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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ДОГОВОРА  

�Въз основа на сключен договор Д-30-32/13.03.2013 г.,

“ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД изпълнява възложена

обществена поръчка с предмет “Извършване на

екологична оценка на Оперативна програма “Околна

среда 2014 - 2020 г.”

�Тъй като екологичната оценка е част от цялостната

предварителна оценка на Програмата, извършването на

екологичната оценка се осъществява координирано с

извършването на предварителната оценка на ОПОС 2014 -

2020 г.



НАПРЕДЪК ПО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА 
ОЦЕНКА КЪМ 02.09.2013 г. 

�1. От Възложителя беше предоставена цялата налична

изходна документация за стартиране на работата по

Договора, в т.ч. версия на ОПОС от 18.03.2013 г.

�2. Беше изготвен и представен на Възложителя

Встъпителен доклад с приложения:

•Приложение № 1: Предложение за схема за провеждане на

консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети

лица, които има вероятност да бъдат засегнати от програмата

(съгл. чл. 19 от Наредбата за условията и реда за извършване на

екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/)

•Приложение № 2: Предложение за задание за обхват и

съдържание на доклада за ЕО (с въпросник за попълване)

(съгл. чл. 19а от Наредбата за ЕО);

•Приложение № 3: План за осигуряване на качеството



НАПРЕДЪК ПО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА 
ОЦЕНКА КЪМ 02.09.2013 г. 

�3. Беше предоставено от Възложителя Решение за

преценяване на необходимостта от извършване на

екологична оценка № ЕО-14/11.06.2013 г. на министъра на

околната среда и водите, с което:
• за ОПОС 2014 - 2020 г. е решено да се извърши ЕО и са

поставени изисквания към обхвата на ЕО;

•е установено, че ОПОС 2014 - 2020 г. е допустима по смисъла

на 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 и, че ОПОС 2014 - 2020 г. няма вероятност
да окаже значително отрицателно въздействие върху

природни местообитания, популации и местообитания на

видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата

Натура 2000.

�4. Бяха допълнени схемата за провеждане на консултации и

заданието за обхват и съдържание на доклада за ЕО и

предадени на Възложителя.



НАПРЕДЪК ПО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА 
ОЦЕНКА КЪМ 02.09.2013 г. 

�5. Схемата за провеждане на консултации и заданието за

обхват и съдържание на доклада за ЕО бяха предоставени от

Възложителя на определените в схемата като засегнати и

заинтересовани страни (МОСВ, МЗ, всички РИОСВ, четирите

БД, представителите на РГ) и публикувани на интернет

страницата на ОПОС за провеждане на консултации за срок

от 20 дни.

Получени са 4 становища от МОСВ, 6 становища от

представители на РГ, 4 становища от БД, 11 становища

от РИОСВ. Не е получено становище от МЗ.

�6. Беше предоставена от Възложителя версия на ОПОС 2014

- 2020 г. от 13.08.2013 г.



НАСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

�Изготвя се проект на доклад за ЕО, в които е предвидено:

•равностойно разглеждане, анализ и оценка на

въздействието на всички версии на ОПОС 2014 - 2020 г.

(към момента са две – от 18.03.2013 г. и от 13.08.2013 г.);

•отразяване и съобразяване на всички получени

становища по заданието за определяне на обхвата и

съдържанието на доклада за ЕО;

•отразяване на коментарите на Възложителя, РГ,

Европейска комисия (при постъпване на бележки и

становища от тях).



ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЦЕНКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ВЕРСИИТЕ НА ПРОЕКТА НА ОПОС 2014-2020 г. 

