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МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Докладът за екологична оценка (ДЕО) на Програма за морско дело, рибарство и

аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. е изготвен в съответствие с глава шеста на Закона за

опазване на околната среда (ЗООС), Наредбата за условията и реда за извършване на

екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и приложимите други

нормативни актове.

Основните цели на ДЕО са насочени към интегриране на екологичните съображения в

проекта на ПМДРА 2021-2027 г. в процеса на нейното изготвяне, чрез:

o анализ на текущото състояние и проблеми на околната среда, в т.ч. по отношение на

човешкото здраве при обвързването им с предмета на ПМДРА 2021-2027 г.;

o оценка на евентуалните въздействия, в т.ч. значителни, върху околната среда и

здравето на хората в резултат на предвижданията на проекта на ПМДРА 2021-2027 г., като въз

основа на това се мотивира изборът на най-благоприятната за околната среда и здравето на

хората алтернатива за реализирането на програмата;

o предлагане на мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно

компенсиране на неблагоприятните последици и на мерки за наблюдение и контрол на

въздействието върху околната среда и човешкото здраве при изпълнението на ПМДРА 2021-

2027 г.

Същност и цели на Доклада за 
екологична оценка (ДЕО)



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

o Описание на основните цели на ПМДРА 2021-2027 г. и връзката й с други планове и

програми;

o Анализ на съществуващото състояние на околната среда;

o Прогноза за развитие на аспектите на околната среда, в т.ч. човешкото здраве, без

прилагане на ПМДРА 2021-2027 г. (равносилно на „нулева“ алтернатива);

o Характеристика на териториите, които вероятно ще бъдат значително засегнати от

ПМДРА 2021-2027 г. ;

o Анализ на съществуващите екологични проблеми и връзката им с ПМДРА 2021-2027 г. ;

o Цели по опазване на околната среда и начин на взимането им предвид в ПМДРА 2021-

2027 г. ;

o Вероятни значителни въздействия на ПМДРА 2021-2027 г. върху околната среда и

здравето на хората;

o Предложение за мерки за ограничаване на отрицателните въздействия от ПМДРА 2021-

2027 г. върху околната среда и човешкото здраве и мерки по наблюдение и контрол;

o Оценка на алтернативите на ПМДРА 2021-2027 г. и мотивиране на избраната

алтернатива;

o Методи за извършване на ЕО, източници на информация, срещнати трудности;

o Справка за резултатите от консултациите по заданието и по доклада за ЕО;

o Заключение.

Обхват на ДЕО



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

През програмен период 2021-2027 г ПМДРА ще изпълнява две от целите на

политиката на ЕК (ЦП):

• ЦП 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив

енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване

към изменението на климата и превенция и управление на риска“ и

• ЦП 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и

интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на

местните инициативи“.

Цели на ПМДРА 2021-2027 г. и връзка с 
други планове и програми (1)



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

С оглед да изпълни целите на политиката на ЕК, УО на ПМДРА (Министерство на

земеделието) ще предоставя подкрепа за дейности по всеки един приоритет от ЕФМДРА:

• Приоритет 1: „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните

биологични ресурси”;

• Приоритет 2: „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на

преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури“;

• Приоритет 3: „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните,

островните, вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите,

занимаващи се с рибарство и аквакултури “;

• Приоритет 4: „ Укрепване на международното управление на океаните и създаване на

предпоставки за безопасността, сигурността и чистотата и устойчивото стопанисване на

моретата и океаните “.

Анализирани са планове, стратегии и програми на международно, европейско,

национално, регионално и местно ниво, които имат връзка с ПМДРА 2021-2027 г., с оглед

съобразяване с тези документи и недопускане на противоречия.

Цели на ПМДРА 2021-2027 г. и връзка с 
други планове и програми (2)



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

В ДЕО е оценено текущото състояние на околната среда. Резултатите от оценката показват:

o Климатичните елементи валежи, температура и изпарение пряко влияят върху речния отток,

което се отразява върху сектор „Рибарство“. Основните дейности в сектора – риболов и производство

на аквакултури се характеризират с ясно изразена зависимост от сезоните. Различните прогнозни

сценарии за климатични промени оказват влияние в различна степен, но във всички случаи това влияние

се оценява като неблагоприятно. Единно е становището, че страната попада в зона на засушаване.

