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МНЕНИЯТА,

ИЗРАЗЕНИ В ДОКУМЕНТА, СА ТЕЗИ НА НЕГОВИТЕ АВТОРИ И НЕ Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ОТРАЗЯВАТ СТАНОВИЩАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА.
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Екологична оценка
Закон за опазване на околната среда
Информационни и комуникационни технологии
Малки и средни предприятия
Научно-изследователска и развойна дейност
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 20142020 г.
Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020
Иновационната стратегия за интелигентна специализация
Тематична цел
Приоритетна ос
Инвестиционен приоритет
Специфична цел
Национална служба за насърчаване на малки и средни предприятия
Европейски съюз
Националната програма за развитие
Национална програма за реформи
Възобновяемите енергийни източници
Програма за развитие на селските райони
Програмата за морско дело и рибарство
Топлоелектрическа централа
Изпълнителна агенция “Околна среда”
Качество на атмосферния въздух
Фини прахови частици
Оценка на въздействието върху околната среда
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ВЪВЕДЕНИЕ
Оперативна програма „Икономика и конкурентопспособност” (ОПИК) 2014 2020 г. се изготвя в съответствие със Споразумението за партньорство за периода 20142020 г., което определя рамката за финансиране по европейските структурни
инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и установява предвидените за периода
оперативни програми. Програмата е тясно свързана с целта за растеж и заетост и
приноса на Република България за постигането на трите взаимно допълващи се типа
растеж според Стратегия „Европа 2020”:
 интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания
и иновации;
 устойчив
растеж:
насърчаване
на
по-екологична
и
поконкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
 приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
Екологичната оценка (ЕО) на програмата се извършва едновременно с
предварителната оценка на ОПИК, съгласно разпоредбите на чл. 55, параграф 4 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета,
като отчита и нуждите във връзка със смекчаване изменението на климата.
Процедурата по ЕО се провежда по разпоредбите на Директива 42/2001/ЕО
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда,
която в националното законодателство е транспонирана в глава шеста на Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка (НУРИЕОПП). Чрез процедурата по ЕО, съвместено се провежда и
оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от
екологичната мврежа „Натура 2000”, съгласно изискването на чл. 6 (4) на Директива
92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,
транспонирано в чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за
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.
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С Решение № ЕО-1/2014 г. на министъра на околната среда и водите за проекта
на ОПИК 2014-2020 е изискано да се извърши екологична оценка по реда на глава
шеста на ЗООС и НУРИЕОПП. Съгласно Решението е извършена преценка за
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ОПИК 2014-2020 г. няма
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в
Защтените зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 (съответно не се
изисква изготвянето на доклад за оценка на степента на въздействие на ОПИК 20142020 върху предмета и целите на опазване на защитените зони ).
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 Министерство на икономиката и
енергетиката провежда консултации с обществеността, заинтересуваните органи и
трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана по изготвена за целта
схема. В изготвената схема за консултации като заинтересовани органи са определени
Министерство на околната среда и водите (в качеството му на компетентен орган по
околна среда), Министерство на здравеопазването (в качеството му на компетентен
орган по отношение на човешкото здраве), 16-те Регионални инспекции по околна
среда и води и 4-те Басейнови дирекции за управление на водите (като заинтересовани
органи по околна среда и води). Предвид националния обхват на програмата и
определените в нея бенефициенти (онези, които ще могат да кандидатстват с проекти,
които да бъдат финансирани по ОПИК), освен публикуването на документацията през
съответните фази на консултации за широк обществен достъп, като заинтересовани
органи и общественост са приети и членовете на Тематичната работна група за
изготвяне на ОПИК 2014-2020 г., които включват представители на министерства,
агенции, институти, организации на национално, регионално ниво и общинско ниво,
асоциации и конфедерации (имащи отношение към програмата), неправителствени
организации (в т.ч. с екологична насоченост).
Съгласно чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми, беше изготвен Доклад за обхват и съдържание на
екологичната оценка (представляващ Задание по Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми). Докладът за обхват и
съдържание се предостави за консултации на заинтересованите страни, посочени погоре. Получените в резултат на консултациите по Доклада за обхват и съдържание
становища са съобразени при изготвяне на Доклада за екологична оценка и са
представени техни копия в приложение към доклада за екологична оценка.
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Настоящото нетехническо резюме е изготвено съгласно изискванията на
Директива 2001/42/ЕО и на НУРИЕОПП, на достъпен, разбираем език, без съдържание
на технически термини, с цел широката общественост да бъде запозната с
предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве на
предвижданията на проекта на ОПИК 2014 - 2020 г. и предложените мерки за
ограничаване на прогнозираните отрицателни въздействия. Представителите на
заинтересованите органи, обществеността и трети лица, в рамките на 30-дневния срок
за обществен достъп до доклада за ЕО, нетехническото резюме с останалите
приложения и проекта на ОПИК 2014 - 2020 г., имат възможност да се запознаят
подробно с документазията и да изразят становища по нея. Становищата ще бъдат
взети предвид в проекта на програмата по подходящ начин и ще доведат до
интегриране на екологичните съображения в обхвата на програмата.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя – физическо
лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице
Министерство на икономиката и енергетиката
Главна дирекция „”Европейски фондове за конкурентоспособност”
Пълен пощенски адрес
гр. София 1000, ул. „6-ти септември” № 21
Телефон, факс, Е-mail
Тел.: 02/9329220; Факс: 02/9329299
Лице за контакти
Ели Милушева
Главен директор
Тел.: 02/9329220; Факс: 02/9329299
e-mail: e.milusheva@mee.government.bg
1. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ОПИК 20142020 Г. И ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪОТНОСИМИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Основната цел на ОПИК 2014-2020 г. е постигане на динамично
конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация
на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност.
Приоритетните оси, инвестиционните приоритети, специфичните цели и
типовете допустими дейности за финансиране са както следва:
Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации
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Инвестиционен приоритет 1.1: "Технологично развитие и иновации"
С инвестиционен приоритет 1.1. ОПИК 2014-2020 г. цели директно да адресира
целите във връзка със стимулирането на иновационната активност в предприятията от
Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).
Специфична цел 1.1.: Повишаване на иновационната дейност на предприятията с
минимум 3.5%1 до 2023 г.
Очаквани резултати
Индикативните дейности в подкрепа на посочената специфична цел ще доведат до
увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването на
необходимата иновационна среда и инфраструктура за развитие на иновациите; стимулиране
на дейностите по НИРД и иновации в предприятията, вкл. и чрез партньорства между
бизнеса, или на предприятията с научните институти и висшите училища. Повишаването на
иновационната дейност на предприятията се постига както чрез стимулиране инвестициите
(както публични така и частни) в НИРД, така и чрез увеличване на инвестициите в
продуктови, процесни, маргетингови и/или организационни иновации. Еко-иновациите и
иновациите в сферата на ниско-въглеродната икономика са интегрална част от подхода на
ОПИК към иновациите. Така се създават предпоставки за изграждането на цялостния
иновационен капацитет, придвижването нагоре по веригата на добавената стойност и за
създаването на дългосрочни конкурентни предимства, вкл. в областите екология и нисковъглеродни технологии.
Предвидено е подкрепата в рамките на приоритетната ос да бъде съсредоточена, без
да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:


развитие на сътрудничеството за иновации между предприятията, между
бизнеса и научните среди и между бизнеса и други носители на иновационен
потенциал, вкл. интернационализация на иновационния процес;



подкрепа за иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на нови
продукти, процеси и бизнес модели в предприятия.;



подкрепа за развитие на среда и инфраструктура за иновации и изследвания.

Съгласно данни от НСИ за периода 2006-2010 г. разходите (публични и частни) за НИРД за предприятията са се
увеличили с около 77.6 млн. евро (от 30.8 млн. евро през 2006 г. на 108.4 млн. евро през 2010 г.), като за същия
период делът на иновативните предприятия в страната се е увеличил с 6.9% (в абсолютна стойност) - от 20.2% на
27.1% (което прави 34% относително увеличение). Предвид, че предвидените средства от ОПИК 2014-2020 г. по ИП
1.1. за подкрепа на предприятията представляват 254% (196.7 млн. евро/77 млн. евро) от тези за периода 2006-2010
г., ако се запази тенденцията от 2006-2010 г., тогава увеличението на дела на иновационните предприятия може да
достигне до 17.5% (6.9/77.6/196.7). Въпреки това, само около 20% от бенефициентите на ОПИК 2014-2020 г. по ИП
1.1. ще са предприятия, които към момента не са внедрявали никакви иновации, поради което очаквания ефект от
ИП 1.1. ще доведе до минимум 3.5% увеличение на дела на иновативните предприятия в страната при запазване на
тенденциите, което е и специфичната цел на инвестиционния приоритет.
1
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Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на
предприемачеството”
По този инвестиционен приоритет е предвидена подкрепа за насърчаване на
предприемачеството и улесняване на достъпа до финансиране за предприятия съгласно
приоритетна област „Предприемачество” и „Достъп до финансиране” на Националната
стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.
Специфична цел 2.1.: Насърчаване на предприемаческата активност чрез
повишаване на достъпа до финансиране с минимум 2 % до 2023 г.
Очаквани резултати:
Очакваните резултати от изпълнението на индикативните мерки, предвидени за
подкрепа чрез финансови инструменти в рамките на тази специфична цел, са свързани с
необходимостта от създаване на устойчиви предприятия, особено в сектора на
промишлеността и интензивните на знания услуги, и работни места в българската
икономика. Търсеният ефект е насочен към повишаването на предприемаческата активност с
2% с оглед принос към постигане на съответната цел на НСНМСП2 чрез създаването на
нови предприятия и подкрепа за успешното реализиране на нови бизнес идеи от
съществуващи МСП, с оглед компенсиране на установени секторни дисбаланси в
българската икономика;, включително в специфични области; успешното и ускоряващо
развитие на съществуващи предприемачески фирми, водещи до икономическа стабилизация
и растеж. Постигнатите резултати по този инвестиционен приоритет ще имат директен
принос за изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. в
приоритетни области 1 и 6.
Описание на дейностите, които ще се подкрепят:


финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството;



насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и
регионални предизвикателства.

Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП”

Заложената в НСНМСП цел за увеличаване на предприемаческата активност е увеличение от 10% поне
до 12%, което прави 20% относителен ръст. (10% = 500 000 души съгласно НСНМСП, следователно 12%
= 600 000 души, а 20% ръст = 100 000 души). Чрез този инвестиционен приоритет ще се увеличат
предприемачите (в нови и съществуващи предприятия) с 10 000 души, което е 10% от целта заложена в
НСНМПС. Постигнатия ръст в предприемаческата активност в следствие на ОПИК ще бъде 10% от
целевия ръст на НСНМПС, т.е 10%*20%= 2%.
2
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По този инвестиционен приоритет е предвидена подкрепа за засилване
конкурентоспособността на българските предприятия, включително постигане на критерии
по приоритетни области „Достъп до финансиране”, „Интернационализация” и „Умения и
иновации“ на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.
Специфична цел 2.2.: Засилване експортния потенциал на българските МСП с
минимум 10% до 2023 г.
Очаквани резултати
Чрез изпълнението на индикативните мерки по този инвестиционен приоритет
се цели постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна
конкурентоспособност на българските МСП, с оглед повишаване на експортния им
потенциал.
Предвидено е подкрепата в рамките на този инвестиционен приоритет да бъде
насочена, без да се ограничава, до следните индикативни групи дейности и
комбинации от тях:


подкрепа за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез
ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез
изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и
международни знания и технологии;



подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез
използване на информационни и комуникационни технологии;



подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза
за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП.

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност
Инвестиционен приоритет 3.1: "Енергийни технологии и енергийна ефективност"
Този инвестиционен приоритет включва подкрепа за намаляване на енергийната
интензивност на икономиката, основно посредством повишаване на енергийната
ефективност и гъвкавост на предприятията, а от там и на икономиката на страната в
съответствие с Националната енергийна стратегия.
Специфична цел 3.1.: Намаляване на енергийната интензивност на икономиката с
минимум 5% до 2023 г.
Очаквани резултати
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В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този инвестиционен
приоритет се очаква увеличен дял на предприятията в икономиката с нисковъглеродни
производства, увеличен брой на производствените сгради с по-висока енергийна
ефективност, увеличен брой на предприятията използващи енергия от ВИ за собствено
потребление, и като цяло повишена енергийна ефективност, което да доведе до
понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени
предприятия, така и като цяло за икономиката.
Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без
да се ограничава, до следните индикативни групи дейности:


подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията;



подкрепа за повишаване на гъвкавостта на доставките за допълнителни
възножности на предприятията да реализират енергийни спестявания;



институционална подкрепа за устойчиво енергийно развитие.

Инвестиционен приоритет 3.2: „ Ресурсна ефективност”
Този инвестиционен приоритет включва подкрепа за повишаване ресурсната
ефективност на предприятията, включително принос към критерии по приоритетна
област „Околна среда“ на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.
Специфична цел 3.2.: Повишаване на ресурсната ефективност на МСП с
минимум 0.4% до 2023 г.
Очаквани резултати
Този инвестиционен приоритет е насочен към повишаване на ресурсната
ефективност и информираност на предприятията относно възможностите й чрез
подкрепа на дейности свързани с увеличаване оползотворяването на отпадъци и
намаляване на тяхното образуване, намаляване разходването на суровини и материали
чрез пилотни и демонстрационни инициативи. Очакваните резултати са пряко свързани
с повишаването на ресурсната ефективност на подкрепените предприятия, а от там и на
производствения сектор и икономиката като цяло, като ще допринесат за изпълнението
на съответната цел по НСНМСП3.
Подкрепата в рамките на инвестиционния приоритет ще бъде съсредоточена, без
да се ограничава, до:


подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване
ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия.

Приоритетна ос 4 - Техническа помощ
3

В НСНМПС има заложена цел за увеличаване на МСП с мерки за ефективност на ресурсите ( 28 000 МСП)
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През програмен период 2014-2020 г. приоритетната ос ще подкрепя още пофокусирано успешното и добро управление на интервенциите по оперативната
програма и ще надгради капацитета в УО и бенефициентите, чрез мерки за постигането
на следните специфични цели:
1. Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с
програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно
действащото законодателство и съществуващите добри практики;
2. Предоставяне на адекватна и навременна информация и информиране на
обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и
процедурите за участие и нейното изпълнение;
3. Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПИК за участие в
изпълнението на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси.
Алтернативи за ОПИК 2014-2020 г.
Към момента има разработени три официални варианта на програмата – първи от
18.10.2013 г., втори от 20.04.2014 г. и 3-ти вариант от май, 2014 г. Последният вариант е
описан по-горе и е предмет на подробна оценка в доклада за екологична оценка.
Предвижданията по трите варианта са представени в т.1.3. на доклада за ЕО.
Връзка на ОПИК 2014-2020 г. с други съотносими планове, програми и
стратегии
А. Стратегически документи, съобразени при изготвянето на ОПИК 20142020 г.:
Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
поставя за цел растеж, който е: интелигентен – чрез по-ефективни инвестиции в
образованието, изследванията и иновациите; устойчив – благодарение на решителното
преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна промишленост и
приобщаващ, със силен акцент върху създаването на работни места и намаляването на
бедността.
ОПИК 2014-2020 г. пряко се ангажира с интелигентен растеж (чрез приоритетни
оси 1 и 2) и с устойчив растеж (чрез приоритетна ос 3), като цели допълващ ефект
по отношение на приобщаващия растеж.
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Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ 2020) е
водещият стратегически и програмен документ, който определя целите на политиките
за социално-икономическото развитие на Р България до 2020 г., както и взетите
национални решения за растеж в контекста на Стратегията „Европа 2020”. ОПИК
2014-2020 г. пряко се ангажира с принос за постигане на Стратегическа цел 3 и
Приоритети 5 и 7.
Националната програма за реформи (НПР) ежегодно отразява напредъка на
страната по изпълнението на националните цели в контекста на Стратегията на
Общността “Европа 2020” и напредъка по препоръките на Съвета на ЕС. ОПИК 20142020 г. е пряко ангажирана с принос за постигане на Национални цели 2
(„Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП”, подкрепа за стимулиране на
НИРД и иновационната активност на предприятията (в съответствие с водеща
инициатива „Съюз за иновации”) и 3 по Пакет „Климат и енергетика” (Достигане
на 16% дял на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в брутното крайно
потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към
2020 г.), в съответствие с водеща инициатива Европа за ефективно използване на
ресурсите.
Позицията на Службите на Комисията относно разработването на
Споразумението за партньорство и програмите на България за периода 2014 – 2020 е
съобразена при изготвянето на ОПИК 2014-2020 г.
Препоръката на Съвета относно Националната програма за реформи на
България за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната
програма на България за периода 2012-2016 г. е съобразена при изготвянето на ОПИК
2014-2020 г.
Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо
помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 20142020 г. е основополагащият документ за изработване на оперативните програми за
периода 2014-2020 г. ОПИК 2014-2020 г. е ангажирана със Стратегически
приоритети 2 Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен
растеж и 3 Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж от Споразумението
за партньорство.

12
„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от П-Юнайтед ООД / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в
качеството си на бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013 г” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган.“

