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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н


за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
околната среда 
(Обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.)


§ 1. В чл. 12, ал. 2  след думите “Към РИОСВ” се добавя “и Изпълнителната агенция по околна среда”. 
§ 2. В чл. 14, ал. 4 след думата “издават” се добавя “предписания”. 
§ 3. В чл. 22, ал. 1 думите “годишник за състоянието на околната среда” се заменят с “Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда”.
§ 4. В чл. 30 накрая се поставя запетая и се добавя “както и информация, необходима за изготвяне на Националния доклад по чл. 22, 
ал. 1”.
§ 5. Създава се чл. 34а:
“Чл. 34а. Опазването на околната среда се извършва при условията и по реда на този закон и на специалните закони чрез спазване на приетите норми и/или емисионни ограничения.”
§ 6. В чл. 38 след думите “при условията и по реда на” се добавя “глава седма и на”.
§ 7. Член 39 се изменя така:
“Чл. 39. (1) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата се основават на дългосрочна държавна политика, която отчита, че почвата е:
1.	ограничен ресурс;
2.	незаменим ресурс за поддържане живота на хората, животните и растенията;
3.	практически невъзстановим природен ресурс, който трябва да се съхрани за бъдещите поколения.
(2) Опазването на почвата има за цел предотвратяване на нарушаването, замърсяването и деградацията на почвата.
(3) Устойчивото ползване на почвата има за цел:
1. трайно запазване на многофункционалната й способност;
2. осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;
3. съхраняване на качествата на почвата като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните;
4. осъществяване на превантивен контрол за неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики за земеползване.
(4) Възстановяването на почвата цели отстраняване и/или редуциране на вредни изменения на качеството на почвата, предизвикани от процесите на нарушения, замърсяване и деградация според изискванията на типовете на земеползване.”
§ 8. Член 40 се изменя така:
“Чл. 40 (1) Юридическите и физическите лица, собствениците и/или ползвателите на поземлени имоти са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху тях, както и върху почвите в съседните поземлени имоти.
(2) Оценка на вредните изменения се извършва по ред, определен с наредба на министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите.”
§ 9. В чл. 42, ал. 1 думите “естествените качества и функции на почвата до такава степен, че трайно и продължително да не възникват никакви опасности и вреди за човека” се заменят със “състоянието й, предхождащо регистрираното увреждане”. 
§ 10. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1.
2.	Създава се ал. 2:
“(2) Инвентаризацията и проучванията на вече увредени места, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на извършените възстановителни мероприятия се извършват по реда на наредба, приета от Министерския съвет.”
§ 11. Създава се чл. 44а:
“Чл. 44а. Опазването и устойчивото ползване на почвата се извършва при условията и по реда на този закон и на специален закон.“
§ 12. В чл. 46 т. 3 се заличава.
§ 13. В чл. 48 думите “включително при ползване на пещерите и отработените пространства” се заличават. 
§ 14. В чл. 50 думите “специален закон” се заменят със “специални закони”.
§ 15. В чл. 51 се създава ал. 3:	
“(3) Опазването и ползването на естествения ландшафт се осъществяват по начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения и/или увреждане на неговите елементи.“
§ 16. В чл. 61, ал. 5, т. 5 след думите “този закон” се поставя запетая и се добавя “Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати”.
§ 17. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) В случаите по ал. 1 министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице налага със заповед санкция след извършена проверка от контролните органи на Министерството на околната среда и водите и съставен констативен протокол.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
“(3) Със заповедта по ал. 3 се определят видът и размерът на санкцията. 
(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
(5) Когато замърсяването или увреждането на околната среда над допустимите норми се установява с измервания и/или лабораторни изпитвания и анализи, към констативния протокол се прилагат протоколите от тези измервания и/или изпитвания и анализи.” 
3. Досегашната ал. 2 става ал. 6.
§ 18. Създава се чл. 69а:
“Чл. 69а. (1) Санкционираните лица, които преустановят или намалят замърсяването или увреждането на околната среда, могат да подадат заявление до министъра на околната среда и водите или до упълномощеното лице по чл. 69, ал. 3 за отменяне или намаляване на санкцията.
(2) В случаите по ал. 1 контролните органи на МОСВ извършват проверка на обекта в 14-дневен срок от получаване на молбата по ал. 1 и съставят констативен протокол.
(3) Министърът на околната среда и водите или упълномощеното от него длъжностно лице със заповед отменя санкцията, когато резултатите от проверката по ал. 2 доказват прекратяване на замърсяването или увреждането на околната среда.
(4) Министърът на околната среда и водите или упълномощеното от него длъжностно лице със заповед намалява размера на санкцията, когато резултатите от проверката по ал. 2 доказват намаляване на замърсяването или увреждането.
(5) Заповедите по ал. 3 и 4 влизат в сила от датата на съставяне на констативния протокол по ал. 2.”
§ 19. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1.
2.	Създава се ал. 2:
“(2) Събраните по ал. 1 такси не се връщат при прекратена процедура за издаване на решения по ОВОС, разрешителни, становища, лицензии и регистриране.“
§ 20. Създава се чл. 72а:
“Чл. 72а. (1) Невнесените в срок глоби и санкции по този закон, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за подземните богатства, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати се събират заедно с лихвите  за санкциите и разноските от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчния  процесуален кодекс.
(2) Вземанията по ал. 1 се определят с акт за установяване на публично държавно вземане от министъра на околната среда и водите или от упълномощено от него длъжностно лице.”
§ 21. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1, т. 1 след думите “органи на изпълнителната власт” се поставя запетая и се добавя “органи на местно самоуправление”.
2.	В ал. 5 думите “и националната сигурност” се заличават.
§ 22.  В чл. 82 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Оценката по чл. 81, ал. 1, т. 2 може да се съвместява изцяло при изработване на предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране, като се извършва преди акта на най-ранното одобряване по реда на специален закон, с което се определят същността, мястото и капацитетът на инвестиционното предложение.”
2. В ал. 3 след думите “да се извърши ОВОС” се добавя “или да се прецени необходимостта от ОВОС”. 