Намалява общото количество на валежите и речният отток, което е особено чувствително изразено в

Черноморския район.

o Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния

въздух в страната и процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ10 над

допустимите норми е много висок – 78.6 % от 3.3 млн. население, живеещо в населени места, в които се

контролира този замърсител. Съгласно анализа може да се заключи, че дейностите в сектор

„Рибарство“ не са значим източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Анализ на текущото състояние 
на околната среда (1)



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

o Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2016-2021 г. показват, че

близо една трета от всички повърхностни водни обекти (297 от общо 955 - 31%) отговарят на

набелязаната цел "добър екологичен статус на водните тела". Въпреки това съществуват

значителни разлики, вариращи между 41% в Дунавски речен басейн и едва 5% в Черноморски

район. На национално равнище 34% от повърхностните водни тела имат добро химично

състояние.

o Доколкото не са регистрирани необичайни климатични събития, водещи до значителна и

трайна промяна на качествата на водите в традиционните зони на риболов и морски аквакултури,

то не може да се очаква и изразено влияние на тези фактори върху текущите дейности, свързани

с риболова и морското дело. ПМДРА 2021-2027 г. предвижда инвестиции в човешкия капитал,

свързани с разпространение на научни знания сред операторите в риболова за по-добро

разбиране на ефектите от изменението на климата върху управлението на риболова (напр. по

отношение на въздействието на миграцията на рибните запаси и инвазивните видове).

Анализ на текущото състояние 
на околната среда (2)
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o До момента няма данни, които да сочат, че сектор „Рибарство“ оказва значително влияние върху

състоянието на подземните води на територията на страната.

o В по-голямата си част състоянието на зоните за защита на водите, предназначени за питейно-

битово водоснабдяване, е оценено като добро. Влиянието на рибарството и аквакултурите върху тези

зони е нормативно ограничено.

o През 2020 г. качеството на водите за къпане в цялата страна е „отлично“ и „добро“. Сектор

„Рибарство“ не представлява значима заплаха за състоянието им. По-скоро би могъл да бъде

потенциален източник на замърсяване на водите – когато в близост до зоната за къпане има

лодкостоянки (в резултат на преработка на улова във връзка с неговото прибиране - отделяне на

отпадъчни води и органични замърсители).

o Предвид, че обектите на сектор „Рибарство“ са обикновено в непосредствена близост до водни

обекти, следва инвестициите в сектора да са съобразени с риска от наводнения и да се предприемат

мерки, в съответствие и с актуалните, действащи по време на инвестициите ПУРН.

Анализ на текущото състояние 
на околната среда (3)
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o В последните години климатичните изменения придобиват все по-голямо влияние върху

геоложките процеси и явления. Периодите на продължително засушаване, интензивните валежи,

високите прииждащи вълни в много случаи водят до силна проява на ерозионни процеси по

речните брегове, морския бряг и бреговете на водохранилищата, развитие и удълбочаване на

овражната мрежа. Тези ерозионни процеси често са предпоставка за формиране на свлачища по

склоновете и нанасяне на чувствителни щети.

o Почвите в страната са в добро екологично състояние по отношение на замърсяването с

тежки метали и металоиди, както и по отношение на запасеността с биогенни

елементи/органично вещество.

o В периода 2009 – 2019 г. се наблюдава трайна тенденция към увеличаване или запазване на

площите, заети с обработваеми земи и намаляване на необработваемите земи. В сравнение с

предходната година, обработваемите земи намаляват незначително - с 0.1%.

Анализ на текущото състояние 
на околната среда (4)
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o Екологичните проблеми на ландшафта в обхвата на Черноморския район са - голямото

разрастване през втората половина на ХХ в. на индустриалните зони по крайбрежието;

презастрояването; замърсяване с плаващи по водната повърхност отпадъци; промяна в цвета на

морската вода (цъфтеж на водата), вследствие на замърсяване и последваща антропогенна

еутрофикация.

o Защитените зони включват общо 282 135 ha морски пространства, или 6,9% от общата им

площ. От защитените зони в морските пространства преобладават тези по Директивата за

местообитанията с площ от 247 687 ha. По черноморското крайбрежие са обявени 19 защитени

зони по Директива 2009/147 за опазване на дивите птици. Общата площ на ЗЗ възлиза на 416 536,86

ha.

o Необходими са инвестиции за дълготрайни материални активи в сектора, с оглед въвеждане

на иновации, ресурсна ефективност, обновяване.

