МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЕМИНАР НА ТЕМА: „ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА
РЕГЛАМЕНТИТЕ REACH И CLP“ -

„Новости в изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата
за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване
на последствията от тях“
Хотел Централ Форум, бул. „Цар Борис ІІІ” № 41
3 ноември 2016 г.
гр. София

Промени в глава седма, раздел първи на ЗООС (изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) и
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
(приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г. )

-

Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04 юли 2012 година относно
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и
последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Директива Севезо III).

-

Замяна на съществуващия разрешителен режим към министъра на околната среда и водите за
изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на съществуващи предприятия/съоръжения с висок
рисков потенциал при запазване на високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве процедура по одобряване на доклади за безопасност и техни актуализации в Изпълнителната агенция
по околна среда.

-

Адаптирани са критериите за класификация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков
потенциал, в съответствие с категориите на опасност на веществата по Регламент № 1272/2008 (CLP =
Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси).

-

Осигурен е по-широк достъп до документация.

-

Участие на обществеността при вземане на решения във връзка с разполагането и експлоатацията им.

-

Въведени са по-стриктни разпоредби относно контрола на тези предприятия/съоръжения и външните
аварийни планове и е въведен по-систематичен подход за планиране и провеждане на контролната дейност за
ефективно прилагане на правилата за безопасност.

-

Одобряване на инвестиционно предложение по реда на глава шеста от ЗООС за изграждане на ново и
планирани изменения или разширения в съществуващо предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков
потенциал.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Закона за изменение и допълнение на ЗООС (ДВ,
бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

§ 24. Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения са длъжни да подадат уведомлението по
чл. 103, ал. 2 в срок до 1 юни 2016 г.
§ 25. Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал са длъжни да
подадат доклада по чл. 105, ал. 1, т. 5 в срок до 1 юни 2016 г.
§ 26. Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал са длъжни да
подадат документите по чл. 107, ал. 1 в срок до 1 юни 2016 г.
§ 27. Разпоредбите на § 24, 25 и 26 не се прилагат, когато операторът е изготвил съответните документи и ги е
внесъл до компетентния орган преди 1 юни 2015 г., като информацията, съдържаща се в тях, е останала
непроменена и е в съответствие с изискванията на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.
§ 28. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите изготвя и
публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите график за подаване на
документите по § 24, 25 и 26. Графикът се съгласува с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
околна среда.
§ 29. (1) Издадените до влизането в сила на този закон разрешителни по чл. 104, ал. 1 запазват действието си
при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до подаване на заявление за одобряване на
актуализиран доклад за безопасност на предприятието/съоръжението в съответствие с чл. 116ж.
(2) Започналите до влизането в сила на този закон производства за издаване и преразглеждане на разрешителни
по чл. 104, ал. 1 се довършват по досегашния ред.
§ 33. Министерският съвет приема наредбата по чл. 103, ал. 9 в тримесечен срок от влизането в сила на този
закон.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012
г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Част 1 Категории опасни вещества, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 – била е
Таблица 3 Категории вещества и препарати, неупоменати поименно в таблица 1 от Приложение
№ 3.

Раздел "Н" – Опасности за здравето
Н1 Остра токсичност, Категория 1, всички пътища на експозиция

5

20

Н2 Остра токсичност
– Категория 2, всички пътища на експозиция
– Категория 3, инхалаторен път на експозиция (виж забележка 7)

50

200

Н3 Специфична токсичност за определени органи – еднократна
експозиция
STOT SE, Категория 1

50

200

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012
г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Част 1 Категории опасни вещества, в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
Раздел "Р" – Физични опасности
Р1а Експлозиви (виж забележка 8)
– Нестабилни експлозиви, или Експлозиви, подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6, или
– Вещества или смеси, които имат експлозивни свойства съгласно метод А.14 от Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май
2008 г. за установяване на методи на изпитване съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ, L 142, 31.5.2008 г., стр. 1) (виж забележка 9) и не
принадлежат към класовете на опасност – органични пероксиди или самоактивиращи се вещества и смеси
Р1б Експлозиви (виж забележка 8) Експлозиви, подклас 1.4 (виж забележка 10)
Р2 Запалими газове - Запалими газове, Категория 1 или 2

