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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. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г. и бр. 31, 41 и 89 от 2007 г.)


§ 1. В чл. 11, ал. 1 се създава т. 8а:
“8а. организира и координира дейностите по набиране, предварителна преценка и препращане на проектни предложения до Европейската комисия по смисъла на Регламент № 614/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно финансовия инструмент за околна среда LIFE + (OB L 149, 09.06.2007, стр. 1) и осъществява другите правомощия, произтичащи от прилагането на регламента;”.
§ 2. Създават се чл. 22а, 22б и 22в:
“Чл. 22а. (1) Операторите, извършващи дейности по Приложение 
№ 1 на Регламент № 166/2006/ЕО от 18 януари 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (OB L 23, 18.01.2006), наричан по-нататък „Регламент 
№ 166/2006/ЕО”, докладват до регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) съгласно чл. 5 от същия регламент.
(2) Операторите с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 докладват по ал. 1 чрез годишния доклад по чл. 125, т. 5. Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 на Регламент № 166/2006/ЕО извън обхвата на приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда и водите (ЗООС), докладват по ал. 1 чрез доклада по чл. 125а.
(3) Докладите по ал. 1 се представят до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася информацията.
(4) Регионалните инспекции по околната среда и водите проверяват получените от операторите данни и ги изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в срок 31 май на съответната година, следваща годината, за която се отнася информацията.
(5) Министърът на околната среда и водите дава указания за извършване на проверката по ал. 4. 
Чл. 22б. Изпълнителният директор на ИАОС:
1. обобщава данните по чл. 22а, ал. 4;
2. поддържа публичен регистър на изпускането и преноса на замърсители на национално ниво и осигурява достъп до него чрез интернет страницата на ИАОС.
Чл. 22в. Министърът на околната среда и водите е компетентен орган за докладването на информацията по Регламента № 166/2006/ЕО.”
§ 3. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата “констатирано” се заличава, а думата “увреждане” се заменя с “то”. 
2. Създава се ал. 3:
“(3) В случай на настъпили екологични щети върху почвата оздравителните мерки се прилагат до отстраняване на рисковете за човешкото здраве.” 
§ 4. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Оценките по чл. 81, ал. 1 се възлагат от възложителя на плана или програмата или от възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, 
т. 2 на колектив с ръководител.
(2) Членове на колектива по ал. 1 могат да са български и чуждестранни физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен по специалност, придобита във висши училища, и са осъществявали в продължение най-малко на 5 години през последните 
10 години някоя от следните дейности, свързани с опазването на околната среда:
1. проектантска дейност;
2. практика в производствени предприятия;
3. експертна дейност, в т. ч. изработване на експертизи, писмени консултации, доклади по ОВОС/ЕО, екологични одити или екологични анализи;
4. преподавателска дейност във висши училища и/или научна дейност;
5. контролна дейност.
(3) Ръководителят на колектива доказва осъществявана дейност по ал. 2, т. 3 в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години.
(4) Обстоятелствата по ал. 2 и 3 се доказват със съответните документи, които се прилагат като самостоятелно приложение към оценките по чл. 81, ал. 1.
(5) Членовете на колектива и ръководителят декларират, че не са лично заинтересувани от реализацията на инвестиционните предложения.
(6) Членовете на колектива и ръководителят, изготвили оценките по чл. 81, ал. 1, дават заключение, ръководейки се от принципите за предотвратяване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда.”
§ 5. В чл. 96, ал. 1, т. 8 думите “чл. 83, ал. 3” се заменят с “чл. 83, 
ал. 6”.
§ 6. В чл. 125 т. 5 се изменя така: 
“5. изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, съдържащ и информация, необходима за докладването по Регламент № 166/2006/ЕО.”
§ 7. Създава се чл. 125а:
„Чл. 125а. Операторите, извършващи дейности по Приложение № 1 на Регламент № 166/2006/ЕО извън обхвата на приложение № 4 към ЗООС, изготвят доклад, съдържащ информация, необходима за докладването по регламента.”
§ 8. В чл. 127, ал. 2 думите “за издаване или изменение” се заменят със “за издаване, изменение или актуализиране”.
§ 9. В чл. 130 ал. 2 се отменя. 
§ 10. В глава седма, в наименованието на раздел ІІІ думата “национални”се заличава.
