
Оценка за степен на въздействие - Има голямо поле за действие
Препоръки Има доста неща за обсъждане
Оценка за степен на въздействие
Запазване на бита, фолклора и природните забележителности

Мярка 341 “Насърчаване на местното участие и развиване на умения за изготвяне и
прилагането на местни стратегии за развитие”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие Ще се придобият знания за това,
Сдружение „ЦНСП – колко е ценно да се съхрани природата
Бизнес център –
Препоръки - Да не се приемат сратегии, в които няма визия за
Девин”
съхранение на природата и екологичната чистота
2
Оценка за степен на въздействие - за изграждане на местни стратегии,
Стела Виткова
за използване програми за опазване на околната среда.
Препоръки - разпространение на информационни материали, за мерки
за опазване на околната среда
3
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие - Изцяло положително, защото
Българска Фондация повишаване на нивото на информираност е много важно за опазване на
Биоразнообразие
природата
4
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – изработването и спазването на
СНЦ „Съвет по
стратегии за развитие е добра организационна политика
туризъм –
Препоръки – подпомагане на местните жители от НПО за разработване
Павликени”
на стратегии
5
Ст.н. с. д-р Мариана Оценка за степен на въздействие – Важен аспект на местните стратегии
Драганова, Институт за развитие е именно опазването на околната среда – това първо
по социология -БАН трябва да се осъзнае от самите хора, след това да се натрупат знания и
умения как този процес може на се управлява от самите тях.
Препоръки –обучение, придобиване на широк кръг практически знания и
умения, които ще формират отговорности, екологично съзнание и
поведение сред местните хора.
6
Виолета
Оценка за степен на въздействие - Пак трябват консултанти
Съева Национално
Препоръки И пак плащането към тях
сдружение “Зелено
злато”
7
Министерство на
Оценка за степен на въздействие - Развитие на привлекателни условия
културата
за обитаване
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Мярка 41 “Прилагане на местни стратегии за развитие”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Препоръки : Да не се одобряват за финансиране стратегии в които няма
Сдружение „ЦНСП – визия за опазване на околната среда
Бизнес център –
Девин”
2
Росен Цонев
Оценка за степен на въздействие - Положително въздействие е да се
Българска Фондация изготвят стратегии и за опазване на природата.
Биоразнообразие
3
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие –стратегията невинаги опазва
СНЦ „Съвет по
околната среда
туризъм –
Препоръки –стратегиите да са с най-малък период на действие 10
Павликени”
години
4
Ст.н. с. д-р Мариана Препоръки – По всички мерки на Лидер и чрез неговия замисъл могат да
Драганова, Институт се изградят местни стратегии и съвместни действия за опазването на
по социология -БАН околната микросреда в дадена селска територия без да се чака
намесата на държавата или други институции. Въпросът е да има ясна
цел, организация, мотивация на местните актьори и желание за
сътрудничество, както и финансиране.
5
Виолета
Препоръки
Съева Национално
Необходими са консултанти и заплащането на консултациите им..
сдружение “Зелено
злато”
6
Министерство на
Оценка за степен на въздействие
културата
Запазване спецификата на региона
Мярка 421 “Сътрудничество”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие Опазването на природната среда и
Сдружение „ЦНСП – екологичната чистота не е дело на един човек или една институция,
Бизнес център –
това е дело на цялата местна общност.
Девин”
Препоръки Да не се финансират стретегии без визия за сътрудничество
2
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – сътрудничеството да се гради само
СНЦ „Съвет по
на принципа с равностойни организации от други селски райони
туризъм –
Препоръки – да се стимулира ( чрез пускане на малки донорски проекти)
Павликени”
регистрирането на местни организации на добра воля
3
Виолета Съева
Важна роля на неправителствения сектор
Национално
Препоръки
сдружение “Зелено
Да се работи по партньорство с общините
злато”
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Мярка
431 “Управление и текущи разходи на МИГ(местни инициативни групи),
придобиване на умения и оживяване на територията”
№
Организация
Становище
1
Лиляна Владева
Оценка за степен на въздействие В началния етап на популяризиране,
Сдружение „ЦНСП – въвеждане и управление на Плана за развитие на СР и Програмата ще
Бизнес център –
са необходими подготвени хора, които да я доведат до знанието на
Девин”
хората от местната общност, а също и подпомогнат желаещите за
представяне на проекти и саставяне на стратегия
Препоръки: Методическо ръководство на МИГ
2
Стела Виткова
Оценка за степен на въздействие – косвено – информираност за
мерките за екологично развитие на територията.
