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Политиките по околна среда и изменение на климата – първи стъпки

�� ПроведениПроведени консултацииконсултации сс бенефициентитебенефициентите нана настоящатанастоящата оперативнаоперативна

програмапрограма попо предварителнитепредварителните вариантиварианти нана насокитенасоките заза интегриранеинтегриране нана

политикитеполитиките попо околнаоколна средасреда ии изменениеизменение нана климатаклимата;;

�� ПолучениПолучени редицаредица предложенияпредложения заза финансиранефинансиране нана различниразлични дейностидейности, , 

коитокоито иматимат значениезначение попо отношениеотношение нана опазванетоопазването нана околнатаоколната средасреда ии

климатаклимата;;

�� МТИТСМТИТС ее участвалоучаствало въввъв всичкивсички срещисрещи попо темататемата сс МОСВМОСВ;;

�� РаботатаРаботата попо темататемата ее значителнозначително улесненаулеснена отот анализаанализа, , изготвенизготвен попо

проектпроект ““ ИзработванеИзработване нана ГенераленГенерален планплан заза мониторингмониторинг нана околнатаоколната

средасреда””. . 



ГенераленГенерален планплан заза мониторингмониторинг нана околнатаоколната средасреда ((ГПМОСГПМОС))

�� ОсновнатаОсновната целцел нана ГПМОСГПМОС ее подпомаганеподпомагане нана цялостнотоцялостното управлениеуправление
нана ОПТОПТ 20072007--2013 2013 гг., ., осигуряванеосигуряване нана информацияинформация заза подобряванеподобряване нана
нейнотонейното изпълнениеизпълнение ии изпълнениетоизпълнението нана ““ОбщОбщ генераленгенерален планплан заза
транспортатранспорта”” ((ОГПТОГПТ) ) попо отношениеотношение нана аспектитеаспектите, , свързанисвързани сс опазванеопазване
нана околнатаоколната средасреда..

�� СпецифичнитеСпецифичните целицели нана ГПМОСГПМОС саса::
►► ДаДа сесе изпълнятизпълнят изискваниятаизискванията относноотносно наблюдениетонаблюдението ии контролаконтрола нана

въздействиетовъздействието върхувърху околнатаоколната средасреда припри прилаганетоприлагането нана ОПТОПТ ии ОГПТОГПТ, , 
съгласносъгласно СтановищаСтановища попо ЕОЕО №№ 22--1/2007 1/2007 гг. . ии 11--11--/2010 /2010 гг., ., сс коитокоито саса
съгласуванисъгласувани програматапрограмата ии планаплана;;

►► УстановяванеУстановяване, , предотвратяванепредотвратяване, , намаляваненамаляване илиили възможновъзможно найнай--пълнопълно
отстраняванеотстраняване нана неблагоприятнинеблагоприятни последствияпоследствия припри изпълнениетоизпълнението нана
ОПТОПТ ии ОГПТОГПТ върхувърху околнатаоколната средасреда, , населениетонаселението ии човешкоточовешкото здравездраве;;

►► ПрепоръкиПрепоръки заза опазванеопазване нана околнатаоколната средасреда, , коитокоито дада сесе взематвземат предвидпредвид
заза следващияследващия програменпрограмен периодпериод 20142014--2020 2020 гг..

�� ЛинкЛинк нана ГПМОСГПМОС: : httphttp://optransport.bg/://optransport.bg/pagepage..phpphp?c=76&d=830?c=76&d=830



ПрепоръкиПрепоръки нана базабаза ГенераленГенерален планплан заза мониторингмониторинг нана околнатаоколната средасреда

((ГПМОСГПМОС))

�� ПриПри изготвянеизготвяне нана екологичнатаекологичната оценкаоценка нана ОПОП „„ТранспортТранспорт ии транспортнатранспортна
инфраструктураинфраструктура”” 2014 2014 -- 2020 2020 гг. . ее необходимонеобходимо дада сесе предприематпредприемат стъпкистъпки
къмкъм постиганетопостигането нана::

