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Този документ е изготвен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за 
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на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Анализът на съществуващите екологични политики в трансграничната зона на 

Костинброд и Търговище и идентифицирането на нови е разработен в рамките на проект: 

СВ007.2.31.141 „Прилагане на интелигентни политики за управление, мониторинг и 

превенция на околната среда“ (Implement Smart Policies for Management, Monitoring and 

Environmental Prevention), по Приоритетна ос: „Околна среда“, Специфична цел 3.1: 

„Съвместно управление на риска“, по Програма за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ ИПА-ТГС „България - Сърбия“ 2014-2020 г.  

Неговата основна цел е да се анализират съществуващите екологични политики в 

трансграничната зона на Костинброд и Търговище и да се идентифицират нови политики в 

областта на управлението, мониторинга и превенцията на околната среда в целевата 

територия. Анализът е изготвен на базата на резултатите от Проучването на 

съществуващите екологични политики в трансграничната зона на Костинброд и Търговище 

и проучване на добри практики в сектора. На тази основа са изведени и съвместните 

действия за опазване на околната среда и природните ресурси в трансграничния регион.  

За събирането на част от информацията, включена в анализа бяха привлечени 

представители на неправителствения сектор, фирми в общините, институции, хора от 

уязвими групи. Включването им бе изцяло на доброволен принцип, водени от разбирането 

за важността на темата и възможностите, които имат местните власти за ефективно 

управление и мониторинг на околната среда.  

При изготвяне на документа бяха използвани следните методите и подходи за 

събиране, анализ и оценка на ефективността: преглед и анализ на съществуващи документи 

– правни, стратегически, планови, от официални и други източници, които дават детайлна 

представа за ситуацията по отношение на управлението на околната среда, планови и 

стратегически документи на общините Костинброд и Търговище, които осигурява 

адекватна съдържателна рамка, и на тази база бе извършен анализ и оценка.   
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I. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПОЛИТИКИ В ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА 

НА КОСТИНБРОД И ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

1. Съществуващи екологични политики в община Костинброд  

 

Почви  

 

  Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба 

с опустиняването 

 

Стратегическа цел: Ограничаване деградацията на земите и борба с 

опустиняването за запазване и развитие на капацитета на екосистемите, за постигане 

на чиста, безопасна и привлекателна околна среда, икономическа стабилност и подобрено 

качество на живот. 

Стратегически направления: Стратегическо направление I: Усъвършенстване на 

националното законодателство и политики за УУЗ и борба с опустиняването. 

 

Програма „Подобряване и допълване на националната правна рамка за УУЗ 

и борба с опустиняването“ 

 

Националната законова уредба, свързана с устойчивото управление на земите, е до 

голяма степен налице и българското законодателство предлага широк спектър от законови 

механизми за опазване и управление на земята и елементите на околната среда. Нужна е и 

ясна регламентирана взаимовръзка между целите и специфичните разпоредби на законите, 

касаещи устойчивото управление на земята, както и подобряване на правната рамка, която 

да регламентира различни аспекти, свързани с опазването на земеделските земи, опазването 
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на екологично чистите земеделски земи, правата върху различните видове ресурси, 

управлението на напояването на земите. 

Цел:  Комплексно подобряване и допълване на националната законова рамка, 

касаеща устойчивото управление на земите и опазване на природните ресурси. 

Мерки:  

 Разработване на „Методика за поддържане на регистър на площите с увредени 

почви, който да съдържа информация за месторазположението, източника на 

увреждане, вида и площта на увреждането, оценката на риска и 

изразходваните средства за проучването и възстановяването им. 

 Усъвършенстване на националното законодателство по отношение на 

управление на напояването и опазването на земите. 

 Разработване на програма за разширяване на мрежата от полезащитни горски 

пояси и подобряване състоянието на съществуващите полезащитни горски 

пояси. 

 Разработване на регионални програми за защита на горите от пожари. 

 Разработване на превантивни мерки по отношение на земите, незасегнати от 

деградационни процеси или претърпели деградация в незначителна степен. 

 Разработване на норми, хармонизирани с тези на ЕС в областта на 

изискванията за ранна превенция и мониторинг на процесите на 

опустиняването. 

 Разработване и прилагане на система от икономически стимули за насърчаване 

на собственици и ползватели на земи за провеждане на дейности за устойчиво 

управление на земите. 

 



 

 

 

 

 

 

CB007.2.31.141 

Прилагане на интелигентни политики за управление, 

мониторинг и превенция на околната среда 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез 
програмата Интеррег - ИПА за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия  
 

6 

 

Сред най-важните мерки, определящи по-нататъшната реализация и цялостно 

подобряване на правната рамка, свързана с опазването и устойчивото управление на 

земните ресурси са приетите Закон за почвите (обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г), 

Наредба № 4 за мониторинг на почвите    (обн. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009 г.), Наредба № 3 

от 1.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата и 

Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите 

възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни 

мероприятия (приета с ПМС № 30 от 2007 г.). 

Очаквани резултати:  Обогатена и подобрена национална правна рамка, 

позволяваща преодоляване на съществуващите дефицити за дългосрочно устойчиво 

управление на земите и създадена по- благоприятна правна среда за далновидно и 

интегрирано прилагане на различни правни механизми, надграждащи усилията за опазване 

и ефективно управление на земните ресурси и околната среда. 

Програма „Подобряване и интегриране на политики и стратегии с отношение 

към УУЗ и борба с опустиняването“ 

 

В страната е създадена общата стратегическа рамка, която регламентира 

опазването на околната среда и нейните елементи, предлага пакет от действия, чрез които 

да се обезпечи както постигането на целите и обезпечаване на голяма част от нужния 

финансов ресурс. Едва през последните години, след ратифицирането на КБОООН през 

2001 г., в страната започна да се наблюдава процес на прилагане на нейните принципи и 

изисквания. Всъщност това ще рече липса на стратегически и интегриран подход за 

устойчиво управление на земите и достатъчно опит и традиции в създаването и успешното 

осъществяване на интегрирани действия, чрез които не само да се опазва земния ресурс и 

околната среда като цяло, но и да се осигурява щадящо и обвързано с останалите стратегии 

и политики осъществяване на намеренията за опазване и устойчиво управление на земите. 
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Цел:  Подобряване на съществуващите национални политики и стратегии, свързани 

пряко или непряко с устойчивото управление на земите и прилагане на интегриран подход 

при тяхното осъществяване. 

Мерки:  

 Интегриране и прилагане на принципи и подходи за УУЗ в действащи 

национални стратегии и политики. 

 Създаване на специализирани карти на земи във връзка с борбата с 

опустиняването. 

 Включване на основните препоръки по КБОООН като елемент на 

регионалните оперативни програми, областните стратегии и общинските 

планове за развитие. 

 Функциониране на Национален координационен съвет по изпълнение на 

КБОООН и осигуряване на взаимовръзка и интегрирано прилагане на всички 

действащи политики и стратегически документи, имащи отношение към 

устойчивото управление на земите и борбата с опустиняването. 

Очаквани резултати: Единно и интегрирано прилагане на политики и стратегии, 

свързани с устойчивото управление на земите, с повишена степен на съгласуваност и 

ефективност и добавяне на стойност към отделните политики и съобразяване с принципите, 

залегнали в КБОООН. 

Програма „Укрепване на институционалния капацитет и изграждане на 

механизми за координация, комуникация и партньорство“ 

Успешното прилагане на политиките, касаещи УУЗ, до голяма степен се обуславя 

и зависи от адекватна на условията институционална координация, партньорство и 

навременна комуникация между страните в процеса. От особена важност е както 

хоризонталната координация при провеждане на единна политика за опазване и добро 
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управление на земните ресурси, така и вертикалната координация по отношение на 

практическото прилагане на тази политика. 

Цел:  Подобряване на съществуващия институционален капацитет за формулиране 

и прилагане на политиките за УУЗ и създаване на механизми за насърчаване на 

междуинституционалната координация и прилагане на принципа на партньорство с 

участието на всички управленски нива и социално-икономическите партньори. 

Мерки:  

 Създаване на междуведомствени работни групи, за реализация на дейности 

изискващи обогатяване на съществуващата или създаване на нова правна 

уредба, касаеща УУЗ и борбата с опустиняването. 

 Повишаване на административния капацитет за управление и прилагане на 

политиките за УУЗ и създаване на механизми за насърчаване на 

междуинституционалната координация и прилагане на принципа на 

партньорство (семинари, специализации, срещи за обмяна на опит и др.). 

 Усъвършенстване на специализираните знания и умения на експертите в 

областта на УУЗ (курсове, семинари, специализации). 

Очаквани резултати: Подобрена координация и комуникация между институциите, 

провеждащи политика в областта на УУЗ и създадени работещи механизми за обмен на 

информация и широко популяризиране на местно и регионално ниво на принципите за 

опазване на околната среда и земните ресурси. 

Програма „Разработване на национални и местни програми и участие в 

международните процеси по УУЗ и борба с опустиняването“ 

Програмата е нужна за цялостната реализация на НПД, тъй като чрез нея се 

насърчава международното сътрудничество и партньорство и координацията на регионално 

и международно равнище по въпросите, свързани с УУЗ. 
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Цел:  Създаване на благоприятни условия за активно включване на страната ни в 

международните процеси, свързани с УУЗ и разширяване на възможностите за включване 

на науката при прилагането на ефективна политика за устойчиво управление на земите. 

Подобряване на регионалния инструментариум от стратегии, в контекста на принципите за 

УУЗ. 

Мерки:  

 Провеждане на специализирани практически обучения и учебни пътувания за 

представителите на областните и общинските администрации с цел представяне 

на добри и работещи регионални и местни планове за УУЗ. 

 Разработване на програми за обмяна на опит, добри практики и съвместни 

действия между България и други страни, прилагащи КБОООН и реализиращи 

свои НПД. 

 Участие в регионални и под-регионални програми за действие за УУЗ и борба с 

опустяване  в рамките на Анекс V към КБОООН. 

 Разработване на Национални доклади за напредъка на страната по прилагане на 

КБОООН. 

 Участие в международни форуми (конференции, кръгли маси, комитети, 

регионални работни срещи) на политическо и експертно ниво. 
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Очаквани резултати: Активно включване и регулярно участие на страната ни в 

международните процеси и запознаване с новостите, тенденциите и добрите практики в 

областта на УУЗ. Осигуряване на възможност за обмяна на опит и разширяване на 

кръгозора на науката, работеща в подкрепа на ефективното прилагане на националните 

политики за опазване на земните ресурси. Създаване на добре подготвени и информирани 

областни и местни администрации, които да прилагат успешно своите планове и стратегии, 

свързани с устойчивото управление и опазване на околната среда и нейните елементи. 

 Стратегическо направление ІІ: Съхраняване и подобряване на потенциала 

на земните ресурси и тяхното устойчиво използване 

 

Програма „Ограничаване на ерозионните процеси“ 

Почвената ерозия (водна, ветрова и иригационна) като площно разпространение 

е най- сериозния за страната деградационен процес, който засяга както земеделските, така 

и горските територии. Природните условия, начинът на стопанисване на земята 

(разпокъсана структура, неустойчиви земеделски практики) и неефективното прилагане на 

законодателството предпоставят висока степен на риск от проява на водна и ветрова ерозия 

на почвите и в бъдеще. Прогнозите за развитието на ерозионните процеси на базата на 

годишната ерозионност на валежите и ветровете, и начина на стопанисване на земята 

бележат тенденция към интензифициране. 
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Цел:  Ограничаване на ерозионните процеси, които ще доведат до съхраняването 

на продуктивните, филтриращите, средообразуващите и буферните функции на почвата; 

ограничаване на изтощаването и замърсяването на водните ресурси (с наноси, биогенни и 

токсични елементи) и осигуряване по такъв начин на по-благоприятни условия за 

функционирането на естествените и изкуствени екосистеми и възстановяване и поддържане 

на биоразнообразието. 

Мерки: Специализираната програма включва превантивни, смекчаващи и 

възстановителни мерки (в т.ч. почвозащитни и оттокорегулиращи мерки, съобразени със 

спецификата на почвено- климатичните и топографските условия), които трябва да се 

приложат върху площи, повлияни от минали и текущи ерозионни процеси. 

 Определяне на приоритетни райони за борба с ерозията. 

 Възстановяване, създаване на нови и поддържане на противоерозионната 

инженерно- техническа инфраструктурата в земеделските и горските 

територии, вкл. и за укрепване на хидрографската мрежа. 

 Прилагане на агротехнически, хидротехнически и лесомелиоративни мерки за 

ограничаване на ерозията. 

 Възстановяване и поддържане на полезащитните горски пояси и извършване 

на нови противоерозионни залесявания. 

 Създаване на противоветрови защитни пояси и линейни залесявания покрай 

границите на земеделските имоти, край канали, пътища и др. 

 Адаптиране и внедряване на нови технологии за възстановяване на увредени 

от пожари горски почви. 

 Затревяване на склонови земи с наклон под 10° за стабилизиране на почвата и 

използване на ефекта на мулчирането в засушливи райони. (нова)Прилагане на 

подходящи почвозащитни обработки на почвите напречно на склонове с по- 
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сложен релеф и наклон над 10°. 

 Подобряване ефективността на контрола върху земеделските територии за 

предотвратяване на самоволно и безразборно палене на стърнища и сухи треви 

и храсти извън горските територии. 

 Прилагане на подходящи технологии, схеми и видове за залесяване на 

засегнати от ерозия земи. 

 Осигуряване производството на необходимото количество дървесни и 

храстови видове за противоерозионно залесяване в държавните горски 

разсадници. 

 Прилагане на щадящи почвите видове сечи, техники и технологии в горите. 

 Разработване на единна система за наблюдение, ранно откриване и 

оповестяване на възникналите горски пожари и подобряване на санитарното 

състояние. 

 Адаптиране и внедряване на нови технологии за възстановяване на увредени 

от пожари горски почви. 

 Възстановяване и поддържане на полските синори и крайречните гори чрез 

осигуряване на периодични заливания, при необходимост и временно отваряне 

на диги и изграждане на специални канали, с цел запазване на крайречните 

местообитания. 

 Усвояване на ерозираните и пустеещи земи за отглеждане на алтернативни 

култури – лекарствени, етерично-маслени, горски и за производство на 

алтернативни биогорива. 

Очаквани резултати:  

 Стабилизирано състояние на екосистемите и увеличени ползи и услуги от тях. 
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 Съхранена и повишена продуктивност на почвите. 

 Намален твърд отток във водните обекти (реки, водохранилища, 

напоителни канали) и понижена степен на замърсяване на водите с 

биогенни елементи. 

 Възстановено биоразнообразие и ограничен риск от наводнения, свлачища, 

порои. 

 Подобрени визуални качества на ландшафтите. 

 Икономическа стабилност в областта на земеделието в дългосрочен план. 

 Стабилизирана трудовата заетост и подобрени условия на живот. 

 Смекчена бедност и повишено обществено съзнание за опазване на земните 

ресурси. 

Програма „Възстановяване на поливното земеделие и опазване на водните 

ресурси“ 

Възстановяването на напоителните системи е пряко свързано със състоянието на 

водните тела от гледна точка на количеството вода необходима за напояване и съответните 

мерки свързани с опазването им. В процес на обсъждане е проект на нова дългосрочна 

стратегия за управление и развитие на хидромелиоративния сектор /включва напояване и 

отводняване на земеделските земи/ разработена от екипа на Световната банка съгласно 

Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на 

конкурентоспособността на селскостопанското производство и изготвяне на проекто 

стратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното 

въздействие на водите между министерството на земеделието и храните на Република 

България и Световната банка, подписано на 20 март 2014 г., изменено на 24 юли 2015 г. 

Стратегията за хидромелиоративния сектор насочва ключовите заинтересовани 

страни в сектора към съвместна работата за развитие на хидромелиоративните системи, 
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които служат на общия икономически интерес на селските общности като цяло и на 

селското стопанство в частност. Стратегията задава рамка за правна и институционална 

реформа, която засяга в дълбочина сега съществуващата организационна структура. Тя 

предвижда споделена отговорност за управлението на системите между системните 

оператори/доставчиците на услуги, сдруженията за напояване и държавата (на национално 

и местно равнище). Наред с това стратегията предвижда и времева рамка за изграждане на 

капацитет и доверие в начина, по който България ще управлява своята хидромелиоративна 

инфраструктура. 

Цел:  Основната цел е създаване на условия за изграждане и възстановяване на 

ефективно и ефикасно напояването чрез модернизация на инфраструктурата като 

абсолютно необходима предпоставка за икономически жизнеспособно и устойчиво и 

конкретно земеделие в България, устойчиво на въздействието на климатичните промени и 

опазване на природните ресурси. 

Мерки:  

 Инженерно-технически - Реконструкция и модернизация на изградените досега 

напоителни системи след преоценка на параметрите им по отношение на 

състоянието на конкретните водни тела, по отношение на водните количества 

(водообеспеченост), размер на напояваните площи, вида на културите и 

изискванията на съвременните поливни технологии и техника на напояване и 

изграждане на нови. 

 Разработване и прилагане на нови схеми за разпределение на водата в 

напоителните системи, на организация и управление на напояването съобразно 

променените условия на земеползване, ограничаване загубите на вода по 

водопреносната мрежа и своевременно доставяне на поливната вода на 

водоползвателите съгласно заявения обем и време. 

 Разработване на системи за ранно прогнозиране на необходимостта от поливане 
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и определяне оптималните параметри на поливния режим. 

 Прилагане на ефективни водоспестяващи и енергоспестяващи технологии и 

техники на напояване. 

 Повишаване ефективността на напояването чрез подходящи влагозадържащи 

технологии. 

 Стимулиране на ползвателите за организирано напояване чрез включването им 

в сдружения за напояване и подпомагане на тяхната дейност за увеличаване 

потенциала на ефективно използване на водата. 

 Субсидиране на дребномащабни напоителни системи. 

 Оползотворяване на отпадъчни води (битови и от животновъдството) за 

производство на биомаса при минимизиране на риска за екосистемните 

функции на ландшафта. 

 Опазване и поддържане на водоохранните гори. 

Очаквани резултати:  Повишено количество и качество на продукцията. Повишено 

почвено плодородие. Ограничена ветрова и иригационната ерозия. Подобрен 

микроклимат. Редуцирано замърсяване на повърхностните и подпочвени води. Съхранено 

биоразнообразието (природни ресурси). 

Програма „Екологосъобразно съхраняване и използване на отпадъчна 

биомаса от селското и горското стопанство“ 

Терминът биомаса обединява всички органични вещества с растителен и 

животински произход Както за България, така и в световен мащаб отпадъчната биомаса 

е сред възобновяемите източници на енергия с най-голям потенциал поради високата си 

акумулираща способност. Включва отпадъци от земеделската, горската, дърводобивната, 

дървопреработвателната и хранително-вкусовата промишленост, от комуналните 

стопанства, от поддържането на околната среда. Получаването на огромни количества 
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отпадъчна биомаса и нейното безконтролно изхвърляне води до сериозни екологични 

последствия, а неоползотворяването й - до ниски икономически показатели. 

Цел:  Съхраняване и оползотворяване на отпадъчната биомаса при различните 

производства. 

Мерки:   

 Създаване на култури от бързорастящи и сухоустойчиви дървесни видове за 

производство на енергия. 

 Изпитване устойчивостта и производствените възможности на някои 

сухоустойчиви дървета и храсти за противоерозионни цели и биомаса. 

 Използване на биомасата като енергиен източник за производство на топлинна 

и електрическа енергия, производство на биогаз и биоетанол. 

 Насърчаване получаването на компости (фамилно/домашно компостиране и 

изграждане на     компостни центрове). 

 Стимулиране производството и употребата на органични и органо-минерални 

торове и субстрати. 

 Разработване и изпълнение на проекти за оползотворяване на различните 

видове отпадъчна биомаса и изграждане на пилотни обекти. 

 Проектиране и изграждане на торохранилища, отговарящи на изискванията за 

опазване на околната среда и запазване качествата на отпадъчните субстрати 

като органичен тор. 
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Очаквани резултати:  Чиста и привлекателна околна среда. Устойчиви 

възможности за регулиране на почвеното плодородие и повишаване на почвената 

продуктивност. Подобрени санитарно-хигиенните условия в стопанствата. Социален, 

икономически и политически ефект. 

Програма „Устойчиво управление на земеделски земи с висока природна 

стойност“ 

Земеделски земи с висока природна стойност: територии, заети от полу-естествени 

тревни съобщества, приютяващи видове и местообитания от национална, европейска и 

световна консервационна значимост и включващи планински пасища и ливади, крайречни 

влажни зони, крайбрежни дюни с тревна растителност извън защитените територии. 

