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екологична оценка на планове и програми
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Изпълнителна агенция по околна среда
Министерство на здравеопазването
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І. ВЪВЕДЕНИЕ
НПУО 2014-2020 г. се разработва от министъра на околната среда и се внася за
приемане в Министерски съвет, в съответствие с изискванията на чл. 49 от Закона за
управление на отпадъците.
Планът съдържа анализ на текущото състояние на управлението на отпадъците в
Република България, мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на
съобразената

с

околната

среда

подготовка

за

повторна

употреба,

рециклиране,

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и оценка на начина, по който
планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането на разпоредбите на закона.
С писмо № 95-00-722/24.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите е
опредеделено, че НПУО 2014-2020 г. подлежи на задължителна ЕО и на оценка за
съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата
Натура 2000.
Съгласно чл. 19, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване
на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през различните фази на
подготовка на проекта на плана и екологичната оценка Възложителят (Дирекция „УООП“
на МОСВ) ще проведе консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети
лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана по схема, която е изготвена като
отделен документ и се предоставя за консултации на компетентния орган по околна среда
(министъра на околната среда и водите) заедно със Заданието за обхват и съдържание.
Съгласно чл.19а от НУРИЕОПП, се изготвя и настоящото Задание за обхват и
съдържание на Доклада за Екологична оценка. Заданието за обхват и съдържание на
Доклада за ЕО се предоставя за консултации на:
1. Министерство на околната среда и водите
2. Министерство на здравеопазването
3.

Басейнови

дирекции

за

управление

на

водите

„Дунавски

район”,

„Западнобеломорски район“, „Източнобеломорски район“ и „Черноморски район“;
4. 16-те Регионални инспекции по околна среда и води
5. Национално сдружение на общините в Република България
Получените в резултат на консултациите по Заданието за обхват и съдържание
становища ще бъдат съобразени при изготвяне на доклада за ЕО на НПУО 2014-2020 г.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя –
физическо лице, седалище и единен идентификационен
номер на юридическото лице
Дирекция

„Управление

на

отпадъците

и

опазване

на

почвите“

на

Министерство на околната среда и водите
Стефан Стефанов- директор на дирекция

2. Пълен пощенски адрес
Гр. София, 1000, бул. „Мария Луиза“ № 22

3. Телефон, факс, Е-mail
02/940-6531, 02/940-66-38, ststefanov@moew.government.bg,
svetla@moew.government.bg

4. Лице за контакти
Светлана Божкова - държавен експерт в отдел „Управление на битови и
строителни отпадъци“, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на
почвите“

ІІІ. ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Заданието е изготвено при съобразяване на изискванията на чл. 86, ал.3 от
Закона за опазване на околната среда съгласно изискването за обхвата на ЕО,
поставено в т.І.1 на писмо № 95-00-722/24.04.2014 г. на министъра на околната
среда и водите на министъра на околната среда и водите.
Докладът за екологична оценка (ДЕО) ще бъде изготвена в следните обхват и
съдържание:

1. Описание на съдържанието на основните цели на НПУО
2014-2020 г. и връзка с други съотносими планове и
програми
1.1. Основание и изисквания за изготвяне на НПУО 2014-2020 г.
НПУО се изготвя в изпълнение на изискването на чл. 49, ал.1 от ЗУО, според
което министърът на околната среда и водите разработва и внася за приемане в
Министерския съвет Национален план за управление на отпадъците.

ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка на
Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
При изготвянето на плана се вземат предвид общите принципи за опазване на
околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и
икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и въздействието върху
околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото.
Планът

съдържа

анализ

на

текущото

състояние

на

управлението

на

отпадъците в Република България, мерките, които трябва да се предприемат за
подобряване на съобразената с околната среда подготовка за повторна употреба,
рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и оценка на
начина, по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането на
разпоредбите на закона.
Съгласно ЗУО НПУО включва:
1. анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и източниците на
отпадъците, образувани на територията на страната, както и за отпадъците, които е
вероятно да бъдат обект на трансграничен превоз от или до националната
територия;
2. съществуващите схеми за събиране на отпадъци и основни инсталации и
съоръжения за обезвреждане и оползотворяване, включително всякакви специални
договорености за отработени масла, опасни отпадъци или потоци от отпадъци, за
които са регламентирани изисквания с този закон и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
3. оценка на необходимостта от нови схеми за събиране, закриване на
съществуващи инсталации и съоръжения за отпадъци, допълнителна инфраструктура
от инсталации и

съоръжения

за

отпадъци, както

и съотносимите към това

инвестиции;
4.

информация

местоположението

и

за

критериите,

капацитета

на

използвани

основните

за

инсталации

определяне
и

съоръжения

на
за

обезвреждане или оползотворяване на отпадъци, които се предвижда да бъдат
изградени;
5. общи политики за управление на отпадъците, включително предвидени
технологии и методи за управление на отпадъците, и специфични политики към
определени групи отпадъци, които изискват специално управление;
6. мерки за подпомагане на повторната употреба на продуктите и на дейности
по подготовка за повторна употреба, по-специално чрез насърчаване създаването на
мрежи за повторна употреба и поправки и подкрепата за тях, използването на
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икономически инструменти, критерии за доставка, количествени цели или други
мерки;
7. мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране чрез въвеждане
на схеми за разделно събиране на отпадъци, когато това е технически, екологично и
икономически приложимо, за да се гарантират необходимите стандарти за качество
на съответните рециклиращи сектори;
8.