10

50

50
10

200
50

Р3а Запалими аерозоли (виж забележка 11.1)
"Запалими" аерозоли, Категория 1 или 2, съдържащи запалими газове Категория 1 или 2, или запалими течности Категория 1
Р3б Запалими аерозоли (виж забележка 11.1) "Запалими" аерозоли, Категория 1 или 2, несъдържащи запалими газове Категория 1 или
2, или запалими течности Категория 1 (виж забележка 11.2)

150 (нетно
тегло)
5 000 (нетно
тегло)

Р4 Оксидиращи газове - Оксидиращи газове, Категория 1
Р5а Запалими течности
– Запалими течности, Категория 1, или
– Запалими течности, Категория 2 или 3, които се държат на температура под точката им на кипене, или
– Други течности с пламна температура ≤ 60 °C, които се съхраняват при температура над точката им на кипене (виж забележка 12)
Р5б Запалими течности
– Запалими течности, Категория 2 или 3, при които специфични условия на експлоатация, като например високо налягане или висока
температура, могат да създадат опасност от големи аварии, или
– Други течности с пламна температура ? 60 °C, при които специфични условия на експлоатация, като например високо налягане или
висока температура, могат да създадат опасност от големи аварии (виж забележка 12)
Р5в Запалими течности
Запалими течности, Категория 2 или 3, които не са обхванати от Р5а и Р5б
Р6а Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди Самоактивиращи се вещества и смеси, тип А или B, или органични
пероксиди, тип А или B
Р6б Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди
Самоактивиращи се вещества и смеси, тип C, D, E или F, или органични пероксиди, тип C, D, E или F
Р7 Пирофорни течности и твърди вещества
Пирофорни течности, Категория 1
Пирофорни твърди вещества, Категория 1
Р8 Оксидиращи течности и твърди вещества
Оксидиращи течности, Категория 1, 2 или 3, или
Оксидиращи твърди вещества, Категория 1, 2 или 3

50

200

10

50

50

200

5 000

50 000

10

50

50

200

50

200

50

200

500
(нетно тегло)
50 000
(нетно тегло)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012
г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Част 1 Категории опасни вещества, в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Раздел "Е" – Опасности за околната среда
Е1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1,
или Хронична опасност, Категория 1

100

200

Е2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория

200

500

100

500

100

500

50

200

2

Раздел "О" – Други опасности
О1 Вещества и смеси с предупреждение за опасност EUH014
О2 Вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими
газове, Категория 1
О3 Вещества и смеси с предупреждение за опасност EUH029

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012
г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Част 2 Поименно изброени опасни вещества - била е таблица 1 от Приложение № 3.
САS номер, номер на веществата, промяна в наименованието на някои от веществата, няма промяна в
праговите количества.
18. Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 (включително втечнен нефтен газ) и природен газ (виж
забележка 19)
26. 2,4-толуол диизоцианат 2,6-толуол диизоцианат
27. Дихлороанхидрид на въглената киселина (фосген)
29. Фосфин (фосфорен трихидрид)
34. Нефтопродукти и алтернативни горива:
а) бензини и лигроини;
б) керосини (включително реактивно гориво);
в) газьоли (включително дизелови горива, горива за домашно
отопление и газьолни смеси);
г) тежки горива;
д) алтернативни горива, служещи за същите цели, със
свойства по отношение на запалимостта и опасностите за
околната среда, подобни на тези на продуктите, посочени в букви
"а" – "г"

–

2 500

25 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 103 от 2009 г., бр. 32 от 2012
г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Част 2 Поименно изброени опасни вещества

НОВИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА:
35. Анхидриден амоняк

7664-41-7

50

200

36. Борен трифлуорид

7637-07-2

5

20

37. Сероводород

7783-06-4

5

20

38. Пиперидин

110-89-4

50

200

39. Бис(2-диметиламино-етил)(метил)амин

3030-47-5

50

200

5397-31-9

50

200

200

500

40. 3-(2-етилхексилокси)пропиламин
41. Смеси на натриев хипохлорит, класифицирани като силно токсични за водните
организми H400, Категория 1 (при условие че при отсъствие на натриев хипохлорит сместа
не се класифицира като силно токсична за водните организми H400, Категория 1),
съдържащи по-малко от 5 % активен хлор и некласифицирани в никоя от останалите
категории на опасност в част 1 от това приложение
42. Пропиламин (виж забележка 21)