Едни от най-ценните екосистеми в България са част от селскостопанските 

ландшафти – ливади и пасища, които съществуват в резултат на устойчиви земеделски 

практики (паша и/или сенокос), прилагани столетия наред. Пасищата и ливадите покриват 

около 30 % от земеделските земи в България според статистическите данни от 2004 г. 

Повечето от тревните екосистеми в страната са полуестествени. Те не само осигуряват 

ресурс за изхранването на домашните животни и редица екологични услуги, но и приютяват 

видове и местообитания от национална, европейска и световна консервационна значимост. 

Понастоящем с намаляването на животновъдството в България намаля и 

значимостта на тревните съобщества като хранителен ресурс за селскостопанските 

животни. Голяма част от ливадите се разорават и превръщат в обработваеми земи, а 

значителна част от пасищата са изоставени и обрастват с дървета и храсти. Заплахи за 

ливадите и пасищата в България са също прекомерната паша (свръхексплоатация), 

промяната в земеползването, ерозията и застрояването. Според Националната стратегия за 

опазване на биологичното разнообразие (1995 г.) тревните екосистеми и влажните зони са 

най-уязвимите и застрашени местообитания в страната. 
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Цел:  Съхраняване на местообитания и видове от национална, европейска и 

световна консервационна значимост. 

Мерки:  

 Разработване на съвременна класификация, паспортизация и инвентаризация на 

ливадите, пасищата и мерите в България. Създаване и поддържане на 

национална ГИС и база данни. 

 Инвентаризиране и картиране на тревните местообитания и земеделски земи с 

висока природна стойност (вкл. тревните местообитания, включени в 

приложение І от Директивата за хабитатите на ЕС (92/43 ЕС). 

 Възстановяване на открити тревни асоциации чрез реинтродуциране на 

типичното в тях растително разнообразие на дивата флора. 

 Създаване на демонстрационни ферми за устойчиво екологосъобразно 

земеделие и управление на ливадите, пасищата и мерите. 

 Идентифициране, разработка/производство и реализация (пазарна) на 

специфични продукти и услуги от земеделски системи с висока природна 

стойност. 

 Устойчиво ползване на ливади и пасища чрез интродуциране на наши и чужди 

сухоустойчиви видове за удължаване на пасищния период, въвеждане на 

парцелна паша и др. – преместена от II.1.20. 

 Ограничаване на конверсиите на гори в земеделски земи, за превенция на 

загубите на въглерод при изменения в земеползването. 

Очаквани резултати:  

 Възстановени и стабилизирани тревни екосистеми с висока природна стойност. 

 Съхранени местообитания за видове от висока консервационна значимост (в т.ч. 
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и птици). 

 Възстановено и обогатено биоразнообразие. 

 Обогатена и систематизирана информация за тревните екосистеми в 

земеделските земи с висока консервационна стойност. 

 Ограничени ерозионни процеси и ограничен риск от наводнения, свлачища и 

порои. 

 Стабилизирани тревни екосистеми и увеличени ползи и услуги от тревните 

екосистеми. 

 Допълнителни доходи за земеделските стопани. 

 Съхранена местна култура и традиционни земеделски практики. 

Програма „Нови практики за възстановяване и ефективно използване на 

земните ресурси в нарушените територии“ 

Нарушените територии са най-критичните зони, що се отнася до засегнати от 

деградация земни ресурси. Рекултивационните технологии, прилагани в България в 

нарушените територии (някогашни в повечето случаи земеделски и по-рядко горски земи), 

научно обосновани и отговарящи на техническите изисквания като цяло, са довели до 

състояние на тези територии, което изисква както поддържането им, продължаващо 

прилагане и усъвършенстване съобразно европейските изисквания, така и търсене на нови 

начини за интегриране на рекултивираните ландшафти в съвременните стопански 

дейности. Темповете на рекултивация са незадоволителни. Бариерите се формират основно 

в резултат на недостиг на финансови средства. Възстановяването на нарушените територии 

е неоспорима необходимост поради продължаващо им и с значителен обхват силно 

негативно въздействие върху земните ресурси и екосистемите. 
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Цел: Минимализиране или елимиране на източниците на замърсяване и на 

вредното им въздействие върху състоянието на земните ресурси, както и ограничаване 

преноса на замърсители. Реализиране на надеждни съвременни практики, които 

осигуряват добри резултати относно визуалните качества на ландшафта и повече 

възможности за бъдещото използване на рекултивираните терени. 

Мерки:  

 Адаптиране и внедряване на нови технологии за техническата и биологичната 

рекултивация на нарушените терени. 

 Разработване и прилагане на технологии за ликвидиране

 или минимизиране на замърсяванията на водите до без рискови граници в 

районите за добив на ПБ. 

 Поощряване на ефективното производство и ограничаване на разточителното 

потребление на суровини, материали и земни ресурси. 

Очаквани резултати:  

 Отстранено или ограничено замърсяване на земните ресурси в нарушените 

територии. 

 Намалявано или елиминирано въздействие на източниците на замърсяване 

върху земните ресурси. 

 Укрепени функции на земните ресурси. 

 Възстановено и обогатено биологичното разнообразие и понижен риск за 

човешкото здраве. 

 Икономичен и екологично чист цикъл на производство. 

 Възможности за производство на суровини, енергия. 

 Възстановени и адаптирани към разнообразни начини на използване 
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ландшафти. 

Управление на води и водни обекти, собственост на общините: 

Собственост на общините са води и водните обекти, в това число естествени 

извори, езера и блата, когато са в очертанията на земи - общинска собственост; водите, в 

т.ч. отпадъчните, които изтичат от имоти, публична или частна собственост и се вливат във 

води - публична общинска собственост; водностопанските системи и съоръжения на 

територията на общината с изключение на тези, които са включени в имуществото на 

търговски дружества или на сдружения за напояване и които се изграждат със средства или 

с кредити на търговските дружества или на сдруженията за напояване, вкл. съоръженията 

и системите за водоснабдяване на населените места в общината, включително и 

пречиствателните станции за питейни води; за отвеждане и пречистване на отпадъчните 

води от населените места; язовири и микроязовири; защитните диги и съоръженията и 

системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. Политиката, 

свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на 

водностопански системи и съоръжения - общинска собственост, се осъществява от кмета на 

общината. Особен интерес в последните години представляват микроязовирите, които се 

отдават на концесия за рибовъдство, спортен риболов и отдих. Много често стените и 

преливниците на микроязовирите не се поддържат в добро състояние от концесионерите и 

се създават предпоставки за наводнения на съседни земи и загуба на реколта. Причини 

за това са от една страна качеството на концесионните договори, а от друга страна 

недостатъчният контрол от страна на собственика – общината. 

Общината като партньор на централните власти в процеса на устойчиво 

управление на земите:  

Общините на практика са единствения властови орган, който интегрира в работата 

си всички аспекти на обществения живот – социални, икономически, екологични, 

образователни, културни. Поради това, те са естествен партньор и коректив на централните 
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власти в прилагането на националното законодателство. МОСВ има дългогодишна 

практика на сътрудничество с местните власти. Другото ключово министерство по 

отношение на устойчивото управление на земите – МЗХ все повече привлича общините 

като партньори в работата си. Регионалните структури на МЗХ и МОСВ трябва да работят 

в тясно сътрудничество с местните власти, тъй като общинските администрации и в 

частност кметовете на кметства и кметските наместници в селата са най-близо до хората и 

познават най-добре техните проблеми. В това отношение общините са естествения 

медиатор за улесняване на процеса на информиране и привличане на населението към нови 

техники и производства. Те могат да предоставят и необходимия форум за обсъждане и 

решаване на проблемите с участието на всички заинтересовани страни. 

 

Въздух  

 

Държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух е свързана с 

постигане и поддържане на качество на въздуха, в съответствие с определените от 

законодателството изисквания. Задачите и отговорностите на Република България 

нараснаха значително след присъединяването й към ЕС, тъй като това доведе до нови 

ангажименти за прилагане на редица европейски директиви и международни споразумения 

във връзка с опазването на чистотата на въздуха. Министерството, подпомагано от 

Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“, провежда цялостната политика в областта, в 

т.ч. разработване на нормативни документи, координиране на национални програми, 

определяне на норми на допустими емисии на вредни вещества от неподвижни източници, 

изпълнение на задълженията на страната ни по Конвенцията за трансгранично замърсяване 

на въздуха на далечни разстояния, Виенската конвенция за защита на озоновия слой, 

прилагане на законодателството за опазване на озоновия слой и ограничаване на емисиите 

на флуорсъдържащите парникови газове, др. Тъй като качеството на атмосферния въздух е 

повлияно от множество фактори, които се проявяват по специфичен начин в отделните 

населени места, значителна роля за изпълнение на мерки по опазването му имат българските 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=29995
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общини. В тази връзка, Министерството подпомага местните власти при разработването на 

общински програми за намаляване на емисиите на вредни вещества за населените места, 

където са регистрирани превишения на установените норми и контролира тяхното 

изпълнение. 

Оценката на качеството на атмосферния въздух върху територията на страната се 

осъществява чрез Национална система за контрол, чрез която ежедневно се контролират 

концентрациите на основните показатели. Република България няма неразрешими 

хронични проблеми с основните замърсители, с изключение на наднормените нива на фини 

прахови частици, които се дължат основно на използването на местни твърди горива за 

отопление и на стария автомобилен парк –проблем, съществуващ в по-голямата част от 

държавите членки на ЕС. По данните от националната система за мониторинг, през 

последните години се наблюдава намаляване броя на превишенията на средно денонощната 

норма и средногодишната концентрация на фини прахови частици за почти всички 

пунктове за мониторинг. 

Положителните тенденции в качеството на атмосферния въздух се дължат на 

изпълняваните активни политики и предприетите мерки на всички нива, в т.ч. 

хармонизирането на законодателството в областта с европейското, промените в Закона за 

чистотата на атмосферния въздух в посока отговорност на общините за подобряване на 

качеството на въздуха и засилен контрол от централната власт, активното изпълнение на 

общинските програми, както и интеграцията на политиката по опазване чистотата на 

въздуха във финансиращите оперативни програми на съответните ресорни министерства. 

Приоритети по отношение на качеството на атмосферния въздух:  

 

България приема целите за КАВ, изложени в Директива 2008/50/EО, Програмата за 

чист въздух за Европа от 2001 г. (Директивата 2008/50/ЕО и Директива 2004/107/EО. 

Пределно допустимите стойности, целевите стойности (където има такива), периодите на 
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осредняване, максимално допустимия брой превишения на пределно допустимите 

стойности (където има такива) и задълженията свързани с излагане на определени 

концентрации (където има поставени такива) са представени по-долу за серен диоксид, 

азотен диоксид, ФПЧ10, ФПЧ2.5, и озон.  

Международните ангажименти, приети от ЕС по отношение на намаляването  на 

емисиите на парникови газове, се изпълняват чрез три основни инструмента: 

 ЕСТЕ на ЕС за квоти на въглероден диоксид (Директива 2003/87/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за създаване на 

схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на 

Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета). 

 Решение за споделяне на усилията (Решение № 406/2009/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите-

членки да намалят емисиите си на парникови газове, за да изпълнят 

задълженията на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 

2020г.). Следва да се подчертае, че България е страна с положителна граница 

съгласно Приложение II към РРУ и к е позволено да увеличи емисиите си на 

парникови газове в рамките на РРУ спрямо 2005 г., но в ограничена степен, за 

да допринесе за независимия ангажимент на Общността за намаляването ( до 

20% разрешено увеличение от базовата 2005 г.). 

 Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

г. относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови 

газове от държавите-членки на ЕС от 2021 г. до 2030 г., допринасящи за 

действия в областта на климата за изпълнение на ангажиментите по Парижкото 

споразумение и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013. Съгласно 

настоящия регламент намалението на емисиите на парникови газове в България 

към 2030 г. спрямо нивата от 2005 г. следва да бъде до нула %, т.е. по-малко от 
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или не по-голямо от базовата година (приложима за емисиите на парникови 

газове от Междуправителствения комитет по изменение на климата за 

категориите източници енергия, промишленост и използвани продукти, селско 

стопанство и отпадъци, определени съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013, с 

изключение на емисиите на парникови газове от дейностите, изброени в 

приложение I към Директива 2003/87/ЕО.). 

Основните цели и приоритети за опазване качеството на атмосферния въздух по 

направления са: 

 Енергия: 

 нисковъглеродно производство на електроенергия от въглищни 

електроцентрали; 

 намаляване на въглеродната интензивност на електроенергийния микс; 

 модернизирано развитие на системата за централно отопление; 

 ускорено развитие на децентрализираното производство на енергия; 

 развитие на нисковъглеродни преносни и разпределителни мрежи за 

електричество и природен газ. 

 Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ): 

 проактивна национална политика, стимулираща ефективното използване на 

енергийните ресурси и икономически рентабилно развитие на ВЕИ; 

 проактивна национална политика, стимулираща ефективното използване на 

енергийните ресурси и икономически рентабилно развитие на енергетиката; 

 подобряване на енергийните характеристики на сградите; 

 подобряване на ефективността и реализиране на икономии в крайното 
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потребление на гориво и енергия; 

 повишаване на ефективността на трансформация на първичен енергиен 

носител; 

 насърчаване не децентрализирано производство на енергия, включително 

енергия от ВЕИ. 

 Производство: 

 подобряване не енергийната ефективност в производството; 

 използване на алтернативни горива; 

 изграждане на технологичен парк и бизнес инкубатор. 

 

 Управление на отпадъците: 

 намаляване на количеството и предотвратяване на образуването на отпадъци, 

които отделят парникови газове при изхвърлянето си; 

 улавяне и изгаряне на биогаз от депонираните отпадъци; 

 улавяне на биогаз в пречиствателните станции за градски отпадъчни води 

и неговото изгаряне. 

 Селско стопанство: 

 намаляване на емисиите от земеделски почви; 

 намаляване на метановите емисии от биологична ферментация в 

животновъдството; 

 подобряване на управлението на оборски тор, оптимизиращо използването на 

растителни остатъци в селското стопанство; 
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 подобряване на управлението и технологията за производство на ориз; 

 повишаване на информираността и познанията на производителите на 

селскостопански продукти и на администрацията относно тяхното действие и 

въздействие върху промените в климата. 

 Земеделие, промяна на статута на земите и горско стопанство: 

 увеличаване на абсорбцията на парникови газове; 

 съхранение на въглеродните запаси в горите; 

 увеличаване на потенциала на горите за улавяне на въглерод. 

 Транспорт: 

 намаляване на емисиите от транспорта; 

 намаляване на потреблението на гориво; 

 диверсификация на транспорта; 

 информиране и обучения на потребителите. 

 Образование и наука: 

 утвърждаване на проблема с изменението на климата и намаляване на 

емисиите на парникови газове в образователния процес; 

 фокусиране на повече изследвания върху темата за намаляване на 

емисиите на парникови газове и нейните секторни аспекти. 

Политики и мерки за спазване на задълженията за намаляване на емисиите: 

 Установяване на по-важните от съществуващите ПиМ, приложими в по-

големите отрасли. 

 Разграничаване на възможни допълнителни ПиМ, които са или нови, или 
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произлизат от съществуващи ПиМ.  

 Качествено преглеждане на възможните допълнителни ПиМ спрямо 

определени критерии: (1) дали има влияние върху един или повече отрасъла със 

значителен принос към замърсяването на национално ниво, (2) възможните 

мерки да бъдат реално приложими с оглед законовите норми, технически 

съображения и влияние върху обществото, (3) съотношението на общите 

разходи към очакваните ползи да бъде в разумни граници, и (4) да бъдат 

приемливи за държавните органи и всички заинтересовани страни. 

Политиките и мерките относно битовото отопление съставляват пакет, взаимстван 

от предложението за Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух, която е приета от Министерския съвет. Националната програма за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух разглежда сериозни проблеми с качеството на 

атмосферния въздух, дългогодишното постоянно превишаване на нормите за качеството на 

атмосферния въздух в определени общини, и последващите сериозни здравни проблеми. В 

същия документ пряко е засегнато отделянето на емисии не само на ФПЧ2.5 и ФПЧ10, но и 

на сажди. Настоящите ПиМ обхващат националните задължения свързани с енергийната 

ефективност. 

 Мерки за ограничаване на емисиите на амоняк: 

Настоящата ситуация в България относно емисиите на замърсителите, включени 

в Директива (ЕС) 2016/2284, които идват от селското стопанство е обобщена както следва: 

Установяване на Правила за добра земеделска практика за намаляване на емисиите 

от амоняк, отделяни от селскостопански източници (ПДЗПНЕАОСИ): 

 Разработен е проект на Правила за добра земеделска практика за намаляване 
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на емисиите на амоняк, отделяни от селскостопански източници. 

 Работното копие се базира на Рамковия кодекс на ИКЕ на ООН за добри 

земеделски практики за намаляване на емисиите на амоняк и включва: 

 Управление на азота, като се взема предвид пълният азотен цикъл; 

 Стратегии за хранене на селскостопански животни; 

 Ниско емисионни системи за сградите за отглеждане на животните; 

 Ниско емисионни системи за съхраняване на оборския тор; 

 Ниско емисионни техники за разпръскване на оборския тор; 

 Възможности за ограничаване на емисиите на амоняк от използването на 

минерални торове. 

Веднъж одобрени, правилата ще се разпространят сред земеделците. Ефектът ще 

се наблюдава чрез проучване, като резултатите ще се включат в Националната 

инвентаризация на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, а също и при бъдещи 

прогнозни изчисления на емисиите. 

 Мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ2.5) и 

сажди:  

Забрана за открито горене на земеделски отпадъци: 

 Закон за опазване на земеделските земи е в сила в България (обн., ДВ, 

бр.35/24.04.1996, изм. доп.,, ДВ, бр.83/09.10.2018г.): 

 Съгласно чл. 5(4), ползвателите на земеделски земи носят отговорност за 

изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци на земеделската земя 
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и са длъжни да участват при гасенето им; 

 По силата на чл. 6 (1), точка 2 от същия закон, се забранява изгарянето на 

стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи; 

 Законът налага санкции за тези, които горят стърнища. Нарушенията се 

установяват най-често след подаване на сигнал. Министърът на 

земеделието, храните и горите издава заповед за сформиране на комисия, в 

чийто състав влизат длъжностни лица от Областна дирекция „Земеделие“ 

(ОДЗ), кмета на землището и представител на Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“. Акт за нарушение се съставя от 

представителите на ОДЗ: 

o По силата на чл.41a(1) - ще бъде налагана глоба в размер на 1500 до 

6000 лв. на ползвателите на земеделска земя, на която се извършват 

изгаряния на стърнища и други растителни отпадъци; 

o Според чл.44(1), нарушението се установява с акт на длъжностни 

лица, определени от Министъра на земеделието, храните и горите, 

а в случаите на нарушения за земи от общинския поземлен фонд, 

както и в случаите по чл. 41а, ал. 1 - от длъжностни лица, 

определени от кмета на общината. 

o Наказателното постановление се издава от министъра на 

земеделието, храните и горите или от оправомощено от него 

длъжностно лице, съответно от кмета на общината или от 

оправомощено от него длъжностно лице. 



 

 

o Актове, издадени на лица по чл.44(1), ще бъдат изпращани на 

Държавен фонд „Земеделие“, за да се санкционират нарушения по 

Наръчник за практическо приложение на условията за поддържане 

на земята в добро земеделско и екологично състояние. (Национален 

Стандарт 6); 

o Собствениците на земи, където е установено извършено открито 

изгаряне, подлежат на оттегляне на финансовите им субсидии. 

 Национални и местни (на общинско ниво) механизми за финансиране на 

политиките за опазване на въздуха:  

В България средствата на национално равнище за пряка подкрепа за прилагането 

на мерките за качеството на въздуха са ограничени до пунктове за мониторинг, персонал и 

други текущи разходи. Изпълнението на преките мерки по ПКАВ е отговорност на 

съответната община, с подкрепата на общинските бюджети, и очакванията за финансиране 

както на национално, така и на местно ниво са ограничени до оперативните програми и 

другите съществуващи международни източници на финансиране. 

Въпреки че целевото разпределение от официалните български източници за 

финансиране на изпълнението на конкретни мерки за намаляване на емисиите е ограничено, 

съществуват възможности за финансиране, при които ползите за качеството на въздуха се 

постигат непряко като страничен продукт на инвестициите, направени за други първични 

цели, например устойчиво градско развитие или подобряване на транспортната 

инфраструктура, поради което те се предлагат като ценен източник на програмна подкрепа. 

Примери за такива източници на финансиране са: 

 Българският фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници 

(ФЕЕВИ) (http://www.bgeef.com); 

 Национален доверителен екофонд (НДЕФ) (https://ecofund-bg.org); 

 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към 

МОСВ (ПУДООС) (http://pudoos.bg). 

 

Води  

http://www.bgeef.com/
https://ecofund-bg.org/
http://pudoos.bg/
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Държавната политика по управление на водите цели постигане и поддържане на 

добро състояние на всички подземни, повърхностни и морски води, като ресурс от особено 

значение за живота на планетата, както и ограничаване на вредните въздействия върху 

човешкия живот и здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност. 

На национално ниво, политиката по управление на водите се осъществява от 

Министерството, подпомагано от Дирекция „Управление на водите“, а на басейново ниво – 

от 4 Басейнови дирекции, като 15 Регионални инспекции по околната среда и водите 

осъществяват мониторинг и контрол върху отпадъчните водите в границите на съответния 

им териториален обхват. 

Политиката по управление на водите е насочена към разработване и изпълнение на 

Планове за управление на речните басейни като основен планов документ за интегрирано 

управление на водите и на Морската стратегия; осигуряване на достатъчно по количество и 

с необходимото качество вода за нуждите на населението, икономиката и екосистемите – 

непрекъснатост на водоподаването и намаляване на количествата иззета и използвана вода 

за ефективност на консумацията и управлението на водите като стопански ресурс; контрол 

на заустванията на отпадъчните води и развитие на системата за мониторинг; намаляване 

на неблагоприятните климатични въздействия – оценка на заплахата и риска от наводнения, 

определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения, разработване и 

изпълнение на Планове за управление на риска от наводнения, с предприемане на конкретни 

превантивни и защитни мерки и мерки за подготвеност на компетентните органи и 

населението; финансиране на устойчиви инвестиции в екологична ВиК инфраструктура. 

Управлението на водите се осъществява в съответствие със законодателството на 

Европейската общност и националното законодателство – Закон за опазване на околната 

http://www5.moew.government.bg/?page_id=29995
http://www5.moew.government.bg/?page_id=30020
http://www5.moew.government.bg/?page_id=30020
http://www5.moew.government.bg/?page_id=30017
http://www5.moew.government.bg/?page_id=30017
http://www5.moew.government.bg/?page_id=46883
http://www5.moew.government.bg/?page_id=46883
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среда, Закон за водите, наредби, националните стратегически и планови документи – 

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, Планове за управление 

на речните басейни, Планове за управление на риска от наводнения, Морска стратегия, 

национални програми в областта на опазването и устойчивото развитие на водите. 

България е страна и по няколко международни Конвенции в областта на водите, 

сред които – Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река 

Дунав, Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване и Конвенция за опазване и 

използване на трансграничните водни течения и международните езера. 

Съгласно Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор, 

правото на собственост върху хидромелиоративните системи, мрежи и съоръжения или 

части от тях не е уредено при спазване на принципите на технологичното единство на 

системите и гарантиране правото на всеки собственик и ползвател на земеделска земя на 

достъп до системите за напояване и отводняване. Разходите за доставяне на вода имат най-

голям дял в общите разходи в сектор „Води”, като основната причина са високите текущи 

разходи за предоставяне на услугата. Най-големи инвестиции в сектора, обаче, се извършват 

по отношение на инфраструктурата за отвеждане (канализация) и пречистване на 

отпадъчните води. Разходите за отводняване и предпазване от вредното въздействие на 

водите не се считат за приоритетни, въпреки важното им значение за населението и 

икономиката в страната и се разглеждат като „допълващи” в общата рамка на разходите в 

сектор „Води”. Приходите от заплащане на цените на водоснабдителните и 

канализационните услуги имат най-висок дял в общия размер на финансирането на сектор 

„Води” в България (37% през 2009 г.), като този дял намалява за анализирания период 

поради нарастващото влияние на средствата по линия на ЕС. Съществуват големи различия 

в цените на водните оператори, поради предоставената им законова възможност да заложат 
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множество различни параметри за тяхното определяне. Цените за доставка на вода за 

напояване се определят със заповед на Министъра на земеделието и храните по 

предложение на доставчика. Това поражда неравнопоставеност между ВиК операторите и 

хидромелиоративните дружества, защото хидромелиоративният отрасъл не е предмет на 

нормативна регулация от страна на ДКЕВР, независимо че се явява също естествен монопол. 

Съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите:  

Към обектите за предпазване от вредното въздействие на водите спадат: 

 съоръжения за отвеждане на излишните повърхностни и подземни води от 1,7 

млн. дка преовлажнени и заблатени земи, с което се подобряват условията за 

тяхното използване; 

 съоръжения за предпазване от заливане на прилежащите площи – предпазни 

диги (Дунавски и вътрешни предпазни диги) и корекции на реки. Чрез тях от 

заливане се предпазват 1,4 млн. дка земеделски земи, населени места, 

стопански и др. обекти и национална пътна, железопътна и техническа 

инфраструктура. С изграждането на корекциите на реките са предпазени от 

ерозиране и удълбаване дъната на същите. Тези съоръжения извън населените 

места съгласно чл. 13, т. 3 от Закона за водите са публична държавна 

собственост и отговорен за тяхното поддържане и управление е Министърът 

на земеделието и храните. 

В регулационните граници на населените места съоръженията за предпазване от 

вредното въздействие на водите съгласно чл. 19 от Закона за водите са публична общинска 

собственост. Задълженията за тяхното поддържане и нормално функциониране са на 

съответната община. 
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Съоръжения за отводняване:  

Тук проблемите се дължат предимно на дългогодишната експлоатация: 

 Част от основните помпени станции са в действие от 60 – 70 години, със силно 

амортизирани машинна, ел. част и сграден фонд, както и почти напълно 

корозирали напорни части под дигите (главно за дунавските), което е 

предпоставка за тежки последици. Вследствие на това състояние и напрегнатия 

режим на работа се стига до чести аварии, свързани със значителни 

капиталовложения за възстановяване. 

 Обрасли и затлачени открити отводнителни канали след дългогодишната 

експлоатация и липса на подходяща техника за почистване, както и постоянен 

недостиг на средства. 

 Закритите дренажни смукатели са частично или напълно запушени. 

 Неотложна е реконструкцията на част от съоръженията и поетапно 

възстановяване на останалите. 

 Хидромелиоративни системи:  

 

Хидромелиорациите са важна част от водния сектор. Чрез тях се изменят и 

подобряват природните дадености и се създават възможности за пълноценно стопанско 

използване на земите. 

Основните направления в хидромелиорациите са: 

 напояване – доставка на вода за задоволяване на нуждите на отглежданите 

растения, 
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 отводняване – отвеждане на подпочвените води, предпазване от заливане 

на съседни до реките земи, населени места и 

 инфраструктурни обекти чрез изграждане на корекции и предпазни диги край 

реките. 

 

 

2. Съществуващи екологични политики в община Търговище  

 

 

SWOT анализът, направен от членовете на работната група по време на процеса на 

изготвяне на стратегията за устойчиво развитие, показва че в община Търговище няма 

установена система от планирани и координирани действия за защита на околната среда. 

Въпреки че община Търговище е една от общините с незамърсена околна среда, е 

необходимо подобряване и запазването и чрез планирани и координирани действия. Затова 

местното самоуправление залага за разработване и приемане Местен план за действие за 

околната среда, както и всички необходими общински решения, чието приложение ще 

повлияе благоприятно подобряването и опазването на околната среда. Въвеждане на 

икономически мерки в политиката за опазване на околната среда, създаване на общински 

еко фонд и изграждане на капацитет и продължаващо обучение и подкрепа за общинските 

отдели и служби, занимаващи се с екологични проблеми, както и популяризирането на 

осъзнаването на значението на опазването на околната среда чрез образователни и 

промоционални дейности също ще фокусира бъдещите дейности на община Търговище в 

тази област. Според членовете на работната група, занимавала се с въпросите за опазване на 

околната среда, опазването, подобряването и рационалното използване на съществуващите 
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природни ресурси са една от стратегическите цели на местната общност. Община 

Търговище е решила спешно да разреши тези проблеми чрез активни действия за защита на 

водните тела, управление на твърдите отпадъци според екологичните стандарти, опазване 

на земята, решаване на проблемите с нехигиеничните септични ями, рационално използване 

на горите, защита срещу ерозия, както и увеличаването на енергийна ефективност като 

мярка за спестяване на енергия. 

 

Почви  

Градската почва е изложена на значителни антропогенни влияния поради плътност 

на населението, интензивност на трафика, близост до промишлени производствени 

съоръжения и др. Периодично (веднъж годишно) се извършва мониторинг на качеството на 

почвата в Република Сърбия от Агенцията за опазване на околната среда. Праговите 

стойности са надвишени за Cd, Cu, Zn, Ni и Co на места с натоварени пътни артерии, на 

терени на педагогически институции, в близост до бизнес и търговски зони и в земеделска 

почва. Системните годишни измервания на химическо замърсяване на почвата в градските 

райони варират по отношение на броя на тестваните обекти, броя на пробите и градските 

населени места, където се вземат пробите, следователно наблюдението на тенденциите в 

отделните градските селища са невъзможни. 

 За да се справи успешно с тези предизвикателства, са поставени следните цели и 

приоритети по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на  почвите:  

 Насоки на бъдещото развитие на селското стопанство и хранителната 

промишленост, базирани на концепция за устойчиво развитие, която утвърждава 

опазването на околната среда и доброто управление на природните ресурси; 
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 Модел на подкрепа, който би довел до ускоряване на развитието на земеделския 

сектор, който има значителен потенциал за увеличаване на обема на 

производството и дългосрочен устойчив растеж на конкурентоспособността в 

средата. 

 Насоки за бъдещи реформи на селскостопанската политика и институционалната 

рамка, в трите най-важни сегмента. 

Стратегическите цели за устойчиво земеползване включват: 

 хармонизиране на законодателните актове, свързани с използването и защитата 

на земята, със законодателството на ЕС; 

 да се предотвратят по-нататъшни загуби на земя и да се запази и подобри 

качеството на добива, особено промишления, минното дело, енергетиката, 

транспорта и други дейности; 

 защита от влошаване и промяна на земеползването, както и управление на 

земята. 

За постигането на тези цели е необходимо: да се хармонизират съществуващите 

разпоредби със законодателството на ЕС и ООН относно земеползването и опазването на 

околната среда; да се определят и изберат параметри за качеството на земята, които ще се 

прилагат при мониторинга и контрола на плодородието; да се разработят мрежи за контрол 

на земната неплодородност, да се създадат институции, които да се занимават с опазването, 

регулирането и използването на земеделска земя, и да създадат лаборатория на национално 

ниво, която да се занимава с земеползването и минералните ресурси. Необходимо е да се 

състави база данни за земите и почвите. Базата данни ще бъде резултат от изследвания в 

тази област, както и постоянен мониторинг, за който ще отговарят някои съществуващи 
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професионални институции, които се  занимават с контрола на качеството на земята. 

 Основни цели за защита на земите:  

 Хармонизиране на националните разпоредби в областта на защитата на 

земите със законодателството на ЕС; 

 Създаване на кадастър на свлачища и нестабилни склонове на Република 

Сърбия за по- голямата част от територията и карта на чувствителността на 

терена от гледна точка на стабилността; 

 Създаване на програма за систематичен мониторинг на качеството на 

земята и формиране на база данни за състоянието на земята в градските 

райони; 

 Участие в програмата на Европейската комисия за разработване на 

многофункционална земна информационна система; 

 Приемане на стандарти за качество на неземеделски и промишлени земи; 

 Оформяне на списък на обекти със статут на особено застрашена околна 

среда, със статут на застрашена околна среда и определени приоритети за 

рехабилитация в 20% от територията на РС; 

 Разработване на дългосрочна стратегия и планове за действие и програма 

за управление на сушата, деградация на земята и опустиняването. 

Мерки за защита на почвата с цел запазване на екологичната безопасност:  

Сърбия, както и всички страни по света, са изправени пред множество кризи, 

свързани с влошаване на околната среда, причинено от различни замърсители и други 

влияния, дължащи се на безотговорни и неподходящи човешки дейности. Справянето с 
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многобройните предизвикателства, рискове и заплахи изисква общ социален консенсус и 

цялостни усилия, и много решения се вземат с резерв, тъй като е трудно да се постигнат. 

Очевидно е, че неадекватното използване на природните ресурси води до замърсяване на 

почвата, водата и въздуха, което предизвика промени в живота на всеки индивид и е 

повлияло на намаляването на продължителността на живота на съвременния човек. В 

същото времето мерките за защита на почвата не могат да се разглеждат изолирано и извън 

контекста на общи мерки за опазване на околната среда. 

Здравословната и безопасна среда се обуславя от приемането на многобройни и 

сложни решения във връзка с: 

 Предотвратяване на нови източници на замърсяване на околната среда; 

 Намаляване на източниците на замърсяване на околната среда; 

 Производство и съхранение на химикали и радиоактивни материали; 

 Въздействия върху околната среда от експлоатацията на руди; 

 Увеличаване на процента на промишлените комплекси в градските райони, 

които имат канализационна мрежи и пречиствателни станции; 

 Комерсиализация на вторични суровини и рециклиране на отпадъци, 

 Съхранение, транспорт, третиране или безопасно изхвърляне на отпадъци от 

медицинско    оборудване; 

 Възстановяване на замърсени и деградирали езера, бари, канали и части от 

реките в градски части; 

 Подобряване на качеството на въздуха и водата в градските райони; 
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 Подобряване на канализацията в градските и селските райони; 

 Ефективно и устойчиво използване на земните ресурси и намаляване / загуба 

на селскостопанска земя поради различни причини; 

 Подобряване на ефективността на използването на водните ресурси и 

намаляване на недостига на вода; 

 Увеличаване на горското покритие и подобряване на качеството на горите; 

 Увеличаване на количеството и качеството на природните резервати; 

 Активни мерки за защита на редки и застрашени растителни и животински 

видове; 

 Насърчаване на способността да се реагира на изменението на климата и да се 

намалят емисиите на парникови газове; 

 Повишаване на ефективността на използването на енергия и насърчаване на 

инвестициите във възобновяеми източници, енергийни източници с цел 

енергийна ефективност и икономия на енергия (вода, вятър, слънчеви 

топлинни, фотоволтаични и геотермални източници, вълнови, приливни и 

асиметрични енергии); 

 Създаване на силни промени в реакциите на отговорност за околната среда във 

всички случаи (промишленост, бизнес, хора); 

 Укрепване на способността за прилагане на законите за опазване на околната 

среда; 

 Развитие на екологична индустриална икономика; 
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 Увеличаване на инвестициите в областта на опазването на околната среда; 

 Ускоряване на международната интеграция и сътрудничество в областта на 

защитата на околната среда; 

 Увеличаване на обхвата на научно-технологичните изследвания и техните 

приложения за развитие и опазване на околната среда; 

 Контрол на плодородието и използването на торове и определяне на 

съдържанието на вредни вещества; 

 Повишаване на осведомеността за значението на сигурността на земята. 

Връзките на модела за безопасност на земята, устойчивото развитие и 

функциите на земята в единна система. По този начин безопасността на земята 

става основата и неразделна част от системата и по този начин влияе върху 

екологичната безопасност; 

 Забрани за изхвърляне на отпадъци, утайки и др. върху плодородна почва; 

 Саниране на земи, замърсени с ракети с обеднен уран, дължащи се на НАТО 

бомбардировки. 

 

Въздух 

 

През 2014 г. сръбската хидрометеорологична служба (RHMZ) въвежда система за 

мониторинг   на времето и ранно предупреждение (Climate Watch System - CWS). База данни 

на климатични и пространствени данни, получени чрез регионален климатичен модел е 

създаден за периода 1981- 2010 г., който е основата за проверка на климатичните прогнози 
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и прогнози за местни и регионални климатични промени. Агенцията за опазване на 

околната среда измерва отклонения            от средногодишните температури на въздуха за 

периода 1961-1990 г. и измерванията са открили тенденция на повишаване на средните 

температури в Република Сърбия през последните 30  години (включително 2004 г., над 4°C 

покачване за 100-годишен период). 

Качеството на въздуха се наблюдава непрекъснато на територията на Република 

Сърбия като част от държавната мрежа за мониторинг на качеството на въздуха. Република 

Сърбия е разделена на зони и агломерации, където Министерството за опазване на околната 

среда -Агенцията за опазване на околната среда наблюдава ежегодно концентрациите на 

замърсители във въздуха. 

Цели и приоритети по отношение на качеството на атмосферния въздух:  

Основната задача е да се запази и подобри качеството на въздуха, когато е възможно 

(особено в градовете и близо до големи термични и промишлени съоръжения). В 

съответствие с това са установени основни секторни цели: 

 хармонизиране на националните разпоредби, свързани с качеството на въздуха 

и емисиите, със законодателството на ЕС и приемането и прилагането на 

международни споразумения, свързани със защитата на въздуха; 

 намаляване на замърсяването на въздуха, произтичащо от енергетиката и 

промишлеността; 

 подобряване на качеството на горивото и постепенно изваждане от 

използването на оловен бензин и дизелово гориво с високо съдържание на сяра; 

 подобряване на системите за мониторинг на качеството на въздуха в градовете 
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и увеличаване на капацитета на лабораториите за изпитване на качеството на 

въздуха; 

 подобряване на обществения достъп до информация за качеството на въздуха 

и повишаване на обществената осведоменост. 

Необходимо е да се въведе закон за опазване на въздуха, който ще положи основите 

за управление на качеството на въздуха, подходящите подзаконови и правни норми, които 

да предвиждат емисии и ограничения за качеството на въздуха, и да се следи за замърсяване. 

Необходимо е също така да се създаде държавна мрежа за автоматичен мониторинг на 

качеството на въздуха в съответствие с изискванията на директивите на ЕС относно 

показателите за качеството на въздуха и методите за измерване. В подкрепа на изпълнението 

на националната екологична програма след нейното приемане е необходимо да бъдат 

приети национални програми за изменение на климата и план за действие за опазване на 

въздуха. Необходимо е да      се ратифицират ключови международни споразумения, свързани 

с трансграничното замърсяване на въздуха. Диференциалните такси за цената на оловен и 

безоловен бензин трябва да бъдат въведени и да се спре използването на оловно гориво. 

Приходите от компенсации ще се използват за създаване на подходящи пазарни условия за 

по-бърз преход към безоловен бензин. Необходимо е да се създаде национална лаборатория 

за въздух и вода. 

 Приоритети за превенция и контрол на емисиите:  

 

Основната цел на реформата на икономическите инструменти в краткосрочен план 

е да се въведе стимулираща функция на съществуващите инструменти чрез прилагане на 

такси за вода и отпадъци въз основа на количеството, диференциране на данъците за 
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подобряване на продуктите и екологични дейности (например безоловен бензин), такси за 

емисии във въздуха за основната група замърсители, които се основават на ревизирани 

разпоредби за качеството на въздуха и подобрена система за самоконтрол на замърсителите 

и мониторинг на спазването на регламентите, както и прилагането на увеличени 

потребителски такси за постигане на принципа на пълно възстановяване на разходите. Част 

от таксите за използване на природни ценности и такси за замърсяване на околната среда са 

насочени целенасочено към Фонда, бюджетния фонд на Автономната провинция и звената 

на местното самоуправление. 

Таксите за емисии на SO2, NOx, суспендирани частици, олово и тежки метали във 

въздуха трябва да бъдат въведени в промишлеността и енергетиката за инсталации, за които 

не се изисква интегрирано разрешение, тъй като за инсталации, за които се изисква 

интегрирано разрешение, таксата вече е предвидена в регламента. Основата за компенсация 

би била всяка единица замърсител над допустимата стойност на националните стандарти за 

качество на въздуха. Предпоставка за успеха на таксите за емисии във въздуха е, че 

замърсяването може лесно да бъде проверено от инспекторите и че таксите се определят 

като възпираща мярка. Таксите за емисии във въздуха биха улеснили прехода към постигане 

на целите на политиката за замърсяване на въздуха. Икономически стимули следва да бъдат 

въведени за онези компании, които активно инвестират в намаляване на замърсяването или 

по-чисти технологии. 