§ 11. В чл. 132 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За насърчаване на организациите да поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда се прилагат:
1.	Регламент № 761/2001/ЕО от 19 март 2001 г. на Европейския парламент и на Съвета за допускане на доброволно участие на организации в схемата на Общността по управление по околна среда и одитиране (СОУОСО) (ОВ L 242, 17.09.2001), наричан по-нататък „Регламент № 761/2001/ЕО”;
2.	Регламент № 1980/2000/ЕО от 17 юли 2000 г. на Европейския парламент и на Съвета относно преразглеждане схемата на Общността за присъждане на екомаркировка (ОВ L 237, 21.09.2000), наричан по-нататък „Регламент № 1980/2000/ЕО”.”
2. В ал. 3 думите „Със схемите" се заменят със „С регламентите".
§ 12. Член 133 се изменя така:
“Чл. 133. (1) Всяка организация може да кандидатства за регистрация съгласно Регламент № 761/2001/ЕО при следните условия:
1.	попълнено заявление по образец;
2.	потвърден отчет по околна среда от акредитирано проверяващо лице по чл. 135, ал. 1;
3.	положително становище от съответната РИОСВ за съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда;
4.	платена такса за регистрация.
(2) В срок 75 дни от откриването на процедурата по регистрация компетентният орган издава удостоверение за регистрация на организацията или мотивирано отказва регистрация съгласно чл. 6 от Регламент 
№ 761/2001/ЕО.”
§ 13. Член 134 се изменя така: 
“Чл. 134. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган, който организира и ръководи цялостната дейност по Регламент № 761/2001/ЕО. 
(2) В изпълнение на дейностите си по ал. 1 компетентният орган:
1.	 открива процедура за регистрация на организацията; 
2.	извършва оценка за съответствие с изискванията за регистрация на организация, подала заявление за участие в Регламент № 761/2001/ЕО;
3.	 регистрира организациите, за което издава удостоверение за регистрация или отказва регистрация, за което се мотивира;
4.	 поддържа регистър на организациите, получили регистрация;
5.	осъществява контрол за съответствие с изискванията на регистрираните организации;
6.	 прекратява регистрацията и заличава от регистъра организация, която не съответства на изискванията за регистрация, с мотивирано решение;
7.	разработва и прилага правила, процедури и указания, свързани с дейността по схемата.”
§ 14. Член 135 се изменя така:
“Чл. 135. (1) Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (ИА "БСА") акредитира проверяващите лица по околна среда.
(2) Проверяващите лица по ал. 1 предоставят документите съгласно Приложение № 5, т. 5.3.2 на Регламент № 761/2001/ЕО пред ИА "БСА", когато са акредитирани от орган на друга страна - членка на Европейския съюз.
(3) Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" води публичен регистър на акредитираните проверяващи лица по околна среда и ежемесечно уведомява компетентния орган за настъпилите изменения.
(4) Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" осъществява надзор за оценка на съответствието на дейността на проверяващите лица с изискванията за акредитация.”
§ 15. Член 136 се изменя така:
“Чл. 136. Редът за регистриране, контролът за съответствие с изискванията за регистрация, съдържанието на регистъра и предоставянето на информация на обществеността и на други заинтересувани страни по Регламент № 761/2001/ЕО се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.”
§ 16. В чл. 137 се правят следните изменения:
1.	В ал. 1 думата “национална” се заменя с “Регламент 
№ 1980/2000/ЕО за”, думата “схема” се заменя със “схемата” и след думата “екомаркировка” се добавя “(СЕМ)”.
2.	Алинея 2 се изменя така: 
“(2) Екомаркировка по СЕМ могат да получат продукти по продуктови групи, за които има специфични критерии, приети с решение на Комисията на Европейския съюз (ЕС), публикувано в „Официален вестник” на Европейската общност.”
§ 17. Член 138 се изменя така:
“Чл. 138. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган, който организира цялостната дейност по изграждането и функционирането на СЕМ. 