организационни

аспекти,

свързани

с

управлението

на

отпадъци,

включително описание на разпределението на отговорностите между централните и
териториалните изпълнителни органи, физическите и юридическите лица, които
осъществяват управлението на отпадъците;
9. оценка на ползата и целесъобразността от използването на икономически и
други инструменти за решаване на различни проблеми в областта на отпадъците,
като се взема предвид необходимостта от поддържане на гладкото функциониране
на пазара;
10. мерки за насърчаване на разделното събиране на биоотпадъците с цел
компостиране и анаеробно разграждане, както и за третиране на биоотпадъците по
начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда, в т.ч. мерки за
поетапно намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци;
11. мерки за насърчаване прилагането на варианти за управление на
отпадъците, които обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати
като цяло, в съответствие с йерархията за управление на отпадъците по чл. 6, ал. 1;
12. използването на безопасни за околната среда материали, произведени от
биоотпадъци;
13. отделна глава за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, в
т. ч. мерки за предотвратяване и повторна употреба;
14. национална стратегия за ограничаване на количествата биоразградими
отпадъци, обезвреждани в депа;
15. информация за замърсени в миналото площадки за обезвреждане на
отпадъци и мерки за тяхното възстановяване;
16. мерки за прилагане на разяснителни кампании и предоставяне на
информация, насочена към широката общественост или към специфични групи от
потребители;
17. целите, етапите и сроковете за тяхното постигане;
18. оценка на финансовите средства, необходими за осъществяване на плана;

9

ЗАДАНИЕ за обхвата и съдържанието на Доклада за Екологична оценка на
Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
19. координация с други планове и програми, имащи връзка с дейността;
20. система за отчет и контрол на изпълнението;
21. система за оценка на резултатите и за актуализация на плана.
Планът включва мерки за насърчаване разработването на продукти, за да се
намали въздействието им върху околната среда и образуването на отпадъци в
процеса на производството и последващата употреба на продуктите, както и за да се
гарантира, че оползотворяването и обезвреждането на продуктите, които са се
превърнали в отпадъци, е в съответствие с чл. 1, ал. 3 и чл. 6 на ЗУО. Мерките могат
да насърчават разработването, производството и пускането на пазара на продукти,
които са подходящи за многократна употреба, които са технически издръжливи и
които, след като са се превърнали в отпадъци, са годни за целесъобразно и
безопасно оползотворяване и за обезвреждане, съобразено с изискванията за
опазване на околната среда.
Планът включва и мерки за създаване на интегрирана и адекватна мрежа от
съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъците, както и на инсталации за
оползотворяване на битови отпадъци:
1. чрез прилагане на най-добрите налични техники;
2. в най-близките съоръжения/инсталации, намиращи се до източника на
образуване на отпадъците, като се използват най-подходящите методи и технологии,
осигуряващи висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда.
В съответствие с разпоредбите на чл. 30, ал. 2 от ЗУО НПУО предвижда мерки
за прилагане на системи за разделно събиране най-малко на следните отпадъци:
хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, и мерки за изпълнение на целите за
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали по чл.
31 и 32 от ЗУО.
С плана се определят регионите, включващи общините, които ползват общо
регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.
Планът се изготвя за период от най-малко 6 години.
1.2. Основни цели и предвиждания на НПУО 2014-2020 г.
Целите на НПУО (проект от м. юни, 2014 г.) са определени въз основа на
изготвен SWOT анализ.
Генерална стратегическа цел на страната в сферата на управление на
отпадъците е: Общество и бизнес, които не депонират отпадъци.
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Стратегическите

цели,

гарантиращи

постигането

на

генералната

стратегическа цел са:


Цел

1:

Намаляване

предотвратяване

на

вредното

образуването

им

въздействие
и

насърчаване

на

отпадъците

на

чрез

повторното

им

използване


Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени
отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения
за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали
риска за населението и околната среда



Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна
среда



Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане
йерархията на управление на отпадъците
За всяка от тези четири стратегически цели са разработени оперативни

цели и девет програми, които включват мерки, водещи до постигането на
зададените цели.
Изборът

на

конкретни

мерки

и

тяхната

комбинация

във

времето

представляват различни алтернативи за достигане на набелязаните цели. Основните
характеристики на сценариите, включващи остойностените инвестиционни мерки са
описани по долу.


Сценарий 1. "Нулев сценарий" - при този сценарий се приема, че: (1) за
20-те регионални сдружения на общините за управление на отпадъците
(РСУО),

които

имат

вече

сключени

договори

по

ОПОС

2007-2013

изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците,

за

ще бъдат

изпълнени тези проекти, независимо до каква степен се достигат целите за
оползотворяване на различните потоци битови отпадъци; (2) за останалите
РСУО без проекти по ОПОС 2007-2013 ще се запази текущата ситуация за
управление на отпадъците без да се правят допълнителни инвестиции в
изграждането на инфраструктура за управлението на отпадъците.


