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Съгласно чл. 19а на НУРИЕОПП, е изготвено Задание за определяне на обхвата и 

съдържанието на Доклада за Екологична оценка на проект на Програма „Околна среда“ 

2021-2027 г. Заданието е предоставено за консултации на: 

• Министерство на околната среда и водите (МОСВ); 

• Министерство на здравеопазването (МЗ); 

• Тематичната работна група за разработване на ОПОС 2021-2027 г.; 

• Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ); 

• Басейнова дирекция „Дунавски район”, с център Плевен (БДДР); 

• Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, с център Благоевград 

(БДЗБР); 

• Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, с център Пловдив 

(БДИБР); 

• Басейнова дирекция „Черноморски район“, с център Варна (БДЧР); 

• Обществеността. 

Следните институции са изразили становище по предоставеното Задание за 

определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО: 

1. Министерство на околната среда и водите, Изх. № 04-00-1595 (EO-

1)/10.08.2020 г. 

2. Министерство на здравеопазването, Изх. № 04-09-113/13.08.2020 г. 

3. Денница Недева, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и 

международно сътрудничество“ към МОСВ, Получен отговор по e-mail на 21.07.2020 г. 

4. Дирекция „Политика по изменение на климата“ към Министерството на 

околната среда и водите, Получен отговор по e-mail на 17.07.2020 г. 

5. Д-р Милен Марков, Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“, Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“, Получен отговор по e-mail на 

16.07.2020 г. 

6. Станислав Стефанов, Главен експерт в Дирекция „Икономическа и 

финансова политика“ към Министерство на финансите, Получен отговор по e-mail на 

21.07.2020 г. 

7. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, Получен отговор по e-mail на 20.07.2020 г. 
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8. Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, Изх. № 

ОВОС-ЕО 209-(1)/30.07.2020 г. 

9. Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, Изх. № 

2171/10.08.2020 г. 

10. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, Изх. № И-

2317/27.07.2020 г. 

11. Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен, Изх. № ОА-

2417-(1)/23.07.2020 г. 

12. Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, Изх. № 04-00-

4973(А1)/29.07.2020 г. 

13. Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян, Изх. № 

КПД-01-181-(1)/24.07.2020 г. 

14. Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково, Изх. № 

ОПОС – 7(1)/27.07.2020 г. 

15. Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, Изх. 

№ РД 05-3572(1)/29.07.2020 г. 

16. Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик, Изх. № 

ПД-02-11-(1)/28.07.2020 г. 

17. Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Изх. № М-

319-1/28.07.2020 г. 

18. Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград, Изх. № 

2285(1)/22.07.2020 г. 

19. Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, 

Изх. № 2152(1)/28.07.2020 г. 

20. Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център Плевен, Изх. № ПУ-01-

377(1)/23.07.2020 г. 

21. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, с център Благоевград, 

Изх. № П-10-2(1)/29.07.2020 г. 

22. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, с център Пловдив, Изх. 

№ ПУ-10-178(1)/29.07.2020 г. 
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23. Басейнова дирекция „Черноморски район“, с център Варна, Изх. № 04-

01-766(А1)/24.07.2020 г. 

24. Община Плевен, Изх. № ЕК 04-10-10/20.07.2020 г. 

25. Момчил Станков, Областен управител на област Видин, Изх. № 

2803/3389/23.07.2020 г. 

26. Проф. Венера Цолова, Научен отдел „Генезис, диагностика и 

класификация на почвите“, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на 

растенията „Никола Пушкаров“, Получен отговор по e-mail на 24.07.2020 г. 

Получените в резултат на консултациите по Заданието становища са съобразени при 

изготяне на Доклада за Екологична оценка на проект на Програма „Околна среда“ 2021 – 

2027 г. 

В Таблица 1 е представена справка за начина на отразяване, мотиви за приетите и 

неприетите бележки и препоръки по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието 

на ДЕО. 
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Таблица 1. Справка за мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки по Заданието за определяне на обхвата и 

съдържанието на Доклада за Екологична оценка 

№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

1. 

Министерство на 

околната среда и 

водите, 

Изх. № 04-00-1595 

(EO-1)/10.08.2020 г. 

В отговор на Ваше писмо с вх. № 04-00-1595/13.07.2020 г. на МОСВ с приложено 

задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка (ЕО), схема за 

провеждане на консултации (предоставени само на електронен носител), проект 

на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (изпратена по електронна поща на 

17.07.2020 г.), и след преглед на документацията изразяваме следното становище: 

I. По отношение на заданието за обхват и съдържание на екологичната 

оценка: 

Заданието е изготвено при съобразяване изискванията към съдържанието и 

обхвата на доклада за ЕО, съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 3 на Закона за 

опазване на околната среда. По представената в заданието информация имаме 

следните бележки и препоръки: 

1. В т. 1.2 „Основни цели на ОПОС 2021-2027 г.“ относно приоритет 5 

„Въздух“: 

По отношение на мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото 

отопление – предлагаме сред изброените дейности да бъде включена и 

газификацията на домакинствата, които използват уреди на твърдо гориво. 

Повторното свързване на домакинствата към газоразпределителната мрежа, 

където е налично, или ново свързване, ако е рентабилно, държим да бъдат 

разгледани като възможни мерки в Приоритет „Въздух“ в Заданието за определяне 

на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на проект на ОПОС 

2021-2027 г. Считаме, че газификацията на онези домакинства, които към момента 

използват силно замърсяващи въздуха твърди горива, наред с включването на 

същите към топлофикационните мрежи, съществуващи или новоизградени, са 

основни възможности за намаляването на емисиите на фини прахови частици и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност „газификация 

на домакинствата – 

повторно свързване 

към 

газоразпределителната 

мрежа, където е 

налична, или ново 

свързване, ако е 

рентабилно, е оценена 

като възможна 
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

справянето с проблема с наднормените им нива. Твърде вероятно е 

пренебрегването на тези възможности да доведе до това, страната да не може да 

се справи с този проблем в средносрочен, дори и в дългосрочен аспект. С всички 

произтичащи от това последствия. 

2. В т. 2.1.2. „Състояние на атмосферния въздух“: 

Към информацията и анализите за националните емисии на вредни вещества 

(включително фини прахови частици ФПЧ2.5 и ФПЧ10) в атмосферния въздух по 

групи източници, следва да се представи информация и за качеството на 

атмосферния въздух по основни показатели, характеризиращи качеството на 

атмосферния въздух, съгласно чл. 4 от Закона за чистотата на атмосферния 

въздух. Следва да бъдат разгледани и анализирани актуални данни за качеството 

на атмосферния въздух от Националната автоматизирана система за контрол 

качеството на атмосферния въздух на територията на страната, като се има 

предвид, че един от приоритетите на ОПОС 2021-2027 г. е „Въздух“. Включително 

да се представи информация за оценка на КАВ на територията на страната по 

райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) - 

Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Югоизточен, 

утвърдени със Заповед № 969/21.12.2013 г. на министъра на околната среда и 

водите: 

http://eea.government.bg/bg/legislation/air/zapoved_969.12.2013.pdf 

Като източници на информация могат да бъдат използвани данни от Националната 

автоматизирана система за контрол КАВ към Изпълнителната агенция по околна 

среда, както и информация от последния публикуван Национален доклад за 

състоянието и опазването на околната среда в Република България в частта 

Емисии на вредни вещества и качеството на атмосферния въздух. 

3. В т. 1.4. „Връзка на ОПОС 2021-2027 г. с други съотносими планове, 

програми и стратегии“, да бъдат разгледани и следните документи: 

допустима дейност в 

ДЕО. 

 

 

 

 

 

Изискванията са 

изпълнени в т. 2.1.2. на 

ДЕО. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

3.1. Морската стратегия за опазване на околната среда в морските води на 

Република България, приета с Решение на Министерския съвет № 1111/29.12.2016 

г. 

Морската стратегия съдържа програма от мерки, която е планирана така, че да 

осигури намаляване на антропогенния натиск, за който не са предвидени мерки в 

актуализирания План за управление на речните басейни за Черноморския 

басейнов район или за които се счита, че не биха били достатъчни за постигане на 

доброто състояние на морската околна среда. 

Програмата от мерки се отнася за цялостната морска акватория в юрисдикцията на 

Република България - крайбрежни, териториални морски води и изключителната 

икономическа зона, периодът на изпълнение на програмите от мерки е от 2016 до 

2021 г. 