3. В ал. 5 изречение второ се изменя така:
“Решението е задължително условие за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение, направено по реда на специален закон.”
§ 23. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 1 думите “регистрирани експерти – български и чуждестранни физически лица” се заменят с “колектив от  регистрирани експерти – български и чуждестранни физически лица, с ръководител”, а думите “и прилагането на плановете, програмите или” се заличават.
2.	В ал. 2 думите “органа – възложител” се заменят с “възложителя”.
3.	Създава се ал. 8:
“(8) Изключването от регистъра по ал. 5 е за срок 5 години. След изтичането на този срок лицата по ал. 5 могат да кандидатстват за ново вписване в регистъра по общия ред за кандидатстване, определен с наредбата по ал. 10.“
4.	Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
§ 24. В чл. 85 се правят следните изменения:
1.	В ал. 1 думите “и за техните значителни изменения” се заличават, а думите “тези области” се заменят с “тези планове и програми”. 
2.	В ал. 2 думата “незначителни” се заличава. 
3.	В ал. 3 думите “свързани с националната сигурност и с” се заменят с “разработени единствено за целите на националната отбрана или на”.
4.	В ал. 5 думата “три” се заменя с “два” и накрая се добавя “по реда на наредбата по чл. 90”.
§ 25. В чл. 86 се създава ал. 4: 
“(4) При спазване на ал. 1, 2 и 3 екологична оценка не се възлага като самостоятелен доклад, когато по реда на специален закон се изисква подобна оценка да бъде част от плана или програмата, както и когато планът или програмата се изготвя и/или одобрява от органите по чл. 84, ал. 1.“
§ 26. В чл. 88, ал. 2 накрая се добавя “по ред, определен с наредбата по чл. 90, ал. 1”. 
§ 27. В чл. 90, ал. 1 думите “условията, редът и методите” се заменят с “условията и редът”.
§ 28. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Създава се ал. 2:
“(2) Когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или 2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма, включен в чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по мотивирано искане на инвеститора/възложителя да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста по ред, определен с наредбите по чл. 90, ал. 1 и чл. 101, ал. 1”.
2.	Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 29. В чл. 93, ал. 4 се правят следните изменения:
1.	В т. 1 думата “нарушения” се заменя с “дискомфорт”. 
2.	В т. 3 буква “г” се изменя така: 
“г) районите, в които нормите за качество на околната среда са нарушени.“ 
§ 30. В чл. 94, ал. 2 след думите “инвестиционното предложение засяга” се добавя “защитена територия или”. 
§ 31. В чл. 96, ал. 1 се правят следните изменения:
1.	Точка 2 се изменя така:
“2. проучените от инвеститора алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива”.
2.	В т . 8 думите “на експертите, когато се дава” се заличават.
§ 32. В чл. 97, ал. 4 накрая се добавя “преди обсъждането по 
ал. 1”.
§ 33. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 4, 5, 6 и 7 след думата “решението” се добавя “по ОВОС”.
2.	Алинея 8 се изменя така:
“(8) Решението по ОВОС се счита за прекратено, ако в срок 
5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на дейността.“
§ 34. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Точка 5 се изменя така:
“5. търсене, проучване и добив на подземни богатства в подземни рудници, кариери и сондажни изработки, с изключение на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, при което се използват опасни вещества по таблици 1 и 3 от приложение № 3;”.
2.	В т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя “с изключение на действащи съоръжения за обезвреждане на течни отпадъци, хвостохранилища или сгуроотвали, съдържащи опасни вещества по таблици 1 и 3 от приложение № 3”.
3.	Създава се т. 7:
“7. търсене, проучване и добив на подземни богатства, включително нефт и природен газ, в крайбрежната зона.”
§ 35. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В т. 2 думите “в разрешителното при” се заменят със “за безопасна”.
2.	В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “която може да доведе до възникване на  големи аварии”. 
3.	В т. 4 думите “инциденти или” се заменят с “големи”.
4.	Създава се т. 6:
“6. предоставя информация за мерките за безопасност и начините на поведение при възникване на голяма авария на лечебни заведения, училища и засегнато население в района около предприятието или съоръжението.“
§ 36. Член 111 се изменя така:
“Чл. 111. (1) Министърът на околната среда и водите в срок един месец от подаване на документите по чл. 110  уведомява оператора за допуснати грешки и непълноти и за информацията, която трябва да предостави за отстраняването им.
(2) В случаите по ал. 1 операторът е длъжен в срок един месец да предостави информацията на министъра на околната среда и водите.“
§ 37. Създават се чл. 111а и 111б:
“Чл. 111а. (1) За издаване на разрешителното по чл. 104 министърът на околната среда и водите по служебен път изпраща документите по чл. 110 за становища от председателя на Държавна агенция "Гражданска защита", министъра на вътрешните работи, директора на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", министъра на здравеопазването, председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор, областните управители и органите на местното самоуправление, на чиято територия се намират съответното предприятие и съоръжение.
(2) Органите по ал. 1 изпращат до министъра на околната среда и водите становищата си в срок два месеца от получаване на документите по чл. 110.
(3) Когато въз основа на становище от органите по ал. 1 се установи, че операторът не е предприел необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последствията от тях в съответствие с документите по чл. 110, министърът на околната среда и водите уведомява за това оператора и му дава срок за отстраняване на несъответствията.
Чл. 111б.  В срок един месец от получаване на заявлението по 
чл. 108 или на коригираните и допълнените документи по чл. 111 министърът на околната среда и водите съвместно с общините оповестява чрез местни средства за масово осведомяване и осигурява при равнопоставеност в продължение на един месец достъп на засегнатото население до заявлението за издаване на разрешително и до документите по чл. 108.“
§ 38. В чл. 112 се правят следните изменения:
1.	Алинея 1 се изменя така:
“(1) Министърът на околната среда и водите с решение издава или отказва издаването на разрешително на оператора в срок един месец от получаване на становището по чл. 111а, ал. 2 или от отстраняване на съответствията по чл. 111а, ал. 3, за което писмено уведомява заявителя.“ 
2.	В ал. 4 накрая се добавя “или след изтичането на срока по ал. 3”.
§ 39. В чл. 113 думите “се извършва” се заменят със “се осъществява чрез извършване на съвместни проверки”.
§ 40. В чл. 117 се правят следните изменения:
1.	Алинея 2 се изменя така:
“(2) Изискването по ал. 1 се прилага и при съществена промяна на действащи инсталации и съоръжения.“
2.	В ал. 5 в началото се добавя “Подаването на заявление за издаване на комплексно разрешително или”.
§ 41. В чл. 122 се правят следните изменения:
1.	В ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “в т.ч. описание на основните алтернативи, ако има такива”.
2.	В ал. 2, т. 5 думата “фактури” се заменя с “фактори”.
§ 42. В чл. 123 се правят следните изменения:
1.	В ал. 1, т. 1 думите “основани на най-добрите налични техники” се заличават. 
2.	Алинея 2 се изменя така:	
“(2) Нормите и мерките по ал. 1, т. 1 за инсталациите и съоръженията по чл. 117, ал. 1 и 2 се основават на прилагането на най-добри налични техники, без да се предписва използването на определена техника или технология, но като се отчитат техническите характеристики на инсталацията, географското й местоположение и местните особености на околната среда.“
§ 43. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 2 думите “и при необходимост изменя условията в” се заличават.
2.	В ал. 3, т. 2 думата “съществени” се заличава.
3.	Създава се ал. 4:
“(4) При преразглеждането по ал. 2 и 3 компетентният орган преценява необходимостта от изменение на условията в разрешителното или от актуализирането му.“ 
§ 44. В чл. 127 се правят следните изменения:
1.	В ал. 1 след думите “заявленията за издаване” се добавя “или изменение”.
2.	В ал. 2 след думите “решението за издаване” се добавя “или изменение”, а след думите “от датата на издаването му” се поставя запетая и се добавя “като същевременно се изпраща на държавите, засегнати от дейността на инсталацията, в случай на трансграничен пренос”. 
§ 45. В чл. 139, ал. 2 думата “изискванията” се заменя с “критериите”.
§ 46. В чл. 144 се правят следните изменения:
1.	В ал. 1, т. 1 буква “з“ се изменя така: 
“з) мониторинг на биологичното разнообразие.“
2.	В ал. 5 накрая се добавя “в системата на Министерството на околната среда и водите”.
§ 47. В чл. 147 ал. 3 се отменя.
§ 48. В чл. 149, ал. 1 след думите “са длъжни да осигурят” се добавя “незабавен”. 
§ 49. Член 151 се изменя така:
“Чл. 151. За установените по време на контролната дейност административни нарушения контролните органи издават писмени предписания и заповеди и съставят актове.“
§ 50. В чл. 152 думите “за издаване на скица (виза) за проектиране” се заличават.
§ 51.  В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В ал. 2 след думите извършване на проверки се добавя “по документи и на място”.
2.	Създава се ал. 3:
“(3) Когато при проверка по документи или на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, проверяваното лице ги представя в 7-дневен срок от проверката.”
3.	Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 52. В чл. 161, ал. 1 след думите “министърът на околната среда и водите” се добавя “или упълномощено от него длъжностно лице”. 
§ 53. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1.
2.	Създават се ал. 2 и 3:
“(2) Лице, използвало знака на Националната схема за екомаркировка за свои продукти и за свързани с него технически или рекламни материали, без да е получило право на това, се наказва с глоба 5000 лв.
(3) При повторно нарушение размерът на глобата по ал. 2 е в двоен размер.“
§ 54. В чл. 164 след думите “изискванията по” се добавя “чл. 109 и”.
§ 55. В чл. 166, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “директорите на РИОСВ, директорите на басейнови дирекции, директорите на национални паркове или от упълномощени от тях длъжностни лица”. 
§ 56. В чл. 167 накрая се поставя запетая и се добавя “директорите на РИОСВ, директорите на басейнови дирекции или директорите на национални паркове”. 
§ 57. В чл. 168 накрая се поставя запетая и се добавя “директорите на РИОСВ, директорите на басейнови дирекции или директорите на национални паркове”.
§ 58. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 17 се изменя така:	
“17. “Инвестиционно предложение” са:
а) предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране във връзка с искане за допускане на инвестиционно проектиране за ново строителство, дейност, технология или изграждането на инсталации или схеми;
б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на природни ресурси.”
2. Точки 20 и 21 се изменят така:
“20. “Възложител на инвестиционно предложение” е обществен орган, физическо или юридическо лице, които по реда на специален закон, нормативен или административен акт имат права да инициират или да кандидатстват за одобряване на инвестиционно предложение.
21. Възложител на план или програма" е лицето или органът,  което/който е оправомощено/оправомощен да възложи изготвянето на плана или програмата.“
3. В т. 25 накрая се поставя запетая и се добавя “включително екологичните неправителствени организации, създадени в съответствие с националното законодателство”.
4. Точка 28 се изменя така:
“28. “Разширение” е допълнително строителство, дейност, технология или изграждането на инсталации или схеми на територията на обект в експлоатация, в процес на изграждане или съгласуване, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.”
5. Създава се т. 30а:
“30а. “Дискомфорт” са раздразнението и неудобствата, създавани от факторите на околната среда, определени посредством проучвания в тази област.“
6. В т. 39 след думите “една и съща площадка” се поставя запетая, съюзът “и” се заличава и накрая се добавя “и някои от които могат да не попадат в обхвата на приложение № 4”.
7. Точка 41 се изменя така:
“41. “Съществена промяна” е промяна в работата на инсталацията, която по преценка на съответния компетентен орган може да има значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или  върху околната среда. Всяка промяна или увеличение на капацитета се считат за съществени, ако промяната или увеличението на капацитета сами по себе си достигат праговите стойности, определени в приложение № 4.”
§ 59. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1.	В § 11 се създава ал. 3:  
“(3) За отделни блокове от дадена действаща голяма горивна инсталация по искане на заинтересуваното лице срокът за изпълнение на условията, установени с издадените комплексни разрешителни, може да бъде удължаван до 31 декември 2014 г., когато тази голяма горивна инсталация не изгаря местни лигнитни въглища и с решение на министъра на енергетиката и енергийните ресурси или на упълномощено от него длъжностно лице е задължена да компенсира част или цялото производство от изведените от експлоатация ядрени мощности и когато спазването на срока по ал. 2 би довело до непреодолими трудности за изпълнение на нейните производствени задължения за поддържане на енергийния баланс на страната.”
2.	Създава се §11а:
“§11а. До издаването на комплексно разрешително за експлоатацията им по Глава седма към съответните действащи инсталации и съоръжения се прилагат условията, установени с решенията за оценка на въздействието им върху околната среда, издадени по реда на отменения Закон за опазване на околната среда.”