Анализ на текущото състояние 
на околната среда (5)
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o България разполага със завидно богатство от културно-исторически паметници. 167 от

регистрираните паметници на културата са със световно значение. Страната ни е включена в

индикативния списък на ЮНЕСКО с 14 исторически, 7 културни и 2 природни обекта. Налице са

екологични проблеми, касаещи подводното културно наследство, които са причинили частичното

или пълното унищожаване на редица археологически паметници в миналото, а днес продължават

да са реална заплаха.

o По отношение на вредните физични фактори - в разглежданата крайбрежна зона съществен

екологичен проблем предизвиква автомобилният транспорт, който е най-значим източник на шум

с наднормено въздействие върху значителна част от населението по черноморското крайбрежие

(основно градовете Варна и Бургас).

Анализ на текущото състояние 
на околната среда (6)
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Оценките на състава на отпадъците от бреговете в различните морски региони, показват, че

синтетичните материали имат най-голям дял в общото замърсяване с отпадъци. Корабоплаването

е смятано за основен източник на отпадъци и най- важният източник на морски отпадъци от

базирани в морето дейности.

Планирането и проектирането на обекти, в т.ч. разширение и модернизация на

съществуващи такива в изпълнение на програмата следва да съобразява съществуващите

предприятия с нисък и висок рисков потенциал от възникване на голяма авария с опасни химични

вещества.

По отношение на населението и здравния статус на населението - тенденциите по основните

демографски показатели се запазват в последните години, като се наблюдава прогресивно

намаляване на населението, застаряване на населението, ниска раждаемост, висока смъртност и

отрицателен естествен прираст, ниска продължителност на живота. Водещите причини за

умирания се запазват както през последните години - болести на органите на кръвообращението

и новообразувания.

Анализ на текущото състояние 
на околната среда (7)
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o Анализът на избора на „нулевата алтернатива“ или отказът

от прилагането на ПМДРА 2021-2027 г. показва:

o Неблагоприятно развитие и/или пропуснати ползи се

очакват по отношение на климата и климатичните изменения,

повърхностните води, биологичното разнообразие,

материални активи, отпадъци и население и човешко здраве.

o Без промяна (с неутрално въздействие, запазване на

тенденциите) се очаква да е развитието по отношение на

останалите компоненти и фактори на средата.

Развитие на аспектите на околната среда 
при «нулева алтернатива»
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o ПМДРА 2021-2027 г. не определя конкретни територии за реализиране на

предвидените дейности, но засегнати от инвестициите ще бъдат основно райони от

страната, в които се извършват и има потенциал да бъдат развити дейности по морско

дело, рибарство и аквакултури –Черноморско крайбрежие, р. Дунав и вътрешни

водоеми, и в съответствие с подхода на предпазливостта като потенциално засегнати

се разглеждат всички такива райони на територията на страната.

o Конкретни потенциално засегнати от инвестициите територии са обособените

чрез подхода ВОМР местни инициативни рибарски групи (МИРГ).

o Анализът посочва принципни възможности за засягане на компоненти и фактори

на средата в разглежданата територия, които са регулируеми с подходящи мерки.

o Извършен е анализ и съгласно Техническите насоки на Европейска комисия за

интегриране на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента

за Механизма за възстановяване и устойчивост, съгласно който не се очаква

нанасянето на значителни вреди в резултат на ПМДРА 2021-2027 г..

