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 2014-2020 г.

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.1 от Наредбата за ЕО;



степента, в която мерките по чл.26, ал.2, т.2 и 3 от Наредбата за ЕО са предвидени в
плана.

1. Съответствие на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2014202 г. с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от
консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в Становището по ЕО
НПУО 2014-2020 г. 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 2014-2020 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 2014-2020 г., при прилагането на НПУО 2014-2020 г. се
очаква положително дългосрочно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Прилагането на НПУО 2014-2020 г. ще допринесе за подобряване на средата на живот на
населението, което от своя страна ще допринесе до подобряване на здравно-хигиенните аспекти
на околната среда и качеството на живот.
Постигането на заложените цели в плана до 2020 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 2014-2020 г.
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 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.
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
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забележки в рамките на консултациите. За неотразените в доклада забележки, са представени
аргументи – Приложение № 4 към доклада за ЕО.
2. Съответствие на Националния план за управление на отпадъците 2014-202 г. с
обоснованата в Становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал.2, т.1 от Наредбата за ЕО
Като алтернативи могат да се посочат двата разработени варианти на проекта на плана –
вариант 1 от април, 2014 г. и вариант 2 от юни, 2014 г. Вариант 2 е подробно описан в т.1.2 от
Доклада за ЕО.
Вариант 1 се припокрива почти напълно с Вариант 2, тъй като поставя същата генерална
стратегическа цел и съдържа същите 9 програми. Разликата е във формулировката на
стратегическите/оперативните цели, които за Вариант 1 са както следва:
Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на
образуването на отпадъци
Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда
Цел 4: Превръщане на обществеността във ключов фактор при прилагане йерархията
на управление на отпадъците
Третата алтернатива е т.нар. „нулева алтернатива“, представляваща отказ от приемането и
реализирането на НПУО.
Мотивите за избор на предпочитаната алтернатива от гледна точка на очакваното
въздействие върху околната среда и човешкото здраве са изложени в т. 8 на Доклада за ЕО.
Оценката на въздействието на „нулевата” алтернатива или отказа от реализирането на
НПУО е направено в т. 2.2 на Доклада за ЕО – от направените анализи там следва, че липсата на
НПУО би довело до влошаване на проблемите за околната среда и човешкото здраве,
произтичащи от сектор „отпадъци”. Това прави нулевата алтернатива неприемлива.
Като алтернативи за реализирането на плана са налични Вариант 1 и Вариант 2 на плана,
които се различават единствено по начина на формулиране на стратегическите цели. Същите във
Вариант 2 са формулирани по-всеобхватно, и на ниво стратегически цели въздействието върху
околната среда и човешкото здраве на Вариант 2 би било по-комплексно положително (тъй като
общата цел и програмите съвпадат за двата варианта реално няма разлика в очакваното
въздействие върху околната среда и човешкото здраве), което прави Вариант 2 предпочитан.
Цялостното въздействие на НПУО 2014-2020 г., с прилагането на предложените в
Становището по ЕО мерки за отразяване в окончателния вариант на плана, се очаква да бъде
положително, поради произтичащите от осъществяването на плана комплексни и дългосрочни
положителни резултати.
3. Степента, в която мерките по чл.26, ал.2, т.2 и 3 от Наредбата за ЕО са предвидени
в НПУО 2014-2020 г.
Мерките и условията, произтичащи от Становището по ЕО на НПУО 2014-2020 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 предвидят дейности за внедряване на разуми, работещи схеми за събиране на
отпадъците от източника на генериране, които да не се изчерпват само със събирането в
контейнери и автоизвозване на отпадъците, а да се търсят възможности при новото строителство
или при поддръжка на населените места да се използва пневмотранспорт и/или хидротранспорт
за отделни видове отпадъци.
Предприети действия: В Програма за достигане на целите за подготовка за повторна
употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло е
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записана мярка за внедряване на разумни, работещи схеми за събиране на отпадъците от
източника на образуване, които да не се изчерпват само със събиране в контейнери и
транспортиране, а да се търсят възможности при новоно строителство или при поддръжката на
населените места да се използва пнемотранспорт и/или хидротранспорт за отделните видове
отпадъци;
2. Да се преди информация за съоръженията за третиране на отпадъците (по кодове) да
бъде предоставяна в електронен вид на интернет страниците на МОСВ, ИАОС, съответните
РИОСВ, и да бъде максимално пълна по отношение на съществуващите възможности за
оползотворяване на отпадъците, като се обновява често (например един път месечно).
Предприети действия: В Програма за подобряване качеството на информацията,
подпомагаща вземането на информирани управленски решения е включена мярка за набиране на
информация за съоръженията за третиране на отпадъците (по кодове), която да е максимално
пълна по отношение на съществуващите възможности за оползотворяване на отпадъците, която
се обновява често (например един път месечно).
II. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на НПУО 2014-2020 г.:
Като приложение №9 в НПУО са включени заложените в Становището по ЕО мерки,
а именно:
1. На всеки три години от прилагането на Плана, Дирекция «Управление на отпадъците и
опазване на почвите» към Министерство на околната среда и водите, изготвя доклади по
наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на НПУО
2014-2020 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана.
Изготвените доклади се представят в дирекция «Превантивна дейност» към Министерство на
околната среда и водите за одобряване.
2. Наблюдението и контролът на въздействието върху околната среда при прилагането на
НПУО 2014-2020 г. да се извърши въз основа на следните мерки и индикатори:
Мерки и индикатори за наблюдение и контрол/мерна
единица
Брой изградени сепариращи инсталации, вкл:
 Количество преработен отпадък, тона;


Количество получени отпадъци за оползотворяване –по
видове, тона.

Брой изградени системи, съоръжения и инсталации за
селективно разрушаване, подготовка, рециклиране и
оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на
рециклирани строителни материали, вкл:
 Количество третиран отпадък, тона;


ИАОС
РИОСВ

Количество получени продукти, тона.

Брой изградени инсталации за третиране на всеки от
специфичните потоци отпадъци, вкл:
 Количество третиран отпадък, тона;


Източник
информация
ИАОС
РИОСВ

Количество получени продукти, тона.
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ИАОС
РИОСВ

на

Състояние на повърхностните и подземните води по резултати
от собствения мониторинг на площадките на изградените
инсталации, системи и съоръжения.

ИАОС
РИОСВ
Басейнови дирекции

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