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ДОКЛАД
от
ЕМИЛ ДИМИТРОВ – МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за
изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет
за одобряване на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за защита от шума в
околната среда (ЗЗШОС).
Проектът на ЗИД на ЗЗШОС е разработен във връзка с осигуряване прилагането на
Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година
относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на
законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО)
№ 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви
2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива
86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010), поради което е включен в Плана за
действие за 2020 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в
Европейския съюз под номер 150.
Изменящият европейски акт е регламент и като такъв има пряко приложение.
Предвид че същият изменя Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на
шума в околната среда (Директива 2002/49/ЕО), транспонирана в националното ни
законодателство чрез ЗЗШОС, следва законът да бъде променен с цел избягване на
противоречия в нормативната уредба на европейско и национално ниво.
С проекта на ЗИД на ЗЗШОС ще бъдат въведени в националното ни законодателство
изискванията на Директива 2002/49/ЕО, изменената посредством член 2 на Регламент
2019/1010, като ще се осигури пълно съответствие, както следва:
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1. В чл. 10, ал. 1 на ЗЗШОС се прави допълнение, което транспонира разпоредбата на
член 2, ал. 3 на Регламента по отношение представяне на обществен достъп до
информацията за шума, а именно: „Държавите членки гарантират, че стратегическите карти
на шума, които са изготвили, и — при необходимост —са одобрили, както и плановете за
действие, които са разработили, са предоставени на разположение и се разпространяват сред
обществеността в съответствие със съответните законодателни актове на Съюза, поспециално Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация за околната
среда и Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена
информация в Европейската общност (INSPIRE)“;
2. В § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗШОС се създава нова
алинея, чрез която се въвежда разпоредбата на член 2, алинея 4 на Регламента, относно
задължителното докладване в шестмесечен срок на информацията по електронен път в
задължителното хранилище на данни.
3. В § 4 и § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗШОС се създават нови
алинеи, чрез които се правят изменения и допълнения, за привеждане в съответствие с член
2, алинея 2 на Регламента, който изменя сроковете за разработване, одобряване и докладване
на ПД: „Плановете за действие се преразглеждат, а при необходимост — и актуализират,
когато настъпи важно събитие, което засяга съществуващата шумова ситуация, поне веднъж
на пет години след датата на одобрението на настоящите планове.
Новост е задължението за предаване на информацията само в електронен вид в
задължително хранилище за данни, което ще бъде създадено от Комисията, подпомагана от
Европейската агенция за околна среда. Това ново задължение е въведено и пояснено чрез
създаването на нова точка в чл. 12, както и на точка 26. в § 1 от допълнителните разпоредби
на закона.
При подготовката на законопроекта беше извършен и детайлен анализ на
разпоредбите на закона и практиката по прилагането му. С цел постигане на по-голяма
яснота относно процедурите по изготвяне и одобряване на шумови карти и планове за
действие, както и с последващото докладване на информацията от тях до Европейската
комисия са предложени следните допълнения и корекции:
 Включване на възможност по чл. 5, ал. 3 от ЗЗШОС министърът на околната среда
и водите да оправомощава длъжностни лица по закона;
 Редакция на чл. 6, ал. 3 от ЗЗШОС с оглед осигуряване на съответствие с член 8,
параграф 5 от Директива 2002/49/ЕО;
 Необходимата информация от стратегическите карти за шум и от плановете за
действие, която ще се изпраща на Европейската комисия, да се определя посредством
промени в Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на
стратегическите карти за шум и към плановете за действие.
Очакваният ефект от приемането на законопроекта би се изразил в постигане на
съответствие на нормативната уредба на национално ниво спрямо европейското.
Законопроектът е свързан с осигуряване прилагането на законодателство на
Европейския съюз, в случая Регламент 2019/1010. При осигуряване на съответствие на
националното законодателство с Регламент на ЕС не се изготвя справка за съответствие с
европейското право.
За приемането на законопроекта и за извършването на необходимите нормативни
промени няма да изискват допълнителни разходи трансфери/, други плащания и няма да се
реализират приходи. Разходите за изпълнение на произтичащите от закона дейности са
осигурени в рамките на бюджетите на заинтересованите министерства и ведомства за
съответната година.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
Проектът на ЗИД на ЗЗШОС, заедно с мотивите, доклада и частичната предварителна
оценка на въздействието, са публикувани за обществени консултации на интернет
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страницата на МОСВ и на Портала на МС за обществени консултации съгласно
изискванията на чл.26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове.
Законопроектът е съгласуван в съответствие с чл. 32 и чл. 34 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и
предложения са отразени, съгласно приложената справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският
съвет да приеме предложения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.

Приложения:
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в
околната среда;
2. Съгласувателни становища и справка за отразяването им;
3. Финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите;
4. Съобщение за средствата за масово осведомяване;
5. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от
шума в околната среда;
6. Преработена частичната оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;
7. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването на
извършената частична оценка на въздействието;
8. Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита от шума в околната среда.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
Министър на околната среда и водите
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