3.2. Стратегически план за действие за опазване на околната среда и 

възстановяване на Черно море; 

3.3. Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 

2013-2022 г. 

4. В т. 2.1.3. „Състояние на повърхностните води“, да се даде информация и 

за състоянието на крайбрежните морски води, които са част от повърхностните 

води. 

5. По отношение на част „Биологично разнообразие“: 

5.1. На стр. 17 в текста в допълнение към изброените по-горе документи, към 

ОПОС 2021-2027 г. са съотносими и следните действащи документи и проекти на 

документи (към момента на изготвяне на настоящото задание някои от 

документите се актуализират, разработват за следващ период на действие, като в 

ДЕО ще бъдат съобразени актуалните такива), да се допълни със Стратегия за 

биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване 

и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020-

Документите са 

добавени към т. 1.4. на 

ДЕО, като анализ на 

степента на 

съобразяване в проекта 

на ОПОС 2021-2027 г. 

е направен и в т. 5 на 

ДЕО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено е в т. 2.1.3 

на ДЕО. 

 

 

Документите са 

добавени/изброени в т. 

1.4 и т. 5 на ДЕО. 

 

Документите са 

добавени/изброени в т. 

1.4 и т. 5 на ДЕО. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

2024 г. Двата документа са в процедура на разработване и се очаква да бъдат 

утвърдени в края на 2020 г. или началото на 2021 г. Те представляват основни 

документи по отношение на Приоритет 3: Биологично разнообразие, в който са 

реферирани като мерки. 

5.2. По отношение на 2.1.7. Състояние на растителността, последният параграф 

да се измени по следния начин (допълненията в текста са подчертани, а думите, 

които следва да отпаднат са зачертани): 

„Предвид, че един от основните приоритети на ОПОС 2021-2027 г. е 

„Биоразнообразие“, подточката ще бъде разгледана подробно. Ще се представи 

информация за територията на страната за състоянието на растителността към 

настоящия момент, в т.ч. за българската водораслиова флора, мъхове, 

папратообразни и семенни растения (автохтонни видове, дървета, храсти и треви, 

плевели и рудерали, хибридни растения), изчезнали видове, ендемити, видове 

включени в Червената книга, типовете природни местообитания, инвазивни чужди 

видове, неместни видове и др.“ 

5.3. По отношение на 2.1.8. Състояние на животинския свят, последният 

параграф да се измени по следния начин (допълнението в текста е подчертано): 

„Предвид, че един от основните приоритети на ОПОС 2021-2027 г. е 

„Биоразнообразие“, подточката ще бъде разгледана подробно. Ще се представи 

информация за територията на страната за фаунистичното разнообразие, в т.ч. на 

гръбначните животни, безгръбначните животни, ендемичните родове, видове и 

подвидове животни, за животинските видове, обект на защита, инвазивни чужди 

видове животни и неместни видове.“ 

5.4. Да се разработи допълнителна точка 2.1.9 Състояние на гъбите в България, 

като последващата номерация се промени съответно. 

Гъбите в България не притежават законова защита, но част от тях са оценени като 

природозащитен статус в Червената книга (застрашени), а друга част към момента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележката е 

съобразена в т. 2.1.7 на 

ДЕО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележката е 

съобразена в ДЕО. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

са в процес на оценка с национален червен списък, съгласно критериите на 

Световния съюз за защита на природата (IUCN), напр. лихенизираните гъби. 

5.5. Предпоследното тире на стр. 31 да се измени по следния начин 

(допълненията в текста са подчертани): 

„Предвижданията по Приоритет 3: Биологично разнообразие произтичат от 

европейското природозащитно законодателство, политики и стратегии, и са 

свързани с развитие на мрежата Натура 2000, подобряване природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове, опазване/възстановяване на 

екосистеми, изпълнение на консервационни мерки от Стратегия за биологичното 

разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво 

ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020-2024 г. От 

изпълнението им се очаква изцяло положително въздействие върху 

биоразнообразието, като тези мерки нямат потенциал за значително въздействие 

върху други компоненти и фактори на околната среда, в т.ч. върху човешкото 

здраве, включително на територията на други държави“. 

II. По схемата за провеждане на консултации: 

Схемата за консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица 

е изготвена в съответствие с разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредбата за ЕО). 

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 20, ал. 3, т. 1 от Наредбата за ЕО, 

компетентният орган по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице 

изисква становище от Министерство на здравеопазването по документацията. 

III. По отношение на оценката за съвместимостта на изготвения първи 

проект на Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2021-2027 г., която 

се извършва чрез процедурата по ЕО съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Глава трета от Наредба за 

Бележката е 

съобразена в ДЕО. 

 

 

 

 

Бележката е 

съобразена в т. 6.18 на 

ДЕО. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.): 

Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 г. се разработва на национално 

ниво и ще се прилага за цялата територия на Република България. 

В първия проект на ОПОС 2021-2027 г. са идентифицирани 5 приоритетни 

области, като към всяка от тях са включени специфични цели и дейности за 

изпълнение: 

Приоритет 1: „Води“ 

Специфична цел 1: Насърчаване на устойчивото управление на водите 

Допустимите мерки са в изпълнение на Плановете за управление на речните 

басейни (ПУРБ): 

- Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура въз основа на 

Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) в съответствие с 

нормативната база, приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж., а при наличен 

финансов ресурс и в агломерации с между 2 000 и 10 000 екв. ж.; 

- Разработване на стратегически документи в сектор „Води“ и за отрасъл 

„ВиК“, вкл. ПУРБ; 

- Мерки за оптимизиране или надграждане на мрежите за мониторинг на 

водите и на системата за мониторинг и оценка на качеството на водите; 

- Засилване капацитета за планиране, управление и изпълнение на 

задълженията в сектор „Води“ и отрасъл ВиК; 

- Мерки от ПУРБ за подобряване на състоянието на водите; опазване 

качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. 

установяване на зони за опазването им в района на съоръженията за водовземане, 

др. 

Приоритет 2: „Отпадъци“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

Специфична цел 2: Насърчаване на прехода към кръгова икономика 

Допустимите мерки съобразяват идентифицираните нужди в Националния план за 

управление на отпадъците: 

- Мерки за развитието на инфраструктурата, свързана с управлението на 

битовите отпадъци за постигане на целите за 2030 г. за рециклиране на отпадъците 

и намаляване на количествата на депонираните отпадъци; 

- Мерки за предотвратяване генерирането на отпадъци; 

- Мерки за подготовка за повторна употреба и поправка; 

- Мерки за рециклиране на отпадъците; 

- Изграждане, разширяване и/или надграждане на системата за разделно 

събиране на отпадъци; 

- Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, 

мониторинга на отпадъците и потоците от материали; 

- Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във 

връзка с устойчивото потребление, както и информационни и разяснителни 

кампании за заинтересованите страни и населението. 

Мерките са насочени към битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, 

биоотпадъци, в т.ч. хранителни отпадъци, строителни отпадъци и отпадъци от 

разрушаване. 

Приоритет 3: „Биологично разнообразие“ 

Специфична цел 3: Засилване на биоразнообразието, “зелената” 

инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването 

Допустими са мерки за изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи 

от европейското природозащитно законодателство, описани в стратегически и 

планови документи на европейско и национално ниво: 

- Мерки, свързани с развитие на мрежата Натура 2000 - обезпечаване на 

органите за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво 
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

(включително техническо обезпечаване и изграждане на капацитет (обучения), 

подготовка на териториални планове за управление на защитени зони, обмяна на 

опит и добри практики, вкл. по отношение на управлението и мониторинга); 

- Мерки, насочени към подобряване на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове (вкл. птици), предмет на опазване в мрежата 

Натура 2000 (вкл. подобряване знанията за тях) - мерки от Националната 

приоритетна рамка за действие за Натура 2000, мерки от планове за управление на 

защитени зони, мерки от планове за действие за защитени видове; 

- Мерки за опазване/възстановяване на екосистемите и присъщото им 

биологичното разнообразие с фокус върху подобряване на екосистемите и 

екосистемните услуги и осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000 - 

изпълнение на мерки от Стратегия за биологичното разнообразие в Република 

България и Национален план за опазване и устойчиво ползване на биологичното 

разнообразие и генетичните ресурси 2020 - 2024 г., мерки от планове за управление 

на защитени територии, мерки от Националната приоритетна рамка за действие 

(НПРД) за изграждане на синя и зелена инфраструктура; 

- Мерки за изграждане на капацитет на звената, вкл. обучения, отговорни за 

управлението и за прилагането на политиките по биологично разнообразие и по 

управление на Натура 2000. 

Приоритет 4: „Риск и изменение на климата“ 

Специфична цел 4: Насърчаване на адаптирането към изменението на 

климата, на предотвратяването и управлението на риска 

Във връзка с идентифицирания разширен обхват на заплахите от природни 

бедствия и стратегическите цели на национално ниво, допустими са следните 

мерки: 
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НП

О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

- Мерки за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване (в 

т.ч. екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 

инфраструктура); 

- Анализи на риска и прилагане на мерки за превенция и защита при процеси, 

свързани с движение на земни маси - свлачища, срутища, ерозии, абразии и пр. (в 

т.ч. екологосъобразна инфраструктура (ако е приложимо) в комбинация със сива 

инфраструктура), вкл. такива по републиканска пътна мрежа, идентифицирани 

като заплаха по отношение безопасността на движение на населението по 

пътищата; 

- Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от 

изменението на климата и отражението им върху водните ресурси на територията 

на страната; 

- Мерки за превенция и управление на риска от горски пожари; 

- Мерки за управление на риска от природни бедствия и за превенция на 

риска за живота и здравето на населението (в т.ч. повишаване на готовността на 

населението и силите за реагиране в случай на наводнения, пожари и 

земетресения) - фокус към изграждането на капацитет за действия на отговорните 

органи и на населението при природни бедствия в съответствие със 

стратегическите цели по отношение създаването на устойчивост към изменението 

на климата и повишаването на степента на информираност на населението за 

посочените бедствия. 

- Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи 

системи за предупреждение, наблюдение, докладване; прогнозиране и 

сигнализиране; разработване на цифрови модели и анализи и прогнози във връзка 

с климатичните изменения; 

- Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с изготвяне на План за 

управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2028-2033 г.; 
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Консултации/община
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Мотиви 

- Повишаване капацитета на отговорните звена по отношение на политиките, 

свързани с превенция и управление на риска и политиките по изменение на 

климата; повишаване информираността; обучителни и информационно-

образователни мерки за формиране, прилагане и изпълнение на целите на тези 

политики. 

Приоритет 5: „Въздух” 

Специфична цел 5: Засилване на биоразнообразието, “зелената” 

инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването 

Допустими мерки: 

- Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление - 

поетапна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво, въвеждане на зони с 

ниски емисии, разширяване мрежата за централно топлоснабдяване; 

- Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта - 

насърчаване на електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за 

екологосъобразни превозни средства, насърчаване поетапната подмяна на 

остарелия автомобилен парк с електрически автомобили, въвеждане на зони с 

ниски емисии; 

- Мерки за подобряване мониторинга на качеството на атмосферния въздух 

(КАВ), вкл. за надграждане на Националната системата за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух в реално време и на информационната система 

за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух; 

- Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“; 

- Разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови/ 

аналитични документи във връзка с качеството на атмосферния въздух, 

прогнозиране, моделиране; 

- Обучителни и информационно-образователни мерки. 
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/ 
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Приети/Неприети и 

Мотиви 

Оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.“ подлежи на задължителна 

екологична оценка, както и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, тъй като попада в разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 

Наредба за ОС. 

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от 

Наредбата за ОС се установи, че Оперативна програма „Околна среда 2021-2027 

г.“ е допустима при съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с: 

- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените 

територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление, 

- режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването 

им и утвърдените планове за управление. 

След преглед на представената информация и на основание чл. 36, ал. 3 от 

Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка 

за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която Оперативна 

програма „Околна среда 2021-2027 г.“ няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата 

Натура 2000, поради следните мотиви: 

1. Оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.“ е изготвена на 

национално ниво, съобразявайки се със специфичните за страната препоръки в 

Годишния доклад на ЕК за 2019 г. и отчитайки хоризонталния характер на 

политиките по околна среда и изменение на климата, като приоритетни за 

финансиране за периода 2021-2027 г. са идентифицирани пет основни области 

(„води“, „отпадъци“, „биологично разнообразие“, „риск и изменение на климата“ 

и „въздух“). ОПОС допринася за постигането на целите и приоритетите, посочени 

в редица европейски и национални стратегически документи, имащи отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описаната преценка за 

вероятна степен на 

отрицателно 

въздействие е 

съобразена при 

изготвянето на ДЕО. 
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Приети/Неприети и 

Мотиви 

към опазването на околната среда в частност биологичното разнообразие и към 

политиката по изменение на климата. 

2. Програмата е стратегически документ, който дава общата рамка и ще се 

прилага за цялата територия на Република България. Оперативната програма 

„Околна среда 2021-2027 г.“ ще финансира мерки в петте идентифицирани 

приоритетни области „води“, „отпадъци“, „биологично разнообразие“, „риск и 

изменение на климата“ и „въздух“, насочени към постигане на Цел на политиката 

2 от проекта на Общ Регламент „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез 

насърчаване на чист и справедлив енергиен подход, зелени и сини инвестиции, 

кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и 

управление на риска“. 

3. Оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.“ ще допринесе, както за 

развитие на екологичната инфраструктура, така и за подобряване, запазване и 

възстановяване на естествената околна среда, като фактор за по-добро качество на 

живот на населението. Реализирането на целите на всеки един от приоритетите 

(„води“, „отпадъци“, „биологично разнообразие“, „риск и изменение на климата“ 

и „въздух“) ще акумулира общ положителен ефект върху състоянието на 

компонентите на околната среда в страната. 

Предвиденият в ОПОС приоритет 3 „Биологично разнообразие“ ще допринесе за 

подобряване на природозащитно състояние на видове и местообитания, предмет 

на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000, както и подобряване на 

знанията за тях. В новия програмен период ще продължи финансирането на 

дейности, свързани с органите за управление на мрежата Натура 2000 на 

национално и регионално ниво, подготовка на териториални планове за 

управление на защитени зони, обмяна на опит и добри практики, както и 

финансирането на дейности по изготвяне и прилагане на национални 

стратегически документи за биологичното разнообразие и изпълнение на целите 
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по различни тематични направления и плановете за действие към тях. 

Изпълнението на мерките, заложени в тази ос, ще създадат условия за подобряване 

на екосистемите и екосистемните услуги и осигуряване свързаността на мрежата 

Натура 2000. 

IV. Указания за последващите действия, които да се предприемат по 

процедурата по ЕО: 

Следващите действия, които е необходимо да извършите по процедурата по ЕО за 

проекта на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. включват провеждане на 

консултации по доклада за ЕО, в т.ч. и приложенията към него и по проекта на 

плана по смисъла на чл. 20 от Наредбата за ЕО. За целта следва да извършите: 

- Изготвяне и публикуване на съобщение за провеждане на консултации, 

съдържащо информацията по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО; 

- Осигуряване на достъп до доклада за ЕО и плана, приемане на изразените 

в срок становища по реда на чл. 20, ал.1, т. 2 от Наредбата за ЕО; 

- Консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица по 

начини съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредбата за ЕО; 

- Предоставяне на доклада за ЕО с всички приложения към него, на хартиен 

и електронен носител в МОСВ, за провеждане на консултации на основание чл. 

20, ал. 3 от Наредбата за ЕО. Към документацията следва да бъде приложено и 

съобщението за провеждане на консултации, предвид изискванията на чл. 20, ал. 

4 от Наредбата за ЕО; 

- Изпращане на съобщението за провеждане на консултации до всички 

посочени в схемата за консултации ведомства и организации, както и да го 

оповестите на интернет страницата си и/или по друг общодостъпен начин, 

съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Министерство на 

здравеопазването, 

Във връзка с полученo в Министерство на здравеопазването Ваше писмо с 

приложена към него информация относно провеждане на консултация относно 
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Изх. № 04-09-

113/13.08.2020 г. 

заданието за обхвата и съдържанието на докладите за екологична оценка на 

програма „Околна среда“ 2021-2027г., Ви информираме следното: 

От представената документация е видно, че заданието предвижда в доклада за ЕО 

да бъдат описани основните цели и приоритетните области включени, специфични 

цели и дейности и допустими за финансиране мерки за всяка от 5-те приоритетни 

области: води, отпадъци, биологично разнообразие, въздух, риск и изменение на 

климата. 