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 60. Навсякъде в закона думите “изменяне” и “изменянето” се заменят съответно с “изменение” и “изменението”, а думите “инвеститор”, “инвеститорът” и “инвеститора” – съответно с “възложител”, “възложителят” и “възложителя”.
§ 61. Дължимите към момента на влизане в сила на този закон такси, глоби и санкции по този закон, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати се събират по реда на този закон.

§ 62. От датата на влизане в сила на закона за действащи инсталации и съоръжения, за които се изисква комплексно разрешително по глава седма, не могат да бъдат утвърждавани временни норми за емисии по смисъла на чл. 10 и чл. 10а от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 
§ 63. В чл. 39 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86 от 2003 г.) т. 7 се изменя така:
“7. решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС съгласно Закона за опазване на околната среда.” 
§ 64. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 
2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г. и бр. 20, 65 и 107 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1.	В чл. 125 ал. 6 се изменя така:
“(6) Заданието по ал. 1 се внася в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околна среда и води за преценяване на необходимостта от екологична оценка по ред, определен с наредбата по чл. 90 от Закона за опазване на околната среда. Екологичната оценка е част от устройствения план.”
2.	В чл. 144, ал. 1 т. 4 се изменя така:
“4. административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството със Закона за опазване на околната среда или специален закон.”
§ 65. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., 
бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г. и бр. 6 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.	В чл. 66 ал. 4 и  5 се заличават.
2.	В § 14, ал. 1 думите “в 5-годишен срок от влизане в сила на закона” се заменят с “до 31 декември 2009 г.”.
3.	Параграф 20 се изменя така:
“§ 20. (1) Подзаконовите нормативни актове, предвидени в този закон, се издават в срок една година от обнародването на закона.
(2) Наредбата по чл. 135, т. 9 се издава до 31 декември 2006 г.
(3) До издаване на наредбата по чл. 135, т. 9 се прилага Наредба 
№ 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96 от 1986 г.).”

§ 66. Приложение № 1 се изменя така:
 “Приложение № 1
към чл. 92, т. 1

Инвестиционни предложения
Критерии за компетентност

РИОСВ
МОСВ

1
2
3
1. Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на въглища или битуминозни шисти на и повече от 500 т на ден

всички
2. Топлоелектрически централи и други горивни инсталации с топлинна мощност от 50 MW или повече и: 
- ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи и реактори, с изключение на инсталации за производство и преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване
до 300 MW
над 300 MW 
3. а) Инсталации за обработване на облъчено ядрено гориво

всички
3. б) Инсталации, предназначени: 
- за производство или обогатяване на ядрено гориво;
- за обработване на облъчено ядрено гориво или високоактивни отпадъци;
- за окончателно погребване на облъчено ядрено гориво;
- единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци;
- единствено за съхраняване, планирано за повече от 10 години, на облъчено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведении,
- или радиоактивни отпадъци на площадки, различни от производствените

всички
4. Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене

всички
5. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т дневно
всички

6. Инсталации за обработване на черни метали: 
а) станове за горещо валцуване с капацитет над 20 т нерафинирана стомана за час;
б) ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW;
в) защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т нерафинирана стомана за час

всички
7. Инсталации за: 
а) производство на цветни нерафинирани метали от руди, рудни концентрати или вторични суровини от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси;
б) производство на метал чрез топене, включително сплавяване на цветни метали (рафиниране, леене в леярски цехове и др.), с топилен капацитет над 4 т дневно за олово и за кадмий и 20 т дневно за всички останали метали

всички
8. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 м3

всички
9. Инсталации за добив и преработка на азбест и за производство на продукти, съдържащи азбест: 
а) за азбестоциментовите продукти с годишно производство над 20 000 т крайна продукция;
б) за фрикционни материали с годишно производство повече от 50 т крайна продукция или за други производства, използващи азбест над 200 т годишно

всички
10. Интегрирани химически инсталации за производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи процеси на химично превръщане, където отделните инсталации са функционално свързани и които са:

всички
а) за производство на основни органични химични вещества;


б) за производство на основни неорганични химични вещества;


в) за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (прости и комбинирани торове); 


г) за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди;


д) за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси;


е) за производство на взривни вещества;


ж) за производство на белтъчни фуражни добавки, ензими и други белтъчни вещества с използване на химично или биологично превръщане в производствения процес


11. Промишлени предприятия:


a) за производство на целулоза от дървесина или подобни влакнести материали;

всички
б) за производство на хартия и картон с производствен капацитет над 20 т на ден


12. Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 т дневно и за варовик в ротационни пещи с капацитет над 50 т дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 т дневно

всички
13. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 т/ден
всички

14. Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително за производство на минерални влакна с топилен капацитет над 20 т/ден
всички

15. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над      75 т/ден и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 кг/м3 
всички

16. Инсталации за предварителна обработка (дейности като: измиване, избелване, мерцеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 т/ден
всички

17. Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 т/ден готова продукция
всички

18. Инсталации за повърхностно третиране на вещества. Инсталации за повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-конкретно за апретиране, щамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 кг на час или над 
200 т/годишно

всички
19. а) Кланици с производствен капацитет над 50 т трупно месо дневно
всички

19. б) Инсталации за обработване и преработване на суровини за производство на хранителни продукти:
всички

