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Справка за проведени консултации и за мотивите за приети и не приетите бележки и препоръки по Доклад за екологична 

оценка на ОПИК 2014-2020 

„ПРОЕКТ BG161PO003-5.0.01-0003 „ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 Г.” СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С 

ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013, (ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”), СЪФИНАНСИРАНА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.” 

№ Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, др. 

организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. Приети/ 

Неприети 

и Мотиви 

1.  Министерство на 

здравеопазването, 

изх. № 04-08-

189/30.06.2014г. 

Във връзка с полученото в Министерство на здравеопазването Ваше писмо с 

вх. № 04-08-189/31.05.2014г. и приложена към него документация относно доклад за 

екологична оценка за Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020г., Ви информираме следното: От представената документация е видно, че в 

доклада за екологична оценка  на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК) са включени различни раздели, в които 

се оценяват и анализират съществуващото състояние на околната среда, както и 

очакваното въздействие от реализирането на предвидените в програмата дейности 

върху факторите и компонентите на околната среда. Разгледани са и здравно-

хигиенните аспекти, като е извършена и оценка за възможното положително или 

отрицателно въздействие върху човешкото здраве в резултат от изпълнението на 

предвидените дейности по приоритетните оси и постигане на основните цели на 

програмата. В представената документация са разгледани очакваните неблагоприятни 

и положителни въздействия върху човешкото здраве и  
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компонентите на околната среда от реализацията на примерните дейности, 

които ще бъдат включени за финансиране по оперативната програма. 

Като цяло се посочва, че вследствие изпълнението на различните 

дейности по приоритетните оси не се очаква трайно наднормено натоварване 

със замърсители на компонентите и факторите на околната среда (атмосферен 

въздух, води, вибрации, шум и др.). 

Реализацията на предвидените дейности се очаква да доведе до 

изпълнение на основната цел на програмата за постигане на динамично 

конкурентноспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, 

оптимизация на производствените вериги и секторите с висока добавена 

стойност. 

Програмата се базира на 4 приоритетни оси: 

Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации; 

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на малките 

и средни предприятия (МСП); 

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност; 

Приоритетна ос 4: Техническа помощ; 

В изпълнение на приоритетните оси, заложени в ОПИК 2014-2020г. се 

предвижда развитие на сътрудничество за иновации между предприятията, 

между бизнеса и научните среди и между бизнеса и други носители на 

иновационен потенциал; финансови инструменти в подкрепа на 

предприемачеството, насърчаване на предприемаческите идеи в области, 

свързани с европейски и регионални предизвикателства; подкрепа за пилотни 

и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на 
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ресурсите в предприятията и/или групи предприятия и др. 

Съгласно предоставената информация реализацията на дейностите по 

приоритетни оси 1, 2 и 3 се очаква да доведе до редуциране емисиите на 

парникови газове, намаляване на атмосферното замърсяване, положително 

въздействие върху климатичните фактори, подобряване общото състояние на 

повърхностните и подземните води. Реализирането на приоритетните оси ще 

доведе до подобряване общото състояние на повърхностните и подземните 

води в България. Не се очаква отрицателно, а единствено положително 

кумулативно въздействие на ОПИК 2014-2020г. по отношение на околната 

среда и човешкото здраве, основно чрез дейностите по приоритетни оси 1 и 3 

на програмата. 

В рамките на ОПИК 2014-2020г. се предвижда да бъдат финансирани 

проекти, чрез които се създават предпоставки за изграждането на цялостния 

иновационен капацитет, придвижването нагоре по веригата на добавената 

стойност и за създаването на дългосрочни конкуренти предимства, вкл. в 

областите екология и ниско въглеродни технологии, повишаването на 

предприемаческата активност, развитието на устойчива пазарна 

конкурентоспособност на българските малки и средни предприятия, с оглед 

повишаване на експортния им потенциал, увеличаване дела на предприятията 

в икономиката с ниско въглеродни производства, увеличаване броя на 

производствените сгради с по-висока енергийна ефективност  др. 

Авторите на доклада правят извода, че Вариант 3 на проекта на ОПИК 

2014-2020г. е допустим и съобразен с целите по опазване на околната среда и 

водещ като цяло до положително въздействие върху околната среда и здравето 
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на хората, поради което предлагат програмата да бъде реализирана по този 

вариант. 

