РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) за екологичната оценка на
Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028г.

Обобщената справка, включва анализ на:
 съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по
ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията,
включени в Становището по ЕО;


съответствието на плана с обоснованата в Становището по ЕО алтернатива по чл.
26, ал.2, т.6 от Наредбата за ЕО;



степента, в която мерките по чл.26, ал.2, т.7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени
в плана.

1. Съответствие на Националния план за управление на отпадъците (НПУО)
2021-2028г. с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите
от консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в Становището по
ЕО
НПУО 2021-2028г. съответства на основните резултати и препоръки от
документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и
ограниченията в Становището по ЕО.
Предвидените в доклада за ЕО на НПУО 2021-2028 г. мерки и условия за
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия от прилагането на плана, заедно с предложените мерки за
наблюдение и контрол при прилагане съответстват на документа.
Съгласно Доклада за ЕО на НПУО 2021-2028 г., НПУО 2021-2028г. е с пряка
екологична насоченост и залегналите в него цели, програми и дейности (мерки) са допустими
и съобразени с целите по опазване на околната среда и водят като цяло до положително
въздействие върху всички екологични аспекти.
При изпълнение на описаните в настоящия документ мерки за предотвратяване,
намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от НПУО
2021-2028 г не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве.
Постигането на заложените цели в плана до 2028 г. ще се реализира при условие на
стриктно изпълнение на предложените в Становището по ЕО мерки и условия, които са взети
предвид в окончателния вариант на НПУО 2021-2028г.
Въз основа на резултатите от прогнозите, направени в Доклада за ЕО, както и
получените становища по време на процедурата по ЕО, колективът от експерти, разработващ
Доклада оценява проекта на НПУО 2021-2028 г. като допустим и съобразен с целите по
опазване на околната среда и водещ като цяло до положително въздействие върху околната
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среда и здравето на хората. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху
околната среда и здравето на населението при реализиране на плана.
На основание чл.87, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, колективът от експерти,
разработващ Доклада за ЕО на НПУО 2014-2020 г. е отразил в доклада част от получените
забележки в рамките на консултациите. За неотразените в доклада забележки, са представени
аргументи - Приложение № 3 към доклада за ЕО.
2. Съответствие на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028г. с
обоснованата в Становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал.2, т.6 от Наредбата за ЕО
Нулевата опция, която се дефинира като “съществуващо състояние”,
представлява
алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО и е разгледана в раздел 5 от настоящия
документ (Евентуално развитие на аспектите на околната среда без прилагане на НПУО).
При изготвянето на НПУО са разгледани няколко варианта за бъдещо развитие на политиката
по управление на отпадъците, като всеки от вариантите е остойностен и подложен на
критериален анализ, въз основа на който се определя предпочитаната алтернатива.
С цел подобряване качеството на документа по отношение на околната среда като обратна
връзка към екипа, разработващ НПУО, в раздел 10.1 от ДЕО са предложени мерки за
отразяване в окончателния вариант на НПУО. Това стратегическо консултиране следва да
осигури интегрирането на съображенията по отношение на екологията в подготовката и
приемането на НПУО с оглед на устойчивото развитие. Окончателният проект на НПУО
2021-2028 представлява изискваната от Директива 2001/42/EО алтернативна опция.
3. Степента, в която мерките по чл.26, ал.2, т.7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени
в НПУО 2021-2028 г.
Мерките и условията, произтичащи от Становището по ЕО на НПУО 2021-2028 г. са
отразени или взети предвид при подготовка на проекта на плана, който ще бъде внесен за
разглеждане и приемане от Министерския съвет на Република България.
Уведомяваме Ви за предприетите действия за изпълнение на предписаните мерки и
условия в Становището по ЕО, които са отразени в текста на плана :
I.
Мерки и условия за отразяване в окончателния вариант на НПУО 2014-2020 г.:
1. Да се закупи съвременно лабораторно оборудване за анализ на устойчиви органични
замърсители (УОЗ) и други опасни химични вещества в пластмасови и други отпадъци.
Предприети действия: В Програма за намаляване на количествата и на риска от
депонираните битови отпадъци е включена мярка за закупуване на съвременно
лабораторно оборудване за анализ на УОЗ и други опасни химични вещества в
пластмасови и други отпадъци
2. Да се включи обезвреждане на УОЗ пестициди и залежали пестициди, намиращи се в
стоманобетонни контейнери (ББ-кубове) с нарушена цялост, както и останалите
количества залежали пестициди в складове и потенциално съдържащи УОЗ, които не са
обезвредени по Българо-швейцарската програма, но представляват сериозен национален
проблем.
Предприети действия: В Програма за намаляване на количествата и на риска от
депонираните битови отпадъци е включена мярка за обезвреждане на УОЗ пестициди и
залежали пестициди, намиращи се в стоманобетонни контейнери (ББ-кубове) с
нарушена цялост, както и останалите количества залежали пестициди в складове и
потенциално съдържащи УОЗ, които не са обезвредени по Българо-швейцарската
програма
3. Екологосъобразно обезвреждане на наличния в страната опасен отпадък
(пожарогасителна пяна със 6%, PFOS, пенообразовател - FC 600 ATC) от Главна
дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
Предприети действия: В Програма за намаляване на количествата и на риска от
депонираните битови отпадъци е включена мярка за Екологосъобразно обезвреждане на
наличния в страната опасен отпадък (пожарогасителна пяна със 6%, PFOS,
пенообразовател - FC 600 ATC)

4.

Да се преформулира следната мярка: Въвеждане на изискване в Наредбата за опаковки и
отпадъци от опаковки на изискване в Програмите на организациите по оползотворяване
на отпадъци от опаковки за включване на информационни мерки за предотвратяване на
отпадъци от опаковки и повторна употреба.
Предприети действия: В Програма за достигане на целите за рециклиране и
оползотворяване на МРО мярката е преформулирана, както следва „Въвеждане в
Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки на изискване в Програмите на
организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки за включване на
информационни мерки за предотвратяване на отпадъци от опаковки и повторна
употреба.“

Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на НПУО 2021-2028 г.:
В т. VI Система за отчет и контрол на изпълнението на НПУО 2021-2028 г. са
включени заложените в Становището по ЕО мерки, а именно:
Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на
НПУО за периода 2021-2028 г. да се извършват въз основа на следните мерки и
индикатори:

II.

Мерки и индикатори за наблюдение и контрол / мерна единица
Брой изпълнени проекти за предотвратяване образуването на
отпадъци, вкл.:
 Количество депонирани отпадъци – по видове, тона / год.
Брой изпълнени проекти за изграждане инсталации за рециклиране
на разделно събрани битови отпадъци (различни от биоотпадъци,
опасни и производствени), вкл.:
 Количество рециклиран отпадък, тона / год.
Брой изпълнени проекти за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради, вкл.:
 Количество рециклиран отпадък, тона / год.

Отговорен орган
Общини
РИОСВ
ИАОС
Общини
РИОСВ
ИАОС
Общини
РИОСВ
ИАОС

 Количество получени продукти, тона / год.
Брой изпълнени проекти за рециклиране и оползотворяване на МРО,
вкл.:
 Количество рециклирани МРО, тона / год.
 Количество получени продукти, тона / год.

Общини
РИОСВ
ИАОС

Брой изпълнени проекти за намаляване на количествата и риска от
Общини
депонираните битови отпадъци, вкл.:
РИОСВ
 Брой изградени депа за битови отпадъци/допълнителни клетки
и друга площадкова инфраструктура
ИАОС
 Брой закрити и рекултивирани общински депа за битови
отпадъци

При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда и/или човешкото
здраве да се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване.