Версията на ОПОС от 13.08.2013 г. по първоначална оценка е

по-предпочитана от гледна точка на очаквано въздействие

върху околната среда и човешкото здраве спрямо версията

от 18.03.2013 г. , тъй като:

�Обхватът на Приоритетна ос 1 “Води” е разширен с добавяне на

агломерации с над 10 000 екв.ж. и добавяне на бенефициенти ВиК

оператори – това увеличава обхвата на очакваните инвестиции в

сектор “Води”, което ще доведе до разрешаване на екологични

проблеми в повече агломерации и подпомагане на ВиК операторите

за разрешаване на екологичните проблеми на ниво ВиК-дружества;

�Обхватът на Приоритетна ос 2 “Отпадъци” е разширен с дейности

по реконструкция и обновяване на съоръжения за обезвреждане на

болнични отпадъци, с което от ОПОС се обхващат и болничните

отпадъци и ще се допринесе за разрешаване на съществуващите

проблеми с тяхното управление.



ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЦЕНКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ВЕРСИИТЕ НА ПРОЕКТА НА ОПОС 2014-2020 г. 

● Оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битови

отпадъци, като приоритет са общинските системи за разделно събиране

на биоразградими отпадъци.

● Изграждане на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка

за повторна употреба на отпадъци.

● Изграждане на други инсталации/обекти/съоръжения/системи за

оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.

Бенефициенти: общини; организации и предприятия от

сектор „отпадъци“ (за дейностите, за които ще се прилагат финансови

инструменти); ПУДООС.



ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЦЕНКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ВЕРСИИТЕ НА ПРОЕКТА НА ОПОС 2014-2020 г. 

�Обхватът на Приоритетна ос 3 “Биологично разнообразие и Натура

2000” е разширен с дейности като подкрепа за обявяване на защитени

зони, мерки от НПРД свързани с инвазивни чужди видове, които ще

допринесат в по-голяма степен за опазване на биологичното

разнообразие и разрешаване на съществуващите проблеми, свързани

с него.

● Изпълнение на мерки от НПРД по Натура 2000 след определяне на

необходимите консервационни мерки и мерки за предотвратяване на бъдещи

негативни влияния върху ЗЗ от мрежата Натура 2000.

● Мерки по отношение на влажни зони, които попадат в мрежата Натура 2000

например мерки за естествено задържане на водите.

● Разработване/актуализация на ПУ за ЗТ, чийто предмет на опазване са влажни

зони, които са на територията на ЗЗ от мрежата Натура 2000, и изпълнение на

мерки, заложени в тях.



ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЦЕНКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ВЕРСИИТЕ НА ПРОЕКТА НА ОПОС 2014-2020 г. 

● Изпълнение на мерки, свързани с подобряване на знанията за екосистемите и

техните услуги, съгласно Стратегията на ЕС за биоразнообразието към 2020 г.

Бенефициенти: структури на МОСВ и МЗХ, НПО и други структури,

отговорни за ЗЗ от мрежата НАТУРА 2000, общини, ПУДООС, Областни

информационни центрове – за изпълнението на мерки от НИКС.

�Добавена е нова Приоритетна ос 4 “Подкрепа за Политиката по

околна среда (ПОС) и Политиката по изменение на климата (ПИК) при

прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове

(ЕСИФ)” с нови дейности – за подпомагане на други ПОС и ПИК за

ефективно изпълнение на Споразумението за партньорство и

другите Оперативни програми; насърчаване на устойчиво развитие,

вкл. в градска среда – които ще допринесат за увеличаване на

положителното въздействие на ОПОС по отношение на околната

среда и човешкото здраве.



ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ

�Изготвяне на проект на доклад за ЕО и предаване на

Възложителя;

�Отразяване на коментарите на Възложителя;

�Представяне на доклада за ЕО на работната група за

ОПОС 2014 - 2020 г.;

�Отразяване на коментарите на РГ;

�Подпомагане на Възложителя при организирането и

провеждането на консултациите по доклада за ЕО;

�Отразяване на резултатите от консултациите в доклада за

ЕО;

�Представяне на доклада за ЕО на заседание на

Междуведомствена комисия – специализиран състав на

Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