Инвестираме във вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Националната стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020:
Small Business Act представя визията на Република България относно държавната
подкрепа в областта на МСП в съответствие с политиката на ЕС. ОПИК 2014-2020 г.
допринася за постигане на целите в
пет от приоритетните области на
Националната стратегия за насърчаване на МСП – предприемачество, достъп до
финансиране, умения и иновации, околна среда и интернационализация.
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република
България до 2020 г. цели да осигури ефективно и координирано управление
иновационните процеси; укрепване на иновационната система, чрез изграждане на
съвременна иновационна и научна инфраструктура, повишаване на човешкия капацитет
според нуждите на науката и индустрията и въвеждане на специфични финансови
инструменти за подкрепа; подкрепа на цифровия растеж и електронното управление.
Целенасочено въздействие по линия на ОПИК 2014-2020 г. ще има по отношение
на иновационното представяне на България по следните показатели: количество
на местните доставчици (местните бизнес субекти ангажирани в процеса на
създаване на иновации), принос към веригата на добавената стойност,
взаимодействие между бизнеса и научните среди в НИРД, капацитет за иновации,
естество на конкурентните предимства
Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. представя визията на
страната за развитието на сектора, съобразено с актуалната европейска рамка и
световните тенденции в развитието на енергийните технологии. ОПИК 2014-2020 г. е в
съответствие с приоритетите на стратегията за гарантиране сигурността на
доставките на енергия, съобразяване с целите за възобновяема енергия и
повишаване на енергийната ефективност.
Стратегията за електронното управление в България за периода 2014-2020 г.
и Националната програма „Цифрова България 2015” отчита факта, че ИКТ са
двигател на иновациите и растежа на икономиката. ОПИК 2014-2020 г. определя
параметрите за развитие на информационното общество (ИО) и цифровите
технологии в България, които да доведат до изпълнението на европейските цели,
дефинирани в Цифровата програма на Европа (ЦПЕ).
Стратегията на ЕС за Дунавския регион в България е разделена на 11
приоритетни области, подкрепящи четирите основни стълба на Стратегията. ОПИК
2014-2020 г. има косвен принос за постигане на приоритетите по стълб В, чрез
дейностите в сферата на предприемачеството, иновационната активност,
повишаване на конкурентоспособността и ефективността на предприятията.
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Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г.
поставя като основна цел за развитието на туризма в периода 2014-2030 г. е поставено
утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на
България посредством оптимално използване на наличните природни и антропогенни
ресурси в съответствие с пазарните изисквания и потребителските очаквания за
устойчиво развитие на туризма. Приносът на ОПИК 2014-2020 г. се изразява в
подкрепа на дейности чрез Приоритетната ос за предприемачество и капацитет за
растеж на МСП, и по-конкретно – чрез допустимите дейности за популяризация,
маркетингови и информационни дейности в областта на туризма в т.ч.
позициониране и промоция на дестинация България чрез национален
туристически маркетинг за диверсифициране на туристическите продукти и
пазари и формиране на устойчиви форми на туризъм
Насоките за интеграция на политиката по околна среда и политиката по
изменение на климата във фондовете за Кохезионна политика, Общата
селскостопанска политика и Общата политика за рибарство за периода 2014-2020
г. – фаза програмиране дават конкретни интервенции, които всяка оперативна
програма следва да включи за финансиране в своя обхват. ОПИК 2014-2020 г.
съобразява Насоките.
Националният план за действие за насърчаване на зелените обществени
поръчки за периода 2012-2014 г. подкрепя политиката на обществени поръчки,
стимулираща разработването и разпространението на съобразени с околната среда
стоки и услуги. ОПИК съобразява и отчита планът, като предвижда финансиране
на дейности за ресурсна и енергийна ефективност.
Б. Стратегически документи, поставящи цели по опазване на околната
среда, които имат отношение към ОПИК 2014-2020 г.:
Анализът на целите по опазване на околна среда на национално и
международно равнище и начинът, по който са взети предвид в ОПИК 2014-2020 г.
е направен в т. 5 на доклада за екологична оценка.
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Седмата програма за действие за околната среда на ЕС до 2020 г. „Да
живеем добре в пределите на нашата планета“ цели засилване на усилията на ЕС за
опазване на природния ни капитал, стимулиране на ефективен от гледна точка на
използване на ресурсите, нисковъглероден растеж и новаторство и закрила на здравето
и благосъстоянието на хората, като същевременно зачита естествените ограничения на
нашата планета. ОПИК 2014-2020 г. допринася за постигане на целите по ресурсна
ефективност, нисковъглероден растеж и новаторство.
Стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г. цели спиране на
загубата на биологично разнообразие до 2020 г., като поставя 6 основни цели за това.
ОПИК 2014-2020 г., чрез дейностите за ресурсна и енергийна ефективност ще
доведе до намаление на въглеродните емисии и замърсяването, повишаване на
енергийната и ресурсна ефективност и подобряване на околната среда, което води
по косвен път до опазване на биологичното разнообразие.
Стратегическият план за опазване на биологичното разнообразие 2011-2020 г.
и целите от Аичи за биоразнообразието поставя 5 стратегически цели и 20 цели за
опазване на биоразнообразието и постигане на определени резултати до 2050 г. ОПИК
2014-2020 г. има пряк принос за постигане на Цел 4: До 2020 г., но не по-късно,
правителствата, бизнесът и всички заинтересовани страни на всички нива, да са
предприели стъпки за постигането, или вече да са приложили планове за
устойчиво производство и потребление и да са запазили нивата на вредното
въздействие от използването на природни ресурси в рамките на безопасните
екологични ограничения.
Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа представя
Визия: До 2050 г. икономиката на ЕС ще се разрасне по начин, съобразен с
ограничените ресурси и възможности на планетата, като по този начин ще допринесе за
глобалната икономическа промяна. Нашата икономика ще бъде конкурентоспособна,
приобщаваща и способна да осигурява висок стандарт на живот с много по-слабо
въздействие върху околната среда. Всички ресурси ще се управляват устойчиво ― от
суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Ще са постигнати важни
цели в борбата с изменението на климата, а биологичното разнообразие и зависещите
от него екосистемни услуги ще бъдат защитени, оценени и в голямата си част
възстановени. ОПИК 2014-2020 г. има пряк принос за постигане на целите,
свързани с промяна на икономиката – устойчиво потребление и производство
(подобряване на продуктите, стимулиране на ефективното производство,
превръщане на отпадъците в ресурси, подпомагане на научните изследвания и
иновациите) и косвен за останалите цели.
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Планът за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г. (Blueprint) има за
цел опазване на водните ресурси на Европа, чрез разрешаване на проблемите, свързани
със земеползването, замърсяването, загубите на вода, подобряване управлението на
водите. ОПИК 2014-2020 г. има принос за ограничаване на замърсяването и
загубите на води, чрез инвестиции в иновационни технологии.
Стратегията „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“, ЕК,
Брюксел 13.2.2013 г. цели развитие на биоикономиката, която да поддържа и да
стимулира икономическия растеж и трудовата заетост в селските, крайбрежните и
промишлените райони и да подобри икономическата и екологичната устойчивост на
първичното производство. ОПИК 2014-2020 г. допринася за поддръжането и
стимулирането на икономическия растеж и трудовата заетост на промишлените
райони, в т.ч. за подобряване на икономическата и екологичната устойчивост на
производството, чрез подкрепа на дейности за внедряване на еко-иновации.
Планът за екоиновации до 2020 г., ЕС (Иновации за устойчиво развитие –
План за действие за екологични иновации) има пряка връзка с ОПИК 2014-2020 г.,
по която се предвижда внедряване на еко-иновации в предприятията като е възприет
хоризонтален подход. Ще се подкрепя внедряването на високотехнологични решения
за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използването на
суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като
суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на
безотпадни технологии, иновационни производствени материали, технологии за
производство на „зелени продукти“ и други във всички сектори на икономиката.
Фокусът на ОПИК в това направление е въвеждане на еко-иновации, които да
допринесат за рационално използване на ресурси и енергия и за повишаване на
производителността на предприятията. ОПИК 2014-2020 г. има пряк принос за
внедряването и развитието на екоиновации.
По отношение на Стратегията на ЕС за Черно море (съгласно Резолюция на
Европейския парламент от 20 януари 2011 г. относно стратегията на ЕС за Черно
море 2010/2087 (INI)) ОПИК 2014-2020 г. отдава значение на изпълнението на целите
на Интегрираната морска политика и Стратегията на ЕС за „син растеж“. Като
Черноморска и Дунавска държава страната притежава потенциал за изпълнение на
„сините“ политики и стратегията на ОПИК е да ги подкрепя в сферите на приложимите
инвестиционни приоритети.
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Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата дава насоки за
повишаване на устойчивостта на Европа спрямо изменението на климата - повишаване
на степента на готовност и способност да се реагира на последиците от изменението на
климата на местно, регионално, национално и европейско равнище, разработване на
съгласуван подход и подобряване на координацията. Мерките по ОПИК за иновации,
енергийна и ресурсна ефективност допринасят за адаптацията към изменящия се
климат.
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно
Екологосъобразна инфраструктура — увеличаване на природния капитал на
Европа, Брюксел 6.5.2013, СОМ (2013) 249 final (Green infrastructure) –
Екологосъобразната инфраструктура е стратегически планирана мрежа на естествени и
полуестествени райони и други елементи на околната среда, която е конструирана и се
управлява така, че да осигурява най-разнообразни екосистемни услуги. ОПИК 20142020, чрез дейностите за иновации ще доведе до повишаване на възможностите за
развитие и подобряване на екологосъобразната инфруструктура
Стратегически план за изпълнение на Европейското партньорство за
иновации в областта на водите поставя насоки за опазване на водите, в т.ч. за
необходимостта да се предоставят по прозрачен начин резултатите от изследванията,
финансирани от Седмата европейска рамкова програма за научни изследвания и
развитие, за създаване на партньорствата за иновации в сферата на водите, като се има
предвид специфичното жизненоважно значение на водата за населението. ОПИК 20142020 г. има принос за ограничаване на замърсяването и загубите на води, чрез
инвестиции в иновационни технологии.
Тематичната стратегия за замърсяването на въздуха, Брюксел, 21.9.2005,
COM(2005) 446 поставя цели по опазване на околната среда и човешкото здраве и
ограничаване на емисиите на основните замърсители (серен диоксид, прахови частици,
азотни оксиди, тропосферен озон). ОПИК 2014-2020 г. има принос за ограничаване
на замърсяването на въздуха чрез инвестициите в иновации в предприятията
източници на емисии, подобряване на производствата, енергийна и ресурсна
ефективност.
Третият национален план за действие по изменение на климата 2013 – 2020 г.
включва секторни мерки за ограничаване изменението на климата на национално ниво.
ОПИК 2014-2020 г. има пряк принос за ограничаване на емисиите на парникови
газове чрез дейностите за инвестиции в иновации в предприятията източници на
емисии, подобряване на производствата, енергийна и ресурсна ефективност.
17
„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от П-Юнайтед ООД / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в
качеството си на бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013 г” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган.“