Ще бъдат анализирани и оценени  вероятните значителни въздействия върху 

компонентите на околната среда и човешкото здраве при прилагане на програмата 

и изпълнението на допустимите видове мерки, които като цяло ще имат 

положително въздействие върху състоянието на околната среда, от там и върху 

човешкото здраве, имайки предвид предмета естеството и на програмата. Ще 

бъдат предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на възможните неблагоприятни последствия върху околната среда.  

В заданието следва да предвиди при разработване на частта за здравното 

състояние на населението да се посочат актуални данни за основните здравно-

демографски показатели (раждаемост, смъртност, естествен прираст, детска 

смъртност, заболяемост по ниво и структура) на населението, както и очакваното 

въздействие върху тези показатели в следствие изпълнението на програмата.  

 

 

 

 

Като се има предвид Закона за водите, поставящ като приоритет осигуряването на 

достатъчно по количество и качество вода за питейно-битови цели заданието 

следва да предвиди при разглеждане на приоритетна област „Води“ да се обърне 

специално внимание на състоянието на повърхностните и подземни води и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изискването е 

изпълнено в частите на 

ДЕО за здравно 

състояние на 

населението и за 

въздействие върху 

здравното състояние на 

населението.  

 

Изискванията са 

изпълнени в разделите 

за анализ на 

състоянието и оценка 
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значението и връзката с основните проблеми с качеството на питейната вода по 

райони за басейново управление и възможното неблагоприятно повлияване на 

човешкото здраве вследствие влошеното качество на питейните води. При 

разглеждане на въздействието на мерките, предвидени за изпълнение по тази 

приоритетна област, доклада за екологичната оценка следва да съдържа анализ и 

оценка на това в каква степен изпълнението им ще допринесат за опазване и където 

е необходимо подобряване качеството и количеството на водите във водните тела, 

използвани за питейно-битово водоснабдяване и за решаване на проблемите с 

качеството на питейните води, където има констатирани такива и в каква степен 

това ще допринесе за редуциране на риска за здравето. Тук следва да се оцени и 

факта, че основните проблеми с качеството на питейната вода се констатират в по-

малките зони на водоснабдяване, водоснабдяващи под 5 000човек, а програмата 

предвижда мерки преди всичко за изграждане и реконструкция на ВиК 

инфраструктура въз основа на Регионални прединвестиционни проучвания 

(РПИП), приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж., а при наличен финансов 

ресурс и в агломерации с между 2 000 и 10 000 екв. ж.  

В доклада следва да се разгеледа и анализира и състоянието на водите за къпане 

по черномрското крайбрежие и във вътрешността на страната и възможното 

въздействие по отношение качеството им вследствие изпълнениие на програмата.  

Ако е необходимо в докладите по ЕО следва да се предложат допълнителни мерки, 

имащи отношение към опазване и подобряване качеството на питейните води, 

водите за къпане и запазване състава и ресурсите на минералните води, използвани 

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.  

По отношение чистотата на атмосферния въздух следва да се анализира в каква 

степен състоянието му влияе върху човешкото здраве и как изпълнението на 

предвидените мерки по тази приоритетна област ще се отразят върху качеството 

на атмосферния въздух и от тям върху общественото здраве. При разглеждане и 

на въздействието 

върху водите и в 

оценката на 

въздействието върху 

здравното състояние на 

населението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изискванията са 

съобразени при 

разработване на 

разделите за анализ на 
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анализиране на този фактор следва да се обърне внимание не само върху 

концентрацията на атмосферните замърсители, но и върху проблема с наличието 

на неприятни миризми, често причинени от преработката и/или съхранението на 

отпадъците (които също са приоритетна област на програмата) и доколко 

предвидените мерки ще са ефективни за подобряване състоянието на атмосферния 

въздух и в това отношение. 

състоянието и на 

въздействието по 

върху атмосферния 

въздух в ДЕО. 

3. 

Денница Недева, 

Дирекция 

„Координация по 

въпросите на ЕС и 

международно 

сътрудничество“ към 

МОСВ, 

Получен отговор по e-

mail на 21.07.2020 г. 

По проекта на Задание изразявам следните бележки: 

1. В т. 1.4. коректно е посочено, че част от съотносимите планове, програми и 

стратегии към ОПОС 2021-2027 все още са на етап разработване. В тази връзка и 

с оглед въприемаме на единен подход, предлагам навсякъде в текста, където се 

препраща към стратегически документи в процес на подготовка, това да бъде 

изрично посочено. Като конкретен пример ще посоча в част 1.2., приоритет 2 

Отпадъци, където се реферира към Националния план за управление на 

отпадъците и към Стратегията и плана за действия за преход към кръгова 

окономика като към действащи документи. 

 

2. В т. 1.2. относно приоритет 5 Въздух като допустима мярка е посочено 

насърчаване на електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за 

екологосъобразни превозни средства. Бих искала да обърна внимание, че във ваше 

писмо № 95-00-2889/02.07.2020 г., с което предоставяте на дирекция КВЕСМС 

информация от ваша компетентност във връзка с подготвяния Анализ за 

екологичните и социално-икономически ефекти, произтичащи от ЕЗС, сте 

посочили, че в хода на преговорите със службите на ЕК по ОПОС 2021 - 2027 от 

обхвата на програмата е изключена подкрепата за подобни инвестиции. В тази 

връзка, текстът на стр. 13 от проекта на Задание следва да се прецизира. 

3. В част 2.1.2. при изброяването на основните източници на емисии на вредни 

вещества на територията на страната не е включен транспортът. Този сектор е 

 

Бележката е взета 

предвид в ДЕО, като 

при описанието на 

съответните планове, 

програми и стратегии, 

които са в проектна 

фаза, това е изрично 

посочено. 

 

Мярката е включена в 

проекта на ОПОС 

2021-2027 г. и в тази 

връзка е предмет и на 

анализ и оценка в ДЕО.  

 

 

 

 

Съобразено при 

анализа на качеството 
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изрично посочен като един от основните източници на замърсяване на 

атмосферния въздух в Националната програма за подобряване на КАВ 2018-2024. 

на атмосферния въздух 

в ДЕО.  

4. 

Дирекция „Политика 

по изменение на 

климата“ към 

Министерството на 

околната среда и 

водите, 

Получен отговор по e-

mail на 17.07.2020 г. 

Във връзка с търсената консултация относно Задание за определяне на 

съдържанието и обхвата на Екологичната оценка на програма Околна среда“ 

2021-2027, дирекция „Политика по изменение на климата“, няма забележки и 

предложения към горепосочените текстове. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

5. 

Д-р Милен Марков, 

Държавна агенция 

„Безопасност на 

движението по 

пътищата“ 

Дирекция 

„Стратегии, анализ и 

оценка“, 

Получен отговор по e-

mail на 16.07.2020 г. 

Благодаря Ви за предоставената възможност да вземем отношение по Заданието 

за определяне на съдържанието и обхвата на Екологичната оценка на 

програма Околна среда“ 2021-2027 г. С настоящото писмо Ви информирам, че 

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ съгласува 

документа. Единствено бихме искали да Ви обърнем малко повече внимание на 

вредните емисии, генерирани от транспорта. Те представляват значителна тежест 

за околната среда и населението. Ето защо, сме Ви предложили някои кратки 

допълнения на сс. 16, 18, 19 и 27, които, ако действащата за извършването на ДЕО 

регламентация го позволява, биха могли по Ваша експертна преценка да се 

включат в документа: 

Стр. 16: В точка 1.4. Връзка на ОПОС 2021-2027 г. с други съотносими планове, 

програми и стратегии към допълнително изброените документи да се добави и 

Национална стратегия за БДП 2021-2030 г. (в процес на одобрение); 

Сс. 18 и 19: След текста: „..Като основен източник на емисии на вредни вещества, 

отделяни на територията на България, се установяват топлоелектрическите 

централи (по отношение на серен диоксид и азотни оксиди), селското 

стопанство (за амоняк), природата (за неметанови летливи органични 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документът е добавен. 

 

 

Транспортът е 

разгледан като един от 

основните източници 

на замърсяване на 
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вещества) и битовото отопление (за фини прахови частици)..“ би било добре да 

се включи и транспортът, както е направено в т. 6. 

Считаме, че би било добре мерките по програма ОПОС да вземат под внимание 

вредното въздействие на транспорта върху екологията на околната среда. 

