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ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 
 

 

 

Проект! 

 

 

ЗАКОН 

 

 

за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 

 

 

 (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 

30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., 

в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 

95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 

1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 

11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 99 от 

8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., 

в сила от 1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 

г., изм. и доп., бр. 89 от 6.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 

6.06.2008 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 118  се правят следните изменения и допълнения:  

1.      Досегашният текст става ал. 1.  

2.      Създават се ал. 2 и 3: 

„(2) Изключение по ал. 1 се допуска за инсталации и съоръжения, чието изграждане се 

финансира със средства от фондовете на Европейския съюз, за които е налице 

завършила процедура по  ОВОС с решение,  потвърждаващо прилагането на най-

добрите налични техники.  

(3) В случаите по ал. 2 комплексното разрешително е задължително за въвеждането на 

инсталациите и съоръженията в експлоатация.  

 

 

§ 2. Създава се нов чл. 122а:  

„Чл. 122а. (1) В 45-дневен срок от подаване на заявлението компетентният орган по чл. 

120, ал. 1 и 2 проверява съответствието на съдържанието и формата му с изискванията 

на наредбата по чл. 119, ал. 1 и при необходимост извършва проверка на място. 

(2) При установяване на непълноти и несъответствия в срока по ал. 1 компетентният 

орган по чл. 120, ал. 1 и 2 уведомява оператора по чл. 122, ал. 1 писмено, като дава 

указания за необходимите поправки и допълнителна информация  и посочва 

основанията за това.  

(3) В случаите по ал. 2 операторът по чл. 122, ал. 1 подава заявлението наново в 

едномесечен срок. 



(4) В случай,  че  срокът или указанията по ал. 3 не бъдат спазени компетентният орган 

по чл. 120, ал. 1 и 2 отказва да издаде комплексно разрешително. 

(5)  В 14-дневен срок от приключване на проверките по ал. 1 или повторното подаване 

на заявлението по ал. 3 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 и 2  съвместно с 

общините, оповестява и осигурява при равнопоставенвост в продължение на един 

месец достъп на заинтересуваните  лица до заявлението, в т.ч. и в държавите, засегнати 

от дейността на инсталацията, в случай на трансгранично въздействие.  

 (6) В срок 45-дневен срок от изтичането на срока по ал. 5 компетентният орган по чл. 

120, ал. 1 и 2  подготвя и съгласува със съответните РИОСВ и  басейнови дирекции 

проект на комплексно разрешително и уведомява писмено оператора по чл. 122, ал. 1;  

(7) В едномесечен срок от уведомяването по ал. 6 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 

и 2  провежда необходимите консултации с оператора и при необходимост актуализира 

проекта на комплексното разрешително.   

(8) В 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 7 компетентният орган по чл. 120, 

ал. 1 и 2  издава комплексното разрешително или мотивирано отказва издаването му. 

 

§ 3. В чл. 123, ал. 4 се изменя така: 

«(4) В случаите, когато не може да бъде постигнато съответствието по ал. 3 се отказва 

издаването на комплексно разрешително.» 

 

§ 4. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения: 

1.      Досегашният текст става ал. 1; 

2.      Създават се нови ал. 2 и 3: 

„(2) В едномесечен срок от постъпването на информацията по ал. 1, т. 1 компетентният 

орган преценява наличието на съществена промяна и уведомява оператора за 

необходимостта от издаване на ново разрешително в съответствие с разпоредбата на чл. 

117, ал. 2. 

(3) В случаите на промяна в работата на инсталацията по чл. 124, ал. 3, т. 2, в срока по 

ал. 2 компетентният орган изисква от оператора информация, съдържаща описание на 

промяната, както и доказателства за прилагане на най-добрите налични техники. 

(4) В едномесечен срок от предоставянето на информация по ал. 3 компетентният орган 

преразглежда комплексното разрешително и се произнася за необходимостта от 

неговото актуализиране. 

(5) В едномесечен срок от приключване на преразглеждането по ал. 4 компетентният 

орган при необходимост актуализира комплексното разрешително.  

 

 

§ 5. Член 126 се отменя. 

 

§ 6. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения: 

1.      Алинея 1 се отменя. 

2.      Алинея 2 става ал. 1 и в нея след думата „издаване” се поставя запетая и се добавя 

„отказ”. 

3.      Алинея 3 става ал. 2. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 7. В Закона за управление на отпадъците  (Обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г., изм., бр. 

70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 87 



от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 95 от 

29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 

от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) 

, бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от 4.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 

3.10.2006 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 

70 от 8.08.2008 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Създава се чл. 19а: 

“Чл. 19а. (1) Общините, които изграждат или ползват общо регионално депо или 

съоръжение с регионален характер учредяват регионални сдружения - юридически 

лица, или сключват споразумение помежду си с цел управление на отпадъците на 

регионален принцип в съответствие с регионите по чл. 28, ал. 4.  

(2) Общинският съвет взима решение за учредяване и участие на общината в 

сдружението по ал. 1.  

(3) Регионалното сдружение на общини за управление на отпадъците осъществява 

дейността си при спазване на принципите за: 

1. йерархия на управление на отпадъците; 

2. равнопоставеност и свободно сдружаване на общините, като не могат да се запазват 

привилегии за учредителите.” 

 

2. В чл. 27 се създават нови ал. 4 и ал. 5: 

“(4) Държавните органи, включително Националният статистически институт, Агенция 

“Митници”, Национална агенция по приходите, органите на КАТ, Изпълнителна 

агенция “Автомобилна администрация”, Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор, Комисията за защита на потребителите и предоставят информация 

на Изпълнителната агенция по околната среда, съгласно изискванията и в сроковете на 

наредбите по чл. 24 и чл. 27, ал. 1. Задължени да предоставят информация са и всички 

юридически или физически лица, осъществяващи дейности по управление на 

отпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци, включително и лицата, 

пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово 

разпространени отпадъци. 

(5) Информацията по ал. 4 служи само за целите на този закон, като се предприемат 

необходимите организационни и технически мерки и се допускат до работа с такива 

данни само лица, подписали клетвена декларация в случаите, когато това се изисква със 

закон.” 

 

 

3. В чл. 28 се създава се нова ал. 4: 

„(4) С програмата по ал. 1 се определят регионите за управление на отпадъците, 

включващи общините които ползват общо регионално депо.” 

 

4. В чл. 29 се създава се нова ал. 4: 

“(4) За регионите по чл. 28, ал. 4 регионалните сдружения и общините съвместно 

разработват регионални програми за управление на отпадъците.” 

 

5. В чл. 38, ал. 1 след думата ”законодателство“ се добавя ”както и държавните и 

общинските предприятия, сдружения на общини – юридически лица, кооперациите и 

бюджетните предприятия по § 1 от ДР на Закона за счетоводството.” 

 



6. В чл. 50, ал. 1 след думата ”законодателство“ се добавя ”както и държавните и 

общинските предприятия, сдружения на общини – юридически лица, кооперациите и 

бюджетните предприятия по § 1 от ДР на Закона за счетоводството.” 

 

§ 8. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема 

необходимите промени в подзаконовите нормативни актове. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

М О Т И В И 

 

 

към законопроект за изменение и допълнение 

на Закона за опазване на околната среда 

 

 

 

Досегашният опит от прилагането на Закона за опазването на околната среда и водите 

показва, че се създават редица затруднения и забавяне на инвестиционния процес, 

произтичащи от необходимостта от  прилагане в определени случаи на две отделни 

процедури – едната по ОВОС, а другата по издаването на комплексно разрешително. 

Налице са многобройни  сигнали от страна на засегнати оператори, изразени са 

становища от браншови съюзи в тази връзка.  

Със законопроекта се цели съвместяване на двете процедури доколкото това е 

технически възможно и оптимизиране на целия процес с оглед отстраняването на 

посочените слабости. Чрез  него се отразяват изискванията и очакванията на бизнеса и 

общините в България. 

На законово ниво  е разписана цялостната процедура по издаване на комплексни 

разрешителни с точно фиксирани последователност и срокове на отделните нейни 

стъпки – нещо, което липсваше в досега действащия закон.  

Направените предложения за изменения и допълнения на Закона за опазване на 

околната среда предвиждат съкращаване на сроковете за издаване на комплексни 

разрешителни и  за тяхното преразглеждане и актуализиране при промяна в дейността 

на инсталациите. Това съкращаване на административните срокове е съобразено с 

реалното натоварване на компетентния орган, предвид приключилото първоначално 

издаване на комплексни разрешителни за всички действащи инсталации в страната.  

Засилва се ролята на ОВОС и връзката й с процедурата по издаване на комплексното 

разрешително за важните публични инфраструктури проекти, финансирани със 

средства от фондовете на ЕС, които определено допринасят за опазването на околната 

среда и водите и за подобряването качеството на живот на хората.  

Въвежда се изискването за мотивиран отказ от страна на компетентния орган, когато не 

се издава комплексно разрешително. 

Даден е тримесечен срок за привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни 

актове. 

Приемането на законопроекта ще доведе до облекчаване и  ускоряване на 

инвестиционния процес при спазване на всички необходими изисквания, свързани с 

опазването на околната среда. 

 

 

 

Народен представител: 

 

                                        Георги Божинов 

 

 