Сценарий 2. "Централизирано компостиране на разделно събрани
биоотпадъци" - сценарият гарантира достигане на целите свързани с:
рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло,
чрез изграждане на необходимите сепариращи инсталации; закриване на
общинските депа неотговарящи на изискванията; откриване на площадки на
териториите на общините и др. инвестиции, които при липса на желание от
частни инвеститори следва да се осъществят от държавата и/или общините;
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оползотворяване

на

биоотпадъците.

В

сценария

са

включени

всички

инвестиции, които при липса на желание от частни инвеститори следва да се
осъществят от държавата и/или общините. Този сценарий се характеризира с
достигане на целите за оползотворяване на биоотпадъците за всяко РСУО
според чл. 8, ал. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците
(обн. ДВ 107, 13.12.2013 г.), като количествата биоотпадъци, третирани чрез
домашно компостиране за което също са предвидени инвестиции, не се считат
за оползотворени биоотпадъци, а се третират като предотвратени отпадъци по
смисъла на ЗУО. Разликата със Сценарий №3 е в това, че целите свързани
компостиране/анаеробно разграждане се постигат чрез изграждането на една
централна инсталация на територията на общината, която е център на РСУО.


Сценарий 3. "Децентрализирано компостиране на разделно събрани
биоотпадъци" - този сценарий, както и Сценарий 2, се характеризира с
достигане на целите, описани по-горе. По същия начин се третират и
количествата биоотпадъци третирани чрез домашно компостиране. Този
сценарий

се

различава

от

Сценарий

2

по

избора

на

инсталации

за

компостиране/анаеробно разграждане, като тук е възприет подхода освен
основна инсталация на територията на общината център на РСУО да се
изграждат и няколко по-малки децентрализирани инсталации в отделните
общини, влизащи в състава на РСУО. Общият капацитет на централната
инсталация и децентрализираните инсталации в този сценарий е равен на
капацитета на инсталацията, оценявана в Сценарий 2.
При оценката на сценариите са взети предвид и оперативните разходи за
реализацията

на

съответния

сценарий.

Изготвеният

финанасово-икономически

анализ показва че сценарий 1 има най-ниска настояща стойност. При него обаче не
се постигат целите за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци,
заложени в европейското и в националното законодателство и това го прави
неприемлив. На второ място по този показател е Сценарий 3, който въпреки повисоките си инвестиционни разходи, се характеризира с по-ниски оперативни
разходи поради компостирането на биоотпадъците в близост до местата на
разделното им събиране и съответно минимизиране на транспортните разходи. На
трето място по този показател е Сценарий 2. При тази ситуация в НПУО 2014-2020 г.
бяха включени инвестиционни мерки от Сценарий 3. В оценения Сценарий 3 се
включват инвестиции за:


Изграждане на сепариращи инсталации в РСУО, с капацитет достатъчен за
постигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
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отпадъчни

материали,

включващи

най-малко

хартия

и

картон,

метал,

пластмаса и стъкло.


Изграждане на инсталации за компостиране и анаеробно разграждане на
разделно събрани биоотпадъци с капацитет достатъчен за достигане на
целите за оползотворяване на биоотпадъците за всяко РСУО според чл. 8, ал.
1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците, като количествата
биоотпадъци

третирани

чрез

домашно

компостиране

се

считат

като

предотвратени, а не като оползотворени отпадъци.


Закупуване и инсталиране на компостери за домашно компостиране с брой и
капацитет, достатъчни за обхващане на прогнозните количества зелени
отпадъци за домашно компостиране.



Изграждане

на

допълнителни

клетки

за

депа

за

битови

отпадъци

и

претоварни станции с капацитет, достатъчен за поемане на количествата
отпадъци за депониране в районите, в които няма изградени и понастоящем
не се изграждат депа, отговарящи на всички изисквания.


Изграждане на инсталацията за изгаряне на RDF гориво за Столична община.



Други

инсталации

за

оползотворяване

на

битовите

отпадъци

и

предотвратяване на емисиите на парникови газове.


Инвестиции за закриване и рекултивация на старите депа.



Инвестиции в съдове за разделно събиране на биоотпадъци и транспортни
средства за превоз на разделно събрани биоотпадъци.