(2) В изпълнение на дейностите си по ал. 1 компетентният орган:
1. открива процедура за присъждане на знака за екомаркировка;
2. извършва преценка за съответствие на определен продукт с общите и специфичните критерии за получаване на екомаркировка;
3. сключва договор с лицето, получило правото за ползване на знака за екомаркировка, в съответствие с Решение на Комисията от 
10 ноември 2002 г. относно типов договор за условията за употреба на  знака за екомаркировка на Общността (ОВ L 293, 22.11.2000); 
4. присъжда знака за екомаркировка на продукт, за което издава удостоверение;
5. поддържа база данни на продуктите с екомаркировка по СЕМ;
6. осъществява контрол за съответствието на продукта, получил екомаркировка по СЕМ;
7. прекратява правото за ползване на знака за екомаркировка и премахва от базата данни продуктите, които не съответстват на критериите за нейното получаване, с мотивирано решение;
8. сформира междуведомствена работна група, когато това се налага за целите на дейността на СЕМ;
9. разработва и прилага правила, процедури и указания, свързани с дейността на СЕМ.”
§ 18. Член 139 се изменя така:
“Чл. 139. (1) За откриване на процедура по чл. 138, ал. 2, т. 1 заявителят подава молба до компетентния орган.
(2) Към молбата по ал. 1 се прилагат и всички документи от проведените изпитвания и проверки на продукта в съответствие със специфичните критерии, определени в съответното решение на Комисията на Европейския съюз.
(3) Компетентният орган разглежда постъпилите документи в срок 
30 дни.
(4) В случаите на констатирани грешки и непълноти в документацията компетентният орган изисква в срок 30 дни допълване на информацията, като времето за предоставяне на допълнителната информация не се включва в срока по ал. 3.
(5) В срок 45 дни след извършване на положителна преценка за съответствие на продукта с критериите за присъждане на знака за екомаркировка компетентният орган сключва договор по чл. 138, ал. 2, т. 3.
(6) В срок 15 дни след сключването на договора компетентният орган присъжда знака за екомаркировка, за което издава удостоверение.”
§ 19. Член 140 се изменя така: 
“Чл. 140. След сключване на договора по чл. 138, ал. 2, т. 3 заявителят уведомява компетентния орган за всички съществени изменения на продукта, настъпили след датата на сключване на договора, не по-късно от 30 дни преди пускането на изменения продукт на пазара.”
§ 20. Член 141 се изменя така:
“Чл. 141. За откриване на процедурата по чл. 138, ал. 2, т. 1 се заплаща такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
§ 21. Член 142 се изменя така:
“Чл. 142. Участието на организациите в схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране и в схемата на Общността за присъждане на екомаркировка е доброволно.”
§ 22.	Â ÷ë. 163 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 1 ñå èçìåíÿ òàêà: 
“(1) ×ëåí èëè ðúêîâîäèòåë íà êîëåêòèâà ïî ÷ë. 83, àë. 1, êîéòî íàðóøè ÷ë. 83, àë. 6, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 1000 äî 10 000 ëâ., àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.”
2. Â àë. 2 äóìèòå “Íàöèîíàëíà ñõåìà çà åêîìàðêèðîâêà” ñå çàìåíÿò ñúñ “ÑÅÌ”.
§ 23. Â ÷ë. 164 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1.	Äîñåãàøíèÿò òåêñò ñòàâà àë. 1.
2.	Ñúçäàâà ñå àë. 2: 
„(2) Çà íåèçïúëíåíèå íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 125à íà îïåðàòîðà íà èíñòàëàöèÿòà – þðèäè÷åñêî ëèöå èëè åäíîëè÷åí òúðãîâåö, ñå íàëàãà èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ â ðàçìåð îò 1000 äî 3000 ëâ.”
§ 24. Параграф 9 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
“§ 9. (1) При приватизация отговорността за нанесените щети върху околната среда от минали действия или бездействия носят съответните приватизирани дружества или собственици на обособени части и възстановяването на околната среда е за тяхна сметка.
(2) Договорите за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия при приватизация, които са сключени до 15 декември 2007 г., се изпълняват по досегашния ред съгласно одобрените за изпълнението им графици.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 25. (1) Навсякъде в закона думите “министърът на околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице” се заменят с “министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице”.
(2) Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и горите” се заменят с „министъра на земеделието и продоволствието”.
§ 26. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, 
бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., 
бр. 99 и 102 от 2006 г. и бр. 86 от 2007 г.) се правят следните допълнения и изменения:
1. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Документ за квалификация на лица, които извършват дейности, свързани с проверки за херметичност, събиране и съхраняване на вещества, които нарушават озоновия слой, с цел рециклиране и повторното им използване за сервиз и поддръжка на хладилни или климатични инсталации и топлинни помпи се издава от Българската браншова камара – машиностроене при условията и по реда на наредбата по чл. 17, ал. 1.