–– попо--добрадобра координациякоординация нана дейноститедейностите междумежду компетентнитекомпетентните органиоргани попо околнаоколна
средасреда ((МОСВМОСВ) ) ии институциитеинституциите, , коитокоито изготвятизготвят ОПТТИОПТТИ;;

–– извършванеизвършване нана ЕОЕО нана възможновъзможно найнай--раненранен етапетап паралелнопаралелно сс процесапроцеса нана
планиранепланиране ((екологичнатаекологичната оценкаоценка следваследва дада сесе извършиизвърши катокато частчаст отот
предварителнатапредварителната ((exex--anteante) ) оценкаоценка нана ОПТТИОПТТИ илиили паралелнопаралелно ии координиранокоординирано
сс предварителнатапредварителната оценкаоценка нана ОПТТИОПТТИ););

–– дада сесе предвидипредвиди ии съобразисъобрази отот УОУО, , чече заза разликаразлика отот процедуратапроцедурата попо ЕОЕО, , 
проведенапроведена заза действащатадействащата къмкъм моментамомента ОПТОПТ, , заза ОПТТИОПТТИ заза периодапериода 2014 2014 --
2020 2020 гг. . чрезчрез процедуратапроцедурата попо ЕОЕО щеще бъдебъде проведенапроведена ии процедурапроцедура попо оценкаоценка
заза съвместимостсъвместимост сс предметапредмета ии целитецелите нана опазванеопазване нана защитенитезащитените зонизони отот
екологичнатаекологичната мрежамрежа „„НатураНатура 20002000””;;

�� ОпределянетоОпределянето нана подходящиподходящи меркимерки заза предотвратяванепредотвратяване ии ограничаванеограничаване
нана въздействиетовъздействието върхувърху околнатаоколната средасреда ии човешкоточовешкото здравездраве, , съобразносъобразно
спецификатаспецификата нана ОПТТИОПТТИ; ; 

�� ДефиниранеДефиниране нана целесъобразницелесъобразни ии измеримиизмерими индикаторииндикатори вв ЕОЕО нана ОПОП
„„ТранспортТранспорт ии транспортнатранспортна инфраструктураинфраструктура”” ((ОПТТИОПТТИ));;

�� НаНа възможновъзможно найнай--раненранен етапетап нана изготвянеизготвяне нана ОПТТИОПТТИ 20142014 -- 2020 2020 гг.. дада сесе
предвидипредвиди извършванетоизвършването нана мониторингмониторинг нана въздействиетовъздействието нана ОПТТИОПТТИ
върхувърху околнатаоколната средасреда;;



ИнтервенцииИнтервенции, , засягащизасягащи бъдещатабъдещата ОПОП ““ ТранспортТранспорт ии транспортнатранспортна

инфраструктураинфраструктура”” ((ОПТТИОПТТИ))

�� РазвитиеРазвитие нана железопътнатажелезопътната системасистема ((железопътнатажелезопътната TENTEN--TT
мрежамрежа)) къмкъм тт. . 4.1. 4.1. ИзпълнениеИзпълнение нана меркимерки заза подобряванеподобряване нана

качествотокачеството нана атмосфернияатмосферния въздухвъздух отот тт.4. .4. НеобходимиНеобходими интервенцииинтервенции заза

действиядействия попо климатаклимата: : подобряванеподобряване качествотокачеството нана въздухавъздуха ии

намаляваненамаляване нана емисиитеемисиите нана парниковипарникови газовегазове –– посоченипосочени саса ии меркитемерките

заза развитиеразвитие нана метротометрото вв гргр. . СофияСофия;;

�� МеркиМерки заза разработкаразработка ии прилаганеприлагане нана секторнисекторни стратегическистратегически
документидокументи ((стратегиистратегии, , плановепланове, , програмипрограми, , методологииметодологии, , дрдр..)) заза
планиранепланиране нана политикатаполитиката вв секторсектор „„околнаоколна средасреда””, , вклвкл. . ии заза
дейностидейности заза климатаклимата къмкъм тт.6. .6. НеобходимиНеобходими интервенцииинтервенции заза укрепванеукрепване

нана капацитеткапацитет ии заза техническатехническа помощпомощ–– ОПТТИОПТТИ ее посоченапосочена попо

компетентносткомпетентност, , споредспоред документитедокументите, , необходиминеобходими заза разработванеразработване..