107-10-8

500

2 000

43. Терт-бутилов акрилат (виж забележка 21)

1663-39-4

200

500

44. 2-метил-3-бутененитрил (виж забележка 21)

16529-56-9

500

2 000

45. Тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5,-тиадиазин-2-тион (Дазомет) (виж бележка 21)

533-74-4

100

200

46. Метилакрилат (виж забележка 21)

96-33-3

500

2 000

47. 3-метилпиридин (виж забележка 21)

108-99-6

500

2 000

48. 1-бром-3-хлорпропан (виж забележка 21)

109-70-6

500

2 000

Съгласуване и оценка на документацията по глава седма, раздел първи
на ЗООС – процедури, компетентни органи
1. Кой подава уведомление за класификация на предприятието/съоръжението до министъра на
околната среда и водите? (чл. 103, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, Приложение № 1 на Наредбата)?
2. Кой подава доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) по чл. 105, ал.
1, т. 5 ЗООС на ПСНРП и ПСВРП (Приложение № 2 на Наредбата) до директора на РИОСВ на
чиято територия е разположено предприятието/съоръжението?
3. Кой подава заявление по чл. 112, ал. 1 за одобряване на доклад за безопасност, съответно по чл.
116ж, ал. 1 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност (Приложение № 3 на
Наредбата)?
4. Кой подава доклад за безопасност (ДБ) по чл. 107, ал. 1, т. 1 ЗООС до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция по околна среда (Приложение № 4 на Наредбата)?
5. Кой подава вътрешен авариен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС (Приложение № 5 на
Наредбата)?
6. Кой изготвя външен авариен план по чл. 108, ал. 1 ЗООС?
7. Кой изготвя доклад от извършената класификацията на предприятието (чл. 7, ал. 2 от
Наредбата)?

Съгласуване и оценка на документацията по глава седма, раздел първи
на ЗООС – процедури, компетентни органи
8. В кои случаи операторите на ново и/или предприятие с нисък или висок рисков потенциал
подават уведомление за извършената класификация и всяка негова актуализация? (чл. 103, ал.
ал. 5 от ЗООС)?
- преди всяко изменение, което води до промяна в списъка на опасните вещества от част 1
и/или 2 на приложение № 3, налични в предприятието и/или съоръжението;
- преди всяко значително увеличаване или намаляване на количеството или значително
изменение в естеството или физичната форма на дадено опасно вещество, което е налично в
предприятието и/или съоръжението, както е посочено в уведомлението за извършената
класификация или преди всяко значително изменение в процесите на употребата му;
- преди всяко изменение на предприятие и/или съоръжение, което би могло да има
значителни последствия върху опасностите от големи аварии;
след
окончателно
закриване
или
извеждане
от
експлоатация
на
предприятието/съоръжението;
- след промяна в информацията, представена от оператора с уведомлението за извършената
класификация относно името и/или търговското наименование на оператора и пълния адрес на
предприятието и/или съоръжението, седалището на оператора или пълния му адрес и/или името
и длъжността на лицето, което е отговорно за предприятието и/или съоръжението, ако е различно
от това на оператора.

Съгласуване и оценка на документацията по глава седма, раздел
първи на ЗООС – процедури, компетентни органи
9. В какъв срок министъра на околната среда и водите потвърждава извършената класификация?
(чл. 103, ал. 6 от ЗООС).
10. Има ли възможност да се уведоми оператора за допуснати непълноти, пропуски по
уведомлението за класификация? (чл. 103, ал. 6 от ЗООС).
11. Кои са органите, които уведомява министъра на околната среда и водите след потвърждение на
класификацията на предприятието? (чл. 103, ал. 6 от ЗООС).
- Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда;
- Министъра на здравеопазването;
- Министъра на вътрешните работи;
- Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“;
- Кмета на общината;
- Директора на РИОСВ, на чиято територия е разположено предприятието и/или
съоръжението.