Характеристика на околната среда за територии, 
които вероятно ще бъдат значително засегнати 

с реализацията на ПМДРА 2021-2027 г.
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o Екологичните проблеми, свързани със сектор „Рибарство“ имат две страни и посоки на

проявление:

o Екологични проблеми, произтичащи от развитието на сектора (свързват се със

следните компоненти и фактори: Води, Биологично разнообразие, Материални активи,

Отпадъци, Здраво-хигиенни аспекти).

o Дейностите по програмата, в съответствие с приоритетите и специфичните цели,

са с висока степен на екологична насоченост, поради което, при правилното им,

законосъобразно изпълнение, не се очаква задълбочаване на съществуващите и/или

възникване на нови екологични проблеми в резултат на развитието на сектор

„Рибарство“.

o Екологични проблеми, създаващи ограничения за/лимитиращи развитието на сектора

(Климат и изменение на климата; Води).

o За справяне с установените лимитиращи развитието на сектора екологични

проблеми, ПМДРА 2021-2027 г. предвижда дейности за диверсификация на дейностите, с цел

ограничаване лимитиращото действие на сезонността, въвеждане на иновации за

повишаване на ресурсната и енергийна ефективност.

Съществуващи екологични проблеми
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o Проектът на ПМДРА 2021-2027 г. съобразява относимите цели по

опазване на околната среда на международно и национално ниво.

o ПМДРА 2021-2027 г. интегрира цели, свързани с ограничаване на

изменението на климата, кръгова икономика, опазване на водите и

биоразнообразието, отпадъците, въздуха, опазване на човешкото

здраве и осигуряване на добро качество на живот.

Цели по опазване на околната среда 
и начин, по който са взети предвид 

в проекта на ПМДРА 2021-2027 г.
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o Оценката, в съответствие с нивото на подробност на ПМДРА

2021-2027 г., е направена на стратегическо ниво (приоритети и

специфични цели) и на ниво „дейности“.

o Оценка на въздействието на приоритетите и специфичните цели

в проекта на ПМДРА 2021-2027 г.:

Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (1)

Приоритет 1: „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването 

на водните биологични ресурси”

Обобщение за въздействието: Приоритет 1 не води до отрицателни

въздействия. Свързан е с дългосрочни преки и непреки положителни

въздействия за повечето компоненти и фактори на средата. За

останалите компоненти и фактори не се очаква въздействие.



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (1)

СЦ 1.1: Укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви

риболовни дейности

Обобщение за въздействието: Аналогично на въздействието на Приоритет 1

СЦ 1.2: Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на 

CO2

Обобщение за въздействието: Въздействието на СЦ 1.2. е положително за повечето

компоненти и фактори на средата. За останалите компоненти и фактори не се очаква

въздействие. Не се очакват отрицателни въздействия от изпълнение на

специфичната цел.

СЦ 1.3: Насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към възможностите 

за риболов и допринасяне за постигането на справедлив жизнен стандарт в случай на 

дадено временно преустановяване на риболовните дейности

Обобщение за въздействието: Въздействието е положително за повечето 

компоненти и фактори на средата. Не се очакват отрицателни въздействия. 

СЦ 1.4: Насърчаване на ефективен контрол в областта на рибарството и на 

надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието

Обобщение за въздействието: Очаква се положително въздействие за компонентите,

имащи отношение към специфичната цел, като за останалите компоненти не се

очаква въздействие. Реализирането на СЦ 1.4 не е свързано с отрицателни

въздействия.



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (2)

СЦ 1.5: : Допринасяне за защитата  и възстановяването на водното биологично 

разнообразие и водните екосистеми

Обобщение за въздействието: Очаква се положително въздействие за компонентите,

имащи отношение към специфичната цел, като за останалите компоненти не се

очаква въздействие. Реализирането на СЦ 1.5 не е свързано с отрицателни

въздействия.

Приоритет 2: „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с 

аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара  на продукти от 

риболов и аквакултури“

Обобщение за въздействието: За повечето аспекти на средата въздействието е

положително. Не се очаква отрицателно въздействие.

СЦ 2.1: Насърчаване на устойчиви и икономически жизнеспособни дейности, 

свързани с аквакултурите, в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013

Обобщение за въздействието: Очаква се положително въздействие за повечето

компоненти и фактори на средата, без отрицателни въздействия.

СЦ 2.2: Насърчаване на предлагането на пазара, качеството на продуктите и 

добавената стойност на продуктите от риболов и аквакутури, както и 

преработването на тези продукти.

Обобщение за въздействието: Очаква се положително въздействие за повечето

компоненти и фактори на средата, без отрицателни въздействия.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (3)

Приоритет 3: „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в 

крайбрежните, островните, вътрешните райони и насърчаване на развитието на 

общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“

Обобщение за въздействието: 

Повечето въздействия са положителни, като риск от отрицателно въздействие е

възможен за елементите на биологичното разнообразие, защитените зони и

територии, при несъобразяване на дейностите с наличието им, както и за водни тела

– при несъобразяване на дейностите с параметрите, капацитета и особеностите на

водното тяло.