Във връзка с гореизложеното Министерство на здравеопазването 

изразява като цяло положително становище по представения доклад за 

Екологична оценка на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. като предлага като задължителни мерки 

да бъдат вписани следните условия: 

1. Инвестиционни предложения, които ще бъдат финансирани по 

програма ОПИК 2014-2020г., за които се изисква ОВОС/ЕО по реда 

на Закона за опазване на околната среда, да се одобряват след 

провеждане на съответните процедури и след представяне на 

документите, издадени от компетентните органи по реда на чл. 18, 

ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25 от 2003г., посл. изм. 

ДВ, бр. 94 от 2012г.) и чл. 25, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 

57 от 2004г., последно изм. ДВ, бр. 94 от 2012г.), при съобразяване с 

препоръките от извършените оценки, както и с условията в 

съответния документ; 

2. Да се дава приоритет на проекти, чието реализиране ще доведе до 

подобряване състоянието на околната среда  опазване на човешкото 

здраве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогична мярка е 

включена в т.7 на 

доклада за ЕО 

 

 

 

 

 

 

В съответствие с 

изискването на МЗ е 

преформулирана мярка 

№ 8 от таблицата към т. 

7 на доклада за ЕО. 
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3. При инвестиционни предложения, при които се очакват евентуални 

неблагоприятни последствия върху околната среда и риск за 

човешкото здраве да се предвидят ефективни мероприятия и да се 

предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване. 

 

Мярката е добавена в 

таблицата с мерки към 

т.7 на доклада за ЕО 

2.  Басейнова дирекция за 

управление на водите 

Дунавски район с център 

Плевен, 

изх. № 2829/19.06.2014 г. 

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция за управление на водите 

Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен писмо с наш вх. № 

2829/02.06.2014г., с искане за становище на основание чл. 20, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми, във връзка с провеждане Консултации по доклад за екологична 

оценка на Оперативна програма „ОПИК“ 2014-2020г., становището на 

БДУВДР е следното: 

В хода на процедурата по екологична оценка на Оперативна програма 

„ОПИК“ 2014-2020г., БДУВДР се е произнесла със становище относно 

проекта на заданието за обхвата на Доклада за екологична оценка (писмо с 

наш изх. № 2829/13.05.2013г.). 

В точка 2 „Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие 

без прилагането на ОПИК 2014-2020г.“ от ДЕО в частта, касаеща 

информацията за състоянието на повърхностните и подземните води с 

включена основна тази от Национален доклад за състоянието и опазването на 

околната среда за 2011г. (приет през 2013г.). 

Допуснати следните технически пропуски, които се необходимо да 

бъдат отстранени в ДЕО на „ОПИК“ 2014-2020г.: 

 Понятията „зони с риск от наводнения“ и „райони с повишен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено в т. 2.1.3 и 3.4 
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риск от наводнения“ не съществуват съгласно Директива 

2007/60/ЕС и Закона за водите – Глава девета „Защита от 

вредното въздействие на водите. Със Заповед на министъра на 

околната среда и водите са утвърдени за всяка Басейнова 

дирекция Райони със значителен потенциален риск от 

наводнения; 

 Риск оценката на повърхностните и подземните водни тела за 

непостигане на екологичните цели е част от разработването на 

Плана за управление на речните басейни. В плана тя е 

представена, но актуално към 2010г. е определеното състояние 

на водните тела, съответно за: 

-повърхностните водни тела – химично състояние, определящо 

се от съдържанието на приоритетни вещества, и екологично-

биологични, хидроморфологични и физикохимични показатели 

елементи за качество, както и съдържание на специфични 

вещества; 

- за подземни водни тела – химично и количествено състояние; 

 Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно 

най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от 

осъществяването на „ОПИК“ 2014-2020г. върху околната среда и 

човешкото здраве е необходимо да бъдат съобразени само с 

ПУРН 2016-2021г. (ПОРН е част от ПУРН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено в таблицата на 

т.7 на доклада за ЕО. 

 

3.  Басейнова дирекция за 

управление на водите в 

Във връзка с представения доклад за екологична оценка на Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и Проект на ОПИК 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 
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Черноморски район, 

изх. № 04-00-9 

(4)/25.06.2014г.  

2014-2020г., изразявам следното становище: 

1. Представеният Доклад за ЕО отговаря на изискванията на 

нормативната уредба по структура и обхват. 

2. В Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020г. ясно са посочени общата и специфичните цели, отговарящи на 

водещите стратегически документи за развитие през периода до 2020г. 

Дефинираните инвестиционни приоритети по тематични цели 

съответстват на регламентите за фондовете на Европейския съюз. 

3. В Доклада за ЕО са отразени направените препоръки с писмо наш № 

04-00-9/25.04.2014г. по Заданието за обхват и съдържание на ЕО. 