- животински суровини (без мляко) с производствен капацитет над 75 т готова продукция дневно;


- зеленчукови суровини с производствен капацитет над 300 т/ден готова продукция (средна стойност за тримесечие);


19. в) инсталации за обработване и преработване на мляко с количество постъпващо мляко над 200 т/ден (средна стойност за година)
всички

20. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци с капацитет над 10 т/ден
всички

21. Ферми за интензивно отглеждане на домашни птици и свине с повече от:
всички

a) 40 000 места за отглеждане на бройлери, 40 000 места за кокошки носачки;


б) 2000 места за отглеждане на свине за месо (над 30 кг);


в) 750 места за свине-майки


22. а) Строителство на железопътни линии за високоскоростно движение и на летища с дължина на основната писта 2100 м и повече

всички
22. б) Строителство на нов път с четири или повече платна или преустройство и/или разширение на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, преустройството и/или разширението на съществуващия път е с обща дължина над 10 км

всички
23. а) Пристанища за обществен транспорт, които позволяват приемане на съдове с тонаж повече от 
1350 бруто тона

всички
23. б) Товарно-разтоварни пирсове, свързани със сушата, с изключение на метални пирсове, които могат да приемат съдове с тонаж над 1350 бруто тона

всички
24. Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци по смисъла на §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците чрез изгаряне или химично третиране по смисъла на § 1, т. 8, буква “и” от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците или депониране 

всички
25. Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране по смисъла на § 1, т. 8, буква “и” от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 100 т на денонощие

всички
26. Съоръжения за третиране на битови отпадъци с капацитет над 10 тона отпадъци на денонощие
всички

27. Добив на подземни води или изкуствен оборот на подземните води с годишен обем на добиваната вода или оборотна вода - 10 млн. куб. м  или повече

всички
28. Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърлената вода е повече от 100 млн. куб. м годишно 

всички
29. Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, където средногодишният (осреднено за много години) отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 
2000 млн. куб. м годишно.
В случаите по т. 28 и 29 прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва

всички
30. Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители

всички
31. Добив на нефт или природен газ за търговски цели при количества над 500 т на ден за нефт или над 
500 000 м3 на ден за природен газ

всички
32. Язовири или други съоръжения, предназначени за задържане или съхраняване на вода, където новото или
допълнителното количество вода, което се задържа или съхранява, е над 10 млн. куб. м

всички
33. Тръбопроводи за транспортиране на газ, нефт или химически вещества с диаметър повече от 800 мм и с дължина повече от 40 км
всички

34. Съоръжения за съхраняване на 200 000 т или повече нефт, нефтопродукти или химични продукти

всички
35. Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и повече и с дължина над 15 км
всички

36. Открит добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара или добив на торф с площ над 
150 хектара

всички
37. Туризъм и отдих:


а) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 10 дка и съоръжения към тях
до 100 дка
над 100 дка
б) ски писти, ски влекове, лифтове с обща дължина над 1000 м и съоръжения към тях

всички
в) спортни, рекреационни или атракционни комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 20 дка
до 100 дка
над 100 дка
38. Всяка промяна или разширение на инвестиционно предложение, включено в приложението, когато тази промяна или разширение самостоятелно достига критериите, ако има такива, посочени в приложението 
Съгласно съответните критерии за компетентност за инвестиционното предложение за промяната или разширението, посочени в приложението 

Забележка. За демонтаж или закриване на атомни електроцентрали и други атомни реактори се приема окончателното отстраняване на радиоактивното гориво и други радиоактивни елементи.”


§ 67. Приложение № 2 се изменя така:

“Приложение № 2
 към чл. 93, ал. 1, т. 1

Инвестиционни предложения
1.	Селско, горско и водно стопанство: 
а) комасация на селскостопански земи;
б) използване на необработваеми или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели;
в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително капково напояване и пресушаване на земи;
г) първично залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята;
д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение № 1);
е) интензивно развъждане на риба;
ж) пресушаване на земи от морето;
з) корекции на реки;
2. Минно дело: 
а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1);
б) рудници с подземен добив;
в) извличане на инертни материали от реки или морета (невключени в приложение
№ 1);
г) дълбоки сондажи: 
- геотермални 
- за съхраняване на ядрени отпадъци 
- за водоснабдяване, 
с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа;
д) добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти.
3. Енергийно стопанство:
а) промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1);
б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1);
в) съоръжения за надземно складиране на природен газ;
г) съоръжения за подземно складиране на горими газове;
д) съоръжения за надземно складиране на горива;
е) промишлено брикетиране на въглища;
ж) инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (невключени в приложение № 1);
з) водноелектрически централи;
и) съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра.
4. Производство и преработка на метали:
а) инсталации за производство на чугун и стомана (първично и вторично топене), включително непрекъснато леене (невключени в приложение № 1);
б) инсталации за преработка на черни метали: (невключени в приложение № 1):
- горещо валцуване;
- ковашко пресоване;
- защитни покрития от разтопен метал;
в) леярни за черни метали (невключени в приложение № 1);
г) инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави (невключени в приложение № 1);
д) инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси (невключени в приложение № 1);
е) производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели;
ж) корабостроителници;
з) производство и ремонт на самолети;
и) производство на жп съоръжения;
к) земни работи, извършвани с взривни вещества;
л) инсталации за пържене и агломерация на руди.
5. Производство на продукти от нерудни минерални суровини:
а) коксови пещи (суха дестилация на въглища);
б) инсталации за производство на цимент (невключени в приложение № 1);
в) инсталации за производство на азбест и азбестови изделия (невключени в приложение № 1);
г) инсталации за производство на стъкло и стъклени влакна (невключени в приложение № 1);
д) инсталации за топене на минерални вещества, включително производство на минерални влакна (невключени в приложение № 1);
е) инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, в т.ч. керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове (невключени в приложение № 1).
6. Инсталации в химическата промишленост (невключени в приложение № 1):
а) инсталации за производство на химични вещества и препарати и междинни продукти;
б) инсталации за производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди; 
в) съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти и химически вещества.
7. Предприятия в хранителната промишленост (невключени в приложение № 1):
а) производство на растителни и животински масла и мазнини;
б) консервиране на растителни и животински продукти;
в) производство на млечни продукти;
г) производство на бира и малц;
д) производство на захарни изделия и сиропи;
е) кланици;
ж) промишлено производство на нишесте;
з) производство на рибно брашно и рибно масло;
и) производство на захар.
8. Текстилна, кожарска, дървообработваща и хартиена промишленост:
а) промишлени инсталации за производство на хартия и картон (невключени в приложение № 1);
б) инсталации за първична обработка (операции като пране, избелване, мерсеризиране и т.н.) или боядисване на влакна или текстил (невключени в приложение № 1);
в) обработка (дъбене) на кожи (невключени в приложение № 1);
г) инсталации за производство и преработване на целулоза.
9. Каучукова промишленост. Производство и преработка на продукти на базата на еластомери. 
10. Инфраструктурни инвестиционни предложения:
а) индустриални зони;
б) обществено строителство, включително строителство на търговски центрове и паркинги;
в) строителство на жп линии и съоръжения за комбиниран превоз и смесени терминали (невключени в приложение № 1);
г) строителство на летища (невключени в приложение № 1);
д) строителство на пътища (невключени в приложение № 1);
е) строителство на пристанища, пристанищни съоръжения и канали, включително рибарски пристанища (невключени в приложение № 1);
ж) строителство на вътрешни водни пътища, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения;
з) язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1);
и) трамвайни трасета, подземни и надземни железници, висящи линии за превоз изключително или главно на пътници;
к) нефтопроводи и газопроводи (невключени в приложение № 1);
л) аквадукти за далечен пренос;
м) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения;
н) добив на подземни води и изкуствен оборот на подземни води (невключени в приложение № 1);
о) проекти за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни (невключени в приложение № 1).
11. Други инвестиционни предложения:
а) състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства;
б) инсталации за обезвреждане на отпадъци (невключени в приложение № 1);
в) пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1);
г) депа за утайки от пречиствателни станции;
д) съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства;
е) съоръжения за изпитване на двигатели, турбини или реактори;
ж) производство на изкуствени минерални влакна (невключени в приложение № 1);
з) съоръжения за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества; 
и) инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци (невключени в приложение № 1).
к) цехове за разфасовка на продукти за растителна защита
л) складове за съхранение на продукти за растителна защита
12. Туризъм и отдих:
а) ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях (невключени в приложение № 1);
б) морски съоръжения; 
в) ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1); 
г) постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани;
д) паркове със специално предназначение.
“

§ 68. В приложение № 3 се правят следните изменения:
1.	Таблица 1 се изменя така:

“Таблица 1

               Опасни вещества                       
Пределно  количество (в тонове)

Амониев нитрат                                          
5000
10000
Амониев нитрат                                          
1250
5000
Амониев нитрат                                          
350
2500
Амониев нитрат                                          
10
50
Калиев нитрат
5000
10000
Калиев нитрат
1250
5000
Арсенов(V)оксид, арсенова киселина и/или солите им         
1
2
Арсенов(III)оксид, арсениста киселина и/или солите им               

0,1
Бром
20
100
Хлор                                                    
10
25
Никелови съединения в праховидно, лесно за вдишване  състояние (никелов моноксид, никелов диоксид, никелов сулфид, триникелов дисулфид, диникелов триоксид)

1
Етиленимин
10
20
Флуор
10
20
Формалдехид (концентрация 90 %)                           
5
50
Водород
5
50
Хлороводород (втечнен газ)                               
25
250
Оловни алкили
5
50
Втечнени, изключително лесно възпламеними газове
 (включително втечнен нефтен газ) и природен газ        
50
200
Ацетилен
5
50
Етиленоксид                                                
5
50
Пропиленоксид                                              
5
50
Метанол                                                  
500
5000
4,4-метиленбис (2-хлоранилин) и/или соли в прахообразно състояние                                                  

0,01
Метилизоцианат

0,15
Кислород                                              
200
2000
Толуендиизоцианат
10
100
Дихлоранхидрид на въглената киселина (фосген)              
0,3
0,75
Арсенов хидрид (арсин)                                     
0,2
1
Фосфорен хидрид (фосфин)                                   
0,2
1
Серен дихлорид                                             
1
1
Серен триоксид                                            
15
75
Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини (вкл.
 ТХДД), преизчислени в ТХДД еквивалент                       

0,001
Следните канцерогенни вещества:  
4-аминобифенил и/или солите му, бензидин и/или солите  му, бис(хлорметил) етер, хлорметилметил етер, диме-
 тилкарбамоилхлорид, диметилнитрозамин, хексаметилфосфорен триамид, 
2-нафтиламин и/или солите му и 
1,3-пропансултон 4-нитродифенил
0,5
2
 Петролни продукти:
А) Автомобилни и нискооктанови бензини;
Б) Керосини (включително реактивно гориво);
В) Газьоли (включително моторни дизелови горива, газьол за промишлени и комунални цели и газьолови компоненти за смесване)
2500
25000
 