Инвестиции за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци,
опасни отпадъци от бита и от ремонтна дейност на домакинствата и
др.отпадъци във всички населени места в общините с население по-голямо от
10 000 жители.
Разходите свързани с:



Текуща подмяна на остарели и амортизирани съдове за събиране на общи
битови отпадъци във всички общини в страната;



Подмяна на голямогабаритните контейнери (главно с обем от 4 м³) поради
оптимизиране на общинските системи за събиране и транспортиране на
битови отпадъци;



Текуща подмяна на амортизираните транспортни средства за събиране и
транспортиране на общи битови отпадъци;
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Подмяна

на

контейнеровозите

със

специализирани

машини,

поради

преминаване от голямогабаритни (4 м³) контейнери към по-малки по обем
съдове;
които

бяха

идентифицирани

като

наложителни

при

анализа

на

състоянието

отпадъците, се включват в оперативните разходи на общините и не се разглеждат
като инвестиции в рамките на сценариите.
Целите, избраната алтернатива/сценарий за тяхното постигане и
програмите от мерки са систематизирани в НПУО 2014-2020 г. по следния начин:
Цел
Цел

1:

Програма

Намаляване

въздействие

на

вредното

отпадъците

предотвратяване
насърчаване

на

образуването
на

повторното



чрез
им

Национална

Програма

за

предотвратяване образуването на

и

отпадъци

им

използване
Цел 2: Увеличаване на количествата на
рециклираните

и



оползотворени

Програма за достигане на целите
за

подготовка

за

повторна

отпадъци, чрез създаване на условия за

употреба и за рециклиране на

изграждане на мрежа от съоръжения за

битовите

третиране

метали, пластмаса и стъкло

на

цялото

количество

генерирани отпадъци, което да намали



риска за населението и околната среда

отпадъци

от

хартия,

Програма за достигане на целите
и

изискванията

за

биоразградимите отпадъци в т.ч.
за биоотпадъците


Програма за достигане на целите
за

рециклиране

оползотворяване

на

отпадъци

отпадъци

и

и

строителни
от

разрушаване на сгради


Програма за достигане на целите
за

рециклиране

и

оползотворяване на МРО


Програма

за

йерархията
другите

подобряване

на

управление

на

отпадъци

и

на

потоци

намаляване на риска за околната
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от депата за битови отпадъци
Цел 3: Управление на отпадъците, което
гарантира

чиста

и

безопасна



околна

Програма
капацитета

среда

за
на

подобряване

институциите

за

управление на отпадъците


Програма

за

качеството

на

подпомагаща

подобряване
информацията,
вземането

информирани

на

управленски

решения
Цел 4: Превръщане на обществеността в
ключов
йерархията

фактор

при

на



прилагане

управление

Програма

за

подобряване

информираността и участието на

на

населението и бизнеса относно

отпадъците

дейностите

по

управление

на

отпадъците

Обвръзката

между

целите

и

програмите

следващата диаграма:

15

на

НПУО

е

представена

на
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отпадъците 2014-2020 г.
Обвързаност между цели и програми на НПУО 2014-2020 г.
Национална Програма за предотвратяване образуването на отпадъци

Цел 1: Намаляване на вредното
въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването
им и насърчаване на
повторното им използване

Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и
за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и
стъкло

Програма за достигане на целите и изискванията за биоразградимите
отпадъци в т.ч. за биоотпадъците

НПУО 2014-2020 г.

Цел 2: Увеличаване на
количествата на
рециклираните и
оползотворени отпадъци, чрез
създаване на условия за
изграждане на мрежа от
съоръжения за третиране

Цел 3: Управление на
отпадъците, което гарантира
чиста и безопасна околна
среда

Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради

Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
МРО

Програма за подобряване на йерархията на управление на другите
потоци отпадъци и намаляване на риска за околната от депата за битови
отпадъци

Програма за подобряване капацитета на институциите за управление на
отпадъците

Цел 4: Превръщане на
обществеността във ключов
фактор при прилагане
йерархията на управление на
отпадъците
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Програма за подобряване качеството на информацията, подпомагаща
вземането на информирани управленски решения

Програма за подобряване информираността и участието на населението
и бизнеса относно дейностите по управление на отпадъците
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Програмите съдържат както инвестиционни мерки, така и неинвестиционни "меки" мерки.
Инвестиционните
инфраструктура

в

мерки

т.ч.:

включват

сепариращи

основно

изграждането

на

инсталации

за

инсталации;

компостиране/анаеробно разграждане; инсталация за изгаряне на RDF гориво за
Столична

община;

клетки

за

депониране;

рекултивация

на

излезли

от

експлоатация депа за отпадъци; закупуване и инсталиране на компостери за
домашно компостиране; закупуване на съдове и транспортни средства за разделно
събиране и транспортиране на биоотпадъци и др. Инвестиционните мерки за
различните видове инсталации са остойностени на базата на капацитета на
инсталациите в съответствие с избрания от МОСВ сценарий за бъдещото развитие
на политиката по управление на отпадъците в следващия програмен период и
средни инвестиции на тон/капацитет от сключените договори по ОПОС 2014-2020
г.

за

изграждане

на

регионални

системи

за

управление

на

отпадъците.