Инвестираме във вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД),
проект, април 2014 г. представя стратегическите консервационни приоритети за
Натура 2000 за територията на България в периода 2014 - 2020 г. ОПИК 2014-2020 г.
не противоречи на НПРД, като е насочена към въвеждане на екоиновации в
предприятията, докато дейностите по НПРД са включени в ОПОС, ПМДР, ПРСР
Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата
НАТУРА 2000 – 2014-2023 г., приета с решение на МС на 19.06.2013 г. цели
подкрепа на цялостния процес на комуникация на Натура 2000 през следващите десет
години. ОПИК 2014-2020 г. не противоречи на НИКС, като не предвижда дейности
по стратегията.
Плановете за управление на речните басейни на Източнобеломорски,
Дунавски, Западнобеломорски и Черноморски райони за басейново управление за
периода 2010 – 2015 г. включват програми от мерки за постигане на целите за опазване
на околната среда. Плановете са съобразени при изготвяне на доклада за екологична
оценка. ОПИК 2014-2020 г. не противоречи на мерките за постигане на добро
състояние на водите, като има принос за постигане на целите, чрез дейностите по
иновации и ресурсна ефективност.
Плановете за управление на риска от наводнения за четирите басейнови
дирекции се очаква да бъдат изготвени, като към момента са изработени
предварителни оценки на риска от наводнения за четирите басейнови дирекции,
очертаващи и степенуващи зоните с риск от наводнения. ОПИК 2014-2020 г. не
предвижда пряко дейности по плановете, като изпълнението на дейностите по
програмата следва да е съобразено с тях, с оглед устойчивост на проектите по
отношение на риск от наводнения.
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор до 2037
г. и Планът за действия към нея поставя като дългосрочна цел устойчивото ползване
на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на
населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми. Това ще се
постигне чрез 4 цели - Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в
условията на промени на климата, водещи до засушаване; Запазване и подобряване на
състоянието на повърхностните и подземните води; Подобряване на ефективността при
интегрираното управление на водата като стопански ресурс и Намаляване на риска от
щети при наводнения. ОПИК 2014-2020 г., чрез дейностите по ресурсна ефективност
и иновации ще допринесе за изпълнение на целите по стратегията, и най-вече
целта за гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса.
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Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията
на Република България поставя цели за развитие на ВиК сектора, в т.ч. за
екологосъобразност, финансова и техническа жизнеспособност на сектора, поносими
цени и качество на услугите и ефективност на ВиК операторите. ОПИК 2014-2020 г.,
чрез дейностите по ресурсна ефективност и еко-иновации ще допринесе за
екологосъобразността и ефективността на сектора.
Националният стратегически план за поетапно намаляване на количествата
на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г. цели
подобряване на управлението на биоразградимите отпадъци, с оглед намаляване на
въздействието върху околната среда от депонирането им. ОПИК 2014-2020 г., чрез
дейностите по ресурсна ефективност и еко-иновации ще допринесе за
екологосъобразността и ефективността на сектора.
Националният стратегически план за управление на отпадъците от
строителство и разрушаване на територията на Република България за периода
2011 – 2020 г. поставя цел до 2020 г. страната ни да притежава развита система за
управление на отпадъците от строителство и разрушаване, която да осигури не помалко от 70% икономически целесъобразно рециклиране, с което да се прекрати
замърсяването на околната среда и да се редуцира до минимум екологичното
въздействие на отпадъците, образувани в резултат на строителните дейности в
контекста на устойчивото развитие. ОПИК 2014-2020 г., чрез дейностите по екоиновации, свързани с управление на отпадъците, ще допринесе за постигане на
целта по плана.
Общинските програми за намаляване нивата на атмосферните замърсители
и достигане на съответните норми за разработени за населените места, проблемни по
отношение замърсяването на атмосферния въздух съгласно изискванията на чл. 27 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух. ОПИК 2014-2020 г. има принос за
ограничаване на замърсяването на въздуха чрез инвестициите в иновации в
предприятията източници на емисии, подобряване на производствата, енергийна
и ресурсна ефективност.
ОПИК 2014-2020 г. има принос за ограничаване на замърсяването на въздуха чрез
инвестициите в иновации в предприятията източници на емисии, подобряване на
производствата, енергийна и ресурсна ефективност, и по този начин съобразява
Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на серен
диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния
въздух.
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ОПИК 2014-2020 г. съобразява целите за възобновяема енергия и повишаване на
енергийната ефективност в Националния план за действие за енергията от
възобновяеми източници до 2020 г.
В. Други планове и програми, с период на действие съвпадащ/застъпващ
следващия програмен период:
ОПИК 2014-2020 г. съобразява и не влиза в противоречие с:
 Настоящите оперативни програми за програмен период 2007 – 2013 г.;
 Проектите на оперативни програми за периода 2014-2020 г. - в т.8 на
проекта на ОПИК 2014-2020 г. е включена информация за координацията с
другите програми за периода 2014-2020 г.
 Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013
– 2025 г.;
 Националната стратегия за регионално развитие на Република
България за периода 2012 – 2022 г., приета с Решение № 696 на
Министерския съвет от 24.08.2012 г.;
 Регионалните планове за развитие на районите (Североизточен,
Северозападен, Северен централен, Югоизточен, Югозападен и Южен
централен) от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
Връзка на ОПИК 2014-2020 г. с инвестиционни предложения
Подробността на предвижданията на ОПИК 2014-2020 не позволява
идентифициране на конкретни инвестиционни предложения на етапа на програмиране.
Единствено яснота има по отношение на подкрепата на проекта за изграждането на
газовата връзка България- Сърбия и развитие и надграждане на проекта за
технологичен парк „София Техпарк“.
За инвестиционното предложение за изграждане на междусистемна газова
връзка България-Сърбия е проведена процедура по оценка на въздействието върху
околната среда, като е издадено Решение № 48-ПР/2012 г., с което министъра на
околната среда и водите е определил, да не се извършва ОВОС за предложението, което
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени
зони.
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Целенасочената подкрепа за София Тех Парк цели създаването на първата
качествено нова иновацонна научно-технологична еко-система от съвременно ниво,
където да се идентифицират, насърчават и развиват иновативни идеи и проекти; да се
създаде контактна точка за съвместно активно взаимодействие на международни и
български партньори, да се подкрепят връзките между съществуващите институции
базирани на знанието и частния сектор. Предвидено е създаването на 20 000 кв.м. нови
и реновирани сградни площи върху територията на бивши имоти на Министерство на
отбраната, в гр. София, р-н Искър, зад площада на Авиацията (4-ти километър от бул.
Цариградско шосе) където да се разположат приложно-изследователски лаборатории,
общ инкубатор, иновативни лекционни, образователни, дискусионни форуми, места за
демонстрация на нови технологии, офисни площи, паркинг за автомобили и зелени
пешеходни пространства.
2. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО
РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ОПИК 2014-2020 Г.
2.1. Текущо състояние на околната среда
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.
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).
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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.
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 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%.
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).
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.
По геоложка характеристика България попада в младата Алпийско –
Хималайска нагъната област и Мизийската платформа. Като най-значими във връзка с
реализиране на дейностите по ОПИК са геоложките процеси, свързани със свлачищата
- в България са обособени в няколко свлачищни района, като най-голям от тях е
Черноморският свлачищен район.
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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Богато е растителното и животинско разнообразие на територията на страната.
Анализът на съвременото състояние на флората, растителността и природните
местообитания на територията на страната дава възможност да се направят следните
обобщени изводи:
-

В редица случаи стопанската дейност е оказала негативно въздействие върху
растителността и природните местообитания. Очертава се и тенденция за
възстановяване на по-близка до първичната тревна растителност на мястото
на вторични тревни фитоценози;

-

Антропогенното въздействие е довело до обезлесяване на значителни
територии от страната, независимо от надморската височина, макар че найсилно е променена природната среда в районите с по-малка надморска
височина. Настъпило е фрагментиране на обширни горски масиви;

-

Силно е намалена и площта на средиземноморската растителност;

-

Измененията на водните местообитания в районите с по-малка надморска
височина са значителни – водоемите са частично или напълно пресъхнали,
променени са речните корита и са унищожени много крайречни
местообитания.

-

Въпреки изключително високата лабилност на природните компоненти в
планините и особено във високите им части, реализирането на строителни
обекти, свързани с туризма, оказват негативно въздействие и много ценни
видове, съобщества и местообитания са силно застрашени;

-

Специфични местообитания по Черноморското крайбрежие с хигрофилна,
хидрофилна и псамофитна растителност, са частично унищожени или
съществува опасност от унищожаване.

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 най-голямо биологично
разнообразие в Европа.
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.

23
„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от П-Юнайтед ООД / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в
качеството си на бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013 г” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган.“

Инвестираме във вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Реализирането на проектите по ОПИК 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.
Материалните активи, които биха имали отношение към ОПИК 2014-2020, са
материалните и нематериални активи на предприятията в Българската икономика.
Секторите, които са от значение за Българската икономика са енергетика,
машиностроене, хранителна и химическа промишленост, производство на строителни
материали, металургия и други. Състоянието на активите е разгледано подробно в
доклада за ЕО. Основно значение програмата имат МСП. Като цяло материалната база
не е добра и инвестициите в нея са недостатъчни.
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.
Демографската характеристика на страната показва една устойчива тенденция
на отрицателен естествен прираст на населението, 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 ОПИК.
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, ПСОВ, 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 брой контролирани зони.
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Управлението на отпадъците е предпоставка за развитие на нови дейности в
сектора на промишлеността, свързан с третиране и оползотворяване на отпадъци.
Независимо от адаптацията на малките и средни предприятия и ориентирането им в
икономически дейности, свързани с третиране на отпадъците, все още съществува
„ниша“ за икономическо развитие, в което фирмите ще трябва да демонстрират на
практика своята конкурентоспособност на базата на използването на отпадъците като
„суровинен“ и „енергиен“ ресурс.
2.2. Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОПИК
2014-2020 г.
Аспект на околната среда
Климатични
условия
изменение на климата

Качество
въздух

на

Развитие без прилагане на ОПИК 2014-2020
и Тенденцията към повишаване на средногодишната
температура в страната ни ще продължи известно
време. Това предположение се потвърждава и от
резултатите от моделиране за климата до края на 21
век. Без реализирането на ОПИК 2014-2020 г. ще се
пропусне възможността за финансова помощ на
дейности, водещи до намаляване на емисиите на
парнкови газове.

атмосферния Развитието на българската икономика без прилагане
на ОПИК 2014 – 2020 не би довело до значително
увеличаване на емисионното натоварване и
влошаване на качеството на атмосферния въздух в
България.

Състояние на повърхностните Без прилагане на ОПИК 2014-2020 г до голяма степен
води
ще се запази съществуващото състояние на
повърхностните води, като се пропуснат ползите за
водите от дейностите, предвиждащи еко-иновации и
ресурсна ефективност.
Състояние
води

на

подземните Без прилагане на ОПИК 2014-2020 г до голяма степен
ще се запази съществуващото състояние на
подземните води

Състояние
основа

на

геоложката Без прилагане на ОПИК г до голяма степен ще се
запази съществуващото състояние на геоложката
основа

Състояние

на

почвите

и Без прилагане на ОПИК 2014-2020 г ще се запази
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земеползването

съществуващото
земеползването.

състояние

на

почвите

и

Състояние на растителността

Съществуват нормативни документи и инициативи,
които
осигуряват
опазване
на
флората,
растителността и природните местообитания, но са
възможни деградационни процеси.

Състояние на животинския Развитието на българската икономика без прилагане
свят
на ОПИК 2014 – 2020 не би оказало съществено
въздействие върху животинския свят.
Състояние на защитените Съществуват проблеми свързани с опазване на
зони и защитените територии биологичното разнообразие в защитени зони и
територии разположени в различни части на
страната. Очаква се тези проблеми да бъдат
преодоляни с по-добро партньорство между различни
нормативни документи свързани с Ковенцията за
биоразнообразието и с опазване, оценяване и
възстановяване по най-добър начин на зоните при
разработването на Планове за тяхното управление.
Състояние на ландшафта

Неприлагането на ОПИК 2014-2020 няма да повлияе
върху ландшафта

Състояние на материалните Без прилагане на ОПИК 2014-2020 г. предприятията
активи
ще изпитат сериозни финансови затруднения за
обновяването на материалните активи, особено на
тези, свързани с високи теххнологии, енергийна и
ресурсна ефективност. В резултат ще се затрудни, а
при някои предприятия и предотврати възможността
за ефективно развитие, в т.ч. по отношение на
опазване на околната среда.
Културно-историческо
Неприлагането на ОПИК 2014-2020 няма да повлияе
наследство,
включително върху културно-историческото, архитектурното и
архитектурно
и археологическото наследство
археологическо наследство
Здравно-хигиенни аспекти на Без прилагане на ОПИК 2014-2020 няма да се
околната среда
реализира очакваният косвен благоприятен ефект
върху здравното състояние на населението, и най26
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вече върху населението от
Северения централен район.