1.	Амониев нитрат (5000/10000) - способен да се саморазгражда
Отнася се за сложни/комплексни торове, базирани на амониев нитрат (сложни/комплексни торове, съдържащи амониев нитрат с фосфат и/или поташ), които са способни да се саморазграждат и в които съдържанието на азот - амониев е:
а) между 15,75 15,57 т.% съдържание на азот-амониев, отговарящо (или еквивалентно) на 45 % амониев нитрат; и 24,5 24,5 т.% съдържание на азот-амониев, отговарящо (или еквивалентно) на 70 % амониев нитрат; тегловни %  и:
-	общо съдържание на запалими/органични материали не повече от 0,4 %,  или
-	торове, които отговарят на изискванията на приложение № 3 към чл. 23 и 27 от Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 10 от 2003 г.);
б) равно или по-малко от 15,75 тегловни % и съдържат незабранени запалими материали.
2.	Амониев нитрат (1250/5000) - торов вид 
Отнася се за еднокомпонентни торове – амониев нитрат и сложни/комбинирани торове, базирани на амониев нитрат, които отговарят на изискванията на приложение № 3 към чл. 23 и  27 от Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове, и в които съдържанието на азот-амониев е:
-	повече от 24,5 тегловни % с изключение на смеси от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат, с чистота не по-малка от 90 %;
-	повече от 15,75 тегловни % за смеси от амониев нитрат с амониев сулфат;
-	по-голямо от 28 28 т.% съдържание на азот-амониев, отговарящо (или еквивалентно) на 80 % амониев нитрат. тегловни % за смес от амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота не по-малка от 90 %.
3.	Амониев нитрат (350/2500) - технически вид
Отнася се за:
а) амониевия нитрат и производните му, в които съдържанието на азот - амониев е:
-	между 24,5 и 28 тегловни % и съдържанието на запалими вещества е не повече от 0,4 %;
-	повече от 28 тегловни % и съдържанието на запалими вещества е не повече от 0,2 %;
	б) воден разтвор на амониев нитрат, в които концентрацията на амониев нитрат е повече от 80 тегловни %.
4.	Амониев нитрат (10/50) - материали, не отговарящи на изискванията за качество и торове, които не изпълняват теста за детонация.
Отнася се за:
а) материали,  които се отделят по време на производствения процес; амониев нитрат и неговите производни, еднокомпонентни торове – амониев нитрат и базирани на амониевия нитрат сложни/комплексни торове, посочени в т. 2 и 3, които са върнати от крайния потребител на производителя, защото не съответстват на условията по т. 2 и 3, намират се във временен склад или са предадени в преработвателен завод за преработка, рециклиране или обработка с цел безопасна употреба;
б) торове, посочени в т. 1, буква “а“ и т. 2, които не отговарят на изискванията на приложение № 3 към чл. 23 и 27 от Наредбата за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове.
5.	Калиев нитрат (5000/10000) - сложни калиево-нитратни базирани торове, в които калиев нитрат е в прилингована/гранулирана форма.
6.	Калиев нитрат (1250/5000) - сложни калиево-нитратни базирани торове, в които  калиевият нитрат е в кристална форма.
7.	Полихлордибензофурани (ХДФ) и полихлордибензодиоксини (ХДД). Количествата на полихлордибензофураните и полихлордибензодиоксините се изчисляват, като пределното количество, дадено в таблица 1, се умножава по коефициентите, дадени в таблица 2.”

2. Таблица 3 се изменя така:
“Таблица 3

Категории опасни
вещества
Пределно количество
(в тонове)

1
2
1.
Силно токсични
5
20
2.
Токсични
50
200
3.
Оксидиращи
50
200
4.
Експлозивни  Вещество или препарат от клас I, подклас 1.4 на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе - ADR 2003 (Притурка към ДВ, бр. 73 от 1995 г.)
50
200
5.
Експлозивни (R 2, R 3) Вещество или препарат от клас I, подклас 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6 на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе - ADR 2003 (притурка към ДВ, бр. 73 от 1995 г.).
10
50
6.
Запалими (R 10)
5 000
50 000
7а.
Лесно запалими (R 17)
50
200
7b.
Лесно запалими (R 11)
5 000
50 000
8.
Изключително запалими (R12)
10
50
9.

(I)
(II)


Опасни за околната среда вещества, свързани със следните рискови фрази:
R 50 “силно токсичен за водни организми”
R 51 “токсичен за водни организми” и R 53 “може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна околна среда”


100
200


200
500
10.

(I)
(II)
Всички други вещества, свързани със следните рискови фрази:
R 14 “реагира бурно с вода” (вкл. R 14/15)
R 29 “при контакт с вода се отделя токсичен газ”