(2) Документът за квалификация по ал. 1 се издава на лице, което:
1. има завършено най-малко средно образование;
2. притежава минимум 3 години трудов стаж по специалност, включваща дейностите по ал. 1;
3. притежава поне удостоверение за професионално обучение по част от съответна професия съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение за извършване на дейностите по 
ал. 1.”
2. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и горите” се заменят с „министъра на земеделието и продоволствието”.
§ 27. В Закона за водите (обн., ДВ. бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=3DD8" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 1999 г.; изм. и доп., 
бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=483A" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 2000 г., бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=4DC9" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found., hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=4E72" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. и hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=53BA" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 2001 г., бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=5809" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found., hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E800BA7" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. и hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E8011D4" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 2002 г., бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E8037C1" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found., hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E8045C1" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found., hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E804E27" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. и hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E805DFA" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 2003 г., бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E810B65" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. и hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E8097EE" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 2004 г., бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E80C4E2" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found., hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E80F543" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. и hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E8101CC" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 2005 г., бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E8122D0" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found., hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E8124D4" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found., hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E812FD5" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. и hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E815ACF" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 2006г.; попр. бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E815B9C" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. от 2006 г.; изм. и доп., бр. hyperlink "http://pravo1.ciela.net/act.aspx?ID=1&IDNA=7F3C8804&IDSTR=7E817A12" \t "_parent"  \* MERGEFORMAT Error! Reference source not found. и 108 от 2006 г. и бр. 22 и 59 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 60, ал. 4, т. 3 думите “по чл. 46, ал. 1, т. 9” се заменят с ”по 
чл. 46, ал. 1, т. 1, буква “ж”.
2. Навсякъде в закона думите „министърът на земеделието и горите” и „министъра на земеделието и горите” се заменят съответно с „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието”.

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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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 



Подготовката и приемането на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) основно се налага във връзка с пълноправното членство на Република България в Европейския съюз (ЕС) и произтичащите от него ангажименти за страната. С оглед пълното прилагане на регламентите на Европейския съюз и докладването към Европейската комисия (ЕК) за тяхното прилагане е необходимо определянето на компетентни органи на национално ниво, като определянето следва да се извърши със закон. Законопроектът въвежда:
1.	Регламент № 761/2001/ЕО относно схемата за управление по околна среда и одитиране (СОУОСО): 
За директното прилагане на регламента е необходимо да се актуализира и прецизира създадената вече законодателна база, тъй като изискванията на регламента задават по-свободни рамки за въвеждането му във всяка отделна страна членка. В членове 4 и 5 са записани изискванията към страните членки относно определянето на компетентни органи, както и основните параметри, към които страната трябва да се придържа при техния избор. В срок 3 месеца след приемането на България в ЕС е необходимо държавата да е определила компетентните органи и да докладва на Комисията за това. 
На мястото на съществуващата до момента “Национална схема за управление по околна среда и одитиране” се включват изискванията на регламента за определяне на компетентните органи по прилагане на Схемата на ЕС - министъра на околната среда и водите и Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", и се разписват техните основни функции. 
2. Регламент № 1980/2000/ЕО относно схемата за екомаркировка:
За директното прилагане на регламента е необходимо да се актуализира и прецизира създадената вече законодателна база, тъй като изискванията на регламента задават по-свободни рамки за въвеждането му във всяка отделна страна членка. В член 14 са записани изискванията към страните членки относно определянето на компетентен орган, основните параметри, към които страната трябва да се придържа при неговия избор, както и задължението за неговото функциониране. 
На мястото на съществуващата до този момент “Национална схема за екомаркировка (НСЕМ)” се включват изискванията на регламента за определяне на компетентния орган по прилагане на Схемата на ЕС - министъра на околната среда и водите, който организира цялостната дейност по изграждането и функционирането на СЕМ.
3.	Регламент № 166/2006/ЕО относно Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ):
Във връзка с прилагането на регламента в законопроекта са регламентирани: органът, отговорен за събирането и докладването на данните по регистъра към ЕК; органът, отговорен за валидирането на данните преди тяхното докладване към ЕК (съгласно чл. 9, ал. 2 от регламента); органът за докладването по чл. 16 от регламента; органът за докладването на информацията по чл. 20 от регламента, както и регламентиране на правилата за налагане на санкции, посочени в този член (за всички оператори, задължени да докладват по ЕРИПЗ, включително тези извън приложение № 4 към ЗООС); операторите (дейностите), задължени да докладват по ЕРИПЗ, които са извън обхвата на приложение № 4 към ЗООС.