СЦ 3.1: Интервенции, които допринасят за осигуряването на условия за 

устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и за 

насърчаването на устойчивото развитие на общностите, занимаващи се с рибарство 

и аквакултури

Обобщение за въздействието: Аналогично на въздействието на Приоритет 3.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (4)

Приоритет 4: „Повишаване на ефективността на международното управление 

на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и 

устойчивото стопанисване на моретата и океаните“

Обобщение за въздействието: Значително положително въздействие, в сравнение с

въздействието на текущото състояние на моретата и океаните. Не се очакват

отрицателни въздействия.

СЦ 4.1: Укрепване на международното управление на океаните и създаване на 

предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване 

на моретата и океаните

Обобщение за въздействието: Положително въздействие, в сравнение с

въздействието на текущото състояние на моретата и океаните. Не се очакват

отрицателни въздействия.

Приоритет : „Техническа помощ“

Очаква се косвено положително въздействие от реализацията на Приоритет

Техническа помощ върху околната среда, в т.ч. човешкото здраве като цяло, предвид

че същият цели гарантиране на доброто изпълнение на програмата.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (5)

o Оценка на въздействието на предвидените дейности в

проекта на ПМДРА 2021-2027 г.

o Дейности по Приоритет 1

- Подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните

борси, местата на разтоварване и покритите лодкостоянки, с цел да се улесни

разтоварването и съхранението на нежелания улов

Обобщение за въздействието: Дейността въздейства различно на двата етапа от

нейната реализация – строителство и експлоатация.

Строителният етап е свързан с незначително, временно, за повечето компоненти и

фактори напълно обратимо въздействие, характерно за всеки един строителен

обект.

Етапът на експлоатация е свързан като цяло с положително въздействие върху

компонентите и факторите на средата, при съобразяване на най-близките

чувствителни територии и обекти, в т.ч. зони за защита на водите, риск от

наводнения, свлачищни и срутищни процеси, зони и обекти, подлежащи на здравна

защита.

Реализирането на дейностите следва да се предхожда от изискуемите по нормативна

уредба процедури по ОВОС/ЕО по реда на глава шеста на ЗООС и ОС съгласно чл.31 на

ЗБР.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (6)

Подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в 

риболова

Обобщение за въздействието: За повечето компоненти на околната среда

въздействието е положително, за останалите компоненти не се очаква въздействие.

Не се очакват отрицателни въздействия от дейността.

Подмяна или обновяване на основен или допълнителен двигател

Обобщение за въздействието: За повечето компоненти и фактори въздействието е

положително, за останалите не се очаква въздействие. Не се очакват отрицателни

въздействия от дейността.

Компенсации за окончателно преустановяване на риболовни дейности

Обобщение за въздействието: За повечето компоненти и фактори въздействието е

положително, за останалите не се очаква въздействие. Не се очакват отрицателни

въздействия от дейността.

Компенсации за временно преустановяване на риболовни дейности

Обобщение за въздействието: 

Очакват се временни, положителни въздействия за повечето компоненти и фактори,

а за останалите не се очаква въздействие. Не се очаква отрицателно въздействие.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (7)

Контрол и правоприлагане

Обобщение за въздействието: За повечето компоненти и фактори въздействието е

положително, за останалите не се очаква въздействие. Не се очакват отрицателни

въздействия от дейността.

Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите за 

научни цели

Обобщение за въздействието: За повечето компоненти и фактори не се очаква

въздействие. За останалите въздействието е непряко и вторично положително.

Специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи 

опазването на околната среда и на биоразнообразието

Обобщение за въздействието: За повечето компоненти и фактори се очаква

положително въздействие. За останалите не се очаква въздействие. Дейността не е

свързана с риск от отрицателни въздействия.