100
50


500
200
“

§ 69. Приложение № 4 се изменя така:
“Приложение № 4
към чл. 117, ал. 1

КАТЕГОРИИ ПРОМИШЛЕНИ ДЕЙНОСТИ 

Посочените по-долу прагови стойности по принцип се отнасят до производствените капацитети или до обемите произведена продукция. Когато даден оператор изпълнява няколко дейности, които попадат под едно и също подзаглавие в една и съща инсталация или една и съща площадка, капацитетите на такива дейности се сумират.
1. Енергийно стопанство
1.1. Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW (1).
1.2. Рафинерии за минерални масла и газове.
1.3. Коксови пещи.
1.4. Заводи за газифициране и втечняване на въглища.
2. Производство и обработване на метали
2.1. Инсталации за пържене и агломериране на метални руди (включително серосъдържащи руди).
2.2. Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над 2,5 тона за час.
2.3. Инсталации за обработване на черни метали:
a) станове за горещо валцуване с капацитет над 20 тона нерафинирана стомана за час;
б) ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW;
в) защитни покрития от разтопен метал с консумация над 
2 тона нерафинирана стомана за час.
2.4. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 
20 тона дневно.
2.5. Инсталации:
a) за производство на цветни нерафинирани метали от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси;
б) претопяване, включително сплавяване на цветни метали (рафиниране, леене в леярски цехове и др.), с топилен капацитет над 4 тона дневно за олово и за кадмий и 20 тона дневно - за всички останали метали.
2.6. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 m3.
3. Производство на продукти от нерудни минерални суровини:
3.1. Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно и за варовик в ротационни пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно.
3.2. Инсталации за производство на азбест и производство на продукти на азбестова основа.
3.3. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно.
3.4. Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително производство на минерални влакна, с топилен капацитет над 
20 тона дневно.
3.5. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно, и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 м3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 kг/м3.
4. Химическа промишленост
Производство в смисъла на категориите дейности, съдържащи се в този раздел, означава производство в промишлен мащаб чрез химическа обработка на вещества или групи вещества от списъка в раздели  4.1 - 4.6.
4.1. Химически инсталации за производство на основни органични химически вещества, като:
а) въглеводороди (ациклични и циклични; наситени и ненаситени; алифатни и ароматни);
б) кислородосъдържащи въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери, ацетати, етери, пероксиди, епоксидни смоли;
в) серосъдържащи въглеводороди;
г) азотосъдържащи въглеводороди, като: амини, амиди, съединения на тривалентния азот, нитрати, нитрити, нитрили, цианати, изоцианати;
д) фосфоросъдържащи въглеводороди;
е) халогеносъдържащи въглеводороди;
ж) органометални съединения;
з) пластмаси, полимерни синтетични влакна и влакна на целулозна основа;
и) синтетичен каучук;
к) багрила и пигменти;
л) повърхностноактивни средства и повърхностноактивни вещества.
4.2. Химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества, като:
а) газове: амоняк, хлор, хлороводород, флуор, флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, азотни оксиди, водород, карбонилхлорид;
б) киселини: хромова киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, хлороводородна киселина, сярна киселина, олеум, сернисти киселини;
в) основи: амониев хидроксид, калиев хидроксид, натриев хидроксид;
г) соли: амониев хлорид, калиев хлорат, калиев карбонат, натриев карбонат, перборати, сребърен нитрат;
д) неметали, метални оксиди и други неорганични съединения, като: калциев карбид, силиций, силициев карбид.
4.3. Химически инсталации за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (прости или смесени торове).
4.4. Химически инсталации за производство на биоциди и продукти за защита на растенията. 
4.5. Инсталации, които използват химични и/или биологични процеси за производство на основни фармацевтични продукти.
4.6. Химически инсталации за производство на експлозиви.
5. Управление на отпадъците
5.1. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, включително за регенериране, преработка или обезвреждане на отработени масла, с капацитет над 10 тона отпадъци на денонощие и извършващи една или повече от следните дейности:
5.1.1. всяка от дейностите по обезвреждане на опасни отпадъци;
5.1.2. една или повече от следните дейности по оползотворяване на опасни отпадъци:
а) пречистване или регенериране на разтворители;
б) регенериране на киселини и основи;
в) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на  замърсявания;
г) повторно рафиниране или друга повторна употреба на масла и нефтопродукти;
д) използване като гориво или по друг начин за получаване на енергия.
5.2. Инсталации за изгаряне на битови отпадъци по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците с  капацитет над 3 тона на час.
5.3. Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци, включително производствени и битови, с капацитет над 50 тона на денонощие, извършващи дейностите:
5.3.1. биологично третиране, при което се образуват крайни съединения или смеси, които подлежат на обезвреждане;
5.3.2. физико-химично третиране (например изпарение, сушене, калциниране и други), при което се образуват крайни съединения или смеси, които подлежат на обезвреждане.
5.4. Депа, приемащи над 10 тона  отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.
6. Други дейности:
6.1. Промишлени инсталации за производство на:
а) целулоза от дървесина или други влакнести материали;
б) хартия и картон с производствен капацитет над 20 тона дневно.
6.2. Инсталации за предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерсеризиране) или багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 тона дневно.
6.3. Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи с капацитет над 12 тона готова продукция дневно.
6.4. а) Кланици с производствен капацитет над 50 тона трупно месо дневно;
6.4. б) Инсталации за обработване и преработване на суровини за производство на хранителни продукти:
·	-	животински суровини  (без мляко) с производствен капацитет над 75 тона готова продукция дневно;
·	-	зеленчукови суровини с производствен капацитет над 300 тона готова продукция дневно (средна стойност за тримесечие);
6.4. в) Инсталации за обработване и преработване на мляко с количество постъпващо мляко над 200 тона дневно (средна стойност за година).
6.5. Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове и животински отпадъци с капацитет над 10 тона дневно.
6.6. Инсталации за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от:
а) 40 000 места за птици;
б) 2000 места за свине за угояване (над 30 kг), или
в) 750 места за свине майки.
6.7. Инсталации за повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-конкретно за апретиране, щамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепромокаемост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 kг на час, или над 200 тона годишно. 
6.8. Инсталации за производство на въглерод или електрографит чрез изгаряне или графитизиране.“
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М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда



Разработването на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се налага предвид развитието на законодателството в Европа и стремежа на Република България за присъединяване към Европейския съюз, както и от чисто техническите затруднения, възникнали вследствие на прилагането на Закона за опазване на околната среда.
Законопроектът е изготвен от работна група към Министерството на околната среда и водите и следва да се приеме с оглед пълното хармонизиране с изискванията на европейското законодателство по глава 22 "Околна среда" и по-специално:
1. Директива 85/337/ЕЕС, допълнена и изменена с Директива 97/11/ЕС, за оценката за въздействието върху околната среда от определени частни и обществени проекти;
2. Директива 2001/42/ЕС за оценката за въздействието на определени планове и програми върху околната среда;
3. Директива 2003/35/ЕС относно общественото участие в изготвянето на някои планове и програми, свързани с околната среда, и изменяща по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие – директиви 85/337/ЕЕС и 96/61/ЕС;
4. Директива 96/82/ЕС за контрол на големите промишлени аварии с опасни химични вещества, изменена с Директива 2003/105/ЕС.
Измененията в закона се налагат с оглед постигане на пълно съответствие с европейското законодателство, като се акцентира върху поетите ангажименти от Република България в преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз по глава 22 "Околна среда".
Със законопроекта се предлагат редица технически и смислови редакции на отделни текстове, допълнения на първоначално установени понятия, някои текстове са прецизирани във връзка с приети впоследствие нормативни актове – Закона за устройство на територията и др., с оглед ефективно прилагане на нормативната уредба в областта на околната среда.
С приемането на законопроекта ще се гарантира опазването на човешкото здраве и околната среда, както и по-добрата информираност на обществото по отношение на опазването на околната среда. Във връзка с това се предвижда публикуване на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда след приемането му от Народното събрание.
С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ще се ускори процесът на транспониране на европейското законодателство по отношение на сектор "Хоризонтално законодателство" на глава 22 "Околна среда" и ще се преодолеят трудностите при прилагането на закона, породени от чисто технически неясноти и празнини в законодателството.
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