Промени в нормативната уредба по
околна среда и нови изисквания към
заинтересованите среди
Прилагането на чл. 99 б
от Закона за опазване
на околната среда

Цел на измененията в нормативната уредба
•
•

•

Транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета
Изпълнение на приоритет 15.4 от Програмата на
Правителството за стабилно развитие на Република България,
2014-2018 г.
Съвместяване на процедурите за контрол на големи аварии с
процедурите по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС). Оптимизиране и съгласуване на приложимите
административни режими в Глава шеста и Глава седма от
ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия/
съоръжения с нисък и с висок рисков потенциал за големи
аварии с цел намаляване на административната тежест и
ускоряване на инвестиционния процес при запазване на
високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.

Изменения в нормативните актове:
•

ЗАКОН за опазване на околната среда (ДВ, бр. 101/2015 г.)
Въвежда се ново изискване за одобряване на инвестиционни
предложения при провеждане на процедурата по Глава шеста, Раздел III
от ЗООС за изграждане на ново или разширение/ изменение в
съществуващо предприятие с висок или нисък рисков потенциал (чл. 99б
от ЗООС).

•

НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ДВ, бр.12/2016 г.)
Урежда се реда за провеждане на процедурата по ОВОС
инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация
предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал
отношение на новите изисквания на чл. 99б на ЗООС и глава седма
Закона.
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НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (ДВ, бр. 12/2016 г.)
НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ,бр.
5/2016 г.)

Етапи на административната процедура по Глава
шеста, Раздел III от ЗООС
•

•

•

•

Възложителят информира писмено компетентните органи –
МОСВ/РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно
предложение (чл.95, ал.1 от ЗООС), като внася уведомление по
образец съгласно приложение № 5 от Наредбата за ОВОС
в случаите по чл. 103, ал. 1 от ЗООС – очаквани количества, вид и
класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3
към ЗООС
При инвестиционно предложение за изграждане на ново или
изменения или разширения на съществуващо предприятие/
съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, което попада в
обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС, към
уведомлението по ал. 1 се прилага актуално уведомление по чл.
103 ЗООС за класификация на предприятието/съоръжението.
Изключение се допуска при инвестиционно предложение за
изграждане на ново предприятие/съоръжение, за което на този
етап не е налична пълна информация за класификацията на
опасните вещества, които се очаква да са налични на площадката

Етапи на административната процедура по
Глава шеста, Раздел III от ЗООС
Въз основа на уведомлението по образец № 5 от Наредбата
за ОВОС компетентният орган (МОСВ/РИОСВ) определя
приложимата процедура по реда на Глава шеста от ЗООС
(задължителна ОВОС/преценяване на необходимостта от
ОВОС), се дават указания и за необходимост от провеждане
на процедури по реда на глава седма, раздел I, включително
за уведомяването по чл. 103, ал. 5 от ЗООС
В случай, че заявеното инвестиционно предложение за
изграждане на ново и планирани изменения или разширения
в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок
рисков
потенциал
подлежи
на
процедура
по
ОВОС/преценяване
на
необходимостта
от
ОВОС,
одобряването му се извършва въз основа на допълнителна
информация и оценка по чл. 99б от ЗООС

Обхват на оценката по чл. 99б от ЗООС
•

•

•

вид и количеството на опасните вещества от приложение № 3,
които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението, и
капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и
употреба;
рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства
за предотвратяване, контрол и ограничаване на
последствията от големи аварии за човешкото здраве и
околната среда;
безопасните разстояния на предприятието/съоръжението до
жилищни райони, обекти с обществено предназначение, зони
за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, райони
и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат
риска или последствията от голяма авария и да предизвикат
ефект на доминото, големи транспортни пътища и територии с
особено природозащитно значение или значение за околната
среда, защитени по силата на нормативен или
административен акт.

Прилагане на чл. 99б от ЗООС
•

Информацията и оценката по чл.99б от ЗООС се представят от
възложителя на инвестиционното предложение като част от
изискваната документация, както следва:

•

1. при процедура по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС – като приложение към определената с
наредбата по чл. 101, ал. 1 информация;

•

2. при процедура по ОВОС – като приложение към доклада за
ОВОС по чл. 96, ал. 1.

•

Информацията и оценката по чл.99б се съгласуват служебно с
министъра на вътрешните работи, на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на
кмета на общината, на чиято територия се намира
предприятието/съоръжението, когато компетентен орган по
околна среда е МОСВ, а когато компетентен орган е РИОСВ – с
техните териториални подразделения, като определя срок за
отговор до 10 дни от получаването им.

Произнасяне на компетентния орган по околна
среда
• Въз основа на информацията и оценката по чл. 99б и
получените в хода на съответната процедура по ОВОС
становища, мнения и предложения, в административния
акт на компетентния орган по околна среда, се вписват
мотиви за одобряване на местоположението и
потвърждаване на безопасните разстояния и се
поставят условия към съоръженията и технологиите,
както и към доклада за безопасност. С цел
осъществяване на последващ контрол в решението се
описват подробно видът и количеството на опасните
вещества от приложение № 3, както и дейностите и
съоръженията, в които ще са налични тези вещества.

Произнасяне на компетентния орган по
околна среда
• Компетентният орган по околна среда издава решение
да се извърши ОВОС, когато въз основа на
информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС прецени,
че
поради
местоположението
на
предприятието/съоръжението
има
вероятност
от
значително отрицателно въздействие върху околната
среда и/или човешкото здраве.
• Решение
за
неодобряване
на
инвестиционно
предложение се издава, когато въз основа на
информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС в
процедурата по ОВОС се установи, че поради
местоположението на предприятието/ съоръжението
инвестиционното предложение ще окаже значително
отрицателно въздействие върху околната среда и/или
човешкото здраве

Приложими процедури по ЕО за ОУП, когато са
налични или се предвиждат ПНРП или ПНВП
• За проекти на Общи устройствени планове или техни
изменения :
При внасяне на заданието за ОУП, във връзка с прилагането на чл.
104 от ЗООС, компетентния орган по околна среда предоставя
информация за:
- наличието и местоположението на ПНРП и ПНВП в териториалния
обхват на ОУП;
- приложимите специализирани нормативни актове, в които се
определят минимални безопасни отстояния от/до такива
съоръжения;
- влезли в сила решения по ОВОС или преценка ОВОС по чл. 99б,
ал. 5 от ЗООС, с които е одобрено местоположението и са
потвърдени безопасните отстояния за ПНРП и ПНВП.
Информацията се съобразява при разработването на доклада за
ЕО/ преценката за ЕО особено при отреждане на терени за нови
жилищни райони и обекти с обществено предназначение.

Приложими процедури по ЕО за ПУП, когато са
налични или се предвиждат ПНРП или ПНВП
При внасяне на уведомление за подробният устройствен план
за имоти, на които се предвижда разполагане на ПНРП или
ПНВП, компетентният орган по околна среда съобразява:
- при наличие на проведена процедура по ОВОС за
инвестиционното предложение в обхвата на Глава седм,
раздел I от ЗООС и са спазени изискванията на чл. 99б от
Закона, се прилага разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС;
- когато за инвестиционното предложение няма проведена и
приключила с решение за одобряване процедура по ОВОС,
съответно не е изпълнено изискването на чл. 99б от ЗООС, на
възложителя се дава указание за провеждане на приложимата
процедура по ОВОС за инвестиционното предложение, като се
допуска прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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