ПРОЕКТ!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. бр. 86 от
2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр.
31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от
2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15,
27 и 66 от 2013 г.)
§ 1. Чл. 82, ал.4 се изменя така:
(4) Екологичната оценка на планове и програми завършва с решение по екологична
оценка или решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична
оценка, с което е преценено да не се извършва екологична оценка на компетентния
орган по чл. 84, ал. 1. Влязлото в сила решение по екологична оценка или решение, с
което е преценено да не се извършва екологична оценка, е задължително условие за
последващото одобряване на плана или програмата. Органите, отговорни за одобряване
и прилагане на плана или програмата, се съобразяват с решението по екологична
оценка или решението, с което е преценено да не се извършва екологична оценка и с
поставените в тях условия, мерки и ограничения.
§ 2. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думите „становище или решение по екологична оценка” се заменят с
„решение по екологична оценка или решение за преценяване на необходимостта
от извършване на екологична оценка”;
2. в ал. 2 думите „Становището или решението по ал.1” се заменят с „Решението
по екологична оценка или решението за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка”.
§ 3. В чл. 85, ал. 2 преди думата „изменения“ се добавя „незначителни“, след думата
„оценяват“ се добавя „само“, а запетаята се заличава.
§ 4. В чл. 87, ал. 2 думата „становището” се заменя с „решението по екологична
оценка”.
§ 5. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 думата „Становището” навсякъде в текста се заменя с „решението”, а в
изречение второ след думата „решението” се поставя запетая и се добавя „с
което е преценено да не се извършва екологична оценка”;
2. в ал. 2 думите „становището или решението по ал. 1” се заменят с „решението
по екологична оценка или решението за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка”;
3. създава се ал. 3:

„(3) Решението по екологична оценка или решението, с което е преценено да не се
извършва екологична оценка губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането
му в сила не е одобрен съответният план или програма, което се установява с проверка
от компетентния орган по околна среда.“
§ 6. В чл. 90, ал. 2, се правят следните изменения и допълнения:
1. в т. 5 думата „становището” се заменя с „решението по екологична оценка”;
2. в т. 6 думата „становището” се заменя с „решението по екологична оценка”;
3. точка 7 се изменя така:
„т. 7. наблюдението и контрола на изпълнението на условията, мерките и
ограниченията, определени в решението по екологична оценка или решението, с което
е преценено да не се извършва екологична оценка на министъра на околната среда и
водите или на директора на съответната РИОСВ, в процеса на прилагане на плана или
програмата”
§ 7. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 5:
„5. Инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, засягащи
територия, контролирана от две или повече РИОСВ.”
§ 8. В чл. 96, ал. 6 текстът „в 30-дневен срок от внасянето на доклада“ се заменя с „в
срок до 14 работни дни от внасянето на доклада“.
§ 9. В чл. 99, ал. 2 текстът „в срок до 45 дни след провеждане на общественото
обсъждане“ се заменя с „в срок до 25 работни дни след провеждане на общественото
обсъждане“.
§ 10. В чл. 156, т. 1 текстът „становища по екологична оценка, решения за преценяване
на необходимостта от екологична оценка” се заменя с „решения по екологична оценка,
решения, с които е преценено да не се извършва екологична оценка”.
§ 11. В чл. 157а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „оператора, на който е издадено разрешително по чл. 104, ал. 1” се
заменят с „операторите на предприятия, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1”.
2. В ал. 3, т. 2 се изменя така:
„2. изпълнението на задълженията на оператора съгласно чл. 103, ал. 1 и 3; чл. 107, ал. 1
- 3; чл. 108, ал. 1; чл. 115; чл. 116; чл. 116а, ал. 1 - 4; чл. 116б, ал. 1, ал.3 - 5; чл. 116в, ал.
1 - 3 и 5 и чл. 116з, ал. 2”.
§ 12. В чл. 166а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „задълженията по” се добавя „чл. 103, ал. 1, чл. 116”, след което
се поставя запетая и текстът до края се запазва.
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2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За неспазване на сроковете, предвидени в чл.107, ал.3, чл. 108, ал. 1, чл. 116а, ал. 3
и 4, чл.116б, ал.1 и 3, чл. 116в, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, физическото или юридическото
лице се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, от 2000 до 5000 лв.”
§ 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В §1, т. 54а думите „предприятие, което има издадено разрешително по чл. 104, ал.
1,“ се заменят с „предприятие, класифицирано съгласно чл. 103, ал. 1“.
2. Създава се § 2г:
„§ 2г. Този закон въвежда разпоредбите на член 30 във връзка с чл. 31 от Директива
2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола
на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и
последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ, L 197, 24.07.2012 г.).”
§ 14. В §12а от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:
1. в ал. 2 изразите „на становището или” и „становища или” се заличават.
2. създава се ал. 3:
„(3) Срокът по чл. 88, ал. 3 се отнася и за тези становища или решения, които са
издадени преди влизането в сила на този Закон за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда.
§ 15. В Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1, Таблица 1, колона „Опасни вещества” в ред
„Петролни продукти” се създава подточка Г) „тежки горива”.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 16. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
(обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 12, 32 и 35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г., бр. 92
от 2011 г., доп., бр. 14 от 2012 г., изм., бр. 53 от 2012 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 5, т. 7 след думите „Закона за защита при бедствия” се добавя „с изключение на
случаите, когато бедственото положение е в резултат от случаи по смисъла на чл. 3 от
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”;
2. В §1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) Точка 1 се изменя така:
„1. „Базисно състояние“ е състоянието по време на щетите на природните ресурси и
услуги, които биха били налице, ако не бяха настъпили екологичните щети, оценено
въз основа на най-добрата налична информация”.
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б) В т. 23 думите “включени в границите на защитените зони, съгласно Закона за
биологичното разнообразие” се заличават.
3. В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
а) Точка 3 се изменя така:
„3. Извършване на дейности по използване на водите и водните обекти, в т.ч.:
- всички зауствания в повърхностни води на отпадъчни води, с които се изпускат
опасни вещества, посочени в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 9 и т. 17 от Закона за водите,
за които се изисква предварително регламентиране в издаваните разрешителни за
заустване съгласно Закона за водите и в комплексните разрешителни по Закона за
опазване на околната среда;
- отвеждания на вещества в подземните води, инжектиране на замърсители в
подземните води, водовземане и завиряване на воден обект, за които се изисква
издаване на разрешително по смисъла на Закона за водите“.
б) В т. 4 след думите „химични вещества” се добавят думите „и смеси”, а в края текста
думата „препарати” се заменя със „смеси”.
в) В т. 6 в края на текста думата „препарати” се заменя със „смеси”.
г) Точка 9 се изменя така:
„9. Извършване на дейности по превоз на отпадъци, в т.ч. внос, износ и транзит на
отпадъци по смисъла на глава пета, раздел ІV от Закона за управление на отпадъците”;
д) В т. 10 в края на текста се добавят думите „съгласно Закона за подземните
богатства”.

4