3
Росен Цонев
Препоръки - Трябва да бъде уточнено за какви цели се създават МИГ.
Българска Фондация Ако са напр. за изграждане ски-курорт, т.е. превръщането на селски
Биоразнообразие
район в не селски респ. курорт, те не бива да се финансират по тази
програма.
4
Ирена Иванова
Оценка за степен на въздействие – невинаги местните инициативни
„Съвет по туризъм – групи умеят да предвиждат ползите за околната среда
Павликени”
Препоръки – да се повишава участието на местни лидери, участващи в
МИГ. Да се организират семинари на квалификация и за обмяна на
опит
5
Виолета Съева
Оценка за степен на въздействие - Работа с хората
Национално
Препоръки - Трябват много инициативни и отворени за новото хора – за
сдружение “Зелено
работа с местните общности
злато”
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.10.
ПРОТОКОЛ
от обществено обсъждане на проект на Програмата за развитие на
селските райони 2007 -2013 г. и проект на Доклад за екологична оценка на
Програмата,
проведено на 18.12.2006 г. в хотел «Форум»
На 18 декември бе проведено обществено обсъждане на проект на Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 /ПРСР/ и проект на Доклад за стратегическа
екологична оценка, който е част от предварителната сратегическа оценка. На общественото
обсъждане присъстваха 141 представители на асоциации, организации на земеделски
производители, неправителствени организации, държавни институции.
Г-н Димитър Пейчев, заместник-министър на земеделието и горите, откри
общественото обсъждане, като представи необходимостта от разписване на Националния
стартегически план и Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., целите
поставени в тези два документа, средствата, които са заделени.
Г-жа Мирослава Георгиева, директор на дирекция “Развитие на селските райони”
представи Програмата, мерките разписани в нея и възможностите за подпомагане на
земеделските производители.
Нели Гаджалска, независим експерт, представи проекта на Доклада за
стратегическа екологична оценка на ПРСР 2007-2013 г. Методологията, която екипът от
незвисими експерти е използвал е в две фази: първата - оценка на въздействие на
програмата върху целите на свързаните с програмата мерки и дейности и целите на други,
свързани с Програмата планове и програми и втората фаза – oценка на въздействие върху
всички компоненти и фактори на околната среда на съвременното състояние без прилагане
на програмата и в резултат на прилагането по отделни мерки и дейности. ПРСР е оценена
по кохерентност с другите планове и програми и са посочени връзките между тях.
Дефинирани са екологичните проблеми. Разгледани са три алтернативи: нулева – без
прилагане на Програма, т.е. сегашното състояние, първа алтернатива – прилагане на
мерките както са предложени в програмата и втора алтернатива – освен мерките в
програмата, да се вземат предвид и мерки намаляващи негативното въздействие върху
компонентите на околната среда.
Независимият експерт представи резултатите от оценката на общо 30 мерки от
Програмата, като с напълно положително въздействие са 9 мерки, с незначително
въздействие със стойности от 1 до 7 по 10 степенната скала са оценени 18 мерки, със
значително отрицателно въздействие са 3 мерки. Отрицателното въздействие касае
основно биоразнообразието, в резултат от дейностите по изграждане на канализации,
пътища, водоснабдяване или свръхизползване на води за напояване. За тези дейности се
предлагат от независимите експерти допълнителни мерки, смекчаващи негативното
въздействие, например: при изграждане на пътища, се предлага изграждане на обходни
маршрути за животните. Независимите експерти предлагат три алтернативи, а също и мерки
за мониторинг, чрез индикатори. Изготвена е схема за консултации и са проведени
консултации с работните групи, компетентния орган – МОСВ /формални и неформални/ и
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широката общественост /въпросник на страницата на МЗГ/. На въпроса за въздействие от
прилагане на Програмата върху околната среда, анкетираните считат, че 28,5 % от мерките
имат силно положително въздействие, 40% имат положително въздействие 26% не оказват
въздействие и 5.5% - негативно въздействие. Препоръката е да се прилагат стриктно
нормативните документи върху мерките, които имат отрицателно въздействие.