Северозападния

и

Вредни физични фактори

Без прилагането на ОПИК ще се пропуснат
възможности,
свързани
с
подобряване
на
производствените процеси в предприятията, което
като косвен ефект се очаква да доведе до
ограничаване на производствения шум, подобряване
условията на труд и здравето и безопасността за
работещите и населението.

Отпадъци

МСП ще продължат да работят в икономическата
дейност, свързана с третиране на отпадъците, но без
необходимата подкрепа за това. Предприемачеството
ще бъде затруднено, а конкурентоспособността найвероятно няма да бъде базирана на целите, поставени
на европейско ниво за превръщане на отпадъците в
суровинен и енергиен ресурс и за намаляване на
количествата на образуваните отпадъци чрез
използване на безотпадни и други иновационни
технологии. Иновациите, свързани с прилагане на
нови технологии за производство на изделия с
„кратък жизнен цикъл“, каквито са например
опаковките за еднократа употреба трудно ще се
реализират. Ресурсната обезпеченост по-трудно ще
намери своята алтернатива в отпадъците. Постигне
разширяване на обхвата на зелената икономика, в
която да бъдат включени екологосъобразни методи за
използването на биоотпадъците като възобновяем
ресурс ще е бавен и сложен процес. По-трудно ще
бъдат достигнати целите за рециклиране, които ще ни
превърнат в рециклиращо общество.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО
ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ОПИК 2014-2020 Г.
Въз основа на характеристиката на аспектите на околната среда към момента
(която е направена в т.2 на ДЕО), както и на предвижданията на ОПИК 2014-2020 г., в
тази точка е обърнато внимание на онези територии, които ще са най-значително
засегнати от програмата. Подробно разгледани са чуствителни територии като
защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, населени места и други обекти,
подлежащи на здравна защита, санитарно-охранителни зони около водоизточници и др.
Териториалният обхват на програмата е национален – включва цялата страна,
като са предвидени 2 конкретни проекта - изграждането на междусистемна газова
връзка България-Сърбия и фаза 2 на проекта за София Техпарк.
За инвестиционното предложение за изграждане на междусистемна газова
връзка България-Сърбия е проведена процедура по оценка на въздействието върху
околната среда, като е издадено Решение № 48-ПР/2012 г., с което министъра на
околната среда и водите е определил, да не се извършва ОВОС за предложението, което
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет дна опазване в
защитени зони.
Целенасочената подкрепа за София Тех Парк цели създаването на първата
качествено нова иновацонна научно-технологична еко-система от съвременно ниво,
където да се идентифицират, насърчават и развиват иновативни идеи и проекти; да се
създаде контактна точка за съвместно активно взаимодействие на международни и
български партньори, да се подкрепят връзките между съществуващите институции
базирани на знанието и частния сектор за подобрена комерсиализация на НИРД. Ще се
създаде национална иновационна среда на световно ниво за да се стимулира
развитието на секторите със съществена добавена стойност. Предвидено е създаването
на 20 000 кв.м. нови и реновирани сградни площи върху територията на бивши имоти
на Министерство на отбраната, в гр. София, р-н Искър, зад площада на Авиацията (4-ти
километър от бул. Цариградско шосе) където да се разположат приложноизследователски лаборатории, общ инкубатор, иновативни лекционни, образователни,
дискусионни форуми, места за демонстрация на нови технологии, офисни площи,
паркинг за автомобили и зелени пешеходни пространства.
Дейностите не са свързани с негативно въздействие по отношение на околната
среда и човешкото здраве.
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Като чувствителни територии, които следва да се съобразят при реализиране на
проектите се открояват защитените зони и територии, в т.ч. други територии от
значение за биологичното разнообразие; обекти, подлежащи на здравна защита (по
смисъла на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда); зони с риск от наводнения; зони с ценни ландшафти; земи с
висока природна стойност.
4. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА
РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПИК 2014-2020 Г.,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИТЕ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО
ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КАТО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗАКОНА ЗА
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Климатични условия и изменение на климата
Климатичните изменения и причините, по които предсдтавляват екологичен
проблем са разгледани в т. 2 на доклада за ЕО. Отношението на ОПИК 2014-2020 г. към
тях се изразява в значим положителния ефект от прилагането на програмата, чрез
дейностите за ресурсна, енергийна ефективност, подобряване на производствените
процеси, което води до ограничаване на емисиите на парникови газове и допринасяне
за адаптация към изменящия се климат.
Атмосферен въздух
Почти всички видове антропогенна дейност са свързани с емисии на различни
вредни вещества, които в по-малка или голяма степен оказват въздействие върху
качеството на въздуха в приземния слой.
Основните причини за създаване на високото ниво на замърсяване на
атмосферния въздух в някои райони на страната са:
Неправилният избор на място за изграждане на технологични мощности. Найзначимо негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух е свързано с
изграждането на големи обекти на тежката индустрия при неподходящи орографски и
климатични условия, и в непосредствена близост до градси агломерации. Най-ярки
примери за това в близкото минало са развитието на индустрията в Кърджали, Пирдоп,
София и дори Бургас.
Остарели технологии и не добра суровинна база. Това е причина за увеличени
емисии на някои вредни вещества и парникови газове следствие използване на
енергоемки технологии и ниско качествени суровини. Примери за това са използването
на местни лигнитни въглища с високо сярно съдържание и ниска калоричност в ТЕЦовете „Марица Изток“, Бобов дол и др., качеството на добиваните руди на цветни
метали, характеризиращи се с висок серен модул и нисък процент на
полезния(добивания) метал и др.
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Отпадъчните газове от автомобилния транспорт са основна причина за
замърсяването на въздуха около градските артерии и в населени места. Причините са
свързани с остарелия автомобилен парк в България, лошото състояние на пътната
инфраструктура, намаления дял на железопътния транспорт за сметка на пътния при
извършване на превози на хора, суровини и стоки, и др.
Отпадъчните газове от горивните инсталации на административни стради и
в бита са друг съществен фактор, водещ до влошаване на качеството на атмосферния
въздух, особено в по-малките населени места. Причина за това са остарелите
топлофикационни котли, качеството на използваните твърди и течни горива в
домакинствата и др.
Неорганизираните източници на емисии са основно източници на значителни
количества прах и ФПЧ. Такива източници са открити рудници, кариери, строителни
площадки, депа за различни видове отпадъци, пътните артерии, на които настилката е
нарушена и др.
Основен проблем за България е високото съдържание на ФПЧ10 в голяма част
от населените места. ИАОС отчита, че 51 % от населението живее в условия на
замърсяване на въздуха с ФПЧ. Причините за това са много: лошо състояние на
пътната мрежа и лошото и поддържане; занемарени паркови пространства, оголени
междусградови пространства, паркиране върху тревни площи и др.; интензивна
строителна дейност и липса на контрол на състоянието на строителната и транспортна
техника, обслужваща строителните обекти, използване на нискокачествени горива за
битови нужди и др.
Съгласно чл.27 от ЗЧАВ и заповед на Министъра на околната среда и водите,
през 2010-2011 г. общините актуализираха и изпълняват общински програми, които са
нормативно установеният инструмент за управление и поддържане на КАВ на тяхна
територия. Програмите се разработват от Общините, в които се установяват
наднормени нива на атмосферни замърсители. Такива програми са приети и се
изпълняват в следните общини: Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич,
Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Пирдоп, Плевен, Пловдив,
Раднево, Русе, Смолян, София (Столична община), Сливен, Стара Загора, Хасково и
Шумен. Във всички общини са констатирани наднормените нива на ФПЧ10. Съгласно
разработените програми се идентифицират следните причини:
 битовото отопление през зимния сезон, в повечето случаи комбинирано с
въздействие на транспорта;
 преобладаващо влияние на транспортния сектор – за най-големите градове;
 преобладаващо влияние на неорганизирани източници – за някои градове в
близост до големи промишлени райони;
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 с комплексен характер на замърсяването – само за някои градове. Включват
се битово отопление, транспорт, регионално фоново ниво, неорганизирани източници
(депа, кариери и др.), промишленост и енергетика.
Води
Състоянието на водите е подробно разгледано в т.2 на доклада за ЕО. Анализът на
съществуващите екологични проблеми при компонент „Води“ за минал период и
бъдещите нужди от вода до 2035 г. показа следното:
 Бъдещите водни ресурси в България, при прогнозираното ниво на потребление
на вода от различните водоползватели, са достатъчни да покрият нуждите при
бъдещи климатични промени за очакваните валежи в краткосрочна (2015 г.),
средносрочна (2021 г.) и дългосрочна (2035 г.) перспектива, както и в случай на
екстремно засушаване.
 Като цяло страната не е застрашена от воден стрес - натискът от общо иззетите
води спрямо повърхностните (вкл. притокът от р. Дунав) и подземните водни
ресурси е под 10%. По речни басейни, спрямо вътрешния речен отток няма
воден стрес за Западнобеломорския район, а се очаква нисък воден стрес в
Дунавския район и среден воден стрес за Черноморския и Източнобеломорския
район.
 Проблемите с недостига на вода през сухите години и през нормално влажните
години, свързани с въвеждането на целогодишни и сезонни режими на
водоподаване, обхващат главно селища, които не се снабдяват с вода от
резервоари за денонощно, сезонно и многогодишно съхранение на
повърхностния воден ресурс, както и в по-редки случаи селища с
водоснабдяване от язовир, но с проблеми във водопреносната система – течове,
аварии.
 Отклоненията в качеството на доставяната питейна вода в някои региони се
дължат основно на липсата на пречиствателни съоръжения (ПСОВ) и на
съвременни съоръжения за дезинфекция (обеззаразяване) на питейни води,
остаряла водопреносна мрежа, замърсяване на водата във водоизточниците от
антропогенното въздействие и замърсявания от естествен произход..
 Влошаването на качеството на повърхностните и подземните водни тела се
дължи на недостатъчния брой и капацитет на пречиствателните станции за
отпадъчни води, екологично несъобразено земеползване и промишлена дейност.
 България е една от най-богатите страни в Европа на минерални води,
позволяващи различно приложение.
Отчетени значими проблеми в управлението на водите по басейнови райони:
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Всичките 39 подземни водни тела в Западнобеломорския район, както и 64% от
50 подземни ВТ в Дунавския район са в добро химическо състояние. Този
процент е съответно 60% от 48 подземни ВТ в Източнобеломорския район и
57% от 40 подземни ВТ в Черноморския район. Количественото състояние на
подземните водни тела в Дунавския район е 86%, което се дължи на изградените
шахтови кладени. От всички подземни водни тела 56% отговарят на добро
химическо състояние.