Ето защо, би било добре да се изследва и замърсяването на въздуха вследствие 

дейността на транспорта в страната. То се причинява най-вече от емисиите на 

фини прахови частици (PM2.5) от триенето на автомобилните гуми и използването 

на спирачната система. Други сериозни замърсители са азотните окиси (NOx), 

серните диоксиди (SO2) и неметановите летливи органични съединения (NMVOC). 

Задръстванията, особено причинените от настъпили ПТП, вследствие на които се 

образуват колони автомобили и се увеличава значително плътността на движение, 

представляват важен компонент в общата сума на вредните емисии генерирани от 

транспорта. 

Стр. 27: При точка 2.1.14. Състояние по отношение на вредните физични 

фактори, в допълнение, считаме, че емисиите на шум, също генерирани от 

дейността на транспорта следват да се вземат предвид, когато се измерва общото 

състояние на околната среда, влияещо на човешкото благосъстояние. Пиковите 

нива на шум в много от градовете, а и извън тях понякога са твърде високи и 

вредни, както за хората, така и за животните. 

въздуха в т. 2.1.2 на 

ДЕО. 

 

 

 

 

Препоръката е 

съобразена в т.2.1.2. на 

ДЕО. 

 

 

 

 

 

 

Препоръката е 

съобразена в т.2.1.12 на 

ДЕО. 

6. 

Станислав Стефанов, 

Главен експерт в 

Дирекция 

„Икономическа и 

финансова 

политика“ към 

Министерство на 

финансите, 

Във връзка с Ваше писмо (Изх. № 04-00-1595/13.07.2020 г.) относно Задание за 

определяне на обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на 

програма „Околна среда“ 2021-2027 г., в качеството си на резервен член в 

Тематичната работна група за разработване на програма „Околна среда“ 2021-2027 

г., Ви информирам, че дирекция „Икономическа и финансова политика“ в 

Министерството на финансите няма бележки и предложения по заданието за 

извършване на екологичната оценка на програмата за периода 2021-2027 г. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 
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Получен отговор по e-

mail на 21.07.2020 г. 

7. 

Изпълнителна 

агенция „Оперативна 

програма „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“, 

Получен отговор по e-

mail на 20.07.2020 г. 

Във връзка с Ваше писмо изх. № 04-00-1595/13.07.2020 г. относно Задание за 

определяне обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка на програма 

„Околна среда“ 2021 – 2027 г., в качеството ми на член на ТРГ за разработване на 

програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., представляващ УО на ОПНОИР, нямам 

бележки и коментари по изпратения документ. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

8. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – София 

 Към момента 

(08.09.2020 г.) не е 

получено становище. 

9. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Враца, 

Изх. № ОВОС-ЕО 209-

(1)/30.07.2020 г. 

Предвид извършваната процедура по Екологична оценка на Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 г. и във връзка с извършваните от Вас консултации относно 

горепосоченото Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за ЕО 

на програмата, съобразно изискванията, визирани в чл. 19а от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

/Наредбата за ЕО/, по отношение на представената документация, и съобразно 

компетенциите на РИОСВ-Враца, Ви предоставям следното становище: 

I. По отношение на Заданието за определяне на съдържанието и обхвата 

на Екологична оценка /ЕО/ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

Във връзка с това, че обхватът и съдържанието на Екологична оценка на Програма 

„Околна среда“ 2021-2027 г. е предвиден да съответства на изискванията, 

заложени в чл. 86, ал.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 17 от 

Наредбата за ЕО, нямам забележки по тях. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 

кметство/контролен 
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О, др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети и 

Мотиви 

10. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Монтана, 

Изх. № 

2171/10.08.2020 г.  

Във връзка с представеното в РИОСВ – Монтана (вх. № 3749 от 14.07.2020 г.) 

Задание за обхват и съдържание на ДЕО на Оперативна програма „Околна среда“ 

2021-2027 г., изразявам следното становище: 

Заданието и предложената структура на ДЕО е съобразена с изискванията на чл. 

86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 17 на Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредбата за ЕО). 

При изготвянето на доклада, към информацията, касаеща състоянието на 

растителността, животинския свят, защитените зони и защитените територии, е 

необходимо да се разгледат и другите елементи от Националната екологична 

мрежа, в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, а 

именно: КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и 

орнитологични важни места. 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено в т. 2.1.7 и т. 

2.1.8 на ДЕО.  

11. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Русе, 

Изх. № И-

2317/27.07.2020 г. 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе приема представените с 

вх. № ВСП-733/14.07.2020 г. Задание за определяне на обхвата и съдържанието на 

доклада за екологична оценка на Оперативна програма „Околна среда 2021-2027 

г.“ и схема за провеждане на консултации по екологичната оценка, като 

консултация по чл. 19, ал. 1 и чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО, 

приета с ПМС №139 (ДВ, бр.57/2004 г. изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.). Във връзка 

с горното, изразявам следното становище по представената документация: 

I. По отношение на Заданието за определяне на обхвата на оценката: 

1. Заданието е изготвено, като са следвани изискванията на нормативната 

уредба. Структурата и съдържанието на доклада за екологична оценка е в 

съответствие с изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната 

среда – ЗООС. 

РИОСВ – Русе няма препоръки относно аспекти от разработването на оценката. 
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/ 
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II. По отношение на схемата за провеждане на консултации: 

Съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО, се провеждат по схема, разработена от 

възложителя, която включва и информация за начина на съвместяване процеса на 

планиране и основните етапи на ЕО. Към представеното Задание, налично на адрес 

в Интернет: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/5124, не е приложена 

упоменатата в т. I, стр. 5, схема за провеждане на консултации. 

 

 

 

 

Независимо от горното, РИОСВ – Русе счита, че освен с изброените в документа 

органи, трети лица и обществеността за провеждане на консултации, следва да се 

проведат такива и с Министерство на земеделието, храните и горите и 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС). 

 

Съгласно чл.19, ал.3 на 

Наредбата за ЕО 

схемата се консултира 

с компетентния орган – 

в тази връзка тя е 

предоставена на 

Министъра на 

околната среда и 

водите. 

 

МЗХГ има 

представители в ТРГ за 

разработване на ОПОС 

2021-2027 г., а за 

ПУДООС от ГД 

„ОПОС“ е преценено, 

че тъй като не е 

посочено като 

потенциален 

бенефициент по 

програмата, не е имало 

необходимост от 

включване на 

предприятието в ТРГ. 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/5124
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12. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Плевен 

 Към момента 

(08.09.2020 г.) не е 

получено становище. 

13. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Шумен, 

Изх. № ОА-2417-

(1)/23.07.2020 г. 

В отговор на Ваше писмо изх.№ 04-00-1595/13.07.2020 г., РИОСВ гр. Шумен 

изразява следното становище: 

След запознаване със Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад 

за ЕО на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., чрез осигурения публичен достъп, 

РИОСВ гр. Шумен няма забележки по предложения вариант на задание. 

Като препоръка предлагам: 

• В т. 1.4. „Връзка на ОПОС 2021-2027 г. с други съотносими планове, 

програми и стратегии“, информацията, относно предложените стратегически 

документи да се актуализира, за да е съотносима с програмния период на новата 

Програма – 2021-2027г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За целите на т.1.4. са 

ползвани всички 

актуални към момента 

на разработване на 

проекта на ОПОС и на 

ДЕО документи, както 

и проектите на 

изготвяните 

нови/актуализирани 

такива. Не всички 

стратегически 

документи за периода 

след 2021 г. са 

изготвени или 

одобрени, поради 

което се съобразяват 

наличните такива.  
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• В случай, че МРРБ е включено в консултираната с компетентния орган по 

ЕО Схема за консултации по чл. 19, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ЕО на планове и програми, предлагам включване на МРРБ за 

консултации към текста на стр. 5 от заданието, предвид идентифицирана област 

„Води“ като един от основните приоритети на Програма „Околна среда“ 2021-2027 

г. 

 

МРРБ има 

представители в ТРГ за 

разработване на ОПОС 

2021-2027 г. и участва 

в консултациите. 

14. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Варна, 

Изх. № 04-00-

4973(А1)/29.07.2020 г. 

Във връзка с провеждане на консултации, съгласно изискванията на чл. 19а, т. 3 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми, по Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за 

екологична оценка /ЕО/ на програма «Околна среда» 2021-2027 г. в моите 

компетенции изразявам следното становище: 

В проекта на ОПОС 2021-2027 г. като приоритет 3 е идентифицирано „Биологично 

разнообразие“ със специфична цел „Засилване на биоразнообразието, “зелената” 

инфраструктура в градската среда, както и намаляване на замърсяването“. 

