
СЕКТОР „ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО “ 

Законодателство на ЕС, регламентиращо тази област: 
 
Директива 90/313 за свобода на достъпа до информация по околната среда 
 
 

Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството 
на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Монитор
инг и т.н. 

     

      

Докладв
ане до 
ЕК 

Съгласно чл.8 страните –членки трябва да 
докладват на ЕК за опита по прилагане на 
директивата и да предоставят най-важните 
части от националните си законодателства, 
които приемат в областта, регулирана от 
директивата 

липсва МОСВ ще е 
координиращия 
орган по 
докладването 

 Все още не е 
валидно за 
България 

      

Оповест
яване, 
инф. и 
т.н. 

     

 Съгласно чл.3 Публичните власти на 
страните –членки трябва да предоставят 
наличната информация за околната среда 
по молба на физически и юридически лица 
без да е необходимо те да доказват интерес. 
В определени случаи съгласно ал.2 и ал.3 
на чл.3 на директивата властите могат да 
отказват мотивирано информация за 

ЗООС – Глава 
втора 

ЗДОИ – Глава 
първа и трета 

 

Централни и 
териториални 
органи на 
изпълнителната 
власт, които 
събират и 
разполагат с 
информация за 

Предоставят наличната информация за околната среда по 
молба на физически и юридически лица без последните да 
доказват интерес. В определени случаи могат да ткажат 
информация, но мотивирано. Спазват определените ред , 
процедури и срокове за предоставяне на информация или 
за отказ за предоставяне на информация, детайлно 
описани в ЗДОИ.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството 
на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

околната среда. 

Страните членки трябва да определят 
практическите условия, съгласно които 
информацията за околна среда ще се 
предоставя по молба на тези лица. 

 

 

околната среда, в 
т.ч. МОСВ, 
Регионалните 
органи на МОСВ, 
МЗ, техните 
регионални 
органи, МЗГ, 
МРРБ, МЕ, 
ДА”Гражданска 
защита”, общини 
и т.н. 

 

 Съгласно чл.4 лицата, които считат че 
молбата им е отхвърлена неоснователно 
или информацията е с неадекватно 
съдържание могат да обжалват по 
административен или съдебен ред в 
съответствие с националната правна 
система 

ЗДОИ, ЗАП 
/Закон за 
административно
то производство/ 
, ЗВАС /Закон за 
върховния 
административен 
съд/  

 Окръжни 
съдилища, 
Върховен 
административен 
съд 

Произнасят се по решенията на компетентните органи за 
предоставяне на достъп до информация за околната среда 
или за отказ за предоставяне на достъп до информация за 
околната  среда  в случаите на обжалване от физически и 
юридически лица. 

 

 Съгласно чл.7 публичните власти на 
страните –членки трябва да осигурят обща 
информация отнасяща се до околната среда 
на населението посредством периодично 
публикуване на описателни доклади 

 

 

 

Съгласно контекста на чл1 на директивата 
публичните власти трябва да осигурят и 
подходящо разпространение на 
информация за околната среда 

ЗООС 

 

 

 

 

 

 

ЗООС, ЗДОИ 

МОСВ, МС, НС 
/Народно 
събрание/ 

 

 

ИАОС 

 

Централни и 
териториални 
органи на 
изпълнителната 
власт, които 
събират и 

 МОСВ разработва всяка година Годишен национален 
доклад за състоянието на околната среда, който се 
разглежда от МС. След приемането му от  НС МОСВ 
публикува доклада 

 

Разработва и публикува тримесечни доклади за 
състоянието на околната среда 

 

Ежегодно публикуват данни за информационните масиви и 
ресурси с информация за околната среда , с която 
разполагат. МОСВ издава заповед за формата на тези 
данни и ги публикува в интернет страницата на МОСВ 

Без да е записано изрично в нормативните актове, 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството 
на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

разполагат с 
информация за 
околната среда, в 
т.ч. МОСВ, 
Регионалните 
органи на МОСВ, 
МЗ, техните 
регионални 
органи, МЗГ, 
МРРБ, МЕ, 
ДА”Гражданска 
защита”, общини 
и т.н. 

  

практическото прилагане на това изискване на директивата 
предполага основните институции, които разполагат с 
информация за околната среда /МОСВ, ИАОС, РИОСВ, 
Дирекции на НП/ да разполагат с информационни центрове 
чрез които да разпространяват по подходящ начин 
информация за околната среда на граждани, ученици, 
студенти и т.н. 

 
 
 

 145



Регулация ЕС/1980/2000 относно схемата на общността за присъждане на еко маркировка 
Институ
ционалн

и 
дейност

и 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството на 
ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Плани-
ране 

Регулация ЕС/1980/2000 относно схемата на 
общността за присъждане на екомаркировка 
цели да се насърчат продукти, които имат 
потенциал да намалят отрицателното 
въздействие върху околната среда. За целите 
на тази регулация продукт е стока или услуга; 
потребител е търговец по смисъла на 
националното законодателство. Въздействието 
върху околната среда се определя на основата 
на  изпитване на взаимодействие между 
продуктите с околната среда. Екoлогичните 
критерии се определят по продуктови групи. 
Регулацията изