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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 постановление на
Министерския съвет (ПМС) за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в
системата на МОСВ, съгласно чл.72 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във
връзка с необходимостта от въвеждане на такси по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.
С приетия Закон за изменение и допълнение на ЗООС (изм., ДВ, бр. 98 от 2018 г., в
сила от 28.08.2019 г.) се въвежда процедура относно решение по задължителна оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение (ИП),
съгласно чл.99, ал.2 от ЗООС, по реда на чл.94, ал.1, т.9 (обединена процедура).
Обединената процедура касае Решения по ОВОС в случаите, когато ИП, което
подлежи на задължителна ОВОС, е предмет на поне една от двете процедури- комплексно
разрешително (КР) и/или одобряване на доклад за безопасност (ДБ) за предприятия,
класифицирани с висок рисков потенциал.
Процедурата се провежда по реда на глава шеста от ЗООС и е опционална, по
искане на възложителя.

София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33

За целта, от страна на МОСВ ще се извършват административни функции по
провеждане на новата процедура (оценка на информацията, предоставена от вносителя по
реда на чл.94, ал.1, т.9 от ЗООС), за което е предвидено да бъде заплатена такса, съгласно
Тарифата за таксите, събирани в системата на МОСВ, по чл.72 от ЗООС.
I. Причини, които налагат изменението:
Във връзка с гореизложеното, е необходимо да бъде извършена промяна в
Тарифата за таксите по чл.72 от ЗООС, с цел привеждането ѝ в съответствие с
изменението и допълнението на ЗООС от 2018 г., като се определя размера на таксата,
събирана от МОСВ по реда на чл.94, ал.1, т.9 от същия закон (обединена процедура).
Документите и информацията, задължителни за представяне от възложителя при
процедура по ОВОС се изискват и при всяка една от другите две процедури.
Консултациите с обществеността и другите ведомства също се изискват за всяка от
процедурите и отнемат по около 2 месеца. С новата обща процедура се предоставя
възможност за информиране в цялост на засегнатата общественост и другите институции
и гарантиране на комплексен подход при оценката на риска за околната среда и
човешкото здраве.
С постановяването на решението по ОВОС се прави заключение и по отношение на
ДБ за предприятия с висок рисков потенциал и/или по отношение на процедурата по
издаване на комплексно разрешително (КР). Доколкото доказателствата за изпълнение на
изискванията по трите процедури се събират и оценяват само в рамките на процедурата по
ОВОС, това ще доведе до намаляване на общата продължителност с два или три пъти.
Същевременно, новата процедура не води до затруднение на оценяващата администрация,
тъй като основната промяна от тази гледна точка е съвпадане на етапите и едновременно
провеждане.
Общата процедура е в съответствие с изискванията на европейското
законодателство и отправените препоръки на ЕК - в работен документ, свързан с преглед
на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда.
В тази връзка е изготвен проект на ПМС, като са разгледани вариантите по чл.94,
ал.1, т.9, които касаят обединяване на процедурата по задължителна ОВОС, с издаване на
комплексно разрешително (КР) и/или одобряване на доклад за безопасност (ДБ) за
предприятия, класифицирани с висок рисков потенциал, за която процедура е предвидено
да бъде събирана такса, съгласно чл.72 от ЗООС.
С проекта на ПМС, в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ,
се въвежда такса за обединената процедура, определена въз основа на средноаритметична
стойност на таксите по трите самостоятелно протичащи процедури, за:
1. Решение по ОВОС съгласно чл. 99, ал. 2 от ЗООС, което включва информация и
по ал. 4 и 5 в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато ИП е предмет и на процедура по
одобряване на доклад за безопасност (ДБ), на предприятие с висок рисков потенциал, и на
процедура по издаване на комплексно разрешително (КР).
2. Решение по ОВОС съгласно чл. 99, ал. 2 от ЗООС, което включва информация по
ал. 4 в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато ИП е предмет и на процедура по одобряване на
ДБ на предприятие с висок рисков потенциал.
3. Решение по ОВОС съгласно чл. 99, ал. 2 от ЗООС, което включва информация по
ал. 5 в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9, когато ИП е предмет и на процедура по издаване на
КР.