Инвестиционните мерки за съдове, транспортни средства, компостери и др. са
остойностени на базата на съответния брой съдове/транспортни средства и др.,
идентифициран в резултат на анализите и прогнозите и съответните средни цени в
резултат на пазарно проучване.
"Меките" мерки включват разнообразна палитра от дейности в т.ч.:
нормативни промени; създаване на нови институции; назначаване на служители;
обучение на служители; подготовка на покани за подаване на проекти; подготовка
на проекти; разработване на методики, инструкции и др.административни актове;
изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни кампании;
разработване и внедряване на информационни системи и др. Част от тях са
остойностени на базата на информация за изпълнението на сходни дейности и
експертни допускания. Другата част от "меките" мерки не са остойностени. Такива
са мерките, влизащи в обхвата на дейностите, изпълнявани от съответните
институции, отговарящи за изпълнението на съответната мярка напр. МОСВ,
РИОСВ, общините и др. и са финансирани от бюджета на дейността на съответната
институция.
1.3. Алтернативи за НПУО 2014-2020 г.
Като алтернативи могат да се посочат двата разработени до момента
варианти на проекта на плана – вариант 1 от април, 2014 г. и вариант 2 от юни,
2014 г. Вариант 2 е подробно описан в т.1.2 по-горе.
Третата алтернатива е т.нар. „нулева алтернатива“, представляваща отказ
от приемането и реализирането на НПУО.
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В ДЕО ще бъде направено подробно разглеждане на наличните алтернативи,
в т.ч. „нулевата алтернатива” или отказ от реализиране на НПУО 2014-2020 г.

1.4. Връзка на НПУО 2014-2020 г. с други съотносими планове,
програми и стратегии
НПУО 2014-2020 г. има връзка и следва да отчита предвижданията на
следните планове, стратегии и програми:
1.4.1. Планове и програми, които са използвани/с които е
координирано изготвянето на НПУО 2014-2020 г.
НПУО 2014-2020 г., като елемент на цялостната национална система за
планиране, е координиран със съответните планове и програми на национално
ниво, като са взети предвид анализите и предвижданията на националните
стратегически документи, от които пряко или косвено произтичат част от мерките
на НПУО.


Национална програма за развитие: България 2020;



Национална програма за реформи, актуализирана 2013 г.;



Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.;



Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.;



Национален

стратегически

план

за

управление

на

отпадъците

от

строителство и разрушаване на територията на Република България за
периода 2011-2020 г.;


Национален план за управление на утайките от пречиствателни станции за
отпадъчни води (проект);



Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г.;



Актуализиран Национален план за действие за управление на устойчивите
органични замърсители в Република България 2012-2020 г.
1.4.2. Други стратегии, планове и програми, имащи отношение
към НПУО 2014-2020 г.
А. На европейско ниво:


Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж;



Седма програма за действие за околна среда на ЕС до 2020 г.;
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Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.;



Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие 20112020 г. и целите от Аичи за биоразнообразието;



Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа;



План за опазване на водните ресурси в Европа до 2020 г.;



План за екоиновации до 2020 г.;



Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата.

Б. На национално ниво:


Проекти на оперативни програми за периода 2014-2020 г.;



Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (проект);



Планове за управление на речните басейни;



Предварителни оценки на риска от наводнения;



Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на
серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и
амоняк в атмосферния въздух;



Национален

план

за

действие

за

енергията

от

възобновяеми

източници до 2020 г.;


Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода
2014-2020 г.

В ДЕО ще бъде направен подробен анализ на връзката между НПУО 20142020 г. и изброените планове и програми. В т.5 на ДЕО ще бъде направен анализ
на съответствието на НПУО с целите по опазване на околната среда, поставени в
съответните планове и програми.

2. Текущо състояние на околната среда и евентуално
развитие без прилагането на НПУО 2014-2020 г.
2.1. Текущо състояние на околната среда

Текущото състояние на околната среда в страната ще бъде разгледано,
анализирано и оценено в ДЕО по отношение на всеки компонент и фактор на
средата, в т.ч. по отношение на населението и човешкото здраве. За целта на
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заданието

е

представена

само

основна/резюмирана

информация

за

състоянието на околната среда в страната.

2.1.1. Характеристика на климата и климатични изменения
Съгласно климатичното райониране на България (Станев и др., 1991),
страната се разделя на две климатични области и четири подобласти. Областите се
делят на Европейско-континентална и Континентално-средиземноморска.
По

отношение

на

климатичните

изменения

от

години

се

наблюдава

тенденция към затопляне. От 1989 г. насам преобладават положителни аномалии
на средната годишна температура на въздуха спрямо климатичната норма на
базисния период 1961 - 1990г. Средната годишна температура през 2011 г. е с
0,4°C над климатичната норма. Нараства честотата на екстремните метеорологични
и климатични явления. Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване,
следвани от сериозни бури и тежки наводнения с разрушения и жертви. От
началото на 21 век зимите са по-меки. Значително нараства средния брой дни с
денонощни суми на валежите над 100 мм; увеличават се случаите с проливни
валежи, гръмотевични бури и градушки през януари и февруари; повишава се
честотата на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април и
септември. Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната
покривка показва трайна тенденция към изтъняване.
По отношение емисиите на парникови газове за периода 1988 – 2011г.,
емисиите показват тенденция към намаляване. Сектор „Енергия” е източник на
78,9% от агрегираните емисии на ПГ за последната година на инвентаризация.
Емисиите на ПГ от сектор “Индустриални процеси” са 6,02% от националните
емисии. В сектор “Отпадъци” се определят емисиите на ПГ само от процесите на
гниене на депонираните твърди отпадъци.
2.1.2. Състояние на атмосферния въздух
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 вещества) и битовото отопление (за
фини прахови частици).
Оценката на качеството на атмосферния въздух (КАВ) показва най-общо, че
голяма