Предвидени са следните мерки: Мерки, свързани с развитие на мрежата Натура 

2000; Мерки, насочени към подобряване на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове (вкл. птици), предмет на опазване в мрежата 

Натура 2000 (вкл. подобряване знанията за тях); Мерки за опазване/ 

възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие с 

фокус върху подобряване на екосистемите и екосистемните услуги и осигуряване 

свързаността на мрежата Натура 2000; Мерки за изграждане на капацитет на 

звената, вкл. обучения, отговорни за управлението и за прилагането на политиките 

по биологично разнообразие и по управление на Натура 2000. 

В доклада по ЕО се предвижда да бъдат оценени и разгледани текущо състояние 

на растителността, животинския свят, защитените зони по смисъла на Закона за 
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биологичното разнообразие и защитените територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

В ДЕО следва да се разгледа състоянието и въздействието предимно върху 

защитените територии, както и растителни и животински видове, които не са 

предмет на опазване в защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. 

Въздействията от предвижданията върху природните местообитания и видовете, 

предмет на опазване в защитените зони, следва да се разгледат в Доклад по оценка 

степента на въздействие върху защитените зони /в случай, че такъв се изиска от 

Министерство на околната среда и водите/. 

Информацията за текущото състояние по компоненти и фактори в заданието за 

обхват и в доклада за ЕО е необходимо да бъде актуална. 

При изработването на доклада, анализът на екологичната ситуация да бъде 

съсредоточен върху аспектите на околната среда. 

Желателно е в екологичната оценка да бъде упомената липсата на определени 

данни или информация в хода на разработването на програмата и съответно по 

време на изготвянето ѝ. 

Всички варианти на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. да съдържат дейности, 

които са с положителен ефект върху състоянието на околната среда или поне не се 

очаква да въздействат негативно върху тяхното състояние, в посока към 

влошаването му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобразено е в ДЕО. 

 

 

Не е изискан ДОСВ от 

МОСВ. 

 

 

Изпълнено е в ДЕО. 

 

Изпълнено е в ДЕО. 

 

Изпълнено е в т. 9 на 

ДЕО. 

 

Коментарът се отнася 

за проекта на ОПОС, 

като той е съобразен от 

Възложителя. В ДЕО е 

оценено въздействието 

на предложените 

допустими мерки по 

ОПОС, на база на 

резултатите от която са 

препоръчани, където е 

необходимо, мерки за 
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Да се заложат цели и конкретни дейности, които следва да бъдат интегрирани в 

програмата. 

Екологичната оценка да се базира на резултатите от анализа и оценката на 

потенциалните въздействия с предвидените приоритетни оси и свързаните с тях 

дейности. 

По представеното Задание за определяне на обхвата и съдържанието нямам 

забележки. 

Изложеното по-горе има препоръчителен характер за извършване на цялостна и 

пълна оценка на доклад за екологична оценка /ЕО/ на програма „Околна среда“ 

2021-2027 г. 

ограничаване и 

предотвратяване на 

очакваните 

отрицателни 

въздействия.  

 

Изпълнено е в ДЕО. 

 

Изпълнено е в ДЕО. 

 

 

 

15. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Бургас 

 Към момента 

(08.09.2020 г.) не е 

получено становище. 

16. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Смолян, 

Изх. № КПД-01-181-

(1)/24.07.2020 г. 

Уведомявам Ви, че след запознаване с така представеното Задание за определяне 

на обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на програма 

„Околна среда“ 2021-2027 г., РИОСВ – Смолян няма забележки и изразява 

положително становище за неговото одобрение. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 
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17. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Хасково, 

Изх. № ОПОС – 

7(1)/27.07.2020 г. 

РИОСВ – Хасково няма забележки и предложения към представеното Задание за 

обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на програма „Околна среда“ 

2021-2027 г. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

18. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Стара 

Загора, 

Изх. № РД 05-

3572(1)/29.07.2020 г. 

Представеното Задание за обхват и съдържание и схема за провеждане на 

консултациите за доклада по екологична оценка на Оперативна програма „Околна 

среда“ 2021-2027 г. е в рамките на консултациите с компетентния орган във връзка 

с чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове, програми. Приемаме предложения от Възложителя обхват и съдържание 

на доклада по екологична оценка на Оперативна програма „Околна среда“ 2021-

2027 г. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

 

19. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Пазарджик, 

Изх. № ПД-02-11-

(1)/28.07.2020 г. 

Във връзка с представената от Вас документация за процедурата по екологична 

оценка (ЕО) на програма „Околна среда“ 2021-2027 г., в изпълнение на 

изискванията на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ЕО (Наредбата за ЕО) изразяваме следното становище: 

I. По отношение на представеното Задание за определяне на обхвата и 

съдържанието на доклада за екологична оценка (ЕО) на програма „Околна 

среда“ 2021-2027 г. – нямаме бележки и препоръки. 

• Констатирана е допусната техническа грешка в: 

Приоритет 5: Въздух Специфична цел 3: Засилване на биоразнообразието, 

„зелената“ инфраструктура в градската среда, както и намаляване на 

замърсяването на стр. 13 е преповторена от специфичната цел от Приоритет 3: 

Биологично разнообразие. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

 

 

 

 

 

Не е допусната грешка, 

тъй като: 

Специфична цел 3: 

Засилване на 

биоразнообразието, 

„зелената“ 
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№ 
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/ 
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Приети/Неприети и 

Мотиви 

инфраструктура в 

градската среда, както 

и намаляване на 

замърсяването 

обхваща повече от 

един приоритет в т.ч. 

Приоритет 3: 

Биологично 

разнообразие и 

Приоритет 5: Въздух. 

20. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Пловдив, 

Изх. № М-319-

1/28.07.2020 г. 

Експертите от РИОСВ-Пловдив нямат забележки и допълнения относно 

предложеното задание за обхват и съдържание на доклад за ЕО на програма 

„Околна среда“ 2021-2027 г. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

21. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – 

Благоевград, 

Изх. № 

2285(1)/22.07.2020 г. 

Уведомяваме Ви, че РИОСВ-Благоевград няма бележки и предложения по така 

представеното Задание за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка 

на програма „Околна среда“ 2021 - 2027 г. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

22. 

Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

Във връзка с провеждане на консултации по горецитираното задание, в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информирам, че 

РИОСВ-Велико Търново няма забележки по публикуваното на единния 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 
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№ 
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Приети/Неприети и 

Мотиви 

водите – Велико 

Търново, 

Изх. № 

2152(1)/28.07.2020 г. 

информационен портал Задание за определяне на обхвата и съдържанието на 

доклад за екологична оценка (ЕО) на програма „Околона среда“ 2021-2027 г. 

23. 

Басейнова дирекция 

„Дунавски район“, с 

център Плевен, 

Изх. № ПУ-01-

377(1)/23.07.2020 г. 

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило писмо с Ваш изх. 

№04- 00-1595/13.07.2020 г., чрез което информирате, във връзка с разпоредбите на 

чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка 

на планове и програми, за осигурен публичен достъп до Задание за определяне на 

обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на програма „Околна 

среда“ 2021 - 2027 г. 

БДДР няма забележки и допълнения към изготвеното задание за определяне на 

обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на програма „Околна 

среда“ 2021 - 2027 г. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

24. 

Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски 

район“, с център 

Благоевград, 

Изх. № П-10-

2(1)/29.07.2020 г. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 19а, ал. 3, Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район“ изразява следното становище по представеното 

задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка 

(ЕО) на програма „Околна среда“ 2021-2027г.: 

1. В точки 2.1.3 Състояние на повърхностните води и т. 2.1.4 Състояние на 

подземните води от проекта на заданието за обхвата на ДЕО на ОПОС 2021-2027 

г. да се включи, че периода на действие на ОПОС 2021-2027 г. съвпада с 

прилагането на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 

2016-2021 г., актуализирането/изготвянето и прилагането на ПУРБ за периода 

2022-2027 г. 

2. Съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗВ всички води и водни обекти се опазват от 

изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото 

количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на 

екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като 

 

 

 

 

Изпълнено в ДЕО. 

