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изработване на Националния план за управление на отпадъците 20142020 г. и извършване на ЕО“ е разработен във връзка с договор № Д30-68/01.07.2014 между Министерство на околната среда и водите и
“П-Юнайтед“ ООД.
Документът е разработен
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1. Същност на схемата за провеждане на консултации по ЕО
Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), през
различните

фази

на

подготовка

на

проекта

на

НПУО

2014-2020

г.

и

екологичната оценка МОСВ/Дирекция «УООП» ще проведе консултации с
обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност
да бъдат засегнати от плана по схема, която е изготвена като отделен документ
и се предоставя за консултации заедно със заданието за обхват и съдържание
на доклада за ЕО.
НПУО 2014-2020 г. се разработва от министъра на околната среда и се
внася за приемане в Министерски съвет, в съответствие с изискванията на чл.
49 от Закона за управление на отпадъците.
Планът съдържа анализ на текущото състояние на управлението на
отпадъците в Република България, мерките, които трябва да се предприемат за
подобряване на

съобразената

с околната среда подготовка за повторна

употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и
оценка на начина, по който планът ще подпомогне изпълнението на целите и
прилагането на разпоредбите на закона.
С писмо № 95-00-722/24.04.2014 г. на министъра на околната среда и
водите е определено, че НПУО 2014-2020 г. подлежи на задължителна ЕО и на
оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените
зони от мрежата Натура 2000. В т. ІІІ на писмото са дадени следните указания
за

провеждането

на

консултациите

и

съдържанието

на

схемата

за

консултациите:


задължителни консултации в процеса на изготвяне на доклада за
ЕО, в т.ч. по заданието за определяне на обхвата на доклада за ЕО
с МОСВ (на основание чл. 19а, т. 1 от НУРИЕОПП), Министерство
на

здравеопазването

(относно

съдържанието

и

обхвата

на

оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда, на
основание чл. 19а, т. 2 от НУРИЕОПП) и други специализирани
ведомства – в т.ч. Басейнови дирекции за
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управление на водите (БДУВ), Регионалните инспекции по околна
среда и води (РИОСВ) и други по Ваша преценка (на основание чл.
19а, т. 3 от НУРИЕОПП);


консултации по доклада за ЕО и проекта на плана по реда,
определен с чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от НУРИЕОПП.

Указанията са изпълнени при изготвяне на схемата за консултации. Като
допълнителна

пряко

заинтересована

страна

е

добавено

Националното

сдружение на общините в Република България (тъй като управлението на
отпадъците се осъществява в рамките на общините).
2. Схема за провеждане на консултации по ЕО
Таблица 2-1 Схема за съвместяване на процеса на изготвяне на НПУО 20142020 г. с процеса на ЕО и провеждане на консултации по ЕО на плана

№
1

2

Стъпки за изработване на Плана и на
ЕО и провеждане на консултации
(по Плана) Приемане на Националния
план за управление на отпадъците за
периода 2014-2020 г. от Колегиум на
МОСВ
(по ЕО) Консултации по заданието за
обхват и съдържание на ЕО и схемата за
консултации в 15-дневен срок
(по Плана, съгласно ЗНА и ЗУО)
Консултации
с
обществеността
чрез
публикуване на интернет страницата на
МОСВ на проекта на плана и изпращане
за съгласуване на органите по реда на
ЗНА

3

(По
Плана,
съгласно
ЗНА)
Обобщаване на становищата и
отразяването им в проекта на плана

4

(По ЕО) Изготвяне на доклад за ЕО и
нетехническо резюме

Извършител
Дирекция „УООП“ – за изготвянето на
плана
Дирекция “УООП” - Изпращане на
заданието за обхват и съдържание на ЕО
на:
МОСВ
(заедно
със
схемата
за
провеждане на консултации)
МЗ
РИОСВ
Национално сдружение на общините в
Република България
Басейнови дирекции
Публикуване на интернет страницата на
МОСВ и изпращане до министерства за
външно съгласуване
Консултант, изготвящ Плана

Изпълнителят на договора за ЕО и ОС
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(По ЕО и ЗУО) Консултации/обществен
достъп по доклада за ЕО и проекта на
Плана по реда, определен с Чл. 20 на
Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на
планове и програми:
-

-

-

6

7
8

9

10

11
12

публикуване на съобщение за провеждане
на консултации, заедно с доклада за ЕО и
проекта на плана на Интернет страницата
на МОСВ
осигуряване на място с публичен достъп и
достатъчна техническа възможност и
време за запознаване с проекта за плана,
екологичната оценка и материалите към
тях.
осигуряване на регистриран експерт или
лице с необходимата квалификация от
планиращия
екип,
отговорно
да
предоставя
допълнителни
устни
разяснения на място и 30 дневен срок за
изразяване на становище.

(По ЕО) Отразяване на резултатите от
консултациите в доклада за ЕО и
подготвяне на окомплектовано искане за
издаване на становище по ЕО
(По ЕО) Внасяне искане за издаване на
становище по ЕО в МОСВ
(По ЕО) Разглеждане на документацията
по ЕО на заседание на Междуведомствена
комисия, специализиран състав на ВЕЕС
към МОСВ
(По ЕО) Издаване на становище по ЕО и
оповестяване

(По ЕО) Отразяване препоръките и
резултатите от ЕО в окончателния
вариант на НПУО и изпращане на
обобщена справка до МОСВ
(По ЕО) Предоставяне на обществен
достъп на справката след приемането от
МОСВ
(По Плана, по реда на ЗНА) Внасяне на
Плана за одобряване от МС (минимум 14
дни след постановяване и оповестяване
на становището по ЕО)

Дирекция “УООП”
1.Изпращане на доклада за ЕО на МОСВ
2.Писмено
информиране
(изпращане
съобщението
за
провеждане
на
консултации) за Национален план за
управление на отпадъците за периода
2014-2020 г. и ЕО към него на:

РИОСВ

Басейнови дирекции

Национално сдружение на общините в
Република България

МЗ

Изпълнителят на договора за ЕО и ОС

Дирекция “УООП”

МК – специализиран състав на ВЕЕС
към МОСВ
Министърът на околната среда и
водите издава становище по ЕО
Становището се оповестява от дирекция
„ПД“ и от дирекция „УООП“
Дирекция
“УООП”
съвместно
с
Изпълнителя на договора за ЕО и ОС

Дирекция УООП

Дирекция “УООП”

Т: +359 244 33 528 | E: mail@p-united.org | www.p-united.org
София, бул.“Климент Охридски“14 (сграда Минпроект), етаж 3, офис 301-302

6