част от населението на

България

е изложено но

високи и чести

концентрации на ФПЧ10 – 51% от хората в страната, което значително над средното
за Европа (21,3%). По отношение на азотните оксиди в България се е увеличил
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процентът на населението, което живее при нива на замърсяване над допустимите
норми, като достига 22% при ниво за Европа от 6,6%, а 1,8% от населението на
страната живее при нива на замърсяване със серен диоксид над допустимата
норма, докато за Европа този процент е под 0,1%.
2.1.3. Състояние на повърхностните води
По отношение на повърхностните води водният потенциал на Р. България се
формира от оттока на вътрешните реки, подземните води и част от водите на река
Дунав. Пресните водни ресурси на България са около 14 хил. m 3/год. средно на
човек, което поставя страната сред първите 10 европейски страни. Oсновните
потребители на вода са селското стопанство, индустрията и битовия сектор
(домакинства и услуги).
2.1.4. Хидрогеология и състояние на подземните води
Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят
важна роля за формирането на околната среда. По произход, физико-химични
свойства и цели, за които се използват подземните води в България се делят на три
основни вида – пресни, минерални и високоминерализирани. В България са
обособени 177 подземни водни тела, представляващи самостоятелни и значими
части от пресни подземни води.
2.1.5. Състояние на геоложката основа
По геоложка характеристика България попада в младата Алпийско –
Хималайска нагъната област и Мизийската платформа. В най-пряка връзка с
реализиране на дейностите по НПУО са геоложките процеси, свързани със
свлачищата - в България са обособени в няколко свлачищни района, като найголям от тях е Черноморският свлачищен район.
2.1.6. Състояние на почвите и земеползването
Територията на България се характеризира с голямо разнообразие на
почвената

покривка.

Структурата

на

ползването

на

земята

в

България

е

променлива. През 2011г. използваната земеделска площ е 45,8% от територията на
страната и спрямо 2010г. се увеличава с 0,3%. Необработваемите земи (2),
заемащи 3,6% от теритоията

на страната, представляват 7,3% от площите със

селскостопанско предназначение. Почвите в страната са в добро екологично
състояние, както по отношение на запасеност с биогенни елементи/ органично
вещество, така и по отношение замърсяване с тежки метали и металоиди. Няма
регистрирани почвени замърсявания с устойчиви органични замърсители.
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2.1.7. Състояние на растителността и на животинския свят
Сложната геологична история на страната, планините със силно разчленена
топография, речните долини и котловинни полета, влиянието на морските басейни
от изток и юг обуславят разнообразен климат и създават условия за разнообразна
растителност и богата флора. Българската фауна включва 94 вида бозайници, 383
птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, около 27
000 насекоми и други безгръбначни. България се нарежда между страните с найголямо биологично разнообразие в Европа.
2.1.8.

Защитени

зони

по

смисъла

на

Закона

за

биологичното

разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии
Българската част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 възлиза
на 34,4% от територията на страната и е един от високите проценти в Европа. В
страната са определени следните категории защитени територии: резерват,
национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк
и защитена местност. Налице е стабилност в мрежата от защитени територии за
последните няколко години.
2.1.9. Състояние на ландшафта
Реализирането на проектите по НПУО трябва да отговаря на нарастващите
потребности

на

обществото

и

същевременно

да

се

опазват

и

подобряват

средообразуващите функции на ландшафта. Като чувствителни ландшафти се
определят териториите по поречията на реките, защитените зони, влажните зони и
други зони от националната екологична мрежа Натура 2000. В тях всякаква намеса
би могла да има необратими последици върху устойчивостта на ландшафтните
комплекси.
2.1.10. Състояние на материалните активи
Материалните активи, които биха имали отношение към НПУО 2014-2020, са
най-вече материалните и нематериални активи свързани с управлението на
отпадъците (съоръжения и т.н.) и земите, на които се разполагат тези съоръжения.
2.1.11. Културно-историческо наследство, включително архитектурно и
археологическо наследство
България

разполага

със

завидно

богатство

от

културно-исторически

паметници. На територията на страната регистрираните недвижими паметници на
културата са около 40 000 обекта. Страната ни е богата на паметници на културата
от всички исторически епохи, разположени по цялата територия на страната.
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2.1.12. Състояние по отношение на вредните физични фактори
Проблемите

свързани

с

наднормени

шумови

нива

в

Бъглария

и

въздействието им върху околната среда и здравето на хората са следствие от:
Транспортните потоци на автомобилния и релсов транспорт; Въздушен транспорт;
Локални обекти – промишлени предприятия, депа за отпадъци, пречиствателни
станции за отпадъчни води, паркинги, спортни площадки, работилници, търговски
обекти,

увеселителни

заведения,

сервизи

за

услуги

и

др.