 

 

 

 

 

Изпълнено в ДЕО. 
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за постигане на тези цели се определят зони за защита на водите. В ДЕО да бъде 

включена информация за зоните за защита на водите, които са регламентирани в 

чл. 119а от ЗВ: зони за защита на питейните води; зони с води за къпане; зоните, в 

които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: уязвими зони 

и чувствителни зони; зони за опазване на стопански ценни видове риби и други 

водни организми; защитени територии и зони, обявени за опазване на 

местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (защитени зони от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000). 

3. В точка 1.4. Връзки на ОПОС 2021-2027 г. с други съотносими планове, 

програми и стратегии от проекта на заданието за обхвата на ДЕО на ОПОС 2021-

2027 г. да се включи Предварителна оценка на риска от наводнения, която към 

настоящия етап е в процес на актуализация за следващ период на действие. 

4. В ДЕО да се включи, че периода на действие на ОПОС 2021-2027 г. съвпада 

с прилагането на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за 

периода 2016-2021 г., актуализирането/изготвянето и прилагането на ПУРН за 

периода 2022-2027 г., както и актуализирането/изготвянето на ПУРН за периода 

2028-2033 г. 

5. При прегледа на съществуващите екологични проблеми при компонент 

„Води“ да се вземе предвид и отчетеното въздействие върху повърхностните и 

подземните водни тела в ПУРБ 2016-2021 г. както следва: отчетените значими 

проблеми в управлението на водите във всеки район на басейново управление и 

прегледа на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешката 

дейност върху състоянието на повърхностните и подземните води. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено в т. 1.4. от 

ДЕО 

 

 

Изпълнено в ДЕО. 

 

 

 

 

Изпълнено в т. 4 от 

ДЕО. 

25. 
Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски 

Във връзка с Ваше писмо с изх. № 04-00-1595/13.07.2020 г., след запознаване с 

публичния достъп до заданието, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

(БД ИБР) изразява следното становище: 
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район“, с център 

Пловдив, 

Изх. № ПУ-10-

178(1)/29.07.2020 г. 

1. В т. 1.4 от Заданието е предвидено да се анализира информация от ПУРБ и 

ПУРН (2016-2021), в т. 2.1.3. и 2.1.4 е предвидено да се анализира текущото 

състояние на повърхностни и подземни води и зоните за защита на водите. 

Препоръчваме да се използват и годишните доклади за оценката на състоянието 

на водите с актуални данни- 

https://earbd.bg/DOKLADI_ZA_SYSTOYaNIETO_NA_VODNITE_TELA_NA_TER

ITORIYaTA_NA_IBR-c762. 

2. Предлагаме в т. 2.1.3. Състояние на повърхностните води предпоследният 

абзац на стр. 19 да бъде променен както следва: „Отношение към състоянието на 

повърхностните води има също така оценката и управлението на риска от 

наводнения. ПУРН за периода 2016 — 2021 г. са изготвени за територията на 

четирите района за басейново управление. В рамките на ПУРН са разработени 

Предварителна оценка на риска от наводнения с определени райони със 

значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), Карти на заплахата и карти 

на риска от наводнения за сценарии с различна вероятност на настъпване, както и 

Програма от мерки за изпълнение на идентифицираните приоритети и цели за 

УРН. В ДЕО на Програмата ще бъдат разгледани и предвижданията на 

финализираните към момента на разработването ѝ етапи от ПУРН 2022-2027 г.”. 

3. В Доклада следва да се разгледа необходимостта от съгласуване с 

Басейновите дирекции на проекти, предвидени за финансиране по ОПОС, имащи 

отношение към водите, относно допустимостта им спрямо ПУРБ и ПУРН. 

4. В т. 6 от Заданието е предвидено разглеждане на вероятни значителни 

въздействия върху околната среда, като оценката ще се извърши спрямо аспектите 

на околната среда и човешкото здраве, описани в т. 2 от заданието. 

5. В т. 7. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на 

ОПОС 2021-2027 г. върху околната среда и човешкото здраве - предвидено е да се 

Препоръката е 

изпълнена в ДЕО. 

 

 

 

 

 

Бележката е 

съобразена в ДЕО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложена е такава 

мярка в т.7 на ДЕО. 
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предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на 

програмата върху околната среда и човешкото здраве. Мерките ще бъдат 

мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. 

БД ИБР съгласува така представеното задание, като препоръчва отразяване на 

посочените в т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящото писмо забележки. 

26. 

Басейнова дирекция 

„Черноморски 

район“, с център 

Варна, 

Изх. № 04-01-

766(А1)/24.07.2020 г. 

Във връзка с представеното Задание за определяне на обхвата и съдържанието на 

доклад за екологична оценка (ЕО) на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и 

провеждането на процедура по ЕО, изразявам следното становище: 

1. Представени са основна цел и специфични цели. На този етап степента на 

детайлност е ниска и при изготвянето на ДЕО ще бъдат разгледани в подробности 

по отношение на програмата и оказваните въздействия върху водите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В ДЕО да бъде представена информация за връзката на програма „Околна 

среда“ 2021-2027 г. с: 

 

 

 

 

В заданието са описани 

предвижданията на 

проекта на ОПОС 

2021-2027 г. в 

подробността, в която 

са разработени – 

приоритети, 

специфични цели и 

допустими мерки. ДЕО 

анализира и оценява 

въздействието на 

предвижданията на 

ОПОС, съобразно 

подробността в която 

са разработени.  

Информацията е 

представена в ДЕО. 
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- действащия План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) за 

Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС; 

- определените райони със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН) в Черноморски район за басейново управление и План за управление на 

риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г.; 

- Морска стратегия на Р България и програма от мерки 2016-2021 г. 

3. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ в 

Доклада да бъде представена съобразно информацията за водите и водните тела в 

Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. за Черноморски басейнов 

район. 

4. Да се извърши анализ на текущото състояние и оценка на влиянието на 

програмата в ДЕО върху количественото и качествено състояние на 

повърхностните и подземните води на територията на Черноморски район за 

басейново управление на водите (ЧРБУ). 

5. По отношение на т. 2.1.3. Състояние на повърхностните води в ДЕО да се 

коригира и допълни информацията, в съответствие с §1, ал. 1, т. 23 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за водите – „повърхностни води“ са водите 

на сушата, с изключение на подземните води, както и преходните води и 

крайбрежните морски води, освен по отношение на химичното състояние, в който 

случай се включват и вътрешните морски води и водите на териториалното море. 

Да се представи информация за Черно море, в обхвата на ЧРБУ. Управлението на 

крайбрежните води със цел постигане на добро екологично и химично състояние 

се извършва в рамките на Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г. 

(изискване на Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС), а управлението на 

териториалните води и изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Р България и 

постигането на добро състояние на морската околна среда по 11 дескриптора 

(характеристики) се извършва чрез разработената Морска стратегия (изискване на 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено е в ДЕО. 

 

 

 

Изпълнено е в ДЕО. 

 

 

 

Изпълнено е в ДЕО. 
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Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО). В обхвата на действие на 

стратегията влизат и крайбрежните води, при наличие на аспекти от тяхното 

управление, необхванати от ПУРБ. 

6. Да се оценят вероятните отрицателни въздействия върху водите, 

произтичащи от реализацията на всички планирани дейности и намерения на 

територията на страната, както и кумулативния ефект от тях. Заложените дейности 

и мерки в ДЕО на програмата да са съобразени с целите и мерките в Плана за 

управление на речните басейни за Черноморски район, с цел предотвратяване 

влошаването на екологичното и химичното състояние на повърхностните води, и 

количественото и химичното състояние на подземните води. 

7. Необходимо е да се разпишат конкретни мерки за изпълнение при 

прилагане на Програмата с цел недопускане или намаляване на отрицателните 

въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на 

постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние, 

заложени в ПУРБ и ПУРН, както и постигане на целите и мерките на Морската 

стратегия на Р България, когато текущите и бъдещи проекти касаят дейности, 

извършващи се в морски води. Необходимо е за всяка отделна дейност в бъдеще 

да се разглеждат всички възможни негативни въздействия върху повърхностните 

и подземни води в детайли, както и ще се посочват конкретните поставени цели и 

мерки за постигане на добро състояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено е в ДЕО. 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено в ДЕО – въз 

основа на резултатите 

от анализите и 

оценките на 

въздействията на 

проекта на ОПОС 

2021-2027 г. върху 

околната среда и 

човешкото здраве, в т.7 

на ДЕО са 

препоръчани 

мотивирано мерки за 

ограничаване/предотвр

атяване/отстраняване 

на прогнозираните 

отрицателни 

въздействия.  
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№ 

Извършени 

Консултации/община

/ 
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Приети/Неприети и 

Мотиви 

8. Следва да бъде отразена и необходимостта от спазване на съответните 

забрани и ограничения в поясите на СОЗ, регламентирани в Наредба № 

3/16.10.2000 г. на МОСВ, МРРБ и M3 (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Действащият План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) за 

Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, Плана за управление на риска от 

наводнения (ПУРН 2016-2021 г.) и Морската стратегия на Р България и програма 

от мерки 2016-2021 г., с наличните информация и анализи са публикувани на 

интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org и могат да послужат при изготвяне 

на Доклада за екологична оценка на оперативна програма „Околна среда“. 