4. Представен е анализ на всички други планове и програми, насочени 

към постигане на съответствие с изискванията на европейското и 

националното законодателство в областта на околната среда и борбата 

с адаптацията към изменението на климата. 

5. В Доклада по ЕО е направена оценка на допустимите за финансиране 

дейности, като са взети предвид и целите и мерките заложени в 

действащите ПУРБ и разработените към момента Предварителни 

оценки на риска от наводнения. Направена е оценка на текущото 

състояние и са представени прогнози на вероятните въздействия върху 

повърхностните и подземните води, вкл. и по отношение на 

климатичните изменения; 

От направените оценки и анализи са изведени изводи за съответствието и 

вероятните значителни въздействия на предвижданията на ОПИК 2014-2020г. 

спрямо целите по опазване на околната среда, в т.ч.: 

отразяване 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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- по отношение на ПУРБ – дейностите предвидени за финансиране по 

програмата няма да противоречат на мерките за постигане на добро 

състояние на водите. Чрез инвестиции в иновационните технологии 

и ще доведе до ограничаване на замърсяването и загубите на вода. 

- по отношение на ПУРН – програмата не предвижда пряко дейности 

по плановете, но същата следва да съобразява инвестициите и 

тяхното реализиране с риска от наводнения и да осигури 

устойчивост на обектите на финансиране при наводнения. 

Въздействието на ОПИК 2014-2020г. върху водите като цяло е оценено с 

комплексен положителен характер, тъй като реализирането на приоритетните 

оси ще доведе до подобряване общото състояние на повърхностните и 

подземните води, което от своя страна ще допринесе за постигане на 

основните цели, заложени в РДВ 2000/60/ЕО и Директива 2007/60/ЕО. 

Предвид гореизложеното съгласувам без забележки представения доклад 

за екологична оценка на Оперативна програма „ Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020г.“ 

4.  Регионална инспекция по 

околна среда и водите – 

Шумен, 

изх. №  3172/09.06.2014г. 

РИОСВ гр. Шумен след запознаване с приложените документи за 

извършената оценка и като взе предвид приложената справка с резултатите от 

проведени консултации по заданието за обхват и съдържание на доклада, няма 

забележки към доклада за извършена оценка и предложените мерки и 

индикатори. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 

отразяване 

5.  Регионална инспекция по 

околна среда и водите – 

Смолян, 

На основание чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ЕО на планове и програми, приемаме представеният от Ваша 

страна доклад за екологична оценка, приложенията към нея и нетехническото 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 

отразяване 
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изх. № КО2-01-129-

(2)/16.06.2014г.  

резюме на Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност 2014-

2020г.“ 

В представеният ни доклад по екологична оценка, приложенията към 

него и нетехническото резюме на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020г.“ са засегнати всички реквизити по 

изготвяне на доклад за Екологична оценка в това число компонентите и 

факторите на околната среда, посочени в чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС). Описани са адекватно всички алтернативи, 

включително и „нулевата“. Предложени са мерки за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните 

последствия от осъществяването на програмата върху околната среда. 

Уведомяваме Ви, че по така представената ни екологична оценка 

приложенията към него и нетехническото резюме на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.“, нямаме забележки и 

допълнения. 

6.  Регионална инспекция по 

околна среда и водите – 

Велико Търново, 

изх. № 1455/17.06.2014г. 

Във връзка с провеждане на консултации по изготвения доклад за 

екологична оценка на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. изразяваме следното становище: 

В доклада, съгласно Вариант 3, са посочени основните приоритетни оси 

на Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за периода 

2014-2020г. 

- Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации, 

- Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП, 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 

отразяване 
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- Приоритетна ос 3: Енергийна  ресурсна ефективност, 

- Приоритетна ос 4: Техническа помощ. 

Дефинирани са стратегиите за приноса на оперативната програма към 

стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и 

постигане на икономическо, социално и териториално сближаване на 

стратегията на оперативната програма за принос към постигане целите на 

стратегията Европа 2020. 

По отношение на извършените консултации по Доклада за екологична 

оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020г., РИОСВ Велико Търново няма бележки. 

7.  Регионална инспекция по 

околна среда и водите – 

Плевен, 

изх. № 3107/17.06.2014г.  

Във връзка с необходимостта от провеждане на консултации по чл.20, 

ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (Наредба за ЕО, Приета с ПМС № 139/24.06/2004г., обн., 

ДВ, бр. 57/2004г., изм. и доп., бр. 3/2006г., бр. 29/2010г., бр.3/2011г., бр. 38/ 

18.05.2012г.) Ви информирам, че Регионална инспекция по околна среда и 

водите няма забележки по така представения Доклад за екологична оценка на 

оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност: 2014-2020г. 