Съгласуване и оценка на документацията по глава седма, раздел първи
на ЗООС – процедури, компетентни органи
Изключения
12. В кои случаи този раздел на ЗООС не се прилага? (чл. 103, ал. 8 от ЗООС) – Информация по
чл. 4, ал. 1 от Наредбата
1. предприятия и/или съоръжения, в т.ч. складови съоръжения, в които:
а) функциите на оператор се изпълняват от Министерството на отбраната или друго
юридическо лице от въоръжените сили на Република България съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България;
б) се извършват дейности с опасни вещества, предоставят се услуги и/или се
произвежда военна продукция за целите на отбраната и сигурността на страната, за които
са издадени разрешителни съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
вещества и пиротехническите изделия, и/или представляват специални обекти, свързани с
отбраната и сигурността на страната по смисъла на § 5, т. 63 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройство на територията;
2. опасности, създавани от йонизираща радиация, предизвикана от вещества;
3. превоз на опасни вещества и пряко свързано с него междинно временно складиране
по време на превоз по пътища, железопътни линии, вътрешни водни пътища, море или въздух
извън територията на предприятията по ал. 2, включително товарене, разтоварване и/или
превоз до или от друго превозно средство на докове, кейове или разпределителни станции;
4. превоз на опасни вещества по тръбопроводи, включително съответните
помпени/компресорни станции извън предприятията по ал. 2;
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Изключения

5. експлоатация, по-специално проучване, добив или преработка на минерали в мините и
кариерите, включително чрез сондажни кладенци, с изключение на:
а) съхранение на газ в подземни депа на сушата в геоложки формации, водоносни
хоризонти, солни каверни и изоставени мини;
б) химическа и термична преработка и свързано с тези операции съхранение, които включват
опасни вещества;
в) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително
хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества;
6. проучване и експлоатация в морски райони на минерали, включително въглеводороди;
7. съхранение на газ в подземни депа в морето, което включва депа изключително за
съхранение и депа, където се извършва и проучване и експлоатация на минерали, включително
въглеводороди;
8. депа за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на:
а) химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, които
включват опасни вещества;
б) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително
хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества;
в) площадки, използвани за съхранение на метален живак в съответствие с чл. 3, параграф 1,
буква "б" от Регламент (ЕО) 1102/2008.
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Предприятие с нисък рисков потенциал
1. В кои случаи оператора на ново предприятие с нисък рисков потенциал подава ДППГА до
директора на РИОСВ и в какви срокове? (чл. 106, ал. 1 от ЗООС).
2. В какъв срок директора на РИОСВ потвръждава пълнотата и съответствието на ДППГА с
Наредбата? (чл. 106, ал. 2 от ЗООС).
3. Има ли възможност директора на РИОСВ да уведоми оператора за допуснати грешки и
непълноти по ДППГА и в какъв срок и какъв е срока за оператора ? (чл. 106, ал. 2 от ЗООС).
4. Изисква ли се становище от други органи по време на оценката на ДППГА? (чл. 106, ал. 2 от
ЗООС).
5. В какъв срок и на кого се изпраща потвърждението за пълнотата на ДППГА и копие на ДППГА?
(чл. 106, ал. 4 от ЗООС)
6. В кои случаи операторите на предприятия с нисък рисков потенциал преразглеждат ДППГА и
СУМБ и при необходимост да актуализират ДППГА? (чл. 106, ал. 5 от ЗООС)
7. Винаги ли е необходимо актуализация на ДППГА? (чл. 106, ал. 6 от ЗООС)
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Изграждането и експлоатацията на ново и експлоатацията на съществуващо предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него се извършват след издаване на
решение от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда за одобряване
на доклада за безопасност при условията и по реда на този раздел (чл. 109 от ЗООС) .
Решението е задължително за издаване на разрешение за строеж на предприятието и/или
съоръжението по реда на Закона за устройство на територията. Изключение се допуска за
предприятия/съоръжения, както и планирани изменения/разширения в тях, за които е приключила
съответната процедура по ОВОС по реда на глава шеста, раздел III с постановяване на решение, с
което е одобрено местоположението и потвърдени безопасните разстояния в съответствие с чл.
99б, ал. 5 от ЗООС.
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Предприятие
рисков
потенциал
- процедури
Предприятиес свисок
висок
рисков
потенциал
Операторът на ново предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал подава до
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда заявление за одобряване на
доклада за безопасност не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявление за издаване на
разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията или преди изменения, водещи
до промяна в списъка на опасните вещества (чл. 112 от ЗООС).