За определяне размера на таксите е използван средно аритметичен подход, тъй като
в рамките на обединената процедура отделните процедури по горепосочените хипотези се
провеждат едновременно, а не последователно. Новите такси са определени въз основа на
усреднени стойности от размера на таксите по трите самостоятелно протичащи
процедури.
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За съществуващите три самостоятелно протичащи процедури по задължителна
ОВОС, за одобряване на ДБ за предприятия с висок рисков потенциал, и издаване на КР се
заплащат такси, определени в Тарифа за таксите, съгласно чл.72 от ЗООС.
За издаване на решение по ОВОС на ново ИП или на ИП за разширение и/или
промяна на производствената дейност, от приложение № 1 към ЗООС, таксата е 1200 лв.
За издаване на КР за изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения
или за съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения таксата се определя
въз основна на 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи съгласно
количествено-стойностните сметки на работните проекти на инсталациите и е не по-малко
от 1000 и не повече от 10 000 лв.
Допълнително, с проекта на ПМС се предлагат промени, свързани с таксите за
процедури по ОВОС и екологична оценка (ЕО) на планове и програми, и процедурата по
актуализиране на комплексни разрешителни:
Във връзка с това, че процедурите по оценка за съвместимост (ОС) по реда на
Закона за биологично разнообразие (ЗБР) се провеждат в рамките на процедурите по
ОВОС за ИП и екологична (ЕО) на планове и програми т.е. не извършват самостоятелни
процедури по ОВОС и ЕО без ОС, се предлага отпадане на ал. от 1 до 4 на чл.1 на
Тарифата. Събирането на такси за съвместени процедури по ОВОС и ОС/ЕО и ОС е
уредено в чл. 1, ал.5 на Тарифата, обн. ДВ, бр. 94 от 2012 г.
С предложението се прецизират основанията, касаещи заплащането на такса за
процедура по актуализиране на КР, в съответствие с изменението и допълнението на
ЗООС от 2018г. и оптимизиране на процедурата по актуализиране на КР, като се уточнява
съответната разпоредба (чл. 126, ал. 1 от същия закон – когато операторът планира
промяна) и не се въвежда нова такса в тези случаи.
II. Цели на проекта на изменение на ПМС:
Проектът на постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение на
Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и
водите (МОСВ), съгласно чл.72 от ЗООС, е изготвен във връзка с въвеждане на такса за
обединена процедура по реда чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.
Целта, която би се постигнала с приемането на изменението е привеждане на
Тарифата в съответствие с изменението и допълнението на ЗООС, изм., ДВ, бр. 98 от 2018
г., в сила от 28.08.2019 г. С него е въведена възможност, по искане на възложителя, за
провеждане на нова обединена процедура за инвестиционно предложение (ИП), което
подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС),
издаване на комплексно разрешително (КР) и одобряване на доклад за безопасност (ДБ) в
случаите, когато предприятието е класифицирано с висок рисков потенциал. За целта в
МОСВ ще се извършва комплексна оценка на информацията, предоставена от вносителя
по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, и съответно за процедурата ще се събира
административна такса.
С предлагането на редуцирани такси за обща процедура за всеки конкретен случай
по трите описани по-горе варианти (предвидено е общата сума от комбинираните такси да
бъде по-ниска, отколкото сбора на таксите при провеждане на самостоятелните
процедури) се цели облекчаване на финансовата административна тежест върху
гражданите и бизнеса и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо
ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.
Това ще даде възможност на възложителите да намалят разходите и времето за
реализиране на инвестиционните си намерения.
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В тази връзка е необходимо да се извърши промяна в Тарифата за таксите по чл.72
от ЗООС с цел обособяване на такси за варианти на обединена процедура, съгласно
хипотезите на чл.94, ал.1, т.9 на ЗООС, както следва:
Вариант 1: В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, за Решение по ОВОС, когато
ИП е предмет е предмет и на процедура по чл. 109, ал. 1 или ал. 2 от ЗООС, и на
процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС (процедура по одобряване на ДБ, когато едно
предприятие е класифицирано с висок рисков потенциал, и когато ИП е предмет и на
процедура по КР) - такса в размер на 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните
работи, съгласно количествено-стойностните сметки на работните проекти на
инсталациите, но не по-малко от 1850 и не повече от 10 000 лв.