(ОПИК). Докладът е разработен в съответствие с изискванията на чл. 86, ал. 3 

от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за ЕО. За изготвяне на 

доклада са проведени консултации с обществеността, заинтересуваните органи 

и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана по чл. 19 от 

Наредбата за ЕО (писма, изх. № 2530/12.05.2014г. на РИОСВ – Плевен, по 

задание за обхват и съдържание на доклад за ЕО на оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.). 
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Считаме, че информацията е достатъчна за изразяване на положително 

становище по екологична оценка на оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. Приемаме така направените изводи за 

въздействието на Вариант 3 оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г., като допустим и съобразен с целите по 

опазване на околната среда и водещ като цял до положително въздействие 

върху околната среда и здравето на хората както и, че не се очакват 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на 

населението при реализиране на програмата. 

Доколкото Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020г. не очертава рамката за бъдещо развитие (в териториалния обхват 

на РИОСВ-Плевен) на конкретни планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения, предвиждащи изграждане на нови обекти и 

разширение на вече съществуващи такива, с оглед предотвратяване на 

потенциалните значителни отрицателни въздействия, както и загуба на 

приоритетни местообитания на видове в защитените територии и зони от НЕМ 

(вкл. „Натура 2000“), съгласуването и одобряването на инвестиционните 

намерения за всеки конкретен случай, следва да става при наличие на 

документ от проведена процедура по глава шеста от ЗООС, и/или Закона за 

биологичното разнообразие (вкл. за обекти в „Натура 2000“), а при 

необходимост и по Закона за защитените територии (за обекти в защитени 

територии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изискването е отразено 

като мярка в т.7 на 

доклада за ЕО. 

 

 

8.  Регионална инспекция по 

околна среда и водите – Русе, 

След запознаване с представения доклад за ЕО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020г.“, изразявам следното становище по 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 
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изх. № 1670/17.06.2014г. представената документация: 

- структурата и съдържанието на доклада е в съответствие с 

изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната 

среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр.22/2014г.); 

- към доклада е приложена информация за проведените консултации 

до настоящия етап на процедурата; 

- разгледани са и оценени алтернативи за реализиране на ОП 

„Иновации и конкурентноспособност 2014-2020г.“. Произтичащите 

от избраната алтернатива – Вариант 3 от месец май 2014 – планове, 

програми, проекти и инвестиционни инициативи, са с комплексен 

положителен ефект по отношение на околната среда и човешкото 

здраве. 

Предвид горното, РИОСВ-Русе няма възражения и допълнителни 

изисквания към документацията по ЕО. 

отразяване 

9.  Регионална инспекция по 

околната среда и водите – 

Стара Загора, 

изх. № КОС-01-

1867/19.06.2014г. 

Във връзка с прилагането на чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата 

за ЕО), приемаме внесения от Вас доклад по Доклад за екологична оценка на 

оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като 

изпълнение  на задълженията Ви за провеждане на консултации. 

Докладът за ЕО е оформен като единен документ съобразно 

изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и е разработен от колектив от експерти, 

отговарящи на изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ЕО. Препоръчани 

са, чрез доклада за екологична оценка и в резултат на проведените 

консултации, анализи конкретни мерки за предотвратяване, намаляване или 
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възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от 

прилагането на програмата. 

Приемаме представения доклад по екологична оценка и схемата за 

провеждане на консултации без забележки. 

10.  Регионална инспекция по 

околната среда и водите – 

Хасково, 

изх. № ПД-236/23.06.2014г.  

Във връзка с прилагането на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на ЕО на планове и програми (ДВ, бр. 57/04г.,изм. и доп. 

ДВ. бр. 3/2006г. изм./ДВ. бр. 29 от 16 април 2010г. изм. и доп. ДВ бр. 38 от 18 

май 2012г.), РИОСВ Хасково приема представената информация от Ваша 

страна за провеждане на консултации по изготвената екологична оценка 

„Иновации и конкурентоспособност“ за следващия програмен период 2014-

2020г. След разглеждане на предоставената информация, РИОСВ изразява 

следното становище: 

 Докладът по ЕО е оформен като единен документ съобразно 

изискванията на чл. 86, ал. 3 от ЗООС и е разработен от колектив 

от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 16, ал. 1 от 

Наредбата за ЕО. В доклада е включена съдържателна част, 

списък с източниците на информация, както и схемата за 

провеждане на консултации. 