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (8)

Дейности по Приоритет 2

Дейности по продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите

Обобщение за въздействието: Като цяло въздействието на дейностите е

положително, тъй като е насочено към подобряване на дейностите в сектора на

аквакултурите. Новите дейности, свързани с диверсификацията следва да се

предхождат от подробни оценки на евентуалното въздействие върху околната среда

и човешкото здраве – в рамките на нормативно изискващите се процедури по ОВОС,

ЕО и ОС, за да не се допуснат значителни неблагоприятни въздействия в конкретните

места, избрани за реализиране на инвестиции.

Дейности по аквакултури, осигуряващи екологични услуги 

Обобщение за въздействието: Въздействието е значително положително за

биологичното разнообразие и защитените зони, предвид изричната насоченост на

поддейностите. Непряко положително или без въздействие е за останалите

компоненти и фактори.

Дейности по преработка на продукти от риболов и аквакултури

Обобщение за въздействието: Дейността ще има положително въздействие, в

сравнение с въздействието на съществуващите предприятия за преработка, поради

подобрения на технологиите, нови технологии, повишаване на безопасността и

осигуряване на здравословни условия на труд, намаляване на отпадъците.

За новите обекти, с оглед недопускане на значителни въздействия, следва да се

провеждат изискуемите процедури по ЕО, ОВОС и ОС, в рамките на които да се

определи подходящо местоположение и параметри на предприятията.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (9)

Дейности по Приоритет 2

Дейности по Приоритет 3

Дейности по предлагане на пазара

Обобщение за въздействието: Дейността е свързана с непряко положително

въздействие върху животинския свят и човешкото здраве. За останалите компоненти

и фактори не се очаква въздействие.

Дейности, свързани с планове за производство и предлагане на пазара

Не се очаква въздействие от дейността.

Дейности, свързани с изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа 

на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите

Дейностите за обучение и проучвания и анализи на територията, за която ще се

прилага съответната стратегия, ще имат непряко положително въздействие върху

околната среда и здравето на хората като цяло, тъй като ще допринесат за взимане

на компетентни, адекватни решения за съдържанието на стратегиите, а проучването

на територията ще осигури информация за евентуални рискове и ще допринесе за

избягването на противоречия и конфликти с чувствителни територии, обекти и

райони, в т.ч. защитени зони, защитени територии, зони за защита на водите, зони с

риск от наводнения, зони и обекти, подлежащи на здравна защита. Така още на най-

ранен етап ще се ограничат възможностите за неблагоприятно въздействие върху

околната среда и човешкото здраве.

Останалите дейности нямат отношение към околната среда и човешкото здраве.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (10)

Дейности по Приоритет 3

Дейности, свързани с изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа 

на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите

Дейностите за обучение и проучвания и анализи на територията, за която ще се

прилага съответната стратегия, ще имат непряко положително въздействие върху

околната среда и здравето на хората като цяло, тъй като ще допринесат за взимане

на компетентни, адекватни решения за съдържанието на стратегиите, а проучването

на територията ще осигури информация за евентуални рискове и ще допринесе за

избягването на противоречия и конфликти с чувствителни територии, обекти и

райони, в т.ч. защитени зони, защитени територии, зони за защита на водите, зони с

риск от наводнения, зони и обекти, подлежащи на здравна защита. Така още на най-

ранен етап ще се ограничат възможностите за неблагоприятно въздействие върху

околната среда и човешкото здраве.

Останалите дейности нямат отношение към околната среда и човешкото здраве.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (11)

Дейности по Приоритет 3

Дейности, свързани с изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно 

развитие

В рамките на стратегиите ще се изпълняват дейности:

• изпълнението на операции, избрани в рамките на стратегията за местно

развитие (за насърчаване на диверсификацията в местните общности, за насърчаване на

икономически, човешки, социални и културни ценности, за подобряване на опазването

на околната среда и оползотворяване на възможностите на местните общности, за

добавяне на стойност и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за

доставка на продукти от риболов и аквакултури и др.);

• подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество;

• управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното

популяризиране.

Като цяло тези дейности не са свързани със значително отрицателно въздействие върху

околната среда, но в зависимост от конкретно подбраните дейности на конкретна

територия може да възникнат неблагоприятни въздействия. В тази връзка

въздействието на дейностите, включени във всяка стратегия следва да се оцени

кумулативно, за конкретния район и неговите особености.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (12)

Дейности по Приоритет 4

Дейности, свързани с морско наблюдение

Обобщение за въздействието: 

Очаква се непряко положително въздействие за част от компонентите и факторите

на средата, като за останалите не се очаква въздействие.