В Източнобеломорския район за басейново управление основните замърсители в
подземните водни тела са нитрати, сулфати, манган, желязо, фосфати, калций,
магнезий, амоний, твърдост (обща) и перманганатна окисляемост. Повишеното
съдържание на нитрати е свързано главно с пренаторяване на насажденията в
миналото, с развитието на неекологично животновъдство (лагуни, течни
отпадъци) и липса на ПСОВ в много населени места. Фосфатното замърсяване
се дължи главно на неконтролируемото използване на торове и на
промишлената дейност. С най-голямо влияние за лошото качество на
подземните води в Източнобеломорския район за басейново управление на
водите са населените места без канализация и депата за отпадъци. Те емитират
амоний и нитрати в резултат от недобро стопанисване на депата за отпадъци или
отсъствие на долен изолиращ екран.



В Дунавския район за басейново управление на водите оценката за химическото
състояние на подземните ВТ показва, че в лошо химическо състояние са 18
подземни ВТ (36%), като най-голямо е замърсяването с нитрати (в 14 броя
подземни ВТ), манган (в 4 броя подземни ВТ), желязо (в 1 подземни ВТ),
фосфати (в 1 подземни ВТ) и хром (в 2 подземни ВТ). Основните фактори за
замърсяване на подземните водни тела са свързани със замърсяване от дифузни
източници от: земеделие, стари нерегламентирани сметища за битови отпадъци
и населени места без ПСОВ. Направената оценка на подземните водни тела в
риск показва, че 44% са в риск от дифузни източници и земеползване, а 10% са в
риск от точкови източници на замърсяване. Установено е, че 21 подземни водни
тела са “в риск” от натоварване от земеползването, поради големия дял
обработваеми земи (> 75%) в рамките на тези тела.



В Черноморския район от дифузните източници на замърсяване на подземните
води с най-голямо значение са селскостопанските дейности (земеделие и
животновъдство) и населените места без канализация, които емитират нитрати и
амоний. Значителното влияние от дифузните източници върху подземните води
е установено при водни тела от кватернерния, неогенския, горнокредния и
долнокредния водоносни хоризонти.
Отпадъци
Национално ниво
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Нарастващото потребление и развиващата се икономика продължават да
образуват големи количества отпадъци – като все повече усилия са необходими за
намаляването и предотвратяването на образуването им. Отпадъците се явяват
екологичен, социален и икономически проблем.
Предвижданията на ОПИК 2014-2020 г. за стимулиране на иновациите,
включително и тези базирани на тясна връзка между бизнеса и науката ще спомогнат за
развитие на научно-изледователската и внедрителската дейност за получаване на
изделия, които в края на жизнения си цикъл имат ясно последващо третиране, с цел
достигане на „Края на отпадъка“ и по този начин ще решат проблема за въздействие на
отпадъците върху околната среда по един екологосъобразен и икономически
релевантен начин.
ОПИК 2014-2020 г. предвижда въз основа на конкурентоспособността,
предприятията в целевите групи да търсят иновациите. Създава се възможност,
промишлената симбиоза между предприятията, когато отпадъкът от едно предприятие
се явява суровина за друго, да доведе до трайно и надеждно решение на проблема с
отпадъците.
Регионално ниво
В България има 52 регионални сдружения на общините за управление на
отпадъците. Те бяха създадени във връзка с работата по „Оперативна програма 20072013г.“ и имаха за цел да създадат условия за внедряване на интегрирани системи за
управление на битовите отпадъци в съответните населени места. Водещо в тяхната
дейност се оказа възможността за реализация на такива системи, на които същността е
обезвреждане на по-голямата част от отпадъците чрез депониране. Това не е
достатъчно за решаване на проблемите с отпадъците и спазването на европейските
нормативни изисквания.
Сдруженията следва да изпълняват нормативно поставените цели, което води до
ограничаване на обхвата на отпадъците, които могат да депонират. Регионалните
сдружения следва да вземат решения и да съдействат за създаване на центрове за
повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба на отпадъци.
В тази връзка, ОПИК 2014-2020 г. предоставя възможност за реално развитие на
иновациите за алтернативно третиране на отпадъците, основано на рециклирането и
възможността за практичексото използване на отпадъците като суровинен и енергиен
ресурс. Подбраните целеви групи могат да конкурират между себе си в търсенето на
отпадъци и в реализацията на продуктите от тяхната преработка, при спазване на
нормативните изисквания.
Общинско ниво
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Рамковата Директива 2008/98/ЕО, и транспонирането й в българското
законодателство чрез Закона за управление на отпадъците (2012 г.) поставя пред
общините изисквания за решаване на проблемите с отпадъците, с достигане на целите
за рециклиране, както следва:
•

до 2015 г. разделното събиране, се въвежда най-малко за следните материали:
хартия, метал, пластмаса и стъкло. Тук въз основа на създадената организация
на работа и договорните отношение между Общините и Организациите по
оползотворяване на отпадъците, най-вероятно няма да възникнат проблеми
изпълнение на европейските цели;

•

до 2020, подготовка за повторно използване и рециклиране най-малко за хартия,
метал, пластмаса и стъкло от домакинствата, се увеличават на минимум 50% от
общото тегло на битовите отпадъци. Механизмът, заложен в ЗУО, за изпълнение
на това изискване, е въвеждане на междинни цели в годините до 2020, за поплавен преход към постигане на крайната цел.
•

до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 % от общото им тегло.

•

до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 % от общото им тегло.

•

до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 % от общото им тегло.

Това е една възможност за целевите групи по ОПИК 2014-2020г., да развият
иновативни и конкуретноспособни дейности по оползотворяване на отпадъците чрез
рециклиране, с цел достигане на „край на отпадъка”. Това е възможно като се
взаимства опита на София тех парк и на базата на добро сътрудничество между бизнеса
и науката се разработят нови технологии, които да превръщат отпадъците в суровинен
ресурс.
Като съществуващ проблем, имащ отношение към ОПИК 2014-2020 г. може да
се посочат отпадъците от строителство и разрушаване, за които като основен метод се
прилага депонирането им.Чрез дейностите по иновации и ресурсна ефективност по
ОПИК 2014-2020г. може да се допринесе за значителното ограничаване на
количествата строителни отпадъци за депониране, чрез развитие на методи за тяхната
повторна употреба след съответната преработка и/или рециклиране.
Въз основа на нормативните изисквания и йерархията за управление на
отпадъците, която разглежда компостирането като начин за рециклиране на
органичната част от материята, към общините се поставят следните изисквания за
разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч.
определяне местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане,
с което тези отпадъци ще се превърнат в суровинен или енергиен ресурс.

34
„Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от П-Юнайтед ООД / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в
качеството си на бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013 г” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия
орган.“

Инвестираме във вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

За стимулиране на общините при постигане на целите за рециклиране на
битовите отпадъци и намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци,
отчисленията за депониране се намаляват с 50% за всяка от целите, независимо една от
друга.
Други задължения на общините са във връзка с изпълнение на Националния
стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите
отпадъци, предназначени за депониране (2010–2020), който поставя цели за намаляване
на количеството на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране:
•

до 2010 г. - до 75 % от общото тегловно количество на биоразградимите битови
отпадъци, образувани през 1995 г.;

•

до 2013 г. - до 50 % от общото тегловно количество на биоразградимите битови
отпадъци, образувани през 1995 г.;

•

до 2020 г. - до 35 % от общото тегловно количество на биоразградимите битови
отпадъци, образувани през 1995 г.