 В ЕО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за следващия 

програмен период 2014-2020г. е разгледано текущото състояние 

на околната среда по компоненти и фактори. Като цяло са 

разгледани флората и фауната в региона, отбелязани са 

консервационно значимите видове и местообитания. Посочени 

са и защитените територии и зони, както и характерните за тях 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 
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типове природни местообитания. 

 Разгледани са тенденциите в развитието на околната среда без 

прилагането на ОП. Разгледани са съществуващите екологични 

проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към 

ОПРР, включително до районите с особено екологично 

значение, като защитените зони по НАТУРА 2000. 

 Разгледани са вероятни значителни въздействия върху околната 

среда, включително биологичното разнообразие, флора, фауна. 

 Предвидени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно  

най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от 

осъществяването на ОП върху околната среда. 

11.  Регионална инспекция по 

околната среда и водите – 

Монтана, 

изх. № 1072/23.06.2014г. 

По отношение на изготвения Доклад за екологична оценка на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-

2020г. РИОСВ-Монтана изразява следното становище: 

1. Структурата и обхвата на Доклада за екологична оценка отговарят 

на изискванията на чл.86, ал. 3 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и чл. 17 на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. 

2. Описани са основните функции и цели на оперативната програма и 

връзката й с други съотносими планове и програми. Разгледани са 

стратегическите рамки по изпълнение на програмата, съобразени с 

проведените консултации и техническата помощ на ЕС, както и 

връзката й с други съотносими планове и програми и с европейски 

стратегически документи. Посочени са приоритетните оси, 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 

отразяване 
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подприоритетите със съответните тематични цели, инвестиционни 

приоритети, допустими дейности и конкретните бенефициенти. 

3. Изложени са съответните аспекти на текущото състояние на 

околната среда и евентуалното им развитие без прилагането на 

оперативната програма, т.е. нулевата алтернатива. 

4. Обстоятелствено е разгледана Националната стратегия за 

управление и развитие на водния сектор до 2037г. 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. 

5. Реализирането на програмата ще доведе до намаляване на емисиите 

на ФПЧ 10, подобряване качеството на атмосферния въздух и 

намаляване и/или запазване на нивата на шум. 

6. В доклада за ЕО правилно е оценено въздействието на отпадъците, 

което ще е пряко, положително, дългосрочно и постоянно, поради 

това, че ОП допринася за създаване на нови устойчиви предприятия, 

повишаване на предприемаческата активност и успешно 

реализиране на нови бизнес идеи за превръщане на отпадъците в 

суровинен и енергиен ресурс, което е пряко свързано с устойчивото 

развитие на обществото. 

7. Оценени са вероятните въздействия върху компонентите на 

околната среда при прилагането на програмата, като се 

идентифицират мерки за предотвратяване, намаляване и 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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компенсиране на неблагоприятните въздействия и анализ на 

очаквания сумарен ефект от тези мерки. Представени са 

необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на 

прилагането на плана. 

8. Посочени са необходимите мерки във връзка с наблюдението и 

контрола по време на прилагането на ОПИК с индикатори/мерни 

единици, периодичност на отчитане, отговорен източник за 

събиране и предоставяне на информация. 

9. Колективът от експерти, разработили доклада за ЕО оценяват 

Вариант 3 на проекта на ОПИК 2014-2020г. като допустим и 

съобразен с целите по опазване на околната среда и водещ като цяло 

до положително въздействие върху околната среда и здравето на 

населението при реализиране на програмата. 

12.  Регионална инспекция по 

околната среда и водите – 

Враца, 

изх. №  В – 1116/23.06.2014г. 

Предвид извършената процедура по ЕО за Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и във връзка с извършваните 

от Вас консултации по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/, 

по отношение на представената документация, и съобразно компетенциите на 

РИОСВ-Враца, Ви предоставяме следното становище: 

В представеният ни доклад по екологична оценка и нетехническо 

резюме към него на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. са засегнати всички реквизити по 

изготвяне на Екологична оценка в това число компонентите и факторите на 

околната среда, посочени в чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 

отразяване 
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среда (ЗООС). Описани са адекватно всички алтернативи, включително и 

„нулевата“. Предложени са мерки за предотвратяване, намаляване и възможно 

най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от 

осъществяването на програмата върху околната среда. 

Уведомяваме Ви, че по така представената екологична оценка и 

нетехническото резюме към нея на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г., нямаме бележки и препоръки. 