Таксите за услуги за управление на битови отпадъци трябва да бъдат преразгледани, 

за да се промени основата за изчисляване на таксите на домакинствата. Таксите на място 

трябва да се основават на количеството генерирани отпадъци или броя на контейнерите, а 

не на размера на имота (приложението ще бъде по-сложно в големите жилищни райони и 

може да изисква такса на глава от населението). Индивидуални контейнери, вместо общи за 
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няколко сгради, трябва да се въвеждат, когато е възможно (особено в отделни жилищни 

сгради). Свързването на таксата с количеството генерирани отпадъци би повишило 

осведомеността относно проблемите с рециклирането и ще стимулира хората да сортират 

предварително отпадъците или да намалят количеството на опаковките. Рециклируемите 

отпадъци, събрани поотделно на мястото на генериране, не трябва да бъдат таксувани 

(финансовите загуби трябва да бъдат компенсирани с по-високи такси за смесени отпадъци). 

Реформата на таксите за промишлени отпадъци трябва да се концентрира върху 

прехода към изчислителна база, която отразява количеството и естеството на събраните 

отпадъци, т.е. потоците отпадъци. Следва да се въведат такси за обезвреждане на летяща 

пепел и отпадъци от минното дело, за да се стимулира експлоатацията или обезвреждането 

в мини. Реформата ще стимулира намаляването на образуването на отпадъци до минимум и 

ще разшири повторното използване и рециклиране на отпадъци. Таксите трябва да бъдат 

увеличени, за да покрият както оперативни, така и капиталови разходи за управление на 

отпадъците. 

Въвеждат се данъчни стимули за по-чисто производство и намаляване на 

замърсяването, за да се отговори на ограничения капиталов пазар за дългосрочни 

инвестиции за намаляване на замърсяването. Приходите от различни такси за замърсяване 

трябва да се използват за осигуряване на данъчни стимули, дарения или заеми с ниска лихва 

на компании, желаещи да инвестират в по-чисто производство или решения в края на 

процеса. Този инструмент също трябва да бъде въведен спешно, за да се прекрати 

производството на оловен бензин в рафинериите. 

Правителството прие Декрет за условията и начина на извършване на 

субсидираното закупуване на автомобили, произведени в Република Сърбия, като замени 

старите с нови на 26 февруари 2009 г. 
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Относими приоритети по отношение на политиките в областта на изменението 

на климата и енергетиката:  

 Намаляване на емисиите на SO2, NOx и суспендирани частици и парникови 

газове от големи горивни инсталации в съответствие с изискванията на 

националните разпоредби. 

 Подобряване или подмяна на съществуващи котли, повишаване на 

енергийната ефективност на горенето в пещта. 

 Подобряване, т.е. подмяна на горелки (с ниско съдържание на NOx). 

 Подобряване, т.е. подмяна на съществуващото оборудване за намаляване и 

контрол на замърсяването с частици. 

 Въвеждане на по-чисти и по-ефективни производствени технологии. 

 Развитие на местен капацитет за оползотворяване на биомаса и производство 

на топлинна и електрическа енергия. Изграждане и ревитализация 

(включително разширяване чрез инсталиране на допълнителни блокове и 

изграждане на реверсивни ВЕЦ) на малки и средни ВЕЦ. 

 Разширяване на газопроводната мрежа за свързване на промишлени 

потребители, както и разпределителната мрежа за свързване на домакинствата 

и малкия бизнес. 

 Повишаване на енергийната и суровинна ефективност в промишлеността и 

намаляване на образуването на отпадъци. 

 Повишаване на енергийната ефективност във всички сектори на 

производството и потреблението на енергия. 
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 Въвеждане на система за управление на енергията и прилагане на различни 

мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 Увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и газ. 

 Намаляване на въздействието върху околната среда на петролната 

промишленост. 

 Изграждане на инсталации за десулфуризация на газ. 

 Изграждане на затворени системи за охлаждане и отпадъчни води. 

 Намаляване на въздействието върху околната среда при изхвърляне на 

летящата пепел чрез промяна на технологията за обезвреждане. 

 Реконструкция на системата за транспортиране и изхвърляне на летяща пепел. 

 Осигуряване пречистване на отпадъчни води от енергийния сектор чрез 

съживяване на съществуващите пречиствателни станции и изграждане на нови 

инсталации на места, където се изхвърлят опасни вещества. 

 Ревитализация на всички съществуващи пречиствателни станции (първа фаза). 

 Изграждане на нови пречиствателни станции за отпадъчни води в енергетиката. 

 Замяна на електричество за отоплителни цели чрез свързване на нови 

потребители към топлофикационната система или към разпределителната 

газопроводна мрежа. 

 Модернизация на съществуващите инсталации за доставка на топлинна 

енергия (подобряване на ефективността на горенето в котлите; намаляване на 

загубите в разпределителната мрежа; подобряване и автоматизация на 
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системите за управление; ново оборудване за намаляване и контрол на 

замърсяването на въздуха и др.). 

 Разширяване на разпределителната мрежа за топла вода за 150 000 жители 

(първа фаза). 

 Разширяване на газоразпределителната мрежа за 400 000 жители (първа фаза). 

 Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на топлинните загуби 

в отоплителните централи и разпределителната мрежа. 

Промишленост:  

 Намаляване на въздушните емисии на SO2, NOX, VOC, PAH, суспендирани 

частици, парникови газове и други замърсители за съществуващите 

промишлени предприятия, които не отговарят на стандартите на ЕС. 

 Модернизация на производствените технологии и изграждане на 

пречиствателни станции за димни газове. 

 Въвеждане на по-екологични технологии. 

 Осигуряване на пречистване на промишлени отпадъчни води чрез съживяване 

на съществуващите съоръжения и изграждане на нови пречиствателни станции 

за отпадъчни води от индустриите, които изхвърлят опасни вещества. 

 Реконструкция на всички съществуващи инсталации за пречистване на 

промишлени отпадъчни води (първа фаза). 

 Изграждане на нови пречиствателни станции за отпадъчни води от 

промишлеността, които имат най-голямо въздействие върху получателя. 
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 Осигуряване замяната на опасните химикали, използвани в промишления 

процес, с по- безопасни алтернативни химикали 

 Адаптиране или замяна на производствените процеси за замяна на опасни 

химикали с по-безопасни алтернативи в съответствие с предписаните забрани 

и ограничения за употреба на някои химикали. 

Отговорности, възложени на националните, регионалните и местните органи:  

В Сърбия няма достатъчно институционална координация и обхват на дейностите 

по мониторинг на околната среда. Мониторингът на качеството на околната среда е доста 

добре обхванат, за разлика от контрола на замърсителите. Недостатъкът на съществуващата 

система за мониторинг е липсата на референтни лаборатории, докато все повече 

акредитирани лаборатории присъстват. 

 

В Република Сърбия се изгражда интегрирана информационна система за околната 

среда и кадастър на замърсителите. Има инициативи на местно ниво за изграждане на 

местни или регионални бази данни и емисионни кадастри, които могат да създадат 

допълнителни проблеми със съвместимостта на базата данни. Министерството, отговарящо 

за местното самоуправление, финансира разработването на бази данни за кадастъра на 

замърсителите, което е пример за добро сътрудничество между министерствата. Основните 

институции, които предоставят на министерството информация и доклади за състоянието 

на околната среда, са: Републиканският хидрометеорологичен институт; Институт за защита 

на природата на Сърбия; Институт по управление на водите „Ярослав Черни“; Институт за 

земя; Институт за обществено здраве на Сърбия „Д-р Милан Йованович Батут“, както и 

други институти по обществено здраве в Сърбия; Министерство на земеделието, горите и 
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управлението на водите и други съответни институции. Агенцията за опазване на околната 

среда координира управлението на информационната система в областта на опазването на 

околната среда и изготвя годишни доклади за състоянието на околната среда и 

изпълнението на политиката за опазване на околната среда. 

Настоящата ситуация в Република Сърбия по отношение на организацията на 

реагиране при аварии с по-големи и по-малки размери не е задоволителна, особено по 

отношение на следното: 

 Недостатъчно  институционално сътрудничество, капацитет и  

разбиране на  методологията за управление на риска от аварии; 

 Недостатъчно обучение за изготвяне на оценка на риска от злополуки и планове 

за защита от аварии; 

 Неадекватно обучение на персонала за управление на реакцията при аварии; 

 Недостатъчно сътрудничество и хармонизация на плановете за действие на 

компетентните органи и институции от фирми, през общини и градове до 

Републиката при аварии; 

 Недостатъчен брой мобилни екотоксикологични единици и интервенционни 

единици; 

 Липса на протоколи за процедури за саниране на замърсени места. 

Приемането на измененията в Закона за опазване на околната среда осигурява 

прилагането на директивата SEVESO II (контрол на големи аварии); има доста добро 

сътрудничество с Министерството на вътрешните работи в отговор на аварии и 

Правителственото заключение предвижда създаването на Сектор за извънредни ситуации; 
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Приет е и Планът за действие за участие на редица служители от министерството, както и 

всички служители от информационните центрове от армията на Република Сърбия. 

Република Сърбия има големи изисквания за финансиране на екологична 

инфраструктура. Необходимо е да се засилят съществуващите регулаторни механизми, за 

да се осигурят източници на финансиране за дейностите на Фонда. На местно ниво 

фондовете за опазване на околната среда съществуват само в няколко местни единици и 

работят с много ограничени ресурси. Съществува ограничен структурен, процедурен и 

прозрачен подход при изразходването на тези средства. Измененията в Закона за опазване 

на околната среда изискват формиране на бюджетни средства за опазване на околната среда 

на местно ниво в съответствие със закона, регулиращ бюджетната система. Средствата от 

бюджетния фонд се използват за конкретна цел, за финансиране на планове за действие и 

рехабилитация в съответствие с Националната програма за опазване на околната среда, т.е. 

за финансиране на програми и планове на автономна провинция и звената на местното 

самоуправление. Средствата на бюджетния фонд се използват въз основа на определената 

програма за използване на средствата на бюджетния фонд, приета от компетентния орган 

на Автономната провинция, т.е. звеното за местно самоуправление. Националните 

финансови пазари и банковата система не са подготвени да финансират голям обем 

екологични проекти. Съгласно съществуващите закони компетенциите в областта на 

околната среда са децентрализирани до нивото на Автономната провинция и местното 

самоуправление (Закон за опазване на околната среда, Закон за оценка на въздействието 

върху околната среда, Закон за интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването 

на околната среда, Закон за защита от шума, Закон относно химикалите, Закон за управление 

на отпадъците, Закон за защита срещу нейонизиращо лъчение, Закон за защита на 

природата). На местно ниво е необходимо да се засили капацитетът за изпълнение на 
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поверените компетенции (стратегически оценки на въздействието, оценки на въздействието 

върху околната среда, издаване на разрешителни, мониторинг, инспекция, финансиране на 

местната екологична инфраструктура). На общинско ниво има около 400 служители, 

работещи в областта на опазването на околната среда, предимно с недостатъчно обучение и 

неадекватно оборудване, за да изпълнят изцяло задълженията си и да осигурят каквато и да 

е гаранция за ефективно изпълнение. Общините също имат недостатъчно финансиране и 

липса на финансова децентрализация, за да покрият законовите задължения. 

 

Международно сътрудничество:  

Основните насоки на международното сътрудничество до голяма степен са 

отражение на специфичното наследство и състоянието на околната среда в Република 

Сърбия, както и на политическите и икономическите обстоятелства. Основният 

политически приоритет на Република Сърбия е да ускори процеса на стабилизиране и 

асоцииране. От особено значение за изпълнение на задълженията в рамките на този процес 

е възможността за използване на Инструмента за предприсъединителна помощ - IPA. 

Очаква се допълнителна подкрепа от ЕС в процеса на европейска интеграция. Много важен 

сегмент от международното сътрудничество се отнася до ратифицирането и прилагането на 

редица международни конвенции и договори в областта на опазването на околната среда. 

До момента са ратифицирани 73 международни споразумения в областта на опазването на 

околната среда. Ратификацията на други международни споразумения все още продължава. 

Република Сърбия ще бъде включена в дейностите на международната общност и в 

процесите за разрешаване на съществуващи и предотвратяване на възможни проблеми в 

опазването на околната среда. Република Сърбия ще продължи сътрудничеството със 

съответните международни и регионални организации и инициативи, занимаващи се с 
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опазване на околната среда, като: системата на ООН със специализирани агенции, Групата 

на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Икономическата 

комисия на ООН за Европа, Световната търговска организация, Международен валутен 

фонд и др. Министерството е домакин на Шестата министерска конференция „Околна среда 

за Европа“, проведена в Белград през октомври 2007 г. Стратегическото положение на 

Република Сърбия, съществуващите връзки и икономически потенциал, както и 

трансграничният характер на замърсяването на околната среда, засилват необходимостта от 

по-тесни двустранни отношения. Поради това се очаква ускорено сключване на 

междудържавни актове за установяване и развитие на двустранно сътрудничество в тази 

област, което ще послужи като основа за програмиране на сътрудничеството и неговото 

прилагане. В рамките на двустранното сътрудничество значително място заемат някои 

развити страни, които чрез своите програми за сътрудничество за развитие и дарения 

допринасят за подобряване на условията на околната среда в Република Сърбия и 

разширяване на институционалния капацитет. Двустранното сътрудничество дава 

възможност за обмен на подходящ опит, който допринася за правилното възприемане и 

решаване на определени проблеми в областта на околната среда и в перспектива може да 

допринесе за преразпределение на властта и влиянието при вземане на определени решения 

от общ интерес. Опитът на държавите-членки на ЕС (особено на новите държави-членки от 

Централна Европа) и на страните кандидатки, свързани с прилагането на законодателството 

на ЕС в областта на околната среда, реформата на екологичната политика, институциите, 

системите за мониторинг и финансиране е от особено значение. По време на процеса на 

европейска интеграция регионалното сътрудничество ще бъде подобрено с цел 

хармонизиране на политиката за опазване на околната среда и решаване на общи проблеми 

в тази област. 
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С проектирани, навременни и значими дейности на международно ниво в областта 

на опазването на околната среда, заедно с използването на други потенциали, Република 

Сърбия може да поеме ключова роля за укрепване и развитие на добри политически и 

икономически отношения в региона. Успешна реализация на международното 

сътрудничеството ще даде възможност на Република Сърбия да стане активен участник в 

процеса на осигуряване на устойчиво развитие в света и решаване на глобални екологични 

проблеми. Успешното и ефективно международно сътрудничество в областта на опазването 

на околната среда трябва да осигури: 

 ускоряване на процеса на европейска интеграция; 

 участие в подготовката и приемането на международни конвенции и 

споразумения; 

 ратифициране на съответните международни конвенции и договори; 

 общо укрепване на сътрудничеството и отношенията със съседните 

държави, както и съвместно решаване на проблеми в опазването на околната 

среда; 

 утвърждаване на проблемите на околната среда като един от основните 

елементи на политиката за развитие на страната; 

 зачитане на принципите на устойчивото развитие в концепцията за 

стратегията на външната политика и международното сътрудничество. 

Национални и местни (на общинско ниво) механизми за финансиране: 

Финансирането на Програмата за опазване на околната среда заедно с изграждането 

на институционален капацитет и създаването на ефективна система за финансиране е най-
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важното предизвикателство. Финансирането на Програмата е тясно свързано с реформите 

на политиката в областта на околната среда, особено със създаването на ефективна и 

децентрализирана система за финансиране и подобряване на инфраструктурата в областта 

на защитата и мониторинга на околната среда. Оценката на рамката за финансиране на 

програмата по същество предполага следната структура на източниците: 

 такси за търговия с видове от дивата флора и фауна, такси за регистрация в 

системата EMAS, такси за замърсяване на околната среда и такси за 

замърсяване на околната среда в зони от специален държавен интерес; 

 целеви средства от бюджета на републиката и звената на местното 

самоуправление, реализирани въз основа на такси в съответствие със 

специален закон; 

 средства, реализирани въз основа на международно двустранно и 

многостранно сътрудничество по програми, проекти и други дейности в 

областта на опазването на околната среда и възобновяемите енергийни 

източници; 

 средства от управлението на свободни средства; 

 вноски, дарения, подаръци и помощ; 

 лихва, т.е. рента по заеми; 

 други източници в съответствие със закона. 

Ресурсите на фонда се използват в съответствие с Програмата, по-специално за: 

защита, опазване и подобряване на качеството на въздуха, водите, почвите и горите, както 

и за смекчаване на климатичните промени и защита на озоновия слой; саниране на депа, 
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насърчаване на намаляването на отпадъците, рециклиране и повторна употреба на отпадъци; 

въвеждане на по- чисто производство за експлоатация и дейности на централата, както и за 

ранна адаптация към изискванията за опазване на околната среда; технологии и продукти, 

които намаляват тежестта и замърсяването на околната среда; защита и опазване на 

биологичното разнообразие и гео разнообразието; насърчаване на устойчивото използване 

на защитени природни ценности; насърчаване на устойчивото развитие на селските райони; 

насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници; насърчаване на по-

чист транспорт; насърчаване на устойчиви икономически дейности, т.е. устойчиво 

икономическо развитие; подобряване на информационната система за състоянието на 

околната среда, мониторинг и оценка на състоянието на околната среда, както и 

въвеждането на система за управление на околната среда; насърчаване на образователни, 

изследователски и развойни изследвания, програми, проекти и други дейности, 

включително демонстрационни дейности; съфинансиране на превантивни и 

интервенционни мерки при извънредни обстоятелства при замърсяване на околната среда и 

обучение за реагиране при аварии, включително рекултивация и саниране на замърсена зона 

в резултат на авария, когато причината за инцидента е неизвестна или в случаите, 

изключващи отговорността на замърсителите; рекултивация и възстановяване на 

исторически замърсявания (хвостохранилища, индустриални депа и др.); съфинансиране на 

програми, проекти и други дейности в областта на основните геоложки изследвания; 

финансиране на екологично образование и програми за информиране на обществеността по 

въпросите на опазването на околната среда и устойчивото развитие. 

Основната финансова тежест за изпълнението на програмата е разпределена между 

замърсителите (промишленост, население), държавния бюджет, общинските бюджети, 

целевите средства за околната среда и чуждестранните донори. 
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За успешното изпълнение на програмата е необходимо да се осигурят следните 

източници и механизми за финансиране: 

 Прилагане на принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“: 

o Прилагане на принципа замърсителят плаща - замърсителят винаги трябва да 

покрива всички разходи за влошаване на околната среда, причинени от 

неговите дейности. Пълното прилагане на този принцип ще изисква 

ефективно прилагане на правилата за екологична отговорност, мониторинг и 

прилагане на такси за използване на ресурсите. 

o Собствени средства на индустрията и енергийния сектор. Ролята на 

държавната политика в областта на опазването на околната среда трябва да 

осигури стимули за промишлеността, да инвестира в намаляване на 

замърсяването и повишаване на енергийната ефективност чрез прилагане на 

икономически инструменти и по-добро правоприлагане и надзор. 

o Средства на обществени комунални предприятия - Тези средства са особено 

важни за общински проекти за пречистване на отпадъчни води, 

водоснабдяване, управление на отпадъците и топлофикация. По принцип 

инвестициите на комунални предприятия трябва да бъдат възстановени чрез 

такси за предоставяне на услуги в рамките на разумен срок за изплащане. 

o Специални средства - Фондът и други целеви фондове и фондове събират 

приходи от такси за замърсяване и част от таксите за използване на ресурси. 

Необходимо е да се въведат такси за замърсяване за всички екологични 

среди и тяхното ниво би трябвало да бъде достатъчно високо, за да отразява 

екологичните щети, причинени от определен замърсител, което трябва да 
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насърчи индустриите да намалят замърсяването, вместо да плащат 

компенсации за замърсяване. Опитът на новите държави-членки на ЕС 

показва, че екологичните такси могат, заедно със средствата, предоставени от 

Фонда, да създадат стимули за намаляване на замърсяването и да започнат 

големи инвестиции в околната среда. Екологичните фондове и други целеви 

фондове и фондове трябва да предоставят благоприятни или безлихвени 

заеми за финансиране на екологични проекти. 

o Приватизация на промишлени инсталации - Почистването на старо 

замърсяване и модернизацията на индустриалната технология за постигане на 

пределно допустими стойности на емисиите и намаляване на потреблението 

на вода и енергия трябва да бъдат предвидени в договора за приватизация. 

 

Води  

 

В Република Сърбия, с изключение на АП Косово и Метохия, има над 150 

обществени водоснабдителни мрежи, обхващащи свързани към тях градски и други 

населени места. Процентът от общото население, свързано с обществени водопроводни 

мрежи през 2019 г. е 82%. През 2019 г. 11,41% от тестваните проби за питейна вода от 

обществени водопроводни мрежи са се провалили и не отговарят на изискванията по 

отношение на физико-химичните параметри, докато 3,91% от тестваните проби от питейна 

вода са били извън стандартите по отношение на микробиологичните параметри. Най-

честите замърсители на питейната вода са аеробни мезофилни бактерии, които обикновено 

не представляват риск за човешкото здраве. През последните около 15 години се наблюдава 
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постепенно намаляване на потреблението на вода от водоснабдителни системи поради 

неблагоприятни демографски промени, подобрено икономическо управление на системата в 

някои по-големи селища, както и драстично намаляване потреблението на вода в индустрии, 

свързани с обществени водни мрежи. Средно загубите/течовете на вода са 32% от 

количеството на доставената вода, но това трябва да се вземе предвид с условие. Процентът 

на населението, свързано с обществената канализация, непрекъснато нараства от 2000 г., а 

през 2019 г. достига 58%. Прогнозата е, че над 65% от населението в населените места с 

повече от 2000 жители ще са свързани към обществената канализационна мрежа. Налице е 

забележимо несъответствие между канализацията и водоснабдяването, особено в по-

малките населени места с по-малко от 50 000 жители, което представлява риск по отношение 

на замърсяването на подземните води. Значителен проблем в областта на водоснабдяването 

и канализацията е неадекватната цена на водата, която в някои случаи е под текущите 

разходи на системата и скоростта на събирането на плащания е недостатъчно, с изключение 

на по-големите системи. В допълнение, ниско ниво на инвестициите във водоснабдителни 

и канализационни системи благоприятстват ускорените темпове на стареене на 

съоръженията на системите и честите повреди. Раздробяването на комуналните компании в 

повечето случаи е довело до недостатъчен финансов, бизнес и човешки ресурсен капацитет. 

Настоящото състояние на защитата срещу външни наводнения не е задоволително, 

тъй като големи площи все още са реално застрашени от наводнения и все още съществува 

потенциален риск от наводнения дори в райони, където са въведени системи за защита. 

Ситуацията е най-лоша в по-малките водосборни басейни. Непланирана урбанизация, 

променени условия по речните брегове, непълни системи за защита от наводнения и /или 

остаряла защита, щети на водни съоръжения, както и възможни климатични промени могат 

да допринесат за по-нататъшно влошаване. 
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Системите за защита срещу вътрешни наводненията обхващат: канали и дренажни 

системи за контрол и понижаване на нива на подземни води и канализация за дъждовна вода. 

Съществуващият канал и дренажни системи за защита срещу вътрешни наводнения 

на територията на Република Сърбия не успяват да осигурят адекватен режим за подземни 

води във всички райони. 

Развитието на отводнителна система в градските райони значително изостава от 

темпа на изграждане на системи за отпадъчни води, което води до често наводняване с 

дъждовни води в градски зони и създава проблеми при работата на канализационните 

мрежи. Очевидна е и липсата на модерни системи за управление на дъждовните води в 

градските райони. Не е предвидено стабилно финансиране за защита от наводнения, 

следователно наличните средства не са достатъчни дори за поддръжка (да не говорим за 

инвестиции) в системата за защита срещу външно и вътрешно наводняване. 

Приоритети при защита на водните ресурси:  

Според резултатите от национални проучвания по-малко от 10% от битовите 

отпадъчни води се пречистват по адекватен начин. Водните източници за водоснабдителни 

системи, които са разположени в градските зони, трябва да бъдат защитени чрез въвеждане 

и впоследствие поддържане на санитарни защитни зони. Такива санитарно-защитни зони не 

са създадени. 

Защита на водата:  

Опазването на водите е грижа и задължение на Република Сърбия, Автономната 

провинция и местно самоуправление и всички икономически субекти и физически лица и 

се прилага в съответствие с определените общи принципи. Защитата на водите и защитата 

на водните екосистеми и сухоземните екосистеми, зависими от водата, се прилагат в 
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съответствие с федералните разпоредби, хармонизирани с разпоредбите на регламентите на 

ЕС, чиято основна цел е цялостната защита на всички води, докато статутът „добър“ трябва 

да бъде постигнат в рамките на 15 години от приемането на Рамковата директива за водите 

(2015). 

Основната цел на защитата на водите е опазването на човешкото здраве и околната 

среда чрез постигане и поддържане на добро състояние на повърхностните и подземните 

води (екологично състояние/потенциал и химично състояние), намаляване на 

хидроморфологичното налягане върху естествените водни тела, предотвратяване и контрол 

на замърсяването на водите, както и рационално използване на наличните ресурси. 

Опазването на водите се планира и изпълнява в рамките на интегрирано управление 

на водите, въз основа на съгласувани стратегически и планови документи във водния сектор 

и други съответни сектори, чрез използване на: 

 принципът за намаляване на замърсяването на мястото на възникване или, по-

конкретно, намаляване на количеството опасни вещества в източника на 

замърсяване чрез прилагане на необходимите мерки за защита на водите и 

контрол на работата на пречиствателните станции и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води; 

 комбиниран подход, който включва мерки за контрол на изпускането в 

приемащ воден обект (емисионен стандарт) и мерки за контрол на качеството 

на околната среда (имисионен стандарт) в съответствие с по-строгия критерий 

от двата; 

 принципът „замърсителят плаща”, който задължава замърсителя да поеме 

разходите за мерки за компенсиране/намаляване на замърсяването; 
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 принципът на най-добрите налични техники, който задължава всички 

оператори във свързаните с водата дейности да прилагат най-добрите налични 

техники. 

Защитата от концентрирани източници на замърсяване трябва да се подобри чрез 

изграждането и правилното функциониране на комунална инфраструктура, работата на 

инспекционните служби и мониторинга. Изграждането на канализационни системи и 

пречиствателни станции за отпадъчни води - ПСОВ в съответствие с Директивата за 

пречистване на градските отпадъчни води на ЕС трябва да се прилага за всички населени 

места с над 2000 жители. Република Сърбия обаче няма достатъчно финансови ресурси, за 

да реализира това условие. В населени места под 2000 жители, които нямат обществена 

канализационна система, но имат обществено водоснабдяване, трябва да се осигури 

адекватно пречистване на отпадъчните води от отделни системи, като се вземе предвид 

спадът в броя на жителите. Въпреки това населените места (предимно крайградски), в които 

е започнало изграждането на канализационни съоръжения, могат да бъдат свързани към 

градските системи. Основните критерии за избор на приоритети за изграждане на 

канализационни системи и оператори за пречистване на вода и отпадъчни води в населени 

места над 2000 жители са: специфичното натоварване на реципиента (кг специфично 

замърсяване на m3 малки и средни водни тела) и способността му да служи като 

водоприемник на отпадъчни води, в допълнение към нивото на развитие и свързаност на 

обществеността с канализационната система за отпадъчни води. 

Въз основа на първия критерий - характеристиките на реципиента, съоръженията 

първо трябва да бъдат изградени в селища в защитени зони, след това в по-големи 

агломерации с по-малки водни пътища (такива с неблагоприятен воден хидрологичен режим 

по отношение на малки и средни води), и последно в селища в близост до големи водни 



 

 

 

 

 

 

CB007.2.31.141 

Implement Smart Policies for Management, Monitoring and 

Environmental Prevention 

 

 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA 
CBC Bulgaria-Serbia Programme 

 
 

 

пътища (Дунав, Тиса, Сава). Ако се разглежда нивото на развитие на канализационната 

мрежа, трябва да се даде приоритет на изграждането и завършването на мрежата в населени 

места с ниско ниво на свързаност, но ако мрежата е адекватно развита, приоритет трябва да 

бъдат пречиствателните станции. Независимо от това, когато местната власт е готова да 

инвестира значителна част от собствените си ресурси в изграждането на ПСОВ, 

правителството трябва да насърчава подобни инициативи и да предоставя подходяща 

подкрепа. 

За пълна защита на водата и защита от наводнения, изграждането на отворена 

канализационна система трябва да е в съответствие с цялостната урбанизация на 

населените места и нейното изграждане не трябва значително да изостава в сравнение с 

канализационните мрежи за отпадъчни води. Изграждането на такива системи трябва да 

използва съвременен подход, който включва редица мерки и работи върху цялата зона на 

оттока от мястото на появата до приемника, в зависимост от характеристиките на 

водосборния басейн и предвидената цел (защита на качество на водата и сушата, контрол на 

скоростта и количеството на оттока и други подобни). Мерките и работите за оттичане на 

повърхностните води трябва да бъдат свързани с дейностите по опазване от вредно 

въздействие на водата и опазване на водите, както и с градоустройствените и строителните 

изисквания. 

В случай на разпръснати източници на замърсяване, трябва да се обърне специално 

внимание на доминиращите разпръснати източници на замърсяване на дадена територия 

или по-конкретно на обществеността (отделни канализационни системи), интензивното 

животновъдство, както и земеделието чрез систематичен мониторинг и контрол на 

употребата на торове и продукти за растителна защита. Регулирането на битовите и 

промишлените депа трябва да отговаря на съвременната практика и стандартите на ЕС, 
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докато незаконните депа трябва да бъдат премахнати във възможно най-голяма степен чрез 

създаване на конкретни места за депониране на твърди отпадъци. Системата за управление 

на отпадъците, която трябва да бъде създадена на ниво държава, със сигурност ще 

допринесе за намаляване на ефектите, генерирани от такива потенциални разпръснати 

замърсители. 

В случай на защитени територии, първо е необходимо да се определят подходящи 

критерии и да се определят категориите защитени територии, в съответствие със Закона за 

водите, като се вземат предвид както социалните, така и икономическите аспекти. 

Защитата на съществуващите източници в зоните на санитарна защита и контролът 

и поддържането на качеството на водни тела, използвани за отдих и къпане, се осъществяват 

от компетентните местни власти, докато водният сектор извършва мерки за защита в зоните, 

предназначени за водохващане за консумация от човека, както и тези за допълнителна 

защита на подземни води, които трябва да бъдат определени като потенциални източници 

за регионални системи (стратегически резервати). 

Районите, уязвими по отношение на нутриенти, районите, определени за защита на 

местообитанията или видовете, в които елементът на състоянието на водата играе важна 

роля, както и районите, определени за защита на водни видове с икономическо значение, 

които са обявени като защитени зони, трябва да бъдат под грижите и защитата на 

институциите, с чиито актове са определени като защитени зони. 

Мониторингът на параметрите на екологичното и химичното състояние на 

повърхностните води и химичното и количественото състояние на подпочвените води, 

включително водата в защитени зони, формира основата за подобряване на състоянието в 

областта на защитата на водите и следователно трябва да се извършва по предписан начин. 



 

 

 

 

 

 

CB007.2.31.141 

Implement Smart Policies for Management, Monitoring and 

Environmental Prevention 

 

 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA 
CBC Bulgaria-Serbia Programme 

 
 

 

Важен сегмент на защитата на водите трябва да бъде намаляването на 

хидроморфологичното налягане върху естествените водни тела, което означава, че нови 

структури, които оказват съществено влияние върху състоянието на водата (поради 

хидроморфологичното налягане), могат да бъдат изградени само с подкрепящи 

доказателства, че няма по-благоприятни алтернативи в технически и екологичен смисъл. 

Основната стратегическа цел в сектор „води“ е: Постигане и поддържане на 

„добро“ състояние и добър екологичен потенциал на повърхностните води и подземните 

водни тела, с цел опазване на общественото здраве, опазване на водните и крайречните 

екосистеми и задоволяване нуждите на водоползвателите. 

Предвид важността и сложността на въпросите за опазване на водите, постигането 

на стратегическата цел може да се очаква, ако се гарантира следното: 

 защита на повърхностните и подпочвените води във функция за задоволяване 

на нуждите на всички водоползватели, предимно обществеността (текущи и 

планирани нужди); 

 опазване на повърхностните и подпочвените води и защитените територии, 

както и запазването на биологичното разнообразие в рамките на интегрираното 

управление на водите; 

 контрол на емисиите на замърсители и тяхното изхвърляне чрез предприемане 

на мерки за намаляване на генерирането на замърсяване и мерки за премахване 

на замърсяването при неговия източник, преди изхвърлянето във водните 

екосистеми; 

 стимулиране и насърчаване на рационалното използване на водните ресурси 

чрез увеличаване на продуктивността на водата във всички сфери на човешката 
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дейност. 

Опазването на водите ще се осъществи чрез подобряване на управлението на 

защитата на водите, чрез приемане на План за защита на замърсяването на водите, 

хармонизиран с други съответни документи, постепенно прилагане на защитни мерки и 

систематичен мониторинг на състоянието на водите и защитените територии и 

въздействието на прилаганите мерки, включително: 

 предотвратяване на замърсяването чрез мерки за намаляване на замърсяването, 

подобряване на технологичните процеси на производство, повишаване на 

производителността на водата и мерки за многократно използване на водата; 

 контрол на точкови източници на замърсяване чрез пречистване и повторна 

употреба на отпадъчни води; 

 контрол на неточковите източници на замърсяване чрез прилагане на най-

добрите агроекологични практики, пространствено планиране и подобряване 

на използването на пространството и контрол на оттичането от земеделски и 

други повърхности; 

 подобряване на екосистемните услуги в областта на асимилативния 

капацитет, задържането на хранителни вещества, повишаването на капацитета 

за проникване и др. 

По отношение на превенцията и управлението на водите оперативната цел е: 

Предотвратяване на замърсяването на повърхностните и подпочвените води.  

Мерките за постигане на целта са: 

 Установяване и контрол на изпълнението на законовите разпоредби, 
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забраняващи заустването на отпадъчни води, съдържащи замърсители над 

предписаните стойности; 

 Стимулиране на повторното използване на

 пречистени отпадъчни води чрез административни мерки; 

 Извършване на рехабилитация на исторически замърсени обекти; 

 Подобряване и засилване на изследванията на недостатъчно проучени 

източници на замърсяване (земеделски земи, промишленост, минно дело, 

пътища) 

Мерките за постигане на целите по управление в областта на защитата на водите са 

свързани с:  

 Изготвяне и приемане на подзаконови нормативни актове, необходими за 

прилагането на нормативни актове, които уреждат областта на опазване на 

водите и околната среда; 

 Приемане на Плана за защита на замърсяването на водите, предвиден в Закона 

за водите, хармонизиран със Стратегията, планове за управление на водите и 

съответни планове и програми в областта на опазването на околната среда, 

териториалното планиране и др. и осигуряване на контрол върху изпълнението 

му; 

 Установяване на параметри за мониторинг на екологичното и химичното 

състояние на повърхностните води и химическото и количествено състояние 

на подпочвените води, както са определени в съответните наръчници, и 

въвеждане на данни за мониторинг в информационната система. 
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 Пространствено планиране; 

 Подобряване на използването на пространството; 

 Прилагане на най-добрата агроекологична практика; 

 Контрол на оттока от селскостопански и други повърхности; 

 Увеличаване на асимилативния капацитет; 

 Задържане на хранителни вещества; 

 Подобряване на регенеративния капацитет на природните екосистеми; 

 Пречистване на отпадъчни води; 

 Използване на отпадъчни води; 

 Намаляване на замърсяването; 

 Подобряване на технологичните процеси; 

 Повишаване на производителността на водата; 

 Рационално използване на водата; 

 Използване на вода на няколко нива; 

 Предотвратяване на замърсяването; 

 Контрол на точково замърсяване; 

 Контрол на замърсяването с неточкови източници; 

 Подобряване на екосистемните услуги. 

Точкови източници на замърсяване:  
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Обществеността, свързана с канализационни и промишлени инсталации, е основен 

точков източник на замърсяване, чието отрицателно въздействие се елиминира чрез 

изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции. Тези системи са много 

тясно свързани със системите за водоснабдяване на населените места, съставляващи заедно 

функционално цяло и поради това те трябва да се развиват паралелно със системите за 

водоснабдяване с питейна вода. 

Обществената канализационна система, която включва пречиствателни станции за 

отпадъчни води, трябва да бъде разработена в съответствие с федералните разпоредби, въз 

основа на разпоредбите на директивата относно пречистването на градските отпадъчни 

води, която определя задължението за пречистване на градските отпадъчни води във всички 

агломерации с над 2000 ж.e. Като се има предвид, че по-голямата част от сръбската 

територия се намира в Дунавския басейн (Черноморския басейн), който е обявен за 

чувствителна зона, при присъединяването към ЕС Република Сърбия ще бъде задължена да 

осигури степен на пречистване на градските отпадъчни води, приложима за тези райони. 

Оперативна цел 1: Намаляване на замърсяването от точкови източници, както 

следва: 

 Градски отпадъчни води: чрез изграждане на канализационни системи с 

достатъчен капацитет (канализационната мрежа обхваща 85% от населението, 

живеещо в населени места с над 2000 жители) и степента на пречистване, 

установена в Плана за защита на замърсяването на водите; 

 Промишлени отпадъчни води: чрез намаляване на замърсяването от 

промишлени инсталации, пълно прилагане на Закона за интегрирано 

предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда, както и 
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използване на най-добрите налични технологии или най-добрите налични 

техники, които не водят до прекомерни разходи; 

 Депа за градски и промишлени отпадъци: чрез регулиране на депата и 

управление на отпадъци на всички нива - национално, регионално и местно, в 

съответствие със Закона за управление на отпадъците. 

Мерките за постигане на целта са: 

 Планиране развитието на комуналната инфраструктура на водния сектор и 

привеждането му в съответствие с Плана за защита на замърсяването на водите 

и други планови документи на водния сектор; 

 Реконструиране на съществуващите ПСОВ за населени места и промишленост 

и подобряване на тяхното функциониране, така че да достигнат стандартите, 

изисквани от съответния правилник, т.е. да достигнат ниво, което не подкопава 

спазването на стандартите за качество на околната среда; 

 Изграждане на нови ПСОВ на промишлени съоръжения, като се вземат 

предвид стандартите, изисквани от съответния правилник, и се внимава да не 

се подкопава спазването на стандартите за качество на околната среда; 

 Осигуряване на предварителна обработка на промишлените отпадъчни води, 

зауствани в обществената канализационна система, за да достигне нивото на 

качество, което не застрашава човешкото здраве, канализационните системи и 

не пречи на процесите на ПСОВ за градски отпадъчни води; 

 Водене на точни данни за съоръженията за защита на водите в кадастралните 

регистри и информационните системи; 
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 Премахване на незаконни депа за твърди отпадъци, първо от зоните (защитени 

зони, крайбрежни водни пътища с неблагоприятен хидрологичен режим и др.), 

където се предотвратява тяхното отрицателно въздействие върху 

повърхностните и подземните води; 

 Рехабилитация на съществуващите депа за твърди отпадъци и изграждане на 

нови в съответствие с приложимите европейски директиви и съответните 

стратегически и планови документи, свързани с управлението на отпадъците, 

като се обърне специално внимание на планирането на площадката за 

обезвреждане на утайки, оборудвана с устройство за пречистване на отпадъчни 

води от филтрати; 

 Събиране и обезвреждане на минни и промишлени отпадъци по начин, който 

не представлява заплаха за околната среда и водите като неин важен елемент. 

 

Неточкови източници на замърсяване:  

Неточковите източници на замърсяване включват всички замърсявания на 

повърхностните води и подпочвените води, произхождащи от населени места с по-малко от 

2000 жители или от населението, което не е свързано с канализационната система, след това 

от обработвани земеделски земи, отмиване на горски и почвени повърхности, както и от 

животни, нерегламентирани общински депа и други човешки дейности. 

Отрицателните въздействия на неточковите източници на замърсяване се намаляват 

предимно чрез регулаторни и административни мерки, а след това и чрез технически мерки, 

докато текущите показатели за състоянието се осигуряват чрез непрекъснат целенасочен 

мониторинг. 
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Оперативна цел 1: Намаляване на замърсяването от неточкови източници, както 

следва: 

 от земеделска земя: чрез прилагане на разпоредбите на Директивата за 

нитратите, Директивата относно изхвърлянето на опасни вещества и 

принципите на добрата земеделска практика; 

 от горска земя: чрез подходящ метод за използване на горски ресурси в 

областите от общ интерес на ползвателите на вода и гори; 

 от пътища: чрез административни мерки, които в рамките на водните условия 

определят метода, използван за решаване на въпроси за събиране, отстраняване 

и третиране на замърсена вода от пътищата, и след това чрез изпълнение на 

технически мерки; 

 от населените места под 2000 жители: чрез намаляване на замърсяването чрез 

изграждане на специални устройства за пречистване на отпадъчни води от 

малки населени места. 

Мерките за постигане на целта са: 

 Създаване, особено в защитените зони, на система за мониторинг и контрол на 

употребата на торове и продукти за растителна защита, с цел количествено 

определяне на замърсяването от селскостопански дейности; 

 Определяне на чувствителните към хранителни вещества зони в съответствие с 

Директивата за нитратите и осигуряване на защитни мерки в съответствие с 

принципите на добрата земеделска практика, включително устойчивото 

използване на торове и продукти за растителна защита; Забрана за използване 
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на торове и продукти за растителна защита в 5-метрова крайбрежна зона; 

Създаване на система от мултидисциплинарни изследвания, за да се определи 

въздействието на управлението на горите върху водния режим и да се дадат 

насоки за устойчиво използване на горите; 

 Изпълнение на изискванията за вода при изготвяне на проектна документация 

за изграждане на пътища и отговаряне на изискванията на водния сектор и 

опазване на околната среда при тяхната експлоатация; 

 Определяне на технология и процедури за пречистване на отпадъчните води на 

малките населени места. 

Подземни води - защита на качеството и количеството: 

Подземните води са преобладаващ източник (около 70%) от снабдяването с питейна 

вода и като такива изискват специално внимание и подходящо третиране. Санирането на 

химичното състояние на подпочвените води може да се постигне чрез прилагане на 

подходящи мерки за защита от градски и други отпадъчни води (депа, мини и др.), 

земеделие (използване на химически агенти за растителна защита и хранене) и други 

източници на замърсяване. Основната причина за лошото количествено състояние е 

прекомерната експлоатация, т.е. липсата на баланс между извличането и презареждането на 

подземните водни ресурси. 

За намаляване на натиска върху качеството на подпочвените води са предприети 

следните мерки:  

 Създаване, наблюдение и поддържане на зоните на санитарна защита на 

източниците на питейна вода; 
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 Установяване и наблюдение на ситуацията в районите, предназначени за 

водовземане на вода за консумация от човека, които се характеризират като 

защитени зони; 

 Контролиране на навлизането на замърсители от селското стопанство чрез 

система за мониторинг на използването на торове и контролирана употреба на 

пестициди; 

 Изграждане на канализационни системи в населените места, заедно с 

изграждането на ПСОВ; Изграждане на ПСОВ за промишлени системи, като се 

вземат предвид наложените стандарти за емисии на замърсители; 

 Извършване на отстраняване на идентифицирани случаи на замърсяване, ако те 

пряко компрометират постигането на екологичните цели; 

 Създаване на карти за уязвимост на подземните води и прилагането им в процеса 

на планиране; 

 Рационално използване на подземните води, чрез намаляване на загубите на 

водоснабдителната мрежа и стимулиране на използването на съвременна 

технология за „пестене на вода” в домакинствата и промишлеността; 

 Провеждане на систематични изследвания, мониторинг и оценка на подземните 

водни ресурси, за да се поддържа баланс между извличане и презареждане на 

водоносни хоризонти; 

 Провеждане на изследвания и оценка на алтернативни източници на подземни 

води, в случаите, когато е регистрирано прекомерното използване на ресурсите; 

 Ограничаване на използването на подземни води (осигуряване на баланс между 
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извличане и презареждане) за нуждите на промишлените и други потребители, 

ако няма алтернативни източници на водоснабдяване; 

 Провеждане на изследвания за въздействието на експлоатацията на речните 

утайки върху режима на подземните води с цел защита на количеството и 

качеството на подпочвените води; 

 Управление на трансграничните подземни води в координация със съседните 

държави. 

Хидроморфологични налягания: 

Антропогенните дейности, които са най-честата причина за хидроморфологичните 

промени в повърхностните водни тела, често не могат да бъдат избегнати, тъй като те 

обикновено са необходими за икономическото и социалното развитие. За да се намали 

неблагоприятното им въздействие върху състоянието на водните обекти в бъдеще, тези 

дейности трябва да се извършват в съответствие с изискванията за опазване на околната 

среда. 

Ограничаване на хидроморфологичното налягане върху естествените водни тела се 

постига както следва:  

 

 В периода на планиране на съоръженията, които могат да причинят 

хидроморфологични промени, като се вземат предвид възможните 

неблагоприятни въздействия върху околната среда и се определят мерки за 

смекчаване; 

 При регулиране на водния поток за различни видове употреба или с цел 
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осигуряване на защита от вредното въздействие на водата, като се прилагат 

добри практики и най-добрите налични технологии; 

 Ако е необходимо, за целите на устойчивото развитие, да се построят 

съоръжения със значително въздействие върху състоянието на водите поради 

хидроморфологично налягане, доказвайки, че няма икономически, технически 

и екологично по-благоприятна алтернатива и определяйки водното тяло като 

силно модифицирано; 

 Идентифициране на стойностите на съответните биологични качествени 

елементи, общи за типа вода, която като цяло е най-подобна на изкуствено или 

силно модифицирано водно тяло, за което се определя потенциалът; 

 Идентифициране на отклонения на биологичните параметри, причинени от 

промяна на хидроморфологичните характеристики на водно тяло; 

 Идентифициране на произхода на хидроморфологичните промени (използване 

на вода, защита от вода, многофункционални системи) и валоризиране в 

технологично и икономическо отношение на последиците от привеждането на 

водното тяло до такива условия, които са необходими за осигуряване на добро 

екологично състояние; 

 Изготвяне на каталог с мерки за постигане на добър екологичен потенциал; 

 Идентифициране и прилагане на мерки, които нямат отрицателно въздействие 

върху използването на водата и защитата от вода. 

Регулиране на водните пътища и защита срещу вредното въздействие на 

водата: 
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В областта на опазването на водите се определят приоритети по отношение на 

относителния принос на определени категории замърсявания, произхода на замърсяването, 

както и специфичната способност на получателя да приема замърсявания, без да се променя 

състоянието на повърхностните и подземните води.  

В населени места с под 2000 жители без достъп до обществена канализация, но 

които имат изградена обществена водоснабдителна система, трябва да се даде приоритет на 

отделни системи за адекватно пречистване на отпадъчните води, така че да се избегне 

изграждането на централни канализационни системи, особено в селища с настояща 

демографска стагнация или спад в броя на жителите (повечето агломерации в тази 

категория). 

В това отношение правителството и АП участват предимно в изграждането на 

основни колектори и ПСОВ, следвайки критериите, предвидени в регламентите. Най-

важните критерии са нивото на риска за общественото здраве, както и въздействието на 

замърсяването върху състоянието на приемниците на отпадъчни води, както и водните и 

крайречните екосистеми. Изграждането на основни колектори и ПСОВ трябва да бъде 

приоритет в населените места, където те биха подобрили значително нивото на опазване на 

общественото здраве, защита на източниците на питейна вода и защита на получателите, 

както и други елементи на околната среда. 

За промишлените отпадъчни води приоритет е въвеждането на задължението за 

тяхното пречистване преди пускането им в обществената канализационна мрежа 

(предварителна обработка) или директно в реципиента, особено ако става въпрос за 

отпадъчни води, съдържащи приоритетни вещества и приоритетни опасни вещества. 

В случай на разпръснат източник на замърсяване трябва да се осигури ефективен 
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контрол на отделянето на замърсяване. В сътрудничество с компетентните институции за 

опазване на околната среда незаконните депа трябва да бъдат премахнати, съществуващите 

депа за битови отпадъци и сметищата за промишлени отпадъци трябва да бъдат 

възстановени, а новите трябва да бъдат изградени в съответствие със стандартите и 

приоритетите, определени в съответните документи. 

Защита срещу речни наводнения:  

Решенията за защита срещу речно наводнение се основават на съвременните 

световни тенденции и текущото състояние на системите за защита от наводнения, докато 

графикът за тяхното изпълнение зависи от икономическата мощ на обществото. 

Намаляването на риска от наводнения на цялата територия на Република Сърбия е 

постоянна задача и цел, като същевременно се подобрява защитата на най-важните 

центрове от щети (градове, населени места, големи търговски комплекси, транспортна 

инфраструктура и др.) и работите и мерките по междудържавните водни пътища са 

приоритетни дейности. 

Защитата на крайбрежната зона на големи и средни реки, или първокласните води, 

се основава предимно на съоръжения за контрол на водите, а защитата зависи от тяхното 

състояние и функционалност. Поради тази причина редовната поддръжка и 

инвестиционните дейности по модернизацията и реконструкцията на съществуващите 

съоръжения за контрол на водите са приоритетни дейности и в периода на планиране. 

Защитата от наводнения в крайбрежната зона на малки водни пътища трябва да 

бъде значително подобрена в бъдеще, като се има предвид евентуалното влошаване на 

режима на високи води поради изменението на климата. В този контекст е необходимо да 

се насърчават активните мерки за защита от наводнения, доколкото е възможно, т.е. 
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използването на резервоари и задържащи водоеми, преливни и периметърни канали за 

намаляване на наводняващите вълни. Освен това навременното уведомяване и евакуация 

остават важни дейности по отношение на защитата срещу природни бедствия, включително 

наводнения. 

Специален вид речно наводнение е леденото наводнение, което възниква поради 

натрупването на лед и образуването на ледени бариери по коритото на реката. Прилагат се 

специални мерки за контрол, за да се предотврати наводняване с лед. 

Степента на защита срещу речно наводнение зависи от технологични, 

икономически, екологични, социални и други критерии, условия и ограничения. Определя 

се за всяка система или зона (защитена зона) въз основа на броя на жителите и нивото на 

потенциални щети, причинени от наводнения. 

Степента на защита, осигурена от съоръженията, е равна на периода на висока 

възвръщаемост на водата, предназначен за тяхното оразмеряване. Въпреки това, в ситуации 

на климатични промени и човешко въздействие условията на поява и характеристиките на 

високото ниво на водите също се променят и проектният поток вече не е бавно променяща 

се категория. Следователно са необходими допълнителни мерки и работи (мобилни 

системи в градовете, реконструкция на съоръжения), за да се осигури подходяща степен на 

защита. 

Защита срещу ерозия и порои:  

Защитата срещу ерозия и порои е предпоставка за стабилно и устойчиво 

използване на земята и отбрана срещу чести и опустошителни проливни наводнения. 

Ситуацията в този сегмент на защита срещу вредното въздействие на водата се 

подобрява предимно чрез регулаторни и административни мерки, но също и чрез защитни 
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биологични и технически работи, с тяхната непрекъсната поддръжка и мониторинг. 

Съвместните и координирани действия на компетентните административни органи и 

публични и други предприятия, ползватели на ерозионни зони, са предпоставка за успеха 

и ефективността на изпълнението на тези работи. 

Поради спецификата на тази област, оцененият обхват на необходимите 

антиерозионни работи включва два сегмента: (1) поддържане на текущото състояние, което 

включва работи, необходими за избягване на повторно активиране на ерозионните процеси 

и (2) изпълнение на нови работи, с цел да се намали интензивността на ерозията и 

образуването на утайки. 

За да се поддържа сегашното състояние, е необходимо да се извършат технически 

работи за покритие на речния басейн обхващащи общо около 350 000 м3 (около 4 м3/км2) и 

биологични работи, обхващащи приблизително 34 000 ха (0,4 ха / км2). 

За да се подобри ситуацията в този сегмент на защитата на водите в бъдеще, е 

необходимо да се извършат технически работи в обхват от около 1 000 000 м3 (12 м3/км2) и 

биологични работи върху повърхността около 100 000 ха. 

Мерките за подобряване на условията за защита от ерозия и порои, мониторинг на 

ситуацията и поддръжка на съоръжения са:  

 Извършване на превантивни, технически и биологични защитни работи и мерки 

в съответствие със завършени проучвания за определяне на зони, склонни към 

ерозия; 

 Създаване и непрекъснато актуализиране на кадастралните регистри на 

ерозионни процеси и проливни потоци и изпълнени мерки и въвеждане на 

актуализирани данни във водната информационна система; 
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 Повишаване на ефективността на инспекционната служба и други компетентни 

органи, които се занимават със състоянието на райони, застрашени от ерозия и 

поройни наводнения; Обучение на обществеността за последиците от 

неправилното поведение в райони, склонни към ерозия и порой; 

 Осигуряване на непрекъснат мониторинг на ерозионните процеси и 

състоянието на коритата и съоръжения за защита от ерозия и порои; 

 Редовно поддържане на изградените съоръжения и изпълнените работи по 

биотехнологична и биологична защита съгласно годишната програма и в 

съответствие със съответните стандарти и норми; 

 Ремонт на съоръжения и изпълнени биотехнологични и биологични защитни 

работи, повредени от природни и антропогенни влияния, по начин, който не 

нарушава естествения баланс на водния път / поройния поток и неговите 

водосборни площи. 

Суша и недостиг на вода: 

В резултат на възможни промени в температурата и режима на валежите, можем да 

очакваме увеличаване на броя на периодите на засушаване в бъдеще. За да се неутрализират 

или намалят неблагоприятните последици от сушата (най-силно изразените и най-вредните 

от които са свързани със селскостопанската продукция), управлението на водите в 

периодите на суша трябва да се извършва въз основа на съответни полеви проучвания и 

изследвания. 

За постигане на целите за управление на водите в условия на суша и недостиг на 

вода се прилагат следните политики: 
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 Провеждане на непрекъснати изследвания на промените в цикъла на валежите 

и изпаренията и тяхното въздействие върху оттока и водните ресурси; 

 Определяне на екологичните изисквания за вода по водни пътища и нуждите от 

водоснабдяване на други потребители (водоснабдяване, енергия, напояване), 

като околната среда се третира като равнопоставен потребител; 

 Разработване на планове за управление на сушата за водни зони, с определени 

условия за обявяване на суша или липса на вода и разработени мерки за 

адаптиране на управлението на водите при тези условия, и включването на 

тяхното обобщение в плана за управление на водите за дадена водна зона; 

 Изготвяне на характеристика на водата при условия на суша за всяка водна зона 

и въз основа на исторически данни и прогнози за изменението на климата, 

разработване на програма от мерки за предотвратяване и смекчаване на 

последиците от сушата; 

 Организиране и проследяване на консултации със заинтересованите страни и 

координиране на подбора и прилагането на подходящи мерки (превантивни, за 

задържане на вода във водосборния басейн; оперативни, по отношение на 

защитата и контролираното използване на водните ресурси по време на суши; 

или организационни, свързани с протоколи за координирана работа на водния 

сектор и други органи, свързани с използването на водните ресурси); 

 Разработване на система от измервания и прогнози въз основа на наблюдение 

на параметри в мрежата от метеорологични и хидрологични станции, сателитни 

изображения и наземно изследване на състоянието на растителността и оценка 

на въздействието на недостига на вода върху обществеността, икономиката и 
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околната среда, върху основа за сравнение на ситуацията при мокри и сухи 

условия. 

Съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите: 

Изграждането на сложни регионални и/или многофункционални системи за 

контрол на водите, включително многоцелеви резервоари за водоползване, защита и срещу 

наводнения, трябва да продължи да бъде дейност, насочена към подобряване на водния 

режим на територията на републиката на Сърбия. 

Предназначението на язовирите и водоемите е да регулират водния режим в 

определена зона, т.е. да осигурят достатъчни количества вода за нуждите на потребителите, 

опазване на околната среда и премахване на разрушителните ефекти на водата, чрез 

намаляване на наводнителните вълни. Резервоарите са единствените съоръжения, които 

могат да се използват за да се преразпредели водата в пространството и времето, 

необходими поради много неравномерно разпределената вода (като количество и качество) 

в региона и възможно влошаване на водния режим поради климатичните промени. Във 

връзка с това особено важен въпрос е запазването и подобряването на качеството на водата. 

Правилното управление на водите е предпоставка и за пространственото развитие (земя, 

селища, транспорт и друга инфраструктура) и/или за увеличаване на икономическата 

активност върху тях. 

В бъдеще трябва да се подобри използването на съществуващите и да се изградят 

определен брой нови резервоари. Въпреки че резервоарите трябва да бъдат проектирани за 

множество цели, те могат да бъдат класифицирани в три основни групи по приоритетна цел: 

 Резервоари, чиято основна цел е да доставят питейна вода и където трябва да се 

обърне специално внимание на мерките за санитарна защита на водосборните 
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зони (санитарно-защитни зони), за да се запази качеството на водата в тях и да 

се намали рискът за здравето на потребителите на водата. 

 Резервоари, чиято основна цел е да осигуряват вода, необходима на други 

потребители (промишленост, напояване и др.) И да защитават водата, и по 

отношение на които няма толкова строги санитарни изисквания за защита като 

гореспоменатите, но трябва да бъдат предприети подходящи мерки, за да се 

гарантира качеството на водата в рамките на определени параметри, 

включително антиерозионни мерки. 

 Резервоари, чиято основна цел е да осигуряват вода за генериране на енергия и 

чиято функция трябва да бъде рационално включена в общия воден режим, 

включително предотвратяване (смекчаване) на неблагоприятни ефекти, както 

директно надолу по веригата от съоръжението, така и в долните участъци на 

водни пътища. По отношение на защитата на качеството на натрупаната вода и 

защитата от утайки се изисква същата степен на защита, както при предишната 

група. 

Многоцелевият характер на резервоарите включва и задоволяване на други нужди 

(риболов, спорт, туризъм, отдих и др.). Особено значима функция на водоемите трябва да 

бъде активната защита от наводнения, която освен че решава въпроса за разрушителното 

въздействие на водата, осигурява допълнителни използваеми количества вода, но и други 

положителни ефекти. Такива ефекти включват задържането на утайки, което, макар и 

вредно поради загубите в зоната на резервоара, е добро за защита на зоната надолу по 

течението. Следователно, оптималната защита от разрушителното въздействие на водата 

трябва да бъде осигурена чрез координирано прилагане на активни, пасивни и 

неинвестиционни мерки. 
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Регионални системи за водоснабдяване с питейна вода: 

Задачата на тези системи е да осигурят количества вода, необходими за снабдяване 

на обществото и другите потребители с питейна вода, и да осигурят необходимата защита 

на водата и защита от вредното въздействие на водата. Предвид сложността на този въпрос 

и като се има предвид несигурността на прилагането на тези системи по отношение на 

времето, този въпрос не се третира по същия начин, както в други области (чрез дефинирани 

оперативни цели и мерки за тяхното прилагане). Въпреки това могат да се посочат две 

основни цели: 

 Преглед и предефиниране на решенията, предложени в по-ранни стратегически 

и планови документи, включително съоръжения, които са в експлоатация или 

чието строителство е започнало; 

 Ориентация към теренно проучване на потенциални източници, посочени в 

Стратегията като възможни алтернативни решения за дългосрочно 

водоснабдяване на определени уязвими райони и изготвяне на необходимата 

техническа документация. 

Необходимостта от преглед на тази ситуация се основава на факта, че значително 

по-бавното икономическо развитие на Сърбия е причинило значително по-бавното 

изграждане на инициирани проекти за водоснабдяване и регионални системи за 

водоснабдяване, планирани в съответствие с Основите за управление на водите на Сърбия, 

като по този начин се повлиява необходимостта и възможността за тяхната връзка. Освен 

това намаляването на населението с течение на времето и намаленото търсене на вода от 

индустрията, свързана с градските водоснабдителни системи, са довели до намаляване на 

общите нужди от вода, така че някои общини се ориентират към местни източници. 
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Предвид относително ниското ниво на проучване (предимно на хидрогеоложки 

характеристики) на съществуващи и потенциални местни и регионални източници, 

Стратегията предоставя алтернативни решения за развитието на регионални системи за 

снабдяване с питейна вода на определени общини в Сърбия, базирана на съществуващата 

стратегическа и проучвателна документация. През следващия период е необходимо да се 

извършат по-подробни изследвания и да се изготви подходяща документация, за да се 

включи планиране на решенията, избрани по въпросите на снабдяването с питейна вода. 

Финансиране на управлението на водите:  

Основата за стабилни източници на финансиране се осигурява от подходящите 

правни и институционални решения, които определят източниците и обхвата на 

необходимите ресурси, компетенции и механизми за плащане. Законът за водите 

предоставя основата за осигуряване на реални приходи от таксите, начислявани за 

използването и опазването на ресурсите, въвеждайки принципите „потребителят плаща“ и 

„замърсителят плаща“. 

Източниците за финансиране на управлението на водите са следните: цената на 

водата след установяване на нейното икономическо ниво; средствата на бюджетния фонд 

за водите на Република Сърбия и бюджетния фонд за водите на Автономната област, т.е. 

средства от таксите за вода; IPA фондове на Европейския съюз; първоначални приходи на 

местната власт; инвеститори от частни фондове; дарения и други средства (международна 

финансова институция, банкови заеми при банките, ангажирани с финансиране на 

инфраструктурни проекти и др.). 
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II. НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН 

 

Подобряване на комуникацията между всички заинтересовани страни и институции, 

свързани с опазването на околната среда и осъществяването на съвместни действия в тази 

посока е породено от необходимостта от:  

 осигуряване на открит диалог със заинтересованите страни (граждани, публични 

органи, НПО, бизнеса - производители, търговци, предприемачи и др.); 

 разработване на ефективни механизми за обмен на информация между 

публичните институции, НПО сектора, бизнеса и обществеността, с цел да бъде 

повишено                    общественото доверие към приемливостта на политическите 

решения, свързани с опазването на околната среда.  