Дейности, свързани с подобряване на природозащитното състояние на морски 

типове природни местообитания чрез разработване на планове за управление на 

риболовните дейности в мрежата от морски защитени зони

Обобщение за въздействието: Дейността е свързана с пряко положително

въздействие върху водите, биологичното разнообразие и защитените зони. Не се

очаква въздействие върху останалите компоненти и фактори на средата.
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Оценка на въздействията на
ПМДРА 2021-2027 г. (13)

Дейности по Приоритет „Техническа помощ“

o Очаква се непряко положително въздействие върху

околната среда и човешкото здраве, свързано с гарантиране на

доброто изпълнение на програмата, която като цяло е с

комплексно положително въздействие.
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Предложени  мерки в ДЕО

В ДЕО е направено предложение за 2 типа мерки:

Мерки за ограничаване на отрицателните въздействия: Анализите и

оценката на предполагаемото въздействие при изпълнението на ПМДРА 2021-

2027 г. налагат идентифицирането на мерки, при прилагането на които ще се

осигури предотвратяване, ограничаване и възможно най-пълно компенсиране

на неблагоприятните въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Резултатите от оценката на въздействието на ПМДРА 2021-2027 г. върху

околната среда и човешкото здраве не показват необходимост от мерки за

окончателния вариант на ПМДРА 2021-2027 г..

Мерките, които са препоръчани за изпълнение по време на прилагането на

ПМДРА 2021-2027 г. са описани в т.7.2 на ДЕО мотивирано, с очакваните

резултати от прилагането им.

Мерки по наблюдение и контрол – т.10 на ДЕО - чрез тях се извършва

наблюдението и контролът на прогнозираните и на възможни непредвидени

отрицателни въздействия при прилагането на ПМДРА 2021-2027 г..
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Предоставеният от Възложителя проект на ПМДРА 2021-2027 г. не съдържа

алтернативи.

Анализът на „нулевата алтернатива“, направен в т.2.2 на ДЕО, показва, че

тя е с по-неблагоприятно въздействие от алтернативата за реализиране на

програмата.

Алтернативата за реализиране на ПМДРА 2021-2027 г. е като цяло с

комплексно положително въздействие върху околната среда, в т.ч. върху

населението и човешкото здраве, тъй като програмата е с преобладаваща

екологична насоченост.

Оценка на алтернативите на ПМДРА 2021-2027 г. 
и мотивиране на избраната алтернатива
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В т.9 на ДЕО са описани методологията на изготвяне на доклада и

използваните основни методически документи, нормативна уредба и източници

на информация, в т.ч. трудностите при събиране на информацията.

Методи за извършване на екологичната оценка, 
използвана нормативна база 

и документи и трудности при събиране 
на необходимата за това информация 
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В т.12 на ДЕО е представена информация за всички постъпили становища в

резултат на проведените на предходния етап от процедурата по екологична

оценка консултации по Заданието за определяне на обхвата и съдържание на

Доклада за екологична оценка.

В процеса на проведените консултации по Доклада за екологична оценка

(през периода 10.12.2021 – 21.02.2022 г., към настоящия момент все още не са

постъпили становища от: МОСВ, РИОСВ-София, РИОСВ-Монтана, РИОСВ-Шумен,

РИОСВ-Бургас, РИОСВ-Стара Загора и РИОСВ-Пазарджик.

Постъпилите становища са положителни, като цяло не съдържат бележки и

препоръки към ДЕО, които да доведат до промени на извършените анализи и

оценки, а по-скоро технически препоръки.

Справка за проведените консултации
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Въз основа на направените анализи, прогнози и

оценки, реализирането на ПМДРА 2021-2027 г., при

изпълнение на препоръчаните мерки в т.7 на ДЕО, е

предпочитано от гледна точка на въздействието

върху околната среда и човешкото здраве пред

„нулевата“ алтернатива.

Предвижданията на програмата са в съответствие

с принципа за ненанасяне на значителни вреди.

Заключение на ДЕО



Благодаря за вниманието!

www.mzh.government.bg

www.eufunds.bg
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ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