ОсновниОсновни изводиизводи ии предложенияпредложения, , възвъз основаоснова нана анализаанализа нана „„НасокиНасоки заза

интегриранеинтегриране нана политикатаполитиката попо околнаоколна средасреда ии политикатаполитиката попо изменениеизменение нана

климатаклимата въввъв фондоветефондовете заза КПКП, , ОСОС ПиПи ОПРОПР заза периодапериода 20142014--2020 2020 гг..””

�� ОтОт ПриложениеПриложение II нана НасокитеНасоките сесе виждавижда, , чече заза ОПТТИОПТТИ ее

разпределенаразпределена еднаедна конкретнаконкретна интервенцияинтервенция, , представляващапредставляваща

конкретенконкретен инвестиционенинвестиционен проектпроект -- заза развитиеразвитие нана железопътнияжелезопътния

транспорттранспорт, , ии попо--конкретноконкретно метротометрото нана гргр. . СофияСофия ии еднаедна общаобща

интервенцияинтервенция, , представляващапредставляваща административнаадминистративна мяркамярка ––

разработванеразработване нана секторнисекторни стратегическистратегически документидокументи. . ВВ сравнениесравнение сс

разпределениеторазпределението нана интервенциитеинтервенциите попо ПОСПОС ии ПИКПИК вв другитедругите ОПОП, , 

ОПТТИОПТТИ интегрираинтегрира вв найнай--нисканиска степенстепен тезитези политикиполитики. . 



Основни изводи и предложения, въз основа на анализа на ОП “Транспорт и
транспортна инфраструктура” (ОПТТ)

�� ПредвижданиятаПредвижданията нана ОПТТИОПТТИ заза развитиеразвитие нана метротометрото вв гргр. . СофияСофия попо
ПриоритетнаПриоритетна осос 3 3 съответствасъответства ии включвавключва интервенцияинтервенция 4.1.3. 4.1.3. отот
НасокитеНасоките, , насоченанасочена къмкъм подобряванеподобряване нана качествотокачеството нана
атмосфернияатмосферния въздухвъздух;;

�� ДейностиДейности, , съответстващисъответстващи нана интервенцияинтервенция 6.3. 6.3. отот НасокитеНасоките, , саса
предвиденипредвидени попо ПриоритетнаПриоритетна осос 5 5 ТехническаТехническа помощпомощ;;

�� ЕдинственоЕдинствено попо приоритетнаприоритетна осос 4, 4, подприоритетподприоритет 1 1 „„ВъвежданеВъвеждане нана
модернимодерни системисистеми заза управлениеуправление нана трафикатрафика”” ии подприоритетподприоритет 3 3 
„„ДоставкаДоставка нана специализираниспециализирани корабикораби”” сесе предвиждапредвижда
инвестиционенинвестиционен приоритетприоритет „„РазвитиеРазвитие нана екологичниекологични ии нискониско--
въглероднивъглеродни транспортнитранспортни системисистеми ии насърчаваненасърчаване нана устойчиватаустойчивата
градскаградска мобилностмобилност, , включителновключително реченречен ии морскиморски транспорттранспорт, , 
пристанищатапристанищата ии мултимодалнитемултимодалните връзкивръзки””, , койтокойто ее прякопряко насоченнасочен
къмкъм интегриранеинтегриране нана ПИКПИК, , ноно нене съдържасъдържа конкретниконкретни дейностидейности ии
допустимидопустими заза финансиранефинансиране проектипроекти заза нискониско--въглероднивъглеродни
транспортнитранспортни системисистеми;;