Това е още една възможност за привличане на целевите групи (микро, малки и
средни предприятия) по ОПИК 2014-2020г., защото общините биха могли да
договорират тази дейност с тях.
ОПИК 2014-2020 г., чрез своите приоритети и цели ще доведе косвено до
подпомагане на общините за постигането им чрез стимулиране на иновациите в
„зелената икономика“, чрез прилагане на съвременните научно-технически решения за
екологосъобразно третиране на отпадъците. Целевите групи ще са поставени в
конкурентна среда не само по отношение на използването на отпадъците като
суровинен и/или енергиен ресурс, но и при реализацията на получените от отпадъци
продукти.
В заключение може да се каже, че ОПИК 2014-2020 г. ще доведе до решаване на
някои екологични проблеми, свързани с отпадъците, защото:
 Предприятията – бенефициенти на ОПИК, следва да спазват европейската
йерархия за третиране на отпадъците, а възможности за това има на база на
внедряване на нови иновационни технологии, базирани на световния опит за
достигане на „край на отпадъка“;
 Методите, свързани с оползотворяването на отпадъците чрез рециклиране могат
да бъдат в основата на „зелената икономика”.
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 Стимулира развитието на иновативна дейност сред малките и средни
предприятия, които базирайки се на йерархията в Рамковата Директива 2008/98/ЕО,
в съчетание с някои европейски програми, напр. целите на „Хоризонт 2020”, както и
с икономическата реалност в страната могат да направят индустриални симбиози,
при които отпадъците от едно предприятие да бъдат суровина за друго предприятие,
което ще доведе до повишаване на конкурентноспособността и на двете
предприятия.
 Реализацията на София тех парк може да послужи като модел за
мултиплициране на положителен опит за екологосъобрано решаване на проблемите
с отпадъците.
 Създава се обективна възможност за решаване на съществуващите екологични
проблеми и намалява възможността за възникване на нови екологични проблеми,
свързани с отпадъците.
Защитени зони и територии
 Застрояването и изграждане на туристическа инфраструктура в чувствителни
територи от защитени зони по Натура 2000 представлява в някои случаи сериозен
екологичен проблем за природозащитното състояние на редица природни
местообитания и видове. В последните десетилетия голяма част от защитените
територии са подложени на антропогенно въздействие, което води до деградациони
процеси проявяващи се с различна интензивност в зависимост от степента на
въздействие в съответните територии.
 Липсата на разработени планове за управление за по-голяма част от ЗЗ и ЗПТ не
дава възможност за провеждане на ефективни мерки за опазване на
природозащитното състояние на природни местообитания и целевите видове в тях.
 В последните десетилетия голяма част от защитените територии са подложени
на антропогенно въздействие, което води до деградациони процеси проявяващи се с
различна интензивност в зависимост от степента на въздействие в съответните
територии.
 Навлизането на чужди инвазивни видове в защитените зони и защитените
територии застрашава биологичното разнообразие и е предпоставка за влошаване на
природозащитния статус на видове и местообитания и дeградация на
съществуващите екосистеми.
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 През последните години се наблюдава все по-голям стремеж към поддържане и
възстановяване на биологичното разнообразие, който се изразява в редица
стратегически документи на национално и европейско ниво: Оперативна програма за
околна среда (ОПОС), Национална програма за развитие: България
2020,
Националната стратегия за биологичното разнообразие, Национален план за
действие за биологичното разнообразие, Стратегия за биологичното разнообразие до
2020 на Европейския съюз и др.
 При осъществяване на залегналите в тях цели се очаква съществено
възстановяване на екосистемите, подобряване на екологичната инфраструктура,
намаляване броя на инвазивните чужди видове, поддържане на благоприятно
природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видове на
локално (ниво зона), биогеографско и на национално ниво, което ще подпомогне и
предотвратяването на глобалната загуба на биологично разнообразие;
 ОПИК 2014-2020 г., чрез дейностите, свързани с подобряване на компонентите и
факторите на околната среда, ще допринесе косвено и за опазване на биологичното
разнообразие, в т.ч. защитените територии и зони.
Население и човешко здраве
Голяма част от населението живее в условия на влошено качество на
атмосферния въздух, шумово натоварване, подаване на вода, неотговаряща на качества
и с недостатъчно количество. Специално внимание следва да се отдели и на влиянието
на климатичните промени върху здравето на хората, свързано с:
 Увеличаване на заболявания и смъртни случаи от по – силни и чести горещи
вълни, особено в градска среда;
 Увеличаване на травми, смъртни случаи и пост-травматичен стрес следствие
екстремни метеорологични събития;
 Увеличен риск от инфекциозни заболявания;
 Вредно въздействие на сушите върху хората в селските и отдалечени райони.
Изводи:
Прилагане на ОПИК 2014-2020 ще допринесе до решаване на някои екологични
проблеми, свързани с изменението на климата, атмосферния въздух, водите,
отпадъците, биоразнообразието, населението и човешкото здраве. Тези компоненти и
фактори на околната среда се очаква да бъдат повлияни положително при реализацията
на ОПИК 2014-2020.
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5. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПИК 2014-2020
Г., И НАЧИН ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ
СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА
ПРОГРАМАТА
В т.5 от доклада за екологична оценка е нализирана степента на съответствие на
ОПИК с целите по опазване на околната среда на следните стратегии, планове и
прорами:


На национално ниво:
o Национална програма за развитие България 2020: Приоритет 3 на
Постигане на устойчиво интегрирано развитие и използване на
местния потенциал иПриоритет 7: Енергийна сигурност и
повишаване на ресурсната ефективност;
o Стратегия на ЕС за Дунавския регион;
o Интервенции от Насоките за интеграция на политиката по околна
среда и политиката по изменение на климата във фондовете за
Кохезионна политика, Общата селскостопанска политика и
Общата политика за рибарство за периода 2014-2020 г. – фаза
програмиране, определени за включване в ОПИК 2014-2020 г.;
o Трети национален план за действие по изменение на климата 2013
– 2020 г.;
o Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000;
o Национална информационна и комуникационна стратегия за
мрежата НАТУРА 2000 – 2014-2023 г.;
o Планове
за
управление
на
речните
басейни
Източнобеломорски,
Дунавски,
Западнобеломорски
Черноморски райони за периода 2010-2015 г.;

на
и

o Предварителни оценки на риска от наводнения към Планове за
управление на риска от наводнения;
o Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
до 2037 г.;
o Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и
канализацията на Република България 2014-2023 г.;
o Национален стратегически план за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за
депониране 2010 – 2020 г.;
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o Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителство и разрушаване на територията на Република
България за периода 2011 – 2020 г.;
o Национална програма за намаляване на общите годишни емисии
на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и
амоняк в атмосферния въздух.


На европейско ниво:
o Седма програма за действие за околната среда на ЕС до 2020 г.
„Да живеем добре в пределите на нашата планета“;
o Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г.;
o Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие
2011-2020 г. и целите от Аичи за биоразнообразието;
o Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа;
o План за опазване на водните ресурси на Европа до 2020 г.
(Blueprint);
o План за екоиновации до 2020 г., ЕС;
o Стратегия на ЕС за Черно море;
o Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата;
o Екологосъобразна инфраструктура — увеличаване на природния
капитал на Европа
o Стратегически план за изпълнение на Европейското партньорство
за иновации в областта на водите
o Тематична стратегия за замърсяването на въздуха

ОПИК 2014-2020 г. съобразява и интегрира в обхвата си целите по опазване на
околната среда на национално и европейско ниво, които са относими с програмата;
ОПИК 2014-2020 г. допринася за постигане на относимите с програмата цели по
опазване на околната среда на национално и европейско ниво;
ОПИК 2014-2020 г. не влиза в противоречие с целите по опазване на околната
среда на национално и европейско ниво.
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6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЕЛЕНИЕ, ЧОВЕШКО
ЗДРАВЕ, ФАУНА, ФЛОРА, ПОЧВИ, ВОДИ, ВЪЗДУХ, КЛИМАТИЧНИ
ФАКТОРИ,
МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ,
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНО И АРХЕОЛОГИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО, ЛАНДШАФТ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ
В точката е направена оценка на въздействията върху околната среда на ниво
проритетни оси, инвестиционни приоритети, специфични цели и допустими дейности.
Оценката е направена като вероятните значителни въздействия върху околната
среда са определени като: вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни
последици от предвидените дейности по приоритетните оси на програмата.
Направен е подробен анализ и оценка по компоненти и фактори на околната
среда на потенциалния ефект и риск за здравето на хората, в т.ч. характеристика на
засегнатите територии и на очакваните въздействия, в т.ч. върху качеството на водите,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване и други фактори на жизнената среда.
Анализирано е евентуалното трансгранично въздействие на предвижданията на
програмата върху околната среда и човешкото здраве на територията на други държави.
Резултатите от направените анализи и прогнози в т.6 от доклада за ЕО са
следните:
Очаква се предвидените в приоритетни оси 1, 2 и 3 дейности да доведат до
редуциране емисиите на парникови газове и намаляване на атмосферното
замърсяване. Това от своя страна е предпоставка за редуциране на топлинното
замърсяване на градската атмосфера и подобряване на микроклимата в населените
места, което ще окаже положително въздействие върху климатичните фактори и ще
забави изменението на климата.
Въздействието на ОПИК 2014-2020 г. върху водите като цяло е с комплексен
положителен характер, тъй като реализирането на приоритетните оси ще доведе до
подобряване общото състояние на повърхностните и подземните води в България.
Въздействието на ОПИК 2014-2020 г. върху геоложката основа ще е
незначително. Изграждането на София Тех Парк и междусистемната газова връзка
България-Сърбия ще доведе до незначителни въздействия върху геоложката основа.
Останалите дейности, на нивото на подробност, на което са формулирани в програмата,
не са свързани с въздействие върху геоложката основа.
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Въздействието на ОПИК 2014-2020 г. върху почвите и земеползването ще е
незначително. Изграждането на София Тех Парк и междусистемната газова връзка
България-Сърбия ще доведе до пряко въздействия върху почвите, за ограничаването на
което следва да се изпълняват мерките и условията от постановените решения и актове
по оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета
и целите на опазване на защитените зони.
Като цяло въздействието на ОПИК върху флората, растителността и фауната
ще бъде с положителен характер, вторично, постоянно. При спазване на българското и
европейско законодателство не се очаква негативно въздействие върху флората и
растителността. Не се очкава негативно въздействие върху защнитените зони,
съгласно Закона за биологичното разнообразие и защитените територии съгласно
Закона за защитените територии.
Не се очакват значими отрицателни въздействия върху ландшафта.
Изпълнението на дейностите по приоритети ще подобрят естетическите качества на
ландшафта, визуално и обемно-пространствено.
Прилагането на ОПИК 2014-2020 ще има положително въздействие върху
материалните активи, тъй като приоритетните оси, инвестиционните приоритети и
специфичните цели на програмата са свързани със създаването на нови предприятия и
модернизация на съществуващи такива.
Не се очаква негативно въздействие върху културно-историческото и
архитектурно наследство при прилагането на ОПИК 2014-2020. При спазване на
изискванията на бъгарското и европейско законодателство се очаква положително,
дълготрайно, косвено въздействие.
Прилагането на ОПИК 2014-2020 ще допринесе за подобряване на средата на
живот и жизнения стандарт на населението, което от своя страна ще допринесе до
подобряване на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и качеството на живот.
Прилагането на ОПИК 2014-2020 ще допринесе пряко и косвено до намаляване
на шумовите нива.
ОПИК 2014-2012 г. предвижда дейности и възможности за потенциалните
бенефициенти да развиват иновативна и конкурентноспособна икономическа дейност,
която няма да оказва отрицателно въздействие върху околната среда. Нещо повече, в
областта на отпадъците се стимулират действия за ефективна и алтернативно ресурсно
обезпечена дейност, защото отпадъците са суровинен и енергиен ресурс, който следва
да се използва, за да се обезпечи устойчиво развитеие на страната ни. По отношение на
отпадъците ще има положително, дългосрочно и постоянно въздействие, защото дава
възможност за реализация на индустриална симбиоза между предприятията, за
внедраване на нови иновативни технологии с минимални количества отпадъци или
безотпадъчни, както и за внедряване на екологосъобразни технологии за третиране на
отпадъците, които ще доведат до „Край на отпадъка”.
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Не се очаква отрицателно, а единствено положително кумулативно въздействие
на ОПИК 2014-2020 г. по отношение на околната среда и човешкото здраве, основно
чрез дейностите по приоритетни оси 1 и 3 на програмата. Кумулативните въздействия
са свързани с:


ограничаване на емисиите на парникови газове и вредни вещества в
атмосферния въздух от предприятията, чрез дейностите за иновации,
ресурсна и енергийна ефективност;



ограничаване на отпадъците, ефективност на използването на водите и
пречистването им чрез дейностите за иновации, ресурсна и енергийна
ефективност;



ограничаване на замърсяването и вредните въздействия върху околната
среда и човешкото здраве от дейността на МСП като цяло, чрез
дейностите за иновации, ресурсна и енергийна ефективност, в т.ч. зелени
продукти и др.