Проучените добри практики показват, че в основата на успешните и значими 

съвместни действия по опазване на околната среда се крият в ефективното комбиниране на 

различни модели и механизми, които включват предоставянето на пълна, своевременна и 

актуална информация за разработваните законодателни проекти; организиране на 

обществено запитване по  казуси, проекти и документи; поддържане на диалог и 

създаването на работни групи с експерти и НПО; за постигане на консенсус с 

администрацията; както и извеждане на практически предложения за подобряване и 

оптимизиране на нормативните текстове в полза на обществото и в подкрепа на 

политическата програма. 

За подобряване на съвместните действия, решенията, политиките и 

законодателството в областта на околната среда, се открояват няколко основни нива на 
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участие: 

 Достъп до информация; 

 Консултация; 

 Активно партньорство (участие); 

 Диалог между страните. 

Необходимостта от информиране на заинтересованите страни, като първо от 

основните нива на участие се регламентира в редица международни документи като: 

Международния            Пакт за граждански и политически права, Декларация за правата и 

отговорностите на човека, приета на Общото събрание на ООН от 1999 г., резолюциите за 

равноправно участие в публичните работи и проектозакони, на съответната държава, на 

Съвета на ООН по Правата на Човека, Конвенцията от Орхус от 1998 г., Европейската 

Конвенция за защита на човешките права и свободи, Европейската конвенция за достъп до 

официални документи от 2009 г. и други. Конкретно на ниво ЕС, подходът за гражданско 

участие в законодателния процес е гарантиран от Лисабонската Конвенция.  

За да се гарантира приноса на граждански (обществени) групи и организации в 

политическия процес на вземане на решения, без дискриминация и ограничения, се изисква  

подходяща нормативна среда, която се изгражда на база правото на закона, фундаментални                                 

демократични принципи, политическа воля, ясни процедури, дългосрочна подкрепа за 

устойчиво гражданско общество и общи цели за сътрудничество. Тези условия спомагат 

конструктивни взаимоотношения между заинтересованите страни и администрацията, на 

база доверие, разбиране и общ стремеж към демократично участие. 

На това първо ниво добрите практики показват използването на разнообразни 
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начини за достъп до информация на заинтересованите страни - провеждане и публикуване 

на анкети и изследвания, електронно провеждане на въпроси и отговори, електронни 

оповестявания за събития и възможности за гражданско участие, чрез официални 

електронни портали, имейл напомняния, организирани информационни кампании, както и 

електронни записи от срещи, изслушвания и дебати в реално време. 

Консултациите със заинтересованите страни са второто ниво, насочено към 

повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политиката и законодателството в сферата на опазване на околната среда. 

Този процес се състои в приканване на гражданите да дадат своите мнения, коментари, 

гледни точки и обратна връзка по конкретни документи, планове и казуси. Има много 

модели на организация на консултацията, но основните характеристики, които тази 

практика трябва да има включват:  ясно и точно дефиниран процес, предоставяне на 

достатъчно време за обратна връзка и включване на всички, които са засегнати от 

съответния законопроект или изменение. Провеждането на консултации със 

заинтересованите страни може да бъде извършено по различни начини, включително 

посредством електронни платформи и страници, панели и фокус групи, както и семинари 

и публични дебати (чрез комисии и пленуми) и др. Следенето на прогреса на публично 

участие става обикновено посредством резултати от гласуване, проучвания или 

въпросници. 

С цел заздравяване гражданското доверие в процеса на подобряване действията, 

решенията, политиките и законодателството в областта на околната среда, обратната 

връзка, под формата на доклад или отговори на въпроси, е неизменима част от процедурите 

по консултацията – така членовете на обществото знаят, че техните съвети, идеи и мнения 

са разгледани, обмислени и взети под внимание. 
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Третото основно ниво  е активното участие (партньорство) на заинтересованите 

страни. Този етап е свързан със съвместна работа и споделяне на отговорности на всички 

етапи от вземането на решения. На този етап най-често се стига до извеждане на план-

програма, идентифициране на проблеми и казуси, изработване на законопроекти, вземане 

на решение и имплементация, както и делегиране на конкретни задачи на НПО сегмента. 

Реално гражданите получават право на място на заседателната маса, редом с 

представителите на властта. Въпреки, че има съгласуваност във връзка с общите цели на 

процеса, предполага се, че участващите граждани трябва да запазят своята независимост 

(политическа), както и да защитават и промотират решенията, които те искат да видят в 

действие. Полезни инструменти и механизми на такъв тип гражданско участие включват 

създаване на работни групи или комисии, които да дават експертни съвети при избиране 

подходящи политики, активно участие в процеса на изработване на законопроект, участие 

в процеса на взимане на решения (определяне на бюджет), партньорство между 

администрацията и неправителствените организации за имплементиране на политики. 

Основен проблем остава избора на граждани, НПО и заинтересовани страни, които да 

участват активно в процеса. Различни практики показват прилагането на разнообразни 

модели и подходи в тази насока, включително избор на участници на случаен принцип или 

чрез отворено писмо за покана, както и на база тяхната експертиза, квалификации и 

предходен принос в конкретната сфера на казуса. 

Четвъртото основно ниво/етап е диалогът. Кодексът за добри практики към 

Съвета на Европа представя и диалога като активна форма на гражданско участие. Това е 

висша институционализирана форма на публично участие, която, добре структурирана, 

развита и приложена правилно, може да бъде устойчив и дългосрочен модел на гражданско 

включване в публичната администрация. Типичен пример за този модел на работа са 



 

 

 

 

 

 

CB007.2.31.141 

Implement Smart Policies for Management, Monitoring and 

Environmental Prevention 

 

 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA 
CBC Bulgaria-Serbia Programme 

 
 

 

съвместните комитети или съвети. Полезни инструменти и механизми на работа при този 

модел включват: 

 провеждане на продължителни публични изслушвания и

 форуми със  заинтересованите страни (не само по конкретни казуси); 

 много-секторни съвети с участието на НПО по конкретни казуси; 

 идентифициране на ключови фигури от публичната администрация за 

връзка и комуникация с НПО сегмента; 

 организиране на събития, целящи увеличаване капацитета на гражданското 

участие,  информираността за него и опциите за неговата реализация; 

В обобщен вариант, в рамките на разгледаните нива на участие, моделите, 

използвани да стимулират съвместни действия са: 

 достъп до информация – създаване на електронни портали и регистри, 

публикуване на информация на официални страници на общините, 

разпространяване на информация по медиите, портали и вестници на НПО и др. 

 консултации – публикуване на покана за консултации посредством 

гореспоменатите информационни източници, обществени изслушвания, 

конференции, публични дискусии и дебати, граждански съвети, фокус групи, 

онлайн събития за въпроси и отговори, експертни панели и дискусии, 

запитвания по имейл списъци и др. 

 активно участие и диалог – между-секторни работни групи, експертни срещи, 

електронни форуми и др. 

В тази връзка предлагаме следният механизъм и инструментариум за 
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съвместни действия по опазване на околната среда:  

Механизмът, който предлагаме се основава на принципа на субсидиране на 

„зелени“ проекти за опазване на околната среда. Механизмът е разделен на три етапа – 

подготовка на процедурата; кандидатстване и оценка; контрол на изпълнението и 

отчетност. Тези етапи обхващат целия процес на предоставяне на общински средства за 

граждански инициативи от планирането до отчетността и планът за последващи действия. 

Етап 1 – Подготовка на процедурата 

 Стъпка 1 – Формиране на Комисия – На първо място е необходимо 

формирането на Комисия в рамките на общините, чиито членове ще бъдат 

ангажирани с подготовката на процедурата, ще следят за изпълнението ѝ и 

ще водят отчетност. Членове на тази Комисия следва да бъдат служители на 

общините Костинброд и Търговище или на общинските съвети. 

 Стъпка 2 – Анализ на проблеми и поставяне на цели – Комисията трябва да 

анализира проблемите, свързани с околната среда в общините Костинброд 

и Търговище и да набележи реалистични цели за справянето с тези 

проблеми. Такива цели могат да бъдат: озеленяване на определени площи 

на територията, намаляване на вредните емисии чрез инсталиране на 

споделени  възобновяеми енергийни източници и други. По време на 

анализа на проблемите и поставянето на цели в дискусиите може да бъдат 

допуснати членове на НПО и заинтересовани граждани. 

 Стъпка 3 – Определяне на бюджет – Комисията трябва да анализира 

средствата, с които разполага местната администрация, като на база този 

анализ да предложи за гласуване на общинските съвети на бюджета, който 
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да бъде               отпуснат за проекти със „зелени“ идеи. 

 Стъпка 4 – Дефиниране на правила за кандидатстване – След определянето 

на целите и гласуването на бюджет по процедурата, Комисията следва да 

изготви правила за кандидатстване, които трябва да включват информация 

като: допустими разходи, максимална стойност на отпуснатите средства за 

единичен проект, срок за събиране на проектни предложения, изисквания 

за допустимост и продължителност на проектите, указания за 

кандидатстване и  други. 

 Стъпка 5 – Изготвяне на критерии за оценка – В случай че се получат 

проектни предложения, чиято стойност надхвърля бюджета на 

процедурата, трябва да са налични критерии за подбор, които да класират 

тези проекти, които биха донесли повече ползи за опазване на околната 

среда пред такива с по-малко. Критериите следва да бъдат прозрачни, 

обективни и да не дават необосновано предимство на конкретни проекти. 

 Стъпка 6 – Информиране на заинтересованите страни – След като правилата 

за кандидатстване и критериите за оценка са изготвени, Комисията следва 

да                    информира всички заинтересовани страни, като задължително следва на 

интернет страницата на общината да бъдат публикувани правилата за 

кандидатстване и критериите за оценка. Допълнително средство за 

информиране са афиши в местни вестници или регионални радиа и 

телевизии. 

2. Етап 2 – Кандидатстване и оценка 

 Стъпка 1 – Заповед за прием – Приемът на проектните предложения следва 
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да бъде официално обявен чрез „заповед за прием“, издадена от кмета на 

съответната община. В тази заповед трябва да се посочва срокът за приемане 

на проектни предложения, както и да дава информация откъде могат да 

бъдат  набавени всички задължителни и информиращи за кандидатстването 

документи. 

 Стъпка 2 – Приемане на проекти и регистрация – Заинтересованите страни 

подават своите               проектни предложения в деловодството на общината, като 

следва да получат                                 квитанция за прием с входящ номер. Задължението на 

служителите на деловодство е да се погрижат за приемането и 

регистрацията на проектите, както и тяхното придвижване към Комисията. 

 Стъпка 3 – Оценка на проектните предложения – След приключване на 

приема за подаване на проектни предложения, Комисията следва да оцени 

допустимостта на проектните предложения и да отхвърли тези, които не 

отговарят на критериите за допустимост. В случай че общата стойност на 

допустимите проектни предложения надхвърля бюджета по процедурата, то 

всички предложения трябва да бъдат класирани в низходящ ред на база 

получените точки спрямо критериите за оценка. След това класиране, 

проектите, които попадат в планирания бюджет, трябва да бъдат одобрени. 

 Стъпка 4 – Подписване на договор – Кандидатите с одобрени проекти 

подписват административен договор със съответната община, в който са 

определени                   правата и задълженията на всяка от страните. 

 Стъпка 5 – Посочване на лица за контакт – След подписването на 

административния договор за всеки одобрен проект трябва да бъде 
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посочено  лице за контакт от общината, което да оказва административно 

съдействие и  насоки на бенефициентите с цел улесняване изпълнението на 

проекта. 

3. Етап 3 – Контрол на изпълнението и отчетност 

 Стъпка 1 – Контрол и мониторинг на проектите – Едно от основните 

задължения след подписването на административните договори е 

осъществяването на контрол на извършените разходи по проектите. Поради 

неголемите суми на проектите, Комисията следва да следи регулярно 

пълното разходване на средствата. Този мониторинг включва както 

счетоводна и разходооправдателна документация, така и проверка на място 

на реалното изпълнение на проектите. 

 Стъпка 2 – Водене на отчетност – След изпълнението на проектите, 

задължение на Комисията е да изготви отчет на база всички одобрени 

проекти. Отчетът за извършена работа по проектите следва да бъде 

предаден  на кмета на  съответната общината. В случай на 

недобросъвестност от страна на бенефициента, трябва да бъде подаден 

сигнал към компетентния орган относно извършеното нарушение. 

 Стъпка 3 – Анализ на резултатите – След приключване на процедурата, за 

определяне резултатите от нея се изготвя анализ „разходи-ползи“. Този 

анализ е ключов за всеки последващ подобен прием за „зелени“ проекти. 

Анализът следва да бъде проведен за период от минимум 3 месеца, период в 

който могат да се измерят ефектите от проектите,              като се вземат предвид 

фактори като замърсяване на околната среда, подобряване на качеството на 
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живот, удовлетвореност на гражданите и други. 

 Стъпка 4 – Финален отчет и предложение за нов бюджет – След 

извършването на анализа, Комисията следва да изготви финален отчет, 

който да включва резултатите от процедурата, анализа „разходи-ползи“, 

степента на постигане на предварително заложените цели. На база на този 

отчет, Комисията изготвя предложение дали да се отвори нов прием за 

„зелени“ проекти и какъв да бъде бюджетът по процедурата на база 

постигнатите резултати и заинтересованост от проекта. Този отчет и 

предложението за бюджет следва да бъдат предадени на кмета на 

съответната община и на общинския съвет за одобрение. 

Представените по горе етапи и стъпки на механизъм за гражданско участие на 

местно ниво                 чрез получаване на общински средства за реализацията на „зелени“ проекти 

представя целия цикъл на процедурата, който следва да се извършва ежегодно при 

задоволителни резултати. Финансирането на съвместни проекти е пряк символ за общо 

решение на идентични проблеми на опазването на околната среда и показва на хората, че 

местната власт разбира техните нужди и се грижи за тях.  
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III. ИДЕНТИФИЦИРАНИ НОВИ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО, 

МОНИТОРИНГА И ПРЕВЕНЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В 

ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА КОСТИНБРОД И ТЪРГОВИЩЕ 

 

Европейската политика в областта на околна среда се основава на принципа на 

предпазните мерки, превантивните действия и отстраняване на замърсяването при 

източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. Многогодишните програми за 

действие за околната среда определят рамката на бъдещите действия във всички сфери на 

политиката в областта на околната среда, вкл. и общинските. Те са част от хоризонталните 

стратегии и се вземат под внимание в рамките на международните преговори във връзка с 

околната среда. От неотдавна политиката в областта на околната среда заема централно 

място при изготвянето на политиките на ЕС, като Европейската комисия започна 

изпълнението на Европейския зелен пакт като основен двигател на своята стратегия за 

икономически растеж. 

Новите политики в областта на околна среда се основават на принципа на 

предпазните мерки, принципа на превантивните действия и принципа на отстраняване на 

замърсяването при източника, както и на принципа „замърсителят плаща“. Принципът на 

предпазните мерки е инструмент за управление на риска, който може да се прилага, когато 

съществува научна несигурност във връзка с предполагаем риск за човешкото здраве или 

околната среда, произтичащ от определено действие или политика. Например в случай на 

съмнения във връзка с потенциално опасното въздействие на даден продукт и ако 

продължава да съществува несигурност след изготвянето на обективна научна оценка, могат 

да бъдат дадени инструкции за прекратяване на разпространението на въпросния продукт 

или за изтеглянето му от пазара. Този вид мерки трябва да бъдат недискриминационни 
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и пропорционални и трябва да се преразглеждат при получаване на допълнителна научна 

информация. 

Принципът „замърсителят плаща“ се прилага въз основа на Директивата относно 

екологичната отговорност, с която се цели предотвратяване или отстраняване на щети за 

околната среда по отношение на защитени видове или природни местообитания, води и 

почви. При някои професионални дейности, например превоз на опасни вещества, или 

дейности, при които има заустване във вода, операторите трябва да предприемат 

превантивни мерки в случай на непосредствена опасност за околната среда. Ако вече е 

нанесена щета, те са длъжни да предприемат подходящи мерки за отстраняването ѝ и 

заплащат свързаните с това разходи. Обхватът на директивата беше разширяван три пъти, 

за да бъдат включени съответно управлението на отпадъци от миннодобивната 

промишленост, управлението на местата за съхранение в геоложки формации и 

безопасността при добив на нефт и газ в крайбрежни води. 

Освен това интегрирането на въпросите във връзка с околната среда в други области 

на политиката на ЕС стана важна концепция в европейската политика, след като се прояви 

за първи път вследствие на инициатива на Европейския съвет, състоял се в Кардиф през 

1998 г. През последните години интегрирането на политиката в областта на околната среда 

отбеляза съществен напредък, например в областта на енергийната политика, както е 

отразено в паралелно разработвания законодателен пакет на ЕС в областта на климата и 

енергетиката или в Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна 

нисковъглеродна икономика. 

   През декември 2019 г. Комисията започна изпълнението на Европейския зелен 

пакт, който следва да помогне за съсредоточаване на политиките на ЕС върху превръщането 

на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент в света. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0035
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В края на 2020 г. Комисията представи предложението си за Осмата програма за 

действие за околната среда, която следва да се изпълнява от 2021 до 2030 г. Тя потвърждава 

ангажимента на ЕС по отношение на виждането за 2050 г.: гарантиране на благосъстоянието 

на всички, в рамките на възможностите на планетата. Новата програма подкрепя и доразвива 

целите на Европейския зелен пакт в областта на околната среда и климата и предоставя 

благоприятна рамка за постигането на шест приоритетни цели: 

 постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и 

на неутралност по отношение на климата до 2050 г.; 

 подобряване на капацитета за адаптиране, повишаване на устойчивостта и 

намаляване на уязвимостта към изменението на климата; 

 реализиране на напредък към модел на растеж с възстановяване, отделяне на 

икономическия растеж от използването на ресурси и влошаването на състоянието 

на околната среда и ускоряване на прехода към кръгова икономика; 

 преследване на амбицията за нулево замърсяване, включително за въздуха, водата 

и почвата, както и за защита на здравето и благосъстоянието на европейските 

граждани; 

 защита, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и увеличаване 

на природния капитал (по-специално въздуха, водата, почвите и горите, прясната 

вода, влажните зони и морските екосистеми); 

 намаляване на натиска върху околната среда и климата, свързан с производството 

и потреблението (по-специално в областта на енергетиката, промишленото 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_bg
https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_bg
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развитие, сградите и инфраструктурата, мобилността и продоволствената 

система). 

В документа за размисъл относно целите за устойчиво развитие от 2019 г. - „Towards 

a Sustainable Europe by 2030“ (Към устойчива Европа до 2030 г.), се предлагат три сценария 

за бъдещето. Европейският парламент изрази подкрепа за най-амбициозния сценарий, в 

който се предлага направляване на всички действия на ЕС и на държавите членки чрез 

определяне на конкретни цели за изпълнение на ЦУР, предлагане на конкретни резултати 

за 2030 г. и създаване на механизъм за докладване и мониторинг на напредъка по ЦУР. 

През 2020 г. ЕС прие своята стратегия за биологичното разнообразие до 2030 г. като 

всеобхватен, амбициозен и дългосрочен план за опазване на природата и обръщане на 

процеса на влошаване на състоянието на екосистемите.  

В рамките на Европейския зелен пакт през май 2020 г. Европейската комисия 

представи своята стратегия „От фермата до трапезата“, чиято цел е продоволствените 

системи да станат справедливи, здравословни и екологосъобразни. Европейският парламент 

подготвя доклад по собствена инициатива, който да бъде подложен на гласуване преди края 

на 2021 г. 

Новите политики на ЕС следва да намерят отражение и приложение в политиките 

на местно ниво на територията на общините Костинброд и Търговище. Въпросите, свързани 

с околната среда, се включват още на етапа на планирането, а възможните последици се 

вземат предвид, преди проектът да бъде одобрен или разрешен, за да се гарантира висока 

степен на защита на околната среда. И в двата случая консултациите с обществеността са 

основен компонент. Всичко това води началото си от Конвенцията от Орхус, многостранно 

споразумение в областта на околната среда под егидата на Икономическата комисия за 

https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_bg
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_bg
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_bg
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Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), която влезе в сила през 

2001 г. и по която ЕС и всички негови държави членки са страни. Тя гарантира три права на 

обществеността: участие на обществеността в процеса на вземане на решения относно 

околната среда, достъп до информация относно околната среда, с която разполагат 

публичните органи (например относно състоянието на околната среда или здравето на 

човека, ако е засегнато от състоянието на околната среда), и правото на достъп до 

правосъдие, когато другите две права не са били зачетени. 