13.  Регионална инспекция по 

околна среда и води – 

Перник, 

изх. № 04-00-4-/3/, 

24.06.2014г. 

Във връзка с провеждане на консултации по представен в РИОСВ- 

Перник с вх. № 04-00-4(2)/02.06.2014г. Доклад за екологична оценка на проект 

на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., 

РИОСВ-Перник изразява следното становище: 

Представеният Доклад за ЕО е изготвен в изпълнение на изискванията 

на чл.86, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като е 

спазено съдържанието на чл. 86, ал.3 от ЗООС и чл. 17 от Наредбата за 

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

(Наредбата за ЕО, изм. и доп. ДВ, бр. 94/30.11.2012г.). 

По отношение на представените проект и екологична оценка на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

РИОСВ-Перник няма забележки и предложения. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 

отразяване 

14.  Регионална инспекция по 

околната среда и водите – 

Пазарджик, 

изх. № КД-01-1552/ 

25.06.2014г.  

Във връзка с представената от Вас документация за процедура по 

екологична оценка (ЕО)  на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г., което приемаме като изпълнение на 

изискванията на чл. 20, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на ЕО (Наредбата за ЕО), изразяваме следното становище: 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 

отразяване 
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 По отношение на представения доклад за екологична оценка на 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020г. (ОПИК 2014-2020г.) – нямаме бележки и препоръки. 

 По отношение на представените доклад за екологична оценка  на 

ОПИК 2014-2020г. и приложенията към него – нямаме бележки 

и препоръки. 

 По отношение на представеното нетехническо резюме на доклад 

за екологична оценка на ОПИК 2014-2020г. – нямаме бележки и 

препоръки. 

 По отношение на представения Проект на оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. – нямаме 

бележки и препоръки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Министерство на околната 

среда и водите, 

изх.№ 04-00-1313/03.07.2014 

г. 

Във връзка с предоставената от Ваша страна документация за ЕО на 

ОПИК за програмен период 2014-2020 г. (с вх. № 04-00-1313/31.05.2014 г. на 

МОСВ), изразяваме следното становище:  

І. По отношение на Доклада за ЕО: 

При прегледа на документацията са установени някои неточности, които 

е необходимо да бъдат прецизирани, както следва: 

 На стр. 81, т. 2.1.3. „Състояние на повърхностните води“, да се 

заличи като стратегически документ „Морска стратегия“, тъй като тя още не е 

разработена; 

 На стр. 81, т. 2.1.3. „Състояние на повърхностните води“, да се 

добави като стратегически документ Програма за изграждане на 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено 

 

 

Отразено 
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канализационни системи до 2015 г. 

 На стр. 90 „Води за питейно-битово водоснабдяване“ – 

необходимо е текстът да се прецизира предвид факта, че в него става дума за 

Пречиствателни станции за питейни води /ПСПВ/, а се използва абревиатурата 

ПСОВ – Пречиствателни станции за отпадъчни води; 

 На стр. 198 – в таблицата по точка 2.2. „Евентуално развитие на 

околната среда без прилагането на ОПИК 2014-2020 г.“, по отношение на 

аспектите състояние на повърхностните води и състояние на подземните 

води да се добави информация, свързана с пречистването на отпадъчните 

води; 

 На стр. 217, т. 2.4. от таблицата, „По-ефективно използване на 

водите, вкл. екоиновации, нови технологии в областта на водите и методи в 

областта на оценките на състоянието, мониторинга и управлението, 

пречистването на водите“, препоръчваме да се насърчава въвеждането на 

оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси;  

 

 

 

 На стр. 245, Инвестиционен приоритет 3.2. „Ресурсна 

ефективност“ – считаме, че е необходимо да се коригира заложената 

констатация, че „няма дейности, които биха оказали въздействие върху 

количеството и качеството на водите“, тъй като при повишаване на 

ефективността на използване на водите /например въвеждане на оборотен 

цикъл в предприятията/, ще се намали количеството на използваните води. 

 

 

Отразено 

 

 

 

Отразено 

 

 

 

Препоръката е приета.  