Вариант 2: В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, за Решение по ОВОС, когато
инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 109, ал. 1 или 2
(процедура по одобряване на ДБ, когато едно предприятие е класифицирано с висок
рисков потенциал) –такса от 1450 лв.
Вариант 3: В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, за Решение по ОВОС, когато
инвестиционното предложение е предмет и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2
(процедура по КР) –такса 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи
съгласно количествено-стойностните сметки на работните проекти на инсталациите, но не
по-малко от 1600 и не повече от 10 000 лв.“
Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите в случая е
неприложима. Процедурите се провеждат едновременно, а не последователно.
При определяне на размера на таксите за обединена процедура съгласно
възможните хипотези по чл.94, ал.1, т.9 на ЗООС, е използван средно аритметичен
подход. Таксите за различните варианти са определени като комбинация от таксите по
трите самостоятелно протичащи процедури.
За процедурите по задължителна ОВОС, за одобряване на ДБ за предприятия с
висок рисков потенциал и издаване на КР се заплащат такси, определени в действащата
Тарифа за таксите, съгласно чл.72 от ЗООС.
За издаване на решение по ОВОС на ново ИП или на ИП за разширение и/или
промяна на производствената дейност, от приложение № 1 към ЗООС, таксата е 1200 лв,
За издаване на КР за изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения
или за съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения таксата се определя
въз основна на 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи, съгласно
количествено-стойностните сметки на работните проекти на инсталациите и е не по-малко
от 1000 и не повече от 10 000 лв.
За издаване на решение за одобряване на ДБ или негови актуализации на
предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал таксата е в размер 500 лв.
Предвидените такси за обединената процедура и в трите варианта са по-ниски,
отколкото сбора от таксите за самостоятелно проведените процедури.
За сравнение:
Вариант 1 (издаване на решение по ОВОС, когато ИП е предмет е предмет и на
процедура по чл. 109, ал. 1 или ал. 2 от ЗООС, и на процедура по чл. 117, ал. 1 или 2 от
ЗООС) таксата в размер на 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи,
съгласно количествено-стойностните сметки на проектите на инсталациите, но не помалко от 1850 и не повече от 10 000 лв.
При самостоятелно провеждане на трите процедури, инвеститорите заплащат общо
такси в размер на не по-малко от 2 700 лв. и не повече от 10 000 лв.
Вариант 2 (издаване на решение по ОВОС, ИП е предмет и на процедура по чл.
109, ал. 1 или 2) - такса от 1450 лв.
В случай, че двете процедури се провеждат самостоятелно, възложителите
заплащат общо такси в размер на 1700 лв.
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Вариант 3: (издаване на решение по ОВОС, ИП е предмет и на процедура по чл.
117, ал. 1 или 2) – такса 0,05 на сто от стойността на строително-монтажните работи
съгласно количествено-стойностните сметки на проектите на инсталациите, но не помалко от 1600 и не повече от 10 000 лв.“
В случай, че двете процедури се провеждат самостоятелно, инвеститорите
заплащат общо такси в размер на не по-малко от 2 200 лв. и не повече от 10 000 лв.
Очаква се от въвеждането на такси в Тарифата по чл. 72 от ЗООС за вариантите на
обединена процедура да се възползват:
• възложители на инвестиционни предложения;
• около 80 оператори на предприятия и съоръжения с висок рисков потенциал от
големи аварии с опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС;
• около 500 оператори на инсталации по Приложение № 4 на ЗООС.
Компетентен орган за обединената процедура е министърът на околната среда и
водите.