ОсновниОсновни изводиизводи ии предложенияпредложения, , възвъз основаоснова нана анализаанализа нана предложениятапредложенията, , 
направенинаправени отот бенефициентитебенефициентите нана ОПТТИОПТТИ

�� НасокитеНасоките нене предвиждатпредвиждат конкретниконкретни интервенцииинтервенции заза частчаст отот
установенитеустановените проблемипроблеми, , свързанисвързани сс опазванетоопазването нана околнатаоколната средасреда, , 
вв компетенциитекомпетенциите нана конкретниконкретни бенефициентибенефициенти –– напримернапример
управлениетоуправлението нана отпадъциотпадъци отот корабоплавателнакорабоплавателна дейностдейност, , 
третиранетотретирането нана излезлиизлезли отот експлоатацияексплоатация стоманобетоновистоманобетонови
траверситраверси;;

�� СамоСамо частчаст отот бенефициентитебенефициентите саса описалиописали основниосновни проблемипроблеми попо
отношениеотношение нана опазванетоопазването нана околнатаоколната средасреда ии саса предложилипредложили
начининачини заза разрешаванеторазрешаването имим чрезчрез проектипроекти, , коитокоито дада бъдатбъдат
финансиранифинансирани попо бъдещитебъдещите ОПОП заза периодапериода 20142014--2020 2020 гг.;.;

�� ОтОт направенитенаправените предложенияпредложения нене можеможе дада сесе добиедобие яснаясна ии цялостнацялостна
представапредстава заза същносттасъщността ии характерахарактера нана всичкивсички проблемипроблеми попо
отношениеотношение нана екологичнитеекологичните изискванияизисквания, , коитокоито срещатсрещат
бенефициентитебенефициентите припри изпълнениеизпълнение нана проектипроекти попо ОПТОПТ..



ОбобщениОбобщени изводиизводи нана базабаза извършенияизвършения анализанализ

�� ИнтервенциитеИнтервенциите вв НасокитеНасоките, , разпределениразпределени заза ОПТТИОПТТИ, , саса самосамо 2, 2, катокато
ии дветедвете саса предвиденипредвидени съгласносъгласно изготвенияизготвения проектпроект нана ОПТТИОПТТИ; ; 

�� ПредложениятаПредложенията нана бенефициентитебенефициентите заза меркимерки заза интегриранеинтегриране нана ПОСПОС
ии ПИКПИК саса формулираниформулирани самосамо нана базабаза нана конкретнитеконкретните интервенцииинтервенции, , 
посоченипосочени вв ПриложениеПриложение II нана НасокитеНасоките ((нене сесе отчитатотчитат всичкивсички
трудноститрудности ии проблемипроблеми, , коитокоито бенефициентитебенефициентите срещатсрещат попо отношениеотношение
нана опазванетоопазването нана околнатаоколната средасреда)); ; 

�� ПОСПОС ии ПИКПИК следваследва дада сесе отнасятотнасят ии заза секторисектори вв транспортнататранспортната
системасистема, , коитокоито нене сесе подпомагатподпомагат отот СКФСКФ –– авиацияавиация, , автобусенавтобусен
транспорттранспорт. . 

�� НеобходимостНеобходимост отот подпомаганеподпомагане нана разработванеразработване нана стратегиистратегии заза ПОСПОС
ии ПИКПИК ии дългосрочнодългосрочно обучениеобучение ии заза секторисектори, , коитокоито нене сесе подпомагатподпомагат
прякопряко отот СКФСКФ –– авиацияавиация, , автобусенавтобусен транспорттранспорт..

�� ПОСПОС ии ПИКПИК щеще бъдатбъдат съобразенисъобразени припри изготвянетоизготвянето нана мултимулти--
критериалниякритериалния анализанализ заза подборподбор нана проектипроекти вв бъдещатабъдещата ОПТТИОПТТИ, , 
кактокакто ии припри предварителнатапредварителната оценкаоценка нана програматапрограмата



БлагодаряБлагодаря, , ВиВи заза вниманиетовниманието