Извършените

измервания показват, че регламентираните допустими шумови нива са превишени
в 522 от контролните пунктове в страната, което представлява 72 % от общия брои
контролирани зони.
2.1.13. Състояние и управление на отпадъците
Предвид, че насочеността на НПУО е за този фактор на околната среда, в
доклада за ЕО ще бъде направена подробна характеристика на състоянието и
управлението на отпадъците към момента на изработване на плана.
2.1.14. Здравно състояние на населението
Демографската

характеристика

на

страната

показва

тенденция на отрицателен естествен прираст на населението,

една

устойчива

дължаща се и на

двата определящи я процеси – намалена раждаемост и тенденция за по-висока
честота на смъртността и ниското ниво на раждаемост. Тези процеси не са
еднозначни, както цялото селско и градско население, така и за отделните райони
и области в страната.
Здравното състояние на населението, оценено по показателите на смъртност
и разпространение на социално. значимите заболявания, също показва известни
различия

в

отделните

части

на

страната.

Влошените

показателите

на

демографското и здравно състояния съвпадат в някои райони и области и тази
география трябва да се има предвид при реализирането на дейностите по НПУО.
2.2. Евентуално развитие на околната среда без прилагането на
НПУО
Въз основа на подробната характеристика на аспектите на околната среда в
т. 2.1, която ще бъде направена в доклада за ЕО, в т.2.2. ще бъде направен анализ
на евентуално развитие на аспектите на околната среда, в т.ч. по отношение на
човешкото здраве, без прилагането на НПУО 2014-2020 г. (по този начин ще бъде
оценено въздействието на „нулевата алтернатива“, т.е. отказ от реализиране на
НПУО).
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3. Характеристика на околната среда за територии, които
вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на
НПУО 2014-2020 г.
Въз основа на характеристиката на аспектите на околната среда към
момента (която ще бъде направена в т.2 на ДЕО), както и на предвижданията на
НПУО, в тази точка ще бъде обърнато внимание на онези територии, които ще са
най-значително засегнати от плана. Ще бъдат подробно разгледани чувствителни
територии като защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, населени
места и други обекти, подлежащи на здравна защита, санитарно-охранителни зони
около водоизточници, зони с риск от наводнения и др.

4. Съществуващи екологични проблеми, установени на
различно ниво, имащи отношение към НПУО 2014-2020 г.
В точката ще бъдат описани установени съществуващи екологични проблеми
в страната, имащи отношение към НПУО (напр. свързани със замърсяване на
въздуха

в

резултат

на

дейности,

свързани

с

отпадъци;

замърсяване

на

повърхностни и подземни води с инфилтрат от депа и отпадъчни води, получени в
резултат на третирането на отпадъците; замърсяване на почви; нарушаване на
ландшафта и др.). Ще бъде направен анализ на връзката между екологичните
проблеми и предвижданията на плана, съответно – изводи дали НПУО води до
подобряване на екологичната обстановка, или до влошаване и задълбочаване на
съществуващи и/или възникване на нови екологични проблеми.

5. Цели на опазване на околната среда на национално и
международно равнище, имащи отношение към НПУО 20142020 г., и начин по който тези цели и всички екологични
съображения са взети под внимание при изготвянето на
плана
В този раздел ще бъде направен анализ на стратегиите, плановете и
програмите на национално и международно равнище, които имат отношение към
НПУО 2014-2020 г., като въз основа на анализа ще бъдат направени изводи за
начина и степента, в които в плана тези цели и екологични съображения са взети
предвид.

При

установяване

на

противоречие

съображения и предвижданията на

между

екологичните

цели

и

НПУО ще бъдат направени съответните

подходящи препоръки, които да бъдат отразени в проекта на плана с цел постигане
на неговото съответствие с екологичната политика на национално и международно
ниво.
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6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда
и човешкото здраве
В този раздел на доклада за ЕО ще бъде направена оценка на очакваните
въздействия от реализирането на планираните в НПУО дейности върху околната
среда и човешкото здраве като се ползва структурата, по която са описани
аспектите на околната среда и човешкото здраве в т.2 на настоящото задание. При
тази оценка ще бъдат съобразени изискванията, поставени в т. I на писмо № 9500-722/24.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите, а именно:
I.3. Да се анализират вероятните значителни въздействия върху околната
среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от
предвидените мерки и дейности по плана.
I.4. Да се направи подробен анализ и оценка на потенциалния ефект и риск
за здравето на хората от реализиране на предвижданията на плана.
I.5.

Да

се

предвижданията

на

анализира
плана

евентуалното

върху

околната

трансгранично
среда

и

въздействие

човешкото

здраве

на
на

територията на други държави.

7. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и
възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните
последствия от осъществяването на НПУО 2014-2020 г.
върху околната среда и човешкото здраве
На база на резултатите от извършените в предходната точка анализи и
оценки на предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве
в резултат на осъществяването на предвижданията на НПУО 2014-2020 г., в
изпълнение на изискването в т.I.6 от писмо на МОСВ № 95-00-722/24.04.2014 г.,
ще бъдат предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно найпълно компенсиране на неблагоприятните последствия от прилагането на плана
върху околната среда и за предотвратяване или редуциране на предполагаемите
негативни здравни въздействия. Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по
отношение

на

очакваните

резултати

от

прилагането

им. Същите да

бъдат

представени като:
- мерки за отразяване в окончателния вариант на плана;
- мерки за изпълнение при прилагане на плана.
При предлагането на мерките ще бъдат съобразени и получените резултати
от етапите на провеждане на консултации по време на изготвяне на НПУО 20142020 г. и на доклада за ЕО.
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8. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи
В точката ще бъде направено описание на мотивите, които са довели до
избора на приетата за НПУО 2014-2020 г. алтернатива от гледна точка на опазване
на околната среда и човешкото здраве.