Ще бъде добавена 

дейност „въвеждане на 

оборотни цикли за 

използване на водите в 

производствените 

процеси“ в приоритетна 

ос 3, инвестиционен 

приоритет 3.2 „Ресурсна 

ефективност“.   
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ІІ. По отношение на мерките за наблюдение и контрол при 

прилагането на плана по отношение на околната среда и човешкото 

здраве: 

В т. 10 от Доклада за ЕО са предложени мерки за целите на 

наблюдение и контрол на въздействието на програмата върху околната среда и 

човешкото здраве. На основание чл. 20, ал. 8 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), съгласуваме 

предложените мерки, като отчитайки основната цел на ОПИК и 

приоритетните направления за подкрепа - технологично развитие и иновации, 

предприемачество и капацитет за растеж на малките и средни предприятия 

(МСП), енергийна и ресурсна ефективност, предлагаме, по отношение на 

мерките за наблюдение и контрол, свързани с намаляване на 

водопотреплението на подкрепените предприятия и намаляването на 

образуваните отпадъци, да се отчита допълнително и втори индикатор, 

обвързан с ресурсната ефективност на производствата (когато е приложимо), 

както следва: 

 

Мярка: Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия.  

Индикатори:  
1. Отношение на количества потребени води преди и след реализиране на 

проекта.  

2. Количества потребени води за производство на единица продукт 

Допълнителните 

индикатори са приети – 

отразени са в т. 10 на 

доклада за ЕО.  

Те ще бъдат включени и 

отчитани по 

процедурите, по които са 

приложими. 
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преди и след реализиране на проекта 
Източник на информация: Бенефициенти 

Приоритетна ос: 2 и 3 

Мярка: Намаляване на количеството образувани отпадъци, предвидени за 

депониране.  

Индикатори:  
1. Отношение на количествата генерирани отпадъци преди и след 

реализиране на проекта, m3/год. 

2. Количества генерирани отпадъци при производство на единица 

продукт преди и след реализиране на проекта. 
Източник на информация: Бенефициенти 

Приоритетна ос: 2 и 3 

 

ІІІ. Указания за последващите действия, които следва да се 

предприемат по процедурата по ЕО за ОПИК за програмен период 2014-

2020 г.: 

1. В доклада за екологична оценка следва да съобразите указаното 

с настоящото писмо и всички получени становища в резултат на 

консултациите по чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ЕО, в т.ч. в справката за 

резултатите от извършените консултации. 

2. След отразяване на бележките следва да внесете в МОСВ 

окомплектовано искане по смисъла на чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО, както 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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и да съгласувате предложените допълнителни индикатори по посочените 

мерки за наблюдение и контрол. Към искането следва да приложите и 

документ за платена такса по чл. 1, ал. 3 (500 лв.) от Тарифата за таксите, 

които се събират в системата на МОСВ. Таксата следва да заплатите по 

банков път по сметка: 

IBAN  BG35 BNBG 9661 3000 1387 01 

BIC  BNBGBGSD 

16.  Регионална инспекция по 

околната среда и водите – 

Варна, 

изх. № 04002625/9/ 

03.07.2014 г. 

Във връзка с писмо изх. № К-91-00-24/31.05.2014г. на Министъра на 

икономиката и енергетиката за провеждане на консултации по реда на чл. 20 

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004г., изм.), след преглед на 

гореописания доклад и на приложенията към него, Ви информираме, че 

нямаме забележки и/или предложения за допълване. 

Становището не съдържа 

бележки и препоръки за 

отразяване 

 

17.  Басейнова дирекция 

Западнобеломорски район – 

Благоевград, 

изх. № РД – 11-

111/01.07.2014г. 

Във връзка с Ваше писмо изх. № К-91-00-23/31.05.2014г. и представени 

за разглеждане доклад за Екологична оценка на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020г., Нетехническо 

резюме с Приложения и Проект на ОПИК 2014-2020г., и на основание чл.20, 

ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка 

на планове и програми, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – 

Благоевград изразява следното становище: 

1. В Доклада за Екологична оценка за компонент „Води“ са взети 

предвид направените препоръки и предложения от БДЗБР – 

 

 

 

 

 

 

 

Прието 
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Благоевград, изразени в Становище с изх. № РД-11-111/23.05.2014г.; 

2. Копие на същото е включено като Приложение към разглеждания 

доклад; 

3. Състоянието на водите (повърхностни и подземни) е подробно 

разгледано в т.2 на доклада за ЕО. Препоръчвам към т. 2.1.3. 

Състояние на повърхностните води за ЗБР да се добави и третата 

водосборна област, а именно р. Доспат. 

4. Анализът на съществуващите екологични проблеми при компонент 

„Води“ са съобразени с ПУРБ на ЗБР (2010-2015г.); 

5. 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. Съобразена е 

с екологичните рискове, свързани с евентуални бъдещи наводнения 

с оглед устойчивост на проектите по отношение на риск от 

наводнения като за целта бъде взета предвид разработената от 

БДЗБР - гр. Благоевград Предварителна оценка на риска от 

наводнения и определените райони със значителен потенциален 

риск от наводнения /РЗПРН/; 

6. Въздействието на ОПИК 2014-2020г. 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, респективно в 

Западнобеломорски район. 