Г-жа Георгиева даде думата на присъстващите на общественото обсъждане за
въпроси, дискусия и коментари.
Г-н Слави Трифонов – се изказа от името на три съюза: Национален съюз на
градинарите, Национален съюз на пазарите на производителите и Българска асоциация за
производство на оранжерийна продукция.
1. Г-н Трифонов препоръча да не се прехвърлят средства от 2 стълб към 1 стълб –
според него това ще окаже негативно влияние върху българското градинарство, тъй като
това ще доведе до уеднаквяване на субсидията за единица площ. Плодовете и зеленчуците
се отглеждат на малка площ.
2. Предложи избора на проекти да се извършва от независими експерти в рамките на
сега действащите работни групи като на тези експерти е необходимо да се заплаща, за да
извършват съвестно и обективно работата си.
3. За 123 мярка обясни, че текста “преработка, хранително-вкусова промишленост и
хранитена индустрия” изключва пресните плодове и зеленчуци, които също имат добавена
стойност. Г-н Трифонов предложи да се добави в текста, че тази мярка се отнася и до
пазари на производители на пресни плодове и зеленчуци. Необходимо е да се запише
“събирателни пунктове за плодове и зеленчуци”, защото градинаря като си обере
продукцията трябва да има складче за съхранение за продукцията си за кратко време.
4. Мярка 142 “Организации на производителите” – според г-н Трифонов
организациите на производители на плодове и зеленчуци са изключени от мярката, т.к. те са
в съответствие с Регламент 1943 на 1 стълб. 142 мярка е за подпомагане създаването, а
според Регламент 1943 се подпомагат признатите организации. Какво се случва от
създаването до признаването?
5. Следващото предложение бе свързано с необходимостта от субсидиране на
консултативни центрове, да се изгради косултантския потенциал в страната.
Отговор на г-жа Георгиева:
Г-н Трифонов има добри предложения, но някой са неприложими. Единственият акт,
който осигурява подпомагане по 1 и 2 стълб е акта на признаване на оирганизациите. Няма
разлика за организации на производители на плодове и зеленчуци, те ще се подпомагат по 1
стълб на Общата селскостопанска политика, а всички останали - чрез ПРСР.
Забележката за мярката за добавена стойност е коректна, не е добра
формулировката и редакционно ще се коригира текста в мярката. Нямаме предвид само
преработка на земеделски продукти.
В договора за присъединяване на България в Европейския съюз е разписано, че ще
се подпомага изработване на бизнес планове за полупазарни стопанства, за млади фермери
и агроекологични планове от 2007 до 2009 г. До 2009 г. ще се заплаща на НССЗ в
зависимост от извършената дейност. От 2009 г. е вторият етап на мярката, което се счита за
пряко подпомагане на консултантски фирми. Ако те изработват плановете за кръстосано
съответствие на земеделските производители, тогава субсидията отива не към
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консултантските фирми към земеделските производители и те ще избират на кого да платят.
Това вече е пряко субсидиране за консултански услуги.
Г-н Пейчев добави, че тъй като има опасност да не бъдат усвоени средствата от 2 стълб
през първата година е предвидено прехвърляне на 25% към 1 стълб. Целта е да не
поставим бюджета под въпрос.
Герасим Герасимов – представител на Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество, поздрави екипа на МЗГ за прекрасно свършената работа и отправи
няколко въпроса към експертите, разработили стартегическата екологична оценка.
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1. В презентацията на прокта на Доклад за стратегическа екологична оценка се
споменава само Директивата за птиците. По какъв начин и на коя основа са стъпили
експертите за оценка на въздействието на Програмата върху цялата мрежа Натура 2000,
така кактое предложена?
2. Въпрос, който по-скоро е към колегите от МЗГ, тъй като по тяхно предложение
голяма част от определените проекто-места по двете директиви следва да отпаднат,
съгласно предложението на НУГ - да останат 15 % от територията на страната. По какъв
начин обхвата на Програмата ще редуцира своето въздействие върху опазване на
биоразнообразието, защото Натура 2000 ще се подпомага чрез ПРСР?