По отношение на прогнозите за евентуално трансгранично въздействие, за
големия проект за изграждане на междусистемната газова връзка “България-Сърбия”, в
рамките на проведената процедура по ОВОС не е изявено желание от страна на
Република Сърбия за участие в процедурата (за която България е нотифицирала
Република Сърбия по реда на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната
среда в трансграничен контекст). По проект, газовата връзка е предвидено да се
изгражда в частта си, попадаща на българска територия и не засяга сръбската страна.
Останалите дейности и проекти по ОПИК 2014-2020 г., насочени основно към
МСП не предполагат значително въздействие върху околната среда и здравето на
хората както на територията на страната, така и на територията на други държави.
Като цяло, от прилагане на оперативната програма не се очакват
значителни отрицателни, в т.ч. кумулативни и трансгранични въздействия, а
предимно положителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве на
територията на страната.
7. МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОПИК 2014-2020 Г. ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
За предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на
неблагоприятните последствия от прилагането на програмата върху околната среда и за
предотвратяване или редуциране на предполагаемите негативни здравни въздействия
предлагаме следните мерки, които да бъдат включени като условия за
кандидатстване/водещите принципи за избор на операции и да се ползват като
критерии при избора на проекти за финансиране:
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Очакван положителен ефект

на
значително
Инвестиционни
предложения/планове, Недопускане
отрицателно
въздействие
върху
програми или проекти, за които се изисква
ОВОС/ЕО (по реда на Закона за опазване на околната среда
околната среда) и оценка на съвместимостта с
предмета и целите на опазване на защитени
зони (по реда на Закона за биологичното
разнообразие) да се одобряват по реда на
съответния специален закон само след
произнасяне с акт за съгласуване от
компетентните органи по околна среда и при
съобразяване с препоръките от извършените
оценки, както и с условията в съответния акт
Да се ползват резултатите от ПОРН на Съобразяване на проектите с риска
Басейновите дирекции при изготвяне на от наводнения и предотвратяване
на наводнения и последиците от тях
проектите
За реализиране на проектите да се включват, Гарантиране устойчивостта
по
отношение
при необходимост, и мерки за адаптация към проекта
нежеланите
въздействия
климатичните изменения
климатичните изменения

на
на
на

на
Спазване на съотносимите за всеки проект по Опазване
мерки за от Програмите от мерки за постигане предотвратяване
на целите по опазване на околната среда в влошаването им
глава 7 на всеки ПУРБ

водите
на риска

и
от

При планиране и изпълнение на проектите, Опазване
на
населението
местоположението да е съобразено с човешкото здраве.
конкретната дейност, очакваните емисии на
вредности в околната среда и наличието на
обекти, подлежащи на здравна защита

и

Приоритетно да се финансират проектни Постигане
на
максимален
предложения, предвиждащи развитие на нови екологичен ефект от реализиране
технологии, нови продукти, нови процеси или на програмата
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нови услуги, които допринасят за защита на
околната среда или за по-ефективно
използване на ресурсите – намаляване на
отпадъците,
безотпадни
технологии,
намаляване на масово разпространените
отпадъци,
рециклиране
на
строителни
материали,
нисковъглеродна
икономика,
пречистване на водите
Постигане на максимален
Приоритетно да се финансират проектни
екологичен ефект от реализиране
предложения по ИП 2.2, предвиждащи на програмата
въвеждането на системи за управление по
околна
среда
и/или
получаване
на
екомаркировка за продукти и/или регистрация
по EMAS
Приоритетно да се финансират проектни Постигане на максимален
предложения, по които се предвижда екологичен ефект от реализиране
въвеждане
техники
и
производствени на програмата
практики,
които
ограничават
неблагоприятните ефекти върху здравето на
човека и околната среда дейността
8. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ
Наличните алтернативи за ОПИК са както следва:


Нулева алтернатива,
програмата;



Вариант 1 – м. октомври, 2013 г.;



Вариант 2 – м. март, 2014 г.;



Вариант 3, от м. май, 2014 г.

равносилна на отказ

от

реализирането на

Избраният вариант за реализация на ОПИК 2014-2020 е вариант 3 от м. Май
2014г, поради следните мотиви:
Изборът на “нулева алтернатива” ще доведе до пропуснати ползи за околната
среда от нереализацията на инвестиции за иновации и повишаване на ресурсната
ефективност на Българската икономика
И трите разгледани алтернативи на ОПИК 2014-2020 не предполагат значително
отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.
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Очакваните положителни въздействия върху околната среда като
инвестиционни приоритети и дейности са най – добре обосновани и адресирани във
Вариант 3 на ОПИК 2014-2020 по отношение на енергийна и ресурсна ефективност.
Вариант 3 на ОПИК 2014-2020 в най – пълна степен покрива целите на
стратегическите документи на национално и Европейско ниво, свързани с опазването
на околната среда и здравето на хората, особено в областите на иновации и повишаване
на енергийната и ресурсна ефективност.
Вариант 3 на ОПИК 2014-2020 е в съответствие с целите по опазване на
околната среда на национално и международно ниво, анализирани в т. 5 на доклада за
ЕО.
Във Вариант 3 на ОПИК 2014-2020 са отчетени и включени, мненията,
препоръките и становищата на участниците в тематичната работна група по ОПИК
2014-2020, Европейската комисия и други заинтересовани организации.
9. МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ИЗПОЛЗВАНА
НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ И ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА
НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ
Екологичната оценка е нормативно определена процедура в следните
нормативни документи на световно, европейско и национално ниво:


Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията за оценка
на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (в сила
от юли, 2010 г.);



Директива 2001/42/ЕС за оценката на въздействието на някои планове и
програми върху околната среда;



Закон за опазване на околната среда /ЗООС/;



Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми /Наредба за ЕО/.

Целта на екологичната оценка е интегриране на екологичните съображения в
разработваните планове, стратегии и програми, които имат потенциал за въздействие
върху околната среда и човешкото здраве при прилагането си. По този начин
опазването на околната среда ще се съвмести и съобрази при самото изготвяне на
програмата (ОПИК 2014-2020 г.), с което се допринася за постигане на опазването на
околната среда и устойчиво развитие в резултат на прилагането и реализирането й.
Основни методически документи, които са ползвани съгласно изискването в т.
I.9 от Решение № ЕО-1/2014 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:
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Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България,
2002 г.;



„Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по
изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014
– 2020 г.”, фаза „Програмиране на фондовете към Общата стратегическа
рамка”, одобрени с Протоколно решение по т. 7 от Протокол № 8 от
заседанието на Министерски съвет на Република България, проведено на
01.03.2013 г.;



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



„Указания за предварителна оценка” (Guidance document on ex-ante
evaluation), януари, 2013, публикувано на интернет страницата на
Европейската комисия;



Ръководство за интегриране на изменението на климата и
биоразнообразието в стратегическата екологична оценка (Guidance on
Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental
Assessment), 2013 г., публикувано на интернет страницата на
Европейската комисия.

Като нормативни актове, които са съобразени при извършване на екологичната
оценка са законите и подзаконовата нормативна уредба по околна среда на национално
(наредби, заповеди, правилници, постановления) и европейско ниво (директиви на ЕС).
Не са срещнати трудности при събиране на необходимата за изготвяне на
доклада за ЕО информация.
10. МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО
НА ОПИК 2014-2020 Г.
За целите на наблюдение и контрол на въздействието на програмата върху
околната среда и човешкото здраве, предлагаме следните индикатори:
Мерки и индикатори за
наблюдение и контрол/мерна
единица
Мярка:
Намаляване
водопотреблението
подкрепените предприятия

Източник на информация

Приоритетна ос

Бенефициенти

ПО 2 и 3

на
на

Индикатор:
Отношение
на
количества потберени води преди
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Източник на информация

Приоритетна ос

Бенефициенти

ПО 2 и 3

Управляващ орган

ПО 1

Управляващ орган

ПО 1, 2 и 3

и след реализиране на проекта
Мярка:
Намаляване
на
количеството
образувани
отпадъци,
предвидени
за
депониране
Индикатор:
Отношение
на
количествата
генерирани
отпадъци
преди
и
след
реализиране на проекта, m3/год
Мярка:Финансирани проекти за
еко-иновации
Индикатор: Отношение на броя
проекти за еко-иновации към
общия брой финансирани проекти
за иновации по ПО 1
Мярка: Въвеждане на системи за

управление по околна среда
и/или
получаване
на
екомаркировка за продукти
и/или регистрация по EMAS
Индикатор: Предприятия с
въведени
системи
по
управление на околната среда
и/или получена екомаркировка
от общия брой предприятия

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Въз основа на резултатите от прогнозите, направени в Доклада за ЕО, както и
получените становища по време на процедурата по ЕО, колективът от експерти оценява
Вариант 3 на проекта на ОПИК 2014-2020 г. като допустим и съобразен с целите по
опазване на околната среда и водещ като цяло до положително въздействие върху
околната среда и здравето на хората. Не се очакват значителни отрицателни
въздействия върху околната среда и здравето на населението при реализиране на
програмата.
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12. СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В
ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ОПИК 2014-2020 Г. И ИЗВЪРШВАНЕ НА
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Справката е представена в таблица, под формата на Приложение към доклада за
ЕО, като в нея са отразени всички постъпили становища в рамките на процедурата по
ЕО (становища по доклада за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка). В
таблицата е описан начинът на отразяване на всяко становище и са изложени мотивите
за това.
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