9.

Методи

за

извършване

на

екологичната

оценка,

използвана нормативна база и документи и трудности при
събиране на необходимата за това информация
Основни методически документи, които ще бъдат ползвани съгласно
изискването в т. I.8 от писмо на МОСВ № 95-00-722/24.04.2014 г. са указания и
методики

на

Европейската

комисия

за

стратегическа

екологична

оценка,

публикувани на интернет страницата на Комисията и на интернет страницата на
Министерство на околната среда и водите:


Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България,
2002 г.;



Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива
2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и
програми върху околната среда;



Ръководство

за

интегриране

на

изменението

на

климата

и

биоразнообразието в стратегическата екологична оценка (Guidance
on

Integrating

Environmental

Climate

Change

Assessment),

and

Biodiversity

into

Strategic

г.,

публикувано

на

интернет

2013

страницата на Европейската комисия;


Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за
стратегическа екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН.

Основни нормативни актове, които ще бъдат съобразени при изготвяне на
доклада за ЕО са:


Закон за опазване на околната среда;



Закон за биологичното разнообразие;



Закон за управление на отпадъците;



Закон за чистотата на атмосферния въздух;



Закон за ограничаване изменението на клумата;



Закон за водите;



Закон за защита на растенията;



Закон за почвите;
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Закон за защита от шума в околната среда;



Закон за защитените територии;



Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането
му;



Закон за културното наследство;



Закон за защита при бедствия;



Закон за устройство на територията;



Закон за горите;



Закон за здравословни и безопасни условия на труд;



Закон за здравето;



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



Наредба

за

условията

и

реда

за

извършване

на

оценка

на

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;


Други подзаконови нормативни актове в областта на отпадъците,
въздуха, водите, почвите, шума и др.

Като източници на информация ще бъдат използвани:


Статистически данни, доклади и бюлетини на МЗ, БДУВ, РИОСВ, НСИ
и ИАОС;



Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда
през 2012 г., ИАОС;



Стратегии, планове и програми, имащи отношение към НПУО 20142020 г.;



Стратегии, планове и програми на национално и международно ниво,
поставящи цели по опазване на околната среда;



Литературни източници на информация са компонентите и факторите
на околната среда (климатични фактори, геология, хидрология,
ландшафт, растителност, животински свят и др.).

За изготвяне на насотящото задание е използвана следната документация,
предоставена от дирекция „УООП“ на МОСВ:


Проект на НПУО 2014-2020 г., в т.ч. вариант от април, 2014 г. и от
юни, 2014 г.;
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Писмо на МОСВ 95-00-722/24.04.2014 г.

10.

Мерки

във

връзка

с

наблюдението

по

време

на

прилагането на НПУО 2014-2020 г.
Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху
околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на НПУО, ще бъдат
препоръчани мерки, въз основа на които да се извършва наблюдението и контрола
на въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на
прилагането на плана (съгласно изискванията на ЗООС и НУРИЕОПП и изискването
в т. I.7 на на писмо на МОСВ № 95-00-722/24.04.2014 г.). Мерките ще съдържат
измерими индикатори, по чиято стойност ще се определя наличието или липсата на
значително

въздействие

върху

околната

среда

и

човешкото

здраве

при

прилагането на плана.

11. Заключение на екологичната оценка
Въз основа на резултатите от прогнозите, които ще бъдат направени в
Доклада за ЕО, както и получените становища по време на процедурата по ЕО,
екипът от експерти ще направи своето заключение относно предполагаемото
значително въздействие на НПУО 2014-2020 г. върху околната среда и човешкото
здраве.

12. Справка за резултатите от проведените консултации в
процеса на изготвяне на НПУО 2014-2020 г. и извършване
на Екологичната оценка
В точката ще бъдат описани всички получени в хода на процедурата по
екологична оценка становища, както и начина им на отразяване в Доклада за
екологична оценка и мотивите за това.

13. Нетехническо резюме на екологичната оценка
Като отделно приложение към Доклада за екологична оценка ще бъде
изготвено

нетехническо

резюме,

в

което

ще

бъде

представена

съкратена

информация по основните раздели на Доклада за екологична оценка, несъдържаща
технически термини.

14. Приложения към Доклада за екологична оценка
Освен нормативно изискващото се нетехническо резюме, което е отделно
приложение, под формата на приложения към Доклада за екологична оценка ще
бъдат предоставени проект на НПУО 2014-2020 г., копия на становища, получени в
резултат на консултациите по заданието за обхват и съдържание на доклада за ЕО.
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СЪДЪРЖАНИЕ

Приложение 1

Проект на Национален план за управление на
отпадъците 2014-2020 г. (вариант от юни, 2014 г.)

Приложение 2

Писмо на МОСВ № 95-00-722/24.04.2014 г.
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