3. По какъв начин държавните гори могат да бъдат подпомагани, защото това е
ключов въпрос при опазване на ландшафтите?
Отговор от г-н Пейчев:
Г-н Пейчев обясни, че около 24% са местата в мрежата Натура 2000 в картата, с
която разполага МЗГ. Мерките в ПРСР са комулативни. Първо, подпомагане ще има по
директните полащания, след това за необлагодетелствани райони, съвсем спокойно
земеделските производители могат да се включат с дейности, свързани с
конкутрентноспособност и диверсификация. Освен това не се въвеждат абсолютни забрани
във всички земи, попадащи в мрежата Натура 2000, а само там където е необходимо, напр.
девствени гори, там където се срещат местообитания на изключително застрашени видове.
По принцип се въвеждат ограничения, които се определят от министъра на околната
среда и водите и на базата на тези ограничения ще се извършват плащанията на
земеделските производители.
Държавните гори са нещо много сложно и не можем да ги подпомагаме. Разбира се
ще подпомагаме пътища, които минават през горите.
Отговор на Ирина Макавеева, независим експерт:
Независимият експерт обясни, че когато е правена екологичната оценка, е
използвана цялата мрежа Натура 2000. По изчерпателни са данните по Директивата за
птиците, тъй като е приключило идентифицирането им.
Г-н Пейчев добави, че на 21 декември в Министерски съвет ще се разглежда ПРСР и ще се
уточнят местата по Натура 2000.
Въпрос на Стоилко Апостолов, представител на фондация “Биоселена”
Г-н Апостолов направи коментар по отношение на задължителните мерки, т.е
Агроекологичната програма има вероятност да не стартира навреме, както се случи с мярка
1.3 “Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда” от
програма Сапард. Попита дали има такава опасност?
По повод консултантските услуги, според г-н Апостолов, се нарушава поне един
Регламент на Европейския съюз, предоставяйки права и финансова подкрепа само на НССЗ
за подготовка на планове и за съвети в сферата на агроекологията. Какво е мнението на
министерството?
Отговор на г-н Пейчев:
Г-н Пейчев обясни, че забавянето за мярка 1.3 не е от страна на България, а от
страна на ЕК. МЗГ е изпратило поне 4-5 писма , с които напомня на, че ЕК ни забавя.
Въпреки закъснението в България има два пъти повече проекти от очакваните и сега ще се
Проект на заключителен доклад за екологична оценка

251

Предварителна оценка на Програмата за развитие на селските райони в България 2007-2013

направи опит за релокация на средства, за да може всички проекти по агроекологичната
мярка да бъдат финансирани.
Въпроси и коментари на г-н Генчо Генчев:
1. Знаети ли на колко места в селата има интернет?
2. Давани са предложения от 1993 г. до сега, във връзка с приемането на България в
ЕС, всички министерства да направят агло-български речник, за да научат хората тази
терминология.
3. Как ще се решават проблемите, като кадастъра и имотния регистър са доникъде,
съдебните решения може да се проточат до безкарай?
4. След нова година какво ще стане с лизинговите договори?
ДДС-то трябва да се внесе предварително. На среща с представители на банките преди две
седмици, стана ясно, че нито една държавна институция не е поставила въпроса как ще
става отчитането, защото дори за един закупен трактор е необходимо да се внесе ДДС на
следващия ден.
5. Има ли възможност в сайта на министерството да се постави някаква
образователна програма, например: кога се сее, как се сее. Колкото повече са
запознати обикновените хора, толкова по-добре.
Отговор на г-н Пейчев:
Г-н Пейчев обясни, че много от мерките са издадени в книжки и са разпространени
във всички регионални служби. Информация за сеене може да се получи от сътветните
регионални слуби за съвети в земеделието. Не е възможно на 400 000 стопанства
министерството да обяснява кага и как да засяват нивите си. Разплащателната агенция е с
увеличен капацитет с 1104 човека. В тези РА може да се полува много информация, освен
регионалните служби за съвети в земеделието. В МЗГ вече функционира информационен
ценър с два телефона, стартира информационна кампания, включително се предвижда
служителите на МЗГ да обикалят от врата на врата, да дават указания на земеделските
производители.