Заинтересовани страни от обединената процедура, респективно от въвеждането на
таксите, са:
• Изпълнителна агенция по околна среда;
•кметовете на общини/райони/кметства на територията на Р България;
•засегната общественост на територията на Р България;
•засегнатата общественост извън територията на Р. България за предприятия с
висок рисков потенциал в трансграничен контекст;
• Басейнови дирекции за управление на водите;
•научни институти и организации;
•Министерство на здравеопазването;
•Министерство на регионалното развитие;
•Министерство на земеделието, храните и горите;
•Министерство на икономиката;
•Министерство на енергетиката;
•териториалните и регионалните структури на Министерството на вътрешните
работи, Министерството на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда”;
•Други ведомства и институции в зависимост от характера на инвестиционното
предложение;
•Екологични неправителствени организации, създадени в съответствие с
националното законодателство.
Допълнително, с предложението за изменение се цели актуалност на Тарифата с
действащите разпоредбите на ЗООС и ЗБР по отношение на съвместно провеждащите се
процедури: по ОВОС и ОС, и ЕО и ОС, както и прецизиране на основанието за
актуализация на КР по чл. 126, ал. 1 от ЗООС, съгласно изменението и допълнението на
ЗООС от 2018г., като не се въвежда нова такса.
По отношение на освобождаване на общините от такса за събиране на трупове на
китоподобни от бреговите ивици необходимостта е продиктуване от осигуряване на бързи
и адекватни действия при възникване на такива ситуации. Целта е осигуряване на
адекватни действия за опазване на общественото здраве и безопасност, както и изясняване
на причините за загубата на биологично разнообразие. От отпадането на тези такси ще се
възползват общините, които имат задължение да отстраняват трупове на животни.
Освобождаването на общините от заплащането на тези такси е единствената
алтернатива за стимулиране и повишаване на ефективността и по-бързата реакция при
вземане на мерки за осигуряване на общественото здраве и безопасност, чрез
навременното отстраняване на труповете от бреговата ивица. В допълнение това ще

5

облекчи прилагането на политиките по опазване на видовете, тъй като ще способства на
навременните и адекватни действия за възможното установяване на причините за смъртта
на екземплярите. Като допълнителен ефект ще бъде постигнато и снемане на
общественото напрежение, предвид високата чувствителност на обществото в подобни
ситуации.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на ПМС:
Таксата за провеждане на общата процедура (за всеки конкретен случай по трите
описани по-горе варианти) е предвидена да бъде по-ниска, отколкото при провеждане на
самостоятелните процедури. Това ще даде възможност на възложителите да намалят
разходите и времето за реализиране на инвестиционните си намерения.
С предлаганото изменение се прави промяна в Тарифата за таксите по ЗООС, които
се събират в системата на МОСВ, с цел определяне и въвеждане на нови комбинации от
съществуващите такси за облекчаване на финансовия ангажимент на възложителя.
Постъпленията от таксите съгласно чл.72 от ЗООС не биха оказали въздействие в
бюджетната прогноза 2021-2023г. на МОСВ. За предложения проект на акт не са
необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания по бюджета на МОСВ.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния
бюджет.
ІV. Очакваните резултати от прилагането на ПМС:
С изпълнението на новата процедура се очаква да бъде реализирана възможност за
намаляване на разходите на възложителите за реализиране на инвестиционните им
намерения свързани с изпълнението на изискванията по нормативната уредба за опазване
на околната среда и човешкото здраве, като заплащат една такса в зависимост от това в
коя хипотеза по чл.94, ал.1, т.9 попада съответното ИП.
По проекта на ПМС не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с
европейското право, тъй като не се транспонират текстове в националното
законодателство, а се осигурява съответствие с изменение и допълнение на ЗООС от
2018г. за провеждане на нова обединена процедура по реда на чл.94, ал.1, т.9 от същия
закон.
Проектът на ПМС е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл.32 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Направените бележки и предложения са отразени в приложената справка.
УВАЖЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 от Конституцията на Република
България и чл.8, ал.4, т.1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, предлагам на Министерския съвет да разгледа и приеме
предложения проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, съгласно чл.72 от
Закона за опазване на околната среда във връзка с въвеждане на такси по реда чл.94, ал.1,
т.9 от ЗООС.
ЕМИЛ ДИМИТРОВ
Министър на околната среда и водите
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