Към заявлението операторът прилага: доклад за безопасност; доклад за политиката за
предотвратяване на големи аварии; вътрешен авариен план на предприятието; документ за
платена такса по чл. 71, ал. 1 и
документи за удостоверяване на случаите по чл. 109, ал. 1 или 4, както следва:
а) копие на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III, че
планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на
части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III, или
б) копие на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС, с което е решено да не се извършва ОВОС с мотиви за одобряване на местоположението и
потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5
с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение № 3 и дейностите и
съоръженията, в които ще са налични тези вещества, или
в) копие на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение
с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния за
предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 5 с данни за вида и количеството на опасните
вещества по приложение № 3 и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества.
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Предприятие с висок рисков потенциал - процедури

Процедурата по одобряване на доклад за безопасност е определена от чл. 112 до чл. 116в
от ЗООС
- Компетентен орган - Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда
q 14-дневен срок от получаване на документите по чл. 112, ал. 3 уведомява оператора за
допуснати в тях грешки и непълноти и определя срок до 30 дни за отстраняването им.
q 7-дневен срок след изтичане на 14 дневния срок или от получаване на коригираните и
допълнени документи КО изпраща документите за становище до министъра на
здравеопазването, министъра на вътрешните работи, изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", кмета на общината и директора на
РИОСВ, на чиято територия е разположено предприятието и/или съоръжението.
q КО и другите органи могат да извършват проверки на място.
q Другите органи изпращат до КО становищата си в срок до един месец от получаване на
документите по чл. 112, ал. 3.
q Липсата на становище на някои от другите органи в законоустановения срок се смята за
мълчаливо съгласие.
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на ЗООС – процедури, компетентни органи
Предприятие с висок рисков потенциал – процедури
q КО публикува обява за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 на
интернет страницата на агенцията и осигурява достъп на засегнатата общественост до тях в
едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. КО предоставя документите и копие от обявата
на кмета на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението (чл. 115).
q При изготвяне на решение по чл. 116 КО взема предвид становищата по документацията, получени
при обществения достъп.
q Когато въз основа на становище по ал. 3 или чл. 114, ал. 4 се установят несъответствия или
непълноти в документите по чл. 112, ал. 1 – 3, КО дава указания на оператора и определя срок не подълъг от 30 дни за отстраняването им.
q КО в 30-дневен срок след изтичане на обществения достъп или от получаване на коригираните и
допълнени документи от оператора издава:
1. решение за одобряване на доклада за безопасност, или
2. решение за неодобряване на доклада за безопасност, когато:
a) операторът не е предвидил мерки в доклада за безопасност или предвидените мерки не са
достатъчни за предотвратяване на големи аварии или за ограничаване на последствията от тях, или не са
изпълнени относимите мерки и/или условия в решенията, с които е приключила процедурата по глава
шеста, раздел ІІІ, или
б) операторът не е изпълнил дадените указания и/или не е спазил определения срок съгласно чл. 115,
ал. 8; или
в) орган по чл. 114, ал. 2 или представител на засегнатата общественост е внесъл мотивирано
възражение по законосъобразност срещу реализацията на проекта.
q Оповестяване на решението
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Предприятие с висок рисков потенциал –
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДБ-АП

процедури

–

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И

Операторът на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал преразглежда и при
необходимост актуализира доклада за безопасност (чл. 116е от ЗООС)
1. на подходящи интервали не по-дълги от 5 години;
2. след възникване на голяма авария на територията на предприятието/съоръжението;
3. по своя инициатива или при поискване от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда или от директора на съответната РИОСВ или оправомощени от тях
длъжностни лица при наличие на нови данни, обстоятелства или научна информация, свързани с
безопасната експлоатация на предприятието и/или съоръжението, включително заключения,
произтичащи от анализа на аварии или квазиаварии, както и от развитието на познанията относно
оценката на опасностите;
4. при изменения в предприятието/съоръжението или в даден процес, или в естеството,
физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни
последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до класифициране на
предприятието/съоръжението в предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал или при
несъответствия с вече одобрен доклад за безопасност на предприятието.
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Предприятие с висок рисков потенциал –
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА АП-ДБ