По отношение на кадастъра, г-н Пейчев разясни, че е заснета площта, вече има
регистрирани земеделски парцели, засега няма припокриване на земеделските парцели, но
когато стане това земеделските производители ще представят документи, за да се
идентифицират техните площи. На всеки земеделски производител ще бъдат предложени
по две дати от месец март до месец май, за да могат да регистрират своя парцел. На
територията на страната работят пет центъра, които дигитализират цялата карта.
По отношение на лизинговите договори - от 1 януари 2007 г. няма да има отделна
ДДС сметка. Народното събрание прие този документ. ДДС вече е обща сметка. Г-н Пейчев
заяви, че в 16 часа има среща с г-н Орешарски и ще му зададе този въпрос и до края на
седмицата ще може да се даде отговор.
Въпрос на Елвира Фотева от Министерство на здравеопазаването:
Г-жа Фотева обясни, че не е точно показано, кои са организациите които могат да
участват в мярка 321. Министерство на здравеопазването ще даде писмено становище.
Отговор на г-н Пейчев:
МЗГ от много време очаква официално становище от МЗ.
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Мария Юнакова, началник отдел “Селски райони и местни инициативи” обясни,
че в последните варианти на мярката, са дописани възможности за инвестиции в здравни
заведения, както и услуги, свързани с профилактиката. В тази мярка кръгът от бенефициети
е много широк – общини, НПО, бизнес организации.
След коментарите на Главна дирекция “Земеделие”, с които се провеждат активни
консултации, ще имаме по-голяма яснота дали здравеопазването и до каква степен ще може
да се финансира. Образованието и здравеопазването са национален приоритет и голяма
част от дейностите, които са ангажимент на държавата, не могат да се финансират чрез
ЕЗФРСР.
Въпрос на Кристина Цветанска от “Елана инвестмънт” обясни, че земеделските
производители са много слабо информирани. Г-жа Цветанска даде предложение в сайта на
министерството да има прозорец, чрез който земеделските производители да задават
въпроси и пак в този прозорец да им се отговаря.
Къде може да се намери повече информация за мерките по 1 стълб?
Отговор на г-н Пейчев – в момента се подготвя подобен информационен портал, в
реално време ще може да се комуникира със земеделските производители и в този портал
ще се отразяват всички изменения от ЕС.
Марина Димова, фондация за реформа в местното самоуправление. Г-жа
Димова предложи още един допълнителен начин за достъп до инфорнация, а именно
Националната селска мрежа.
Асен Лазаров, ръководител на секция “Ерозия на почвата”, институт Пушкаров,
изрази опасенията си от липсата на потенциал и капацитет в нашата страна за борба с
ерозията. Хората, които кандидатстват сега са неподготвени. Земеделските производители
не могат да си попълнят агроекологичния план и картата, която отразява състоянието на
парцела, но дори да им се помогне в изготвянето, ако няма експерт на терена с тях при
трасировката, земеделският производител не може да изпълнява заложените дейности за
борба с ерозия.
Необходимо е да се помисли как НССЗ да получи необходимите знания,
консултатнтите не бива да се ограничават. Те трябва да помагат не само при изготвяне на
документите, но и при прилагане на дейностите.
Отговор на г-н Пейчев: проблемът с ерозията на почвите е огромен, сега сме в
годината за борба с опустиняването. Г-н Пейчев изрази готовността за подпомагане
обучението на служителите в НССЗ. Надявам се да получим нещо писменно от Вас, за да
предприемем необхимите мерки.
Въпрос на г-н Атанас Кискинов, Национална асоциация на млекопроизводителите.
Въпросът на г-н Кискинов бе, предвижда ли министерството да подпомага вноса на
елитни животни по вътрешни схеми, които са от националния бюджет?
Подпомагането по Сапард подпомогна бързото преструктуриране и окрупняване на
фермите.
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Г-н Пейчев обясни, че нямаме право като страна членка да подпомагаме вноса на
елитни животни. За национално съ-финансиране са отделени само 35 млн. и те са
недостатъчни. Необходимо е да се организира среща и да се обсъдят възможностите за
намиране на допълнителни средства.
Г-жа Гинка Капитанова, Фондация за реформи в местното самоуправление
направи коментар по подхода “Лидер”. Необходимо е да се коментират прилагащите
процедури и наръчници и да се отговори на някои въпроси като: какво е съ-финансирането
на местните инициативни групи, какво е съ-финансирането на проекти, по които са
бенефициенти местните инициативни групи.
