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ДOKЛAД
от Асен Личев, министър на околната среда и водите
Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Обн. ДВ. бр.73 от 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 2011г.,
изм. и доп. ДВ. бр.94 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 2018г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
неговата администрация, предлагам за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).
Срещу Република България е стартирана процедура за нарушение № 2008/4461 по
описа на Европейската комисия (ЕК), свързана с практиката на Република България за
разрешаване на икономически дейности в места от Натура 2000, която не е в съответствие със
задълженията по член 6, параграф 3, във връзка с член 7 от Директива 92/43/ЕИО относно
опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (по-долу само
„Директивата за местообитанията“ или „Директивата“).
В Мотивираното становище по процедурата за нарушение ЕК твърди, че „във връзка с
това, че общо и системно не гарантира, че нейните органи подлагат планове или проекти,
които не са непосредствено свързани с управлението на местата от Натура 2000 или не са
необходими за тях, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти
могат да окажат значително влияние, на оценка за съвместимост и, в светлината на
заключенията от тази оценка, одобряват планове или проекти само след като са се уверили, че
те няма да окажат неблагоприятно въздействие върху целостта на съответните места,
Република България не е изпълнила задълженията си съгласно член 6 параграф 3 във връзка с
чл. 7 от Директива 92/43/ЕС.“. От ЕК са изложени твърдения, че България не успява да
гарантира изпълнението на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директивата, т.к. в много случаи не
се извършва кумулативна оценка, а в други случаи кумулативните въздействия се изключват
чрез обикновена декларация, без да се посочват други разрешения, издадени за същата
защитена зона от Натура 2000, не се отчитат достатъчно добре наличието на приоритетни
местообитания, както и заплахите, посочени в стандартните формуляри за данни (СФД).

В отговора на Мотивираното становище Република България потвърди, че ще
продължи да полага усилия чрез законодателството и неговото прилагане за изпълнение на
целите на мрежата Натура 2000, както и същото да е в съответствие с разпоредбите и
изискванията на Директивата за местообитанията. В този смисъл България се ангажира да
изпълни допълнителни мерки за подобряване прилагането на законодателството, чрез
изменение и допълнение на Наредбата за ОС.
Основната цел на настоящото предложение е да бъде усъвършенствана Наредбата за
ОС чрез прецизиране на отделни разпоредби с оглед подобряване прилагането на
изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените
местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка с проекта на ПМС за изменение и
допълнение на Наредбата за ОС се правят следните основни промени:
Плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения или техни
изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които не попадат в
границите на защитени зони и са свързани с промяна на начина на трайно ползване на ливади,
пасища и мери или с промяна на предназначението на земеделски земи и горски територии ще
се подлагат задължително на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от
наредбата.
- Добавя се ново приложение с подробен контролен лист с описание на етапите,
подходите и критериите за извършване на процедурата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
ОС, което ще гарантира по-прецизното й прилагане.
- Прецизират се и се добавят хипотези, при които министърът на околната среда и
водите е компетентен орган за издаване на административни актове по реда на
наредбата.
- Критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС се допълват с оглед по-прецизно
определяне на вероятността от значително отрицателно въздействие върху
защитените зони. Добавя се и ново приложение с подробен контролен лист с
критериите за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно
въздействие върху защитените зони, с което наличието на приоритетни
местообитания, както и заплахите, посочени в СФД ще се отчитат по-прецизно.
- С предложените изменения и допълнения се осигурява отчитането на кумулативния
ефект да бъде ясно документирано.
С приемането на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ОС ще бъде
усъвършенствана нормативната уредба с оглед подобряване прилагането на изискванията на чл.
6, ал. 3 от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените местообитания и на дивата
флора и фауна, като:
Плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения или техни
изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, които не попадат в
границите на защитени зони и са свързани с промяна на начина на трайно ползване на ливади,
пасища и мери или с промяна на предназначението на земеделски земи и горски територии ще
се подлагат задължително на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от
наредбата.
Процедурата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС ще се извършва въз основа на подробен
контролен лист с описание на етапите, подходите и критериите за извършване на процедурата,
което ще гарантира по-прецизното й прилагане.
Прецизират се и се добавят хипотези, при които министърът на околната среда и водите
е компетентен орган за издаване на административни актове по реда на наредбата.
Критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС се допълват с оглед по-прецизно определяне на
вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитените зони въз основа на
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подробен контролен лист с критериите за извършване на преценката за вероятната степен на
отрицателно въздействие върху защитените зони, с което наличието на приоритетни
местообитания, както и заплахите, посочени в СФД ще се отчитат по-прецизно.
С предложените изменения и допълнения се осигурява отчитането на кумулативния
ефект да бъде ясно документирано.
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ОС е съгласуван в
съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация.
В съответствие с чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, проектът на акт и проекта на доклад са публикувани на интернет
страницата на Министерството на околната среда и водите и на Портала за обществени
консултации. За проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ОС не е
необходимо изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като се
въвеждат само процедури за прилагане на разпоредби от Директива, а не се прави
транспониране на директиви на ЕС. .
Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ОС е съгласуван в РГ 20
„Околна среда“, съгласно изискванията на ПМС № 85 от 2007 г. за координация по въпросите
на Европейския съюз.
Приемането на проекта на нормативен акт няма да доведе до въздействие върху
държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по Приложение № 2.2
към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация, предлагам да бъде приет проектът на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ.
бр.73 от 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от
2012г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 2018г.).

АСЕН ЛИЧЕВ
Министър на околната среда и водите
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