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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРОЕКТ!
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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД
от
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА – МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за
изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
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 чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
С писмо изх.№ 04-00-1052/07.04.2015г. на МОСВ, в рамките на съгласувателната
процедура с ведомствата, беше изпратен първоначалния проект на ЗИД на ЗЧАВ, който
включва следните елементи:
Проектът на ЗИД на ЗЧАВ е разработен в рамките на междуведомствени
работни групи и междуведомствени консултации с участие на представители на
Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на
здравеопазването, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Българска петролна и газова асоциация, Държавна агенция
за метрологичен и технически надзор, Изпълнителна агенция “Морска администрация”,
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и съгласно т.218 от Плана за
действие за 2015г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в
Европейския съюз.
Предложените изменения и допълнения на ЗЧАВ имат за цел:

Транспониране на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за
изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра

в корабните горива. Останалите изисквания на директивата са транспонирани чрез
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол към ЗЧАВ (ПМС № 327 от 17.10.2014г.,публикувано в ДВ, бр.88 от 2014г.);

Осигуряване на прилагането и контрола на изискванията на Регламент
(ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 842/2006, в това число: идентифициране на отговорните лица за сертифициране
и обучение; създаване на системи за докладване и актуализиране на принудителните
административни мерки, глобите и имуществените санкции;

Актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по
отношение на емисиите от неподвижни източници. Създаване на законово основание за
въвеждане в подзаконовите нормативни актове на норми за допустими емисии,
съответстващи на заключенията за най-добри налични техники, приети с решение на
Европейската комисия в областта на емисиите от промишлеността;
Отмяна на вече неактуални разпоредби, в т.ч. отмяна на Глава шеста от

ЗЧАВ „Такси върху котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра за Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда” и свързаните с нея членове от
закона;
Изпълнение на мерки с №№ 56-58 от Плана за действие за намаляване с 20

на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и
транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014г. (приет с РМС №
25/27.06.2012г.), които се отнасят до отпадане на законово изискване за подаване на
различна по вид информация, във връзка с регистрацията на местните снабдители с
корабно гориво, по чл.30и от ЗЧАВ.
С приемането на проекта ще бъдe изпълнен ангажиментът към Европейската
комисия (ЕК) за транспониране на Директива 2012/33/ЕC, за неизпълнението на който на
22 юли 2014г. е стартирана процедура за нарушение № 2014/0308 срещу Република
България по чл.258 от Договора за функционирането на ЕС.
Допълнително, с приемането на проекта: ще се въведат национални мерки с оглед
осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014; ще бъде актуализирано
законодателството и намалена административната тежест чрез отпадане на законови
изисквания.
Чрез Преходни и заключителни разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЧАВ се
предлагат изменения и допълнения на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР),
свързани с въвеждане на изискващите се национални мерки по прилагането на два нови
регламента на ЕС, а именно Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на
Съвета относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от
Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на
ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и управлението на
въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове – мярка 220 от Плана за
действие за 2015г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в
Европейския съюз.
Предложените изменения и допълнения на ЗБР имат за цел:
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Определяне на компетентни органи по прилагане на Регламент (ЕС) №
511/2014 и определяне на санкции в случаи на нарушаване на неговите разпоредби;

Определяне на компетентни органи по прилагане на Регламент (ЕС) №
1143/2014, принудителни административни мерки и размер на санкциите в случаите на
нарушаване на неговите разпоредби;

Изпълнение на задължения на Република България по предоставяне на
информация на ЕК, във връзка с предходните точки, в сроковете, определени в
упоменатите регламенти.
С допълнителна съгласувателна процедура с ведомствата, в проекта на ЗИД на
ЗЧАВ се предлагат допълнителни промени, свързани с изготвянето и изпълнението на
общинските програми по чл.27 от ЗЧАВ за намаляване нивата на замърсителите, в
районите с нарушено качество на атмосферния въздух. Създава се правна възможност за
прилагане на допълнителни мерки за намаляване замърсяването на въздуха от страна на
местните власти. Въвеждат се санкции на кметове и длъжностни лица за неизпълнение
на задълженията по общинските програми. Определят се редът и лицата, които налагат
санкциите. Включването на допълнителни промени в ЗЧАВ се налага поради
Мотивирано становище на ЕК във връзка с нарушение 2010/2109 относно нарушаване на
пределно допустимите стойности по Директива 2008/50/ЕО за съдържание на фини
прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух. Съгласно последна информация, се
очаква наказателната процедура срещу България да премине в съдебна фаза.
Законопроектът няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, предвид което е изготвена финансова обосновка съгласно чл.35,
ал.1, т.4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация. По отношение на създадените в проекта на ЗИД на ЗЧАВ разпоредби за
налагане на глоби или имуществени санкции следва да се има предвид, че същите няма
да окажат влияние върху приходите, а само ще увеличат процента на изпълнение в
рамките на уточнения план.
Предложеният законопроект е свързан с транспониране на законодателство на
Европейския съюз, поради което е изготвена справка за съответствие с европейското
право.
Проектът на ЗИД на ЗЧАВ, заедно с мотивите към него е обявен за публично
обсъждане на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и на
портала на МС за обществени консултации, съгласно изискванията на чл.26, ал.2 от
Закона за нормативните актове.
Проектът на ЗИД на ЗЧАВ 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
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за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на
атмосферния въздух.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
МИНИСТЪР
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