Въз основа на гореизложеното, Басейнова дирекция Западнобеломорски 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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район-Благоевград изразява положително становище за доклад за Екологична 

оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

18.  Басейнова Дирекция за 

управление на водите 

Източнобеломорски район с 

център Пловдив, 

Изх. № РД-09-

175/02.07.2014г. 

Във връзка с Ваше писмо с Изх. № К-91-00-23/31.05.2014г. за 

провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и след запознаване 

с приложените Доклад за екологична оценка (ДЕО) и Нетехническо резюме 

към ДЕО, Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски 

район с център Пловдив (БДУВИБР-Пловдив) изразява следното становище: 

1. В Доклада за екологична оценка Оперативна програма „Иновации и 

конкурентноспособност 2014-2020г.“ са забелязани следните 

неточности: 

 На фиг. 2.1.3.4. Карта на райони с риск от наводнения в 

Източнобеломорски район на стр. 86  от Доклада погрешно са 

представени местоположения за потенциални бъдещи 

наводнения (вместо РЗПРН – райони със значителен 

потенциален риск от наводнения). 

 В табл. 2.1.4.1. Количествено състояние на пресните подземни 

води на стр. 96 от Доклада са представени разполагаеми 

ресурси, разрешено водовземане и свободни ресурси за 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено 

 

Използвани са данни, 

които са налични към 

момента на изготвяне на 

ДЕО. Източник на 

информацията: МОСВ-

Национален доклад за 
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Актуалните данни за 2013 година са както следва: разполагаем 

ресурс – 55 726 л/сек; разрешено водовземане – 17 165 л/сек; 

свободни ресурси 38 561 л/сек. 

2. В Доклада за екологична оценка Оперативна програма „ Иновации и 

конкурентноспособност 2014-2020г.“ по Приоритетна ос 1: 

„Технологично развитие и иновации“ да бъде предвидено: 

 За сектор води да се изготви оценка за състоянието и 

способността на действащите Пречиствателни станции за 

отпадъчни води (ПСОВ) за очистване на отпадъчните води от 

производствената дейност на предприятията по отношение на 

специфичните замърсители и приоритетни вещества. 

 Да се подпомагат пилотни модели за изчисляване на 

оптималните индивидуални емисионни ограничения на 

индустриалните точкови източници на заустване на пречистени 

отпадъчни води и методики за извършване на материален баланс 

при заустването на отпадъчни води в повърхностни водни 

обекти. 

 Да се подпомагат пилотни проекти в областта на методите за 

ефективно пречистване на производствени отпадъчни води 

замърсени със специфични замърсители и приоритетни вещества 

за постигане на съответсвие със стандартите за качество на 

околната среда за компонент води. 

3. В Доклада за екологична оценка Оперативна програма „Иновации и 

конкурентноспособност 2014-2020г.“ по Приоритетна ос 2: „ 

състоянието и 

опазването на околната 

среда 2013. Данните за 

2013 г. не променят 

оценките и изводите 

направени в ДЕО 

Препоръките се отнасят 

не за доклада за ЕО, а за 

проекта на програмата, 

който е изготвен от 

Тематична работна 

група, като по време на 

изготвянето са правени 

анализи и оценки, на 

база на които са 

определени допустимите 

дейности, в т.ч. 

демаркацията с 

останалите оперативни 

програми. Разпределен е 

и финансовият ресурс по 

приоритетните оси, като 

не е била обоснована 

необходимост от 
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Енергийна и ресурсна ефективност“ да бъде предвидено: 

 Във връзка с разработване на проекти, свързани с използването 

н водни ресурси и производство на енергия от води в Доклада 

следва да се разгледа необходимостта от съгласуването им с 

Басейновите дирекции за управление на водите относно тяхната 

допустимост спрямо Плановете за управление на речните  

басейни, Плановете за управление на риска от наводнения и 

Закона за водите. 

 

включване на исканите 

от БД дейности. 

Съгласуването с БД на 

дейностите, свързани с 

използването на водни 

ресурси и производство 

на енергия от води е 

законово изискване, 

което всеки бенефициент 

е длъжен да изпълни по 

реда на Закона за водите 

и подзаконовата 

нормативна уредба към 

него. 

 

 

„ПРОЕКТ BG161PO003-5.0.01-0003 „ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 

2007-2013 Г.” СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 

2007-2013, (ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”), СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.” 
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