Възможна ли е децентрализация на плащанията, за да се направи ефективна
реализацията на МИГ?
В последната версия в териториалния обхват попадат и някои населени места от градски
произход, ние приветстваме този подход, но има и редица недоволни. Считате ли, че
мярката ще бъде приета в този си вид? Какъв ще е подхода, дали с приоритет ще бъдат
общините, които имат повече потребности?
Отговор на г-жа Георгиева: засега предвиждаме индикативна дата 16 март за
коментар по подхода “Лидер” и подготвените наръчници, ще бъдат разпространени
дотогава.
Много е сложна децентрализацията, по принцип е възможно, но никоя сртана не го
прави.
Христина Етърска – Асоциация за развъждане на местни породи в България
В Закона за животновъдството има текст, според който, Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството трябва да приключи дейността си до края на
2006 г. В момента представители на ИАСРЖ обикалят селските райони и сключват договори
с фермерите.
1. Как ще продължи работата на ИАСРЖ от 2007?
2. Ще бъде ли спазен закона и как ще работят развъдните асоциации?
3. В Агроекологичната програма предварително бяха включени 5 или 6 породи, които са
обект на подпомане. По изискване на ЕС, ще се подпомагат местни породи, които са до
определена бройка в целия ЕС. По данни на ИАСРЖ, две от тези породи вече са
прехвърлили тази определена бройка - това са Каракачанската овца и Медно-червена овца.
Остават ли тези породи в Агроекологичната мярка?
Отговор на Вяра Стефанова, началник отдел “Агроекология и необлагодетелствани
райони”
По отношение на Закона за животновъдството: готви се изменение и допълнение на закона.
Измененията, касаещи ИАСРЖ са спорни. Съгласно проекта ИАСРЖ ще продължи да
действа, там където няма развъдна асоциация. За Агроекологичната мярка текстът ще звучи
така, че се признават издадените удостоверения за породна принадлежност, в съответсвие
със Закона за животновъдството.
По отношение на боройките животни, сме изпратили запитване до всички Асоциации за броя
на животните и за допълнителните породи, които трябва да бъдат включени. Нашите данни
засега не показват, че тези две породи трябва да бъдат извадени от Агроеколичната мярка.
Веднъж одобрени обаче ще бъдат подпомагани до края на програмния период.
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Въпрос на Камен Дерибеев – GTZ “Маркетинг на плодове и зеленчуци”.
Как може да се подпомага създаването на една призната организация? Моля да
прецизирате текста на мярка 142.
яснота.

Отговор на г-жа Георгиева - ще се редактира малко текста на мярката за повече

Въпрос на г-н Апостолов, Фондация “Биоселена”
Има ли възможност да се прехвърлят част от средствата, предвидени за такива
консултантски услуги по мярка 142, не само за Националната служба за съвети в
земеделието, а и за останали консултантски организации под някаква форма, било то
ваучерна система, каквото е нашето предложение. Така, се дава възможност на хората да
се възползват от услугите на повече консултантски организации от 2007 г. нататък.
Така както е заложено сега, би означавало, че чак след 2010 г. ще могат и
останалите организации, които са различни от Националната служба за съвети в
земеделието да се ползват от тази мярка.
Отговор на г-жа Мирослава Георгиева:
Има всякакви възможности, но няма възможност двете мерки да стартират
паралелно.
В договора ни за присъединяване е дадена възможност да се финансира такава
мярка за консултантски услуги във връзка с прилагане на мярката “Полупазарни стопанства”.
Това беше по предложение на Румъния.
Националната служба за съвети в земеделието би имала нужда от много външни
експерти.
Г-н Слави Трифонов, предложи в нормативните документи за в бъдеще да се
запише пред кого има право да се жалва бенефициента.
Отговор на г-жа Мирослава Георгиева
Такова предложение получихме и по време на семинара за Националната селска
мрежа преди няколко седмици. Обмисля се създаване на арбитраж за жалби.
Поради изчерпване на коментарите и въпросите на присъстващите, общественото
обсъждане бе закрито.

Изготвил протокола:
/В. Игнатова/
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