процедури

–

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И

Операторът проверява, преразглежда и при необходимост актуализира вътрешния авариен план
(чл. 116е, ал. 2 от ЗООС):
1. на подходящи интервали не по-дълги от три години;
2. след възникване на голяма авария на територията на предприятието/съоръжението;
3. при настъпили промени в предприятието или съставните части на единната спасителна система
по Закона за защита при бедствия, наличие на нови технически познания, както и познания
относно реагирането при големи аварии.
vВ 7-дневен срок след актуализиране на доклада за безопасност операторът по чл. 116е, ал. 1
подава до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда заявление за
одобряване на актуализирания доклад, в което посочва причините и обстоятелствата за
извършената актуализация и описва направените в него промени. (чл. 116ж, ал. 1 от ЗООС)
vПри получаване на актуализиран доклад за безопасност, изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда провежда процедурата по реда на чл. 112 – 116 и издава
ново решение за одобряване или неодобряване на актуализирания доклад за безопасност.
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Ø Кметът на община (чл. 108 от ЗООС), на чиято територия се намира предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал, е длъжен да изготви и да осигури
изпълнението на външен авариен план на това предприятие/съоръжение
Проектът на външен авариен план и всяко негово съществено изменение се
съгласуват от кмета на съответната община със:
1. засегнатата общественост;
2. оператора на предприятието/съоръжението;
3.
съответната
РИОСВ,
на
чиято
територия
се
намира
предприятието/съоръжението;
4. съставните части на единната спасителна система, имащи отношение по
изпълнение на мерките във външния авариен план и защита при бедствия.
- До 31 януари ежегодно кметовете на общини, на чиято територия се намират
предприятия и/или съоръжение с висок рисков потенциал, представят на директорите
на съответните РИОСВ информация относно проведени тренировки и учения на
външните аварийни планове в съответствие с наредбата
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ЕФЕКТ НА ДОМИНОТО

Ø Ефект на доминото - Когато въз основа на информацията в ДППГА, в доклада за безопасност
или в резултат на проверките по чл. 157а, ал. 2 изпълнителният директор на ИАОС или
директорът на съответната РИОСВ идентифицира предприятия и/или съоръжения с нисък
или висок рисков потенциал или група от такива предприятия, за които съществува опасност
от възникване на ефект на доминото поради тяхната близост, географско положение или
списъка с опасните вещества, което увеличава опасността или последствията от големи аварии, и
уведомява за това операторите на тези предприятия/съоръжения (чл. 116з, ал. 1 от ЗООС) .
В тези случаи операторите са длъжни да:
1. обменят информация за характера и степента на опасност от възникване на голяма авария в
предприятията/съоръженията;
2. актуализират информацията по т. 1, като вземат предвид естеството и мащаба на опасността
от голяма авария в своите политики за предотвратяване на големи аварии, системи за управление
на мерките за безопасност, доклади за безопасност и аварийните планове на предприятията.
И да си сътрудничат при:
1. предоставяне на информация по чл. 116д, ал. 1 на обществеността и на съседни обекти,
които не попадат в обхвата на този раздел;
2. предоставяне на информация, необходима за изготвянето на външен авариен план от кмета
на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

Ø Каква информация се предоставя от операторите на засегнатата общественост?
Операторите на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал и
кметовете на засегнатите общини предоставят редовно на засегнатата общественост
ясна и разбираема информация относно аварийното планиране за тези
предприятия/съоръжения и необходимите мерки и поведение при възникване на
голяма авария (чл. 116д, ал. 1 от ЗООС) .
- Докладът за безопасност и списъкът с опасните вещества се предоставят на
обществеността при поискване.
. Обхватът, съдържанието и начинът на предоставяне на информацията са определни
с наредбата
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УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ

Ø При възникване на голяма авария операторът веднага след констатиране на събитието или
не по-късно от 30 дни от неговото възникване представя на министъра на околната среда и
водите информация относно (чл. 116г, ал. 2 от ЗООС) :
1. обстоятелствата по възникването на аварията;
2. опасните вещества, предизвикали възникването на аварията или утежняващи
последствията от нея;
3. наличните данни, позволяващи да се оценят последствията от аварията за здравето на
хората и за околната среда;
4. предприетите действия непосредствено след възникване на аварията;
5. предвидените мерки за предотвратяване на повторно възникване на авария;
6. предвидените мерки за ограничаване на средносрочните и дългосрочните последствия от
аварията;
7. подробен анализ на мащабите на аварията съгласно критериите по приложение № 5.
Ø Операторът е длъжен да актуализира информацията и да я предостави на министъра при
получаване на нови данни, свързани с причините за възникването на аварията и
последствията от нея, ако по-нататъшното разследване разкрие допълнителни факти, които
променят получената информация или направените изводи.

ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

Ø Министърът на околната среда и водите контролира изпълнението на задълженията на операторите на
предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал в съответствие с
чл. 103, ал. 2.
Ø Комисиите в състав: Председател – РИОСВ; членове – регионални и териториални струкутури на МВР, ИА
ГИТ, представители на общината.
Ø Комисиите се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите.
Ø Плановете за контролната дейност се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите.
Ø Комисията изготвя и доклад и протокол от проверката.
При промяна на оператора на ПСНРП или на ПСВРП новият оператор е длъжен в 14-дневен срок от
настъпване на промяната да подаде до министъра на околната среда и водите.
След окончателно закриване или извеждане от експлоатация на предприятието/съоръжението,
операторът на ПСНРП или на ПСВРП е длъжен да осигури безопасно съхранение на неизползваните опасни
вещества на площадката на предприятието/съоръжението в съответствие с изискванията на глава седма,
раздел I от ЗООС, на тази наредба и на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични
вещества и смеси, приета с Постановление № 152 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.),
както и тяхното екологосъобразно третиране в съответствие със Закона за управление на отпадъците
и/или други специализирани нормативни актове преди окончателното закриване или извеждане от
експлоатация на предприятието (чл. 9, ал. 1).
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Ø Устройствено планиране на територията (чл. 104 от ЗООС) - при устройственото планиране на
територията се осъществява контрол на:
1. разположението на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал;
2. изменения в предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал;
3. планирането на нови строежи, включително изграждането на транспортни пътища, жилищни райони,
обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък или
висок рисков потенциал, където разполагането или нови строежи може да бъде източник или да повиши
опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения.
Ø Информацията и оценката по чл. 99б, ал. 2 ЗООС за целите на глава шеста, раздел III от ЗООС
информация и оценка на:
1. вида и количеството на опасните вещества от приложение № 3, които ще бъдат налични в
предприятието/съоръжението, и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба;
2. рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства за предотвратяване, контрол и
ограничаване на последствията от големи аварии за човешкото здраве и околната среда;
3. безопасните разстояния на предприятието/съоръжението до жилищни райони, обекти с обществено
предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да
бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на
доминото, големи транспортни пътища и територии с особено природозащитно значение или значение за
околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт.
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vПри планирани промени в ПСНРП или в ПСВРП, се вземат предвид следните обстоятелства
(чл. 7, ал. 3 от Наредбата):
1. наличие на нови или промяна в съществуващите опасности от възникване на големи аварии в
предприятието/съоръжението или на нови застрашени обекти или компоненти на околната
среда;
2. необходимост от изменение на съществуващи или разработване и прилагане на нови
управленски, организационни и/или технически мерки за предотвратяване на големи аварии в
предприятието/съоръжението или за ограничаване на последствията от тях във и/или извън
територията на предприятието/съоръжението;
3. изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, в които ще са налични
опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава
на експлозивни изделия;
4. промяна на съществуващите или планиране на нови дейности, процеси и/или техники, при
които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, в самостоятелен вид и/или в
състава на химични смеси, в експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци;
5. промяна в списъка и/или класификацията на опасните вещества от приложение № 3 към
ЗООС, налични в предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци или в състава
на експлозивни изделия, което води до промяна в идентифицираните опасности от възникване
на големи аварии;
6. промяна в класификацията на предприятието/съоръжението;
7. промяна на оператора на част от съоръженията в ПСНРП или в ПСВРП.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
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