4. Регламент № 614/2007/ЕО относно финансовия инструмент за околна среда LIFE + за периода до 2013 г.:
За прилагането на регламента в законопроекта се определят функциите на министъра на околната среда и водите като компетентен орган на национално ниво. Основната цел на финансовия инструмент е да подпомага приоритетно мерки по разработване и прилагане на политиката за околна среда на Общността.
В законопроекта са предложени и други неотложни промени, свързани с облекчаване на административни режими и на финансова отговорност на държавата, както и с новоприета нормативна уредба, както следва:
·	С предложеното изменение в чл. 83 от ЗООС (§ 4, 5 и 22) за премахване на задължението докладите за ОВОС и ЕО да се възлагат на експерти, регистрирани от МОСВ, ще се даде възможност на възложителите да избират експертите на пазарен принцип въз основа на доказателства за професионална компетентност на лицата, изискванията за която са включени в закона. Съществуващият регистрационен режим не предполага доказване на компетентност на вписаните в регистъра експерти за извършване на ОВОС или ЕО, тъй като те се регистрират въз основа на заявената от тях компетентност и представени документи. Премахването на регистрационния режим ще допринесе за намаляване на регулативните разходи за осъществяване на бизнес, още повече че европейското законодателство не регламентира изисквания към лицата, които изготвят доклади по ОВОС и ЕО. Тъй като качеството на документите (доклади за ОВОС и ЕО) рефлектира върху срока за произнасяне с решение по съответната процедура, считаме, че е от пряк интерес за възложителите да възлагат изготвянето на докладите на експерти, които са доказали необходимия опит и квалификация, т.е. регулирането ще бъде извършвано от пазара на по-ранен етап, преди внасяне на документите в администрацията. По отношение на компетентния орган – Министерството на околната среда и водите, се намаляват административните разходи във връзка с регистрационния режим.
·	С предложеното изменение в § 9 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗООС се цели отговорността по опазване на околната среда в района на въздействие от дадена промишлена дейност да носи изцяло собственикът на съответния обект. Причината за това е, че сегашната разпоредба е изпълнила предназначението си с приключването на процеса на приватизация на големите промишлени предприятия (от сектори: химическа промишленост, металургия, миннодобивна промишленост, производство от нерудни минерални суровини (производство на цимент), преработка на суров нефт), които в резултат от минали действия или бездействия биха могли да причинят щети върху околната среда, водещи до риск за човешкото здраве. Междувременно, успоредно с това, за посочените дейности бяха издадени комплексни разрешителни, с които операторите (собствениците) се задължават да поддържат състоянието на околната среда в обхвата на въздействие на промишления обект, както и да предприемат коригиращи мерки при установено замърсяване на някои от компонентите на околната среда над допустимите норми, независимо от датата на предизвиканото замърсяване. Разпоредбата на чл. 117, ал. 4 от ЗООС изисква условията от разрешителното да се изпълняват от новия собственик при промяна на собствеността, включително при приватизация. Допълнително предложената промяна би подпомогнала прилагането на Директива 2004/35/ЕО за екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети, която се въвежда в момента в националното законодателство чрез Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
·	Предложеното допълнение в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) е във връзка с приетите през 2007 г. изменения в Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой (приложение към чл. 8 от Постановление 
№ 254 на Министерския съвет от 1999 г., изменено и допълнено с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2007 г.), и необходимостта от създаване на законово основание в ЗЧАВ за Българската браншова камара – машиностроене, да издава документи за квалификация. Съгласно разпоредбите на чл. 4г, ал. 3 от наредбата Българската браншова камара – машиностроене, издава документи за квалификация на лица, извършващи сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации, топлинни помпи, както и на тези, които извършват проверки за херметичност. Член 21 от Административнопроцесуалния кодекс регламентира, че индивидуалните административни актове, какъвто е документът за квалификация, могат да се издават от административен орган или от друг овластен със закон орган или организация, което е предпоставка за създаване на законово основание за Българската браншова камара – машиностроене, да издава документи за квалификация. 




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)
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