Съобразено при 

извършване на 

анализите и оценките в 

ДЕО. Предвидена е 

такава мярка в т.7 на 

ДЕО.  

27. 

Община Плевен, 

Изх. № ЕК 04-10-

10/20.07.2020 г. 

Във връзка с предоставената информация в публично достъпното Задание за 

определяне на обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на 

програма „Околна среда“ 2021-2027 г., нямаме забележки, предложения за 

допълнения или изменения на документа. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

28. 

Момчил Станков, 

Областен управител 

на област Видин, 

Изх. № 

2803/3389/23.07.2020 г. 

В отговор на ваше писмо относно провеждане на консултации по Задание за обхват 

и съдържание на Доклад за екологична оценка на програма „Околна среда“ 2021-

2027 г., Ви информирам, че нямам предложение за допълнения към разработеното 

задание. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

29. 

Проф. Венера 

Цолова,  

Научен отдел 

„Генезис, 

диагностика и 

Уважаем екип, изпращам ви предложение за допълнение на Заданието за 

определяне на съдържанието и обхвата на Екологичната оценка на програма 

Околна среда 2021-2027 г. 

 

 

 

Изпратените 

предложения в 

http://www.bsbd.org/
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класификация на 

почвите“, 

Институт по 

почвознание, 

агротехнологии и 

защита на 

растенията „Никола 

Пушкаров“ 

Получен отговор по e-

mail на 24.07.2020 г. 

• На стр. 9 Приоритет 1: Води в края на текста на втората допустима мярка 

да се допълни: „Разработване на стратегически документи в сектор „Води“ и за 

отрасъл „ВиК“, вкл. ПУРБ и повърхностни водни тела (язовири)“. 

• На стр. 10 да се добави следната мярка: „Поощряване на гражданското 

участие и гражданските научни кампании. Това са граждански инициативи, 

които осигуряват възможности за ангажиране на младите хора като 

активни участници в процеса на управление на отпадъците. Представяне на 

водещи инициативи като германския граждански научен проект: 

„Пластмасови пирати – морето започва тук!“ (Plastic Pirates - The Sea Begins 

Here!) – инициатива за почистване на германските реки може да бъде много 

полезно и да генерира нови идеи.“, отнасяща се до Приоритет 2: Отпадъци. 

• На стр. 11 и стр 12 да се добавят следните мерки, отнасящи се до Приоритет 

3: Биологично разнообразие: 

- „Повишаване на знанията за състоянието на градските екосистеми и 

реакцията им към стресови фактори, вкл. микроклимата в градска среда чрез 

системни научни изследвания“;  

- „Проучване и създаване на бази данни за градските генетични ресурси – 

почвени биоми, растения, животни и аквакултури“; 

- „Изследване и мониторинг на неприятелите в градските екосистеми и 

биологични средства за контрол (базирани на природни субстанции)“; 

- „Мерки за създаване/опазване/възстановяване на екосистемите и 

зелените зони в градска среда“; 

- „Мерки, свързани с регулиране разпространението на инвазивни 

видове“; 

- „Рестарт на иновациите в рекултивацията и ремедиацията на 

градските почви“. 

голямата си част и по 

своята същност се 

отнасят до нови или 

промени в мерките по 

първия проект на 

ОПОС 2021-2027 г., а 

не до обхвата и 

съдържанието на 

доклада за екологична 

оценка на програмата. 

Tези конкретни 

предложения ще бъдат 

разгледани по 

същество на следващ 

етап от работата на 

ТРГ, когато ще се 

обсъждат 

предложенията за 

изменение на проекта 

на програма. 
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• След изброяване на допустимите мерки към Приоритет 3: Биологично 

разнообразие да се добави следният текст: „Инвестиции се предвиждат и за 

научни изследвания, насочени към повишаване на знанията за състоянието 

на градските екосистеми, адаптацията им към изменението на климата, 

реакцията им на стресови фактори, устойчивостта им на болести и 

неприятели, разширяване на гамата от биологични средства за контрол на 

болестите и неприятелите в градските екосистеми и др., изброени по-горе.“ 

• На стр. 13 да се добавят следните мерки, отнасящи се до Приоритет 4: Риск 

и изменение на климата: 

- „Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от 

измението на климата и отражението им върху местообитанията“; 

- „Повишаване на знанията за адаптацията на градските екосистеми 

към изменението на климата“. 

• На стр. 13 специфичната цел към Приоритет 5: Въздух да се редактира по 

следния начин: „Модернизиране на “зелената” инфраструктура в градската 

среда, както и намаляване на замърсяването“. 

• На стр. 14 да се промени текста в последния абзац по следния начин: „Чрез 

изпълнението на „Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени 

пояси/зони“ ще се осигури допълняемост към мерките за зелена инфраструктура в 

градовете, заложени по ОПРР, като фокусът по ОПОС е върху качество на въздуха 

чрез инвестиции в растителни видове, които от една страна са с най-висока 

степен на ефективност по отношение улавянето на фини прахови частици (ФПЧ) 

и пречистването на въздуха по естествен път, и от друга – нямат алергичен 

ефект и хармонират със съществуващите екосистеми (не са инвазивни 

видове и не подтискат развитието на местните видове).“ 

• На стр. 19 да се добави към текста: „Като основен източник на емисии на 

вредни вещества, отделяни на територията на България, се установяват 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележката е взета 

предвид в Доклада за 

ЕО. 
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топлоелектрическите централи (по отношение на серен диоксид и азотни оксиди), 

селското стопанство (за амоняк), природата (за неметанови летливи органични 

вещества) и битовото отопление (за фини прахови частици, серен диоксид и 

азотни оксиди).“ 

• На стр 23 да се редактира текста: Съгласно класификацията на почвите на 

Земята от на FAO у нас са установени 18 от всички 28 32 висши таксономични 

единици на почвите. 

• На стр. 26 да отпадне текста: Защитените територии и ефективното 

им опазване допринасят за изпълнението на изискванията на редица 

международни конвенции и споразумения, по които България е страна. 

• На стр. 31 в текста относно предвижданията по Приоритет 3: Биологично 

разнообразие:  

- В края на първото изречение след опазване/възстановяване на екосистеми 

да се добави: и генетични ресурси.  

- Изречението: „От изпълнението им се очаква изцяло положително 

въздействие върху биоразнообразието, като тези мерки нямат потенциал за 

значително въздействие върху други компоненти и фактори на околната среда, в 

т.ч. върху човешкото здраве, включително на територията на други държави“ 

да се промени на: „От изпълнението им се очаква изцяло положително 

въздействие върху биоразнообразието, като тези мерки имат потенциал за 

благоприятно въздействие върху други компоненти и фактори на околната 

среда, в т.ч. върху човешкото здраве, включително на територията на други 

държави“. 

• На стр. 31 относно предвижданията по Приоритет 4 Риск и изменение на 

климата в изречение: „... Въздействието е изцяло положително, като не се 

очакват значими отрицателни последици.....“, да отпадне думата „значими“. 

 

 

 

Бележката е взета 

предвид в Доклада за 

ЕО. 

 

Съобразено в ДЕО. 

 

 

 

 

Бележката е взета 

предвид в ДЕО. 

 

Бележката е взета 

предвид в Доклада за 

ЕО. 

 

 

 

 

 

Бележката е взета 

предвид в Доклада за 

ЕО. 
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• На стр. 32 в началото при текста „..изключително положително 

въздействие върху околната среда и човешкото здраве, т.е. дейностите нямат 

потенциал за значителни, в т.ч. трансгранични въздействия....“ думата 

„значителни“ да се замени с „негативни“. 

Бележката е взета 

предвид в Доклада за 

ЕО. 

 