В рамките на новостите предлагаме прилагането на следните нови политики за 

опазване, управление и мониторинг на околната среда на територията на трансграничната 

зона на общините Костинброд и Търговище:  

Борба с изменението на климата 

Комисията се съгласи да бъде повишена амбицията в областта на климата за 

постигане на цел за намаляване на емисиите на парникови газове от 40% на 55% до 2030 г. 

в сравнение с равнищата от 1990 г. 

Без политики за допълнително намаляване на емисиите средната температура в 

световен мащаб се очаква да се увеличи между 1,1°C и 6,4°C в течение на този век. 

Човешките дейности като използването на изкопаеми горива, обезлесяването и селското 

стопанство водят до емисии на въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), двуазотен оксид 

(N2O) и флуоровъглеводороди. Тези парникови газове улавят топлината, която се излъчва 

от земната повърхност, и ѝ пречат да се освободи в космическото пространство, като 

причиняват по този начин „глобално затопляне”. 

Глобалното затопляне доведе и ще продължава да води до повече екстремни 

метеорологични явления (като наводнения, суша, обилни валежи и горещи вълни), горски 
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пожари, недостиг на водни ресурси, изчезване на ледници и покачване на морското 

равнище, промени в структурата на разпространение и дори изчезване на фауна и флора, 

болести и вредители по растенията, недостиг на храна и питейна вода и миграция на хора, 

бягащи от тези опасности. Науката показва, че рисковете от необратима и катастрофална 

промяна силно ще се увеличат, ако глобалното затопляне се повиши с повече от 2°C или 

дори с 1,5°C в сравнение с нивата преди индустриализацията. 

През 2006 г. в доклада на Стърн се излага тезата, че управлението на глобалното 

затопляне би струвало 1% от световния БВП годишно, докато бездействието би струвало 

най-малко 5%, а в най-лошия случай – до 20% от световния БВП. Следователно ще бъде 

необходимо да се инвестира само малка част от общия световен БВП в нисковъглеродна 

икономика, а борбата срещу изменението на климата ще доведе до ползи за здравето и по-

голяма енергийна сигурност и ще намали другите вреди. 

Действията за адаптиране към изменението на климата варират от леки и 

нескъпоструващи мерки (опазване на водните ресурси, сеитбооборот, използване на 

устойчиви на суша сортове, обществено планиране и повишаване на информираността на 

обществеността) до скъпоструващи мерки за защита и преместване (увеличаване на 

височината на диги, преместване на промишлени центрове и хора далеч от ниско 

разположени крайбрежни зони и алувиални долини). 

Политиките в тази сфера в общините Костинброд и Търговище трябва да бъдат 

насочени към:  

 намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% под нивата от 1990 г.; 

 подобряване на енергийната ефективност; 
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 увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното 

потребление на енергия; 

 намаляване на общото първично енергийно потребление. 

Биологично разнообразие, земеползване и горско стопанство 

Конференцията на ООН по околна среда и развитие, проведена в Рио де Жанейро 

през 1992 г., доведе до приемане на Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата 

(РКООНИК) и Конвенция за биологичното разнообразие (КБР), както и на Декларацията от 

Рио, Декларацията относно принципите за горите и програмата „Дневен ред 21“. КБР 

е допълнена от два основни протокола: Протоколът от Картахена за биологична 

безопасност, който беше приет през 2000 г. и влезе в сила през 2003 г., има за цел да защити 

биологичното разнообразие от потенциалните рискове, свързани с модифицираните живи 

организми в резултат от съвременната биотехнология; Протоколът от Нагоя за достъпа и 

споделянето на ползите, който беше приет през 2010 г. и влезе в сила през 2014 г., има за 

цел да създаде по-голяма правна сигурност и прозрачност както за доставчиците, така и за 

ползвателите на генетични ресурси. При все това, докладът на КБР, озаглавен „Глобален 

преглед на биологичното разнообразие 3“, показва, че целта за биологичното разнообразие 

за 2010 г. не е изпълнена. През 2010 г. в Нагоя (префектура Аичи, Япония) страните по КБР 

приеха също така преразгледан стратегически план, включващ целите за биологично 

разнообразие от Аичи: 20 амбициозни цели, организирани в пет стратегически цели за 

постигане на опазване на биологичното разнообразие до 2020 г., като част от стратегически 

план за биологично разнообразие за периода 2011-2020 г. 

ЕС е страна по следните конвенции: Рамсарската конвенция за опазване 

на влажните зони (февруари 1971 г.); Конвенцията по международната търговия със 
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застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (от март 1973 г.); Бонската конвенция 

за опазване на мигриращите видове диви животни (юни 1979 г.); Бернската конвенция 

за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания от 1982 г.; 

Конвенцията за биологичното разнообразие от Рио де Жанейро (юни 1992 г.); както и със 

следните регионални конвенции: Конвенцията от Хелзинки за защитата на морската среда 

в района на Балтийско море (1974 г.); Конвенцията от Барселона за Средиземно море 

(1976 г.); и Конвенцията за опазване на Алпите (1991 г.). ЕС е обвързан и от Конвенцията от 

Орхус (1998), която предвижда публичен достъп до информация за околната среда, участие 

на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие. 

Интерпретирайки гореописаните документи и планираните в тях политики, 

политиките в сферата на биологичното разнообразие, земеползването и опазването на 

горите в общините Костинброд и Търговище трябва да бъдат насочени към:  

 запазване на услугите, предлагани от екосистемите, за благото на човека; 

 спиране на загубата на биологично разнообразие и влошаването на 

екосистемните услуги; 

 по-добра защита на екосистемите и по-широко използване на екологосъобразни 

инфраструктури;  

 по-устойчиво земеделие и горско стопанство - включването на емисиите и 

поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и 

енергетиката, емисиите на парникови газове от земеползването, промените в 

земеползването и горското стопанство следва да бъдат компенсирани поне от 

еквивалентно поглъщане на CO2 от атмосферата; 
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 по-добро управление на рибните запаси;  

 по-строг контрол върху инвазивни чуждоземни видове - чрез превенция, ранно 

предупреждаване и бързо реагиране да се защитава местното биологично 

разнообразие и да се сведе до минимум и да се смекчи въздействието на такива 

видове върху човешкото здраве и икономиката; 

 опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, като се 

вземат предвид икономическите, социалните, културните и регионалните 

изисквания; 

 опазване на горите и по-устойчиво горско стопанство – борба с незаконния 

добив на дървен материал,  запазване целостта на горите, увеличаване на 

залесените територии; 

Политиките за биологичното разнообразие трябва да бъдат насочени към петте 

основни причини за загубата на биологично разнообразие: промени в ползването на земята, 

свръх експлоатация, изменение на климата, замърсяване и инвазивни чужди видове.  За да 

се запълнят пропуските, трябва да се  гарантира пълното прилагане на законодателството на 

ЕС и обединява всички съществуващи усилия. Общините следва да се адаптира към новите 

условия, екстремни метеорологични явления и значителна несигурност, предизвикана от 

изменението на климата. Това е предпоставка местните власти да продължат да изпълняват 

социално-икономическите си функции и да осигуряват жизнеспособни селски райони с 

процъфтяващо население. 

Общините Костинброд и Търговище могат да се възползват в тази посока от 

финансовите инструменти на ЕС (основно при водещо партньорство но община 

Костинброд, тъй като има произход от страна-членка на ЕС) - програма LIFE,  финансиране 
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за подпомагане на биологичното разнообразие е включено в селското стопанство и общата 

политика в областта на рибарството, Кохезионния и структурните фондове и 

многогодишните рамкови програми за научни изследвания. 

 

Опазване и управление на водите 

Водата не е просто търговски продукт, а общо благо и ограничен ресурс, който 

трябва да се опазва и използва по устойчив начин както по отношение на качеството, така и 

на количеството. Тя обаче е изложена на натиск поради множество различни употреби от 

различни сектори, като например селското стопанство, туризма, транспорта и енергетиката. 

През 2012 r. Комисията постави началото на Плана за опазване на водните ресурси на 

Европа, дългосрочна стратегия, която има за цел да се гарантира наличието на достатъчно 

добро качество на водите за всички законни нужди чрез по-добро прилагане на текущата 

политика на ЕС в областта на водите, интегриране на целите на политиката за водите в други 

области на политиката и преодоляване на пропуските в действащата рамка. В плана за 

водните ресурси се предвижда установяване от държавите членки на сметки за водата и цели 

за водна ефективност, както и разработване на стандарти на ЕС за повторно използване на 

водата. 

Политиката на ЕС определи две основни правни рамки за защитата и управлението 

на нашите сладководни и морски ресурси с цялостен подход, основан на екосистеми, а 

именно Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата директива за морска стратегия 

(РДМС). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2012:0673:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2012:0673:FIN
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В тази връзка, съобразявайки се с политиките в гореописаните документи, 

предлагаме новите политиките за опазване и управление на водите в общините Костинброд 

и Търговище да бъдат насочени към:  

 предотвратяване и намаляване замърсяването на водите - постигне добро 

екологично състояние на всички води в общините Костинброд и Търговище; 

 въвеждане на стандарти за качество и безопасност на питейната вода; 

 насърчаване устойчивото използване на водите; 

 опазване и подобряване на водната среда; 

 смекчаване последиците от наводненията и засушаванията - намаляване и 

управление на рисковете от наводнения, които застрашават здравето на човека, 

околната среда, инфраструктурата и собствеността; 

 ограничаване концентрациите на приоритетни вещества в повърхностните води, 

които представляват значителен риск; 

 опазване на околната среда от отрицателните въздействия, причинени от 

заустването на градски отпадъчни води, както и заустването на отпадъчни води, 

произхождащи от някои промишлени отрасли – въвеждане на стандарти и 

графици за събирането, пречистването и заустването на градски отпадъчни 

води, въвеждане на контрол върху изхвърлянето на утайки от отпадъчни води и 

др.;  

 повторното използване на пречистени отпадъчни води за напояване в селското 

стопанство; 

 опазване на водите от нитрати от селскостопански източници. 
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Замърсяване на въздуха и шумово замърсяване 

Замърсяването на въздуха и прекомерният шум увреждат нашето здраве и околната 

среда, в която живеем. Замърсяването на въздуха се дължи предимно на промишлеността, 

транспорта, производството на енергия и селското стопанство.  В рамките на Европейския 

зелен пакт ЕС преразглежда стандартите за чистота на въздуха и шум, за да ги приведе в по-

тясно съответствие с препоръките на Световната здравна организация. ЕС се стреми също 

така да подобри цялостното си законодателство относно чистия въздух въз основа на 

поуките, извлечени от оценката от 2019 г. на директивите за качеството на атмосферния 

въздух. Директивата относно шума в околната среда от 2002 г. помага да се определят 

нивата на шума в ЕС и да се предприемат необходимите мерки, за да бъдат намалени те до 

приемливи равнища. Отделно законодателство регламентира шумовото замърсяване от 

специфични източници. 

Замърсяването на въздуха може да доведе до сърдечно-съдови и дихателни 

заболявания, както и до рак, и е основната причина от екологично естество за 

преждевременна смърт в ЕС. Някои вещества (например арсен, кадмий, никел и 

полицикличните ароматни въглеводороди) са генотоксични канцерогени за хората и не 

съществува установим праг, под който те не представляват опасност. Замърсяването на 

въздуха също така се отразява отрицателно върху качеството на водата и почвата и уврежда 

екосистемите, като предизвиква еутрофикация (прекомерно замърсяване с азот) и киселинен 

дъжд. Това означава, че са засегнати селското стопанство и горите, както и материалите и 

сградите. Замърсяването на въздуха има многобройни източници, но се дължи предимно на 

промишлеността, транспорта, производството на енергия и селското стопанство. Въпреки 

че замърсяването на въздуха в Европа като цяло е намаляло през последните 

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32002L0049
https://ec.europa.eu/environment/noise/sources_en.htm
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десетилетия, дългосрочната цел на Съюза е „да се постигнат равнища на качество на 

въздуха, които да нямат значително отрицателно въздействие върху околната среда и 

здравето на човека“, все още не е постигната. Стандартите за качество на въздуха често не 

се изпълняват, особено в градските райони („критични точки с най-голямо замърсяване на 

въздуха“), където живеят мнозинството от европейците. Най-проблемните замърсители 

понастоящем са фините частици, азотните диоксиди и тропосферният озон. 

Нивата на шума в околната среда в градските райони се повишават, основно в 

резултат на нарастване на обема на трафика и засилване на промишлените и 

развлекателните дейности. Според оценките около 20% от населението в ЕС е изложено на 

нива на шум, които се считат за неприемливи. Това може да повлияе на качеството на 

живота и да предизвика в значителна степен стрес, нарушения на съня и неблагоприятни 

последици за здравето, например сърдечно-съдови заболявания. Шумът оказва влияние и 

върху дивата природа. 

Интерпретирайки гореописаните документи и планираните в тях политики, 

политиките в сферата на замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване в общините 

Костинброд и Търговище трябва да бъдат насочени към:  

 намаляване концентрацията на вещества като серен диоксид (SO2), въглероден 

оксид (СО), бензен (C6H6) и олово (Pb) - Всички приложими мерки в тази сфера 

трябва да водят до намаляване замърсяването на въздуха до нива, при които се 

свежда до минимум отрицателното въздействие върху здравето на човека или 

върху околната среда. За тази цел мерките следва да определят и установят цели 

за качеството на атмосферния въздух (т.е. граници, които не трябва да бъдат 

превишавани) по отношение на основните замърсители на въздуха (серен 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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диоксид, азотен диоксид, азотни оксиди, (фини) прахови частици, олово, бензен, 

въглероден оксид и озон); 

 стриктно спазване на общите стандарти за качество на въздуха за 

концентрациите на замърсители в атмосферния въздух;  

 контрол на промишлените емисии;  

 ефективно прилагане на мерките за енергийна ефективност; 

 намаляване на фините частици; 

 намаляване на замърсяването на въздуха от средни горивни инсталации, като 

например тези, които осигуряват производство на електроенергия или битово 

отопление; 

 въвеждане на данъчни облекчения по отношение на местен данък върху 

превозните средства за по-висока категория на превозни средства като 

автомобили, лекотоварни автомобили, камиони, автобуси и мотоциклети - 

Евро 5 и Евро 6 за автомобили и лекотоварни микробуси; 

 отговаряне на изискванията на всички промишлени инсталации и стриктно 

спазване на издаването на разрешителни за строителство, след убедително 

наличие на мерки за предотвратяване на замърсяването на водата, въздуха и 

почвата и мерки за  енергийна ефективност. 

 

Ефективното използване на ресурсите и кръговата икономика 

Моделите на използване на ресурсите в миналото и сега са довели до високи 

равнища на замърсяване, влошаване на качеството на околната среда и изчерпване на 
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природните ресурси. Политиката на ЕС в областта на отпадъците има дълга история и 

традиционно е била съсредоточена върху по-устойчиво управление на отпадъците от гледна 

точка на опазването на околната среда. Пътната карта за ефективно използване на ресурсите 

в Европа и Пакетът за кръговата икономика следва да променят тази тенденция, като 

превърнат икономиката на ЕС в устойчива икономика до 2050 г. Четирите нови директиви 

за отпадъците в приетия неотдавна Пакет за кръговата икономика въвеждат нови цели 

за управление на отпадъците по отношение на предотвратяването, повторната употреба, 

рециклирането и депонирането на отпадъци. В рамките на Европейския зелен пакт новият 

план за действие за кръговата икономика предоставя ориентирана към бъдещето програма 

за постигане на по-чист и по-конкурентоспособен ЕС и пълноценен принос за неутралността 

по отношение на климата. 

Всички продукти произлизат от природни ресурси. Икономиката на ЕС разчита в голяма 

степен на природните ресурси. Ако настоящите модели се запазят, влошаването 

и изчерпването на природните ресурси, както и генерирането на отпадъци ще продължат. 

В момента ресурсите се използват в мащаб, който застрашава шансовете на бъдещите 

поколения — и на развиващите се страни — да имат достъп до подобаващия им дял от 

ограничените ресурси. Рационалното използване на природните ресурси представлява едно 

от най-ранните съображения, свързани с околната среда.  

Пътната карта за Европа с ефективно използване на ресурсите (COM(2011)0571) е 

сред ключовите инициативи на Седмата програма за действие за околната среда. Една от 

нейните основни цели е да разгърне икономическия потенциал на ЕС, така че той да е в 

състояние да бъде по-продуктивен, като същевременно използва по-малко ресурси и 

премине към кръгова икономика. Освен това приетият неотдавна Пакет за кръговата 

икономика включва мерки, които ще спомогнат да се стимулира преходът на ЕС към 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0571


 

 

 

 

 

 

CB007.2.31.141 

Implement Smart Policies for Management, Monitoring and 

Environmental Prevention 

 

 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA 
CBC Bulgaria-Serbia Programme 

 
 

 

кръгова икономика чрез повишаване на рециклирането и повторното използване, в 

допълнение към това да се насърчи конкурентоспособността в световен план, да се засили 

устойчивият икономически растеж и да се създадат нови работни места. 

Прилагайки гореописаните документи и планираните в тях политики, политиките в 

сферата на кръговата икономика и устойчивото управление на ресурсите в общините 

Костинброд и Търговище трябва да бъдат насочени към:  

 ефективно използване на ресурсите; 

 устойчив икономически растеж посредством нисковъглеродна икономика с 

ефективно използване на ресурсите; 

 рециклиране на отпадъците; 

 сътрудничество за съвместно управление на отпадъците;  

 справяне с излезлите от употреба превозни средства; 

 организирано събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, 

батерии и акумулатори, и отпадъци от батерии и акумулатори, с  цел тяхното 

събиране, рециклиране, обработване и обезвреждане; 

 прилагане на ефективни мерки за обработване и обезвреждане на отпадъци; 

 пречистване на градските отпадъчни води; 

 намаляване на неблагоприятните въздействия от депонирането върху околната 

среда, в частност върху повърхностните води, подпочвените води, почвата и 

въздуха, както и върху човешкото здраве; 
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 прилагане философията на кръговата икономика – повишаване дела на 

рециклиране на битовите отпадъци и на опаковъчните отпадъци, намаляване на 

депонирането на битови отпадъци, разделно събиране на отпадъци, въвеждане 

на задължение на производителите да пускат по-екологосъобразни продукти на 

пазара и да подкрепят схеми за възстановяване и рециклиране (за опаковки, 

батерии, електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни 

средства, например); 

 подобряване на рентабилността и качеството на рециклирането на пластмаси,  

ограничаване на замърсяването с пластмасови отпадъци, привличане на 

инвестиции и иновации във веригата за създаване на стойност от пластмаси. 

Устойчиво потребление и производство 

Устойчивият растеж е една от основните цели на Европейския съюз (ЕС). С оглед 

на недостига на природни ресурси в световен мащаб „постигането на по-добри резултати с 

по-малко средства“ се е превърнало в основното предизвикателство за производителите 

и потребителите. За да се справи с това предизвикателство във времена на бързо настъпващо 

изменение на климата и нарастващо търсене на енергия и ресурси, ЕС въведе широк 

диапазон от политики и инициативи, насочени към устойчивото потребление 

и производство. Те следва да подобрят общите екологични показатели на продуктите през 

целия им жизнен цикъл, да стимулират търсенето на по-добри продукти и производствени 

технологии и да улеснят потребителите при вземането на решения чрез осигуряването на 

подходяща информация. В рамките на Европейския зелен пакт, и по-специално на новия 

план за действие за кръговата икономика, беше обявена законодателна инициатива за 

политика за устойчиви продукти, която да направи продуктите годни за неутрална по 

отношение на климата, ефективна по отношение на ресурсите и кръгова икономика. 
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Мерките в тази посока следва да са насочени към:  

 подобряване на екологичните показатели на продуктите по време на жизнения им 

цикъл; 

 увеличаване на информираността на потребителите; 

 търсенето на устойчиви продукти и производствени технологии; 

 насърчаване на иновациите, вкл. екологичните иновации, в рамките на 

промишлеността; 

 съобразено с околната среда възлагане на обществени поръчки, като доброволна 

политика за подкрепа на публичните органи при покупката на продукти, услуги 

и строителство с намалено въздействие върху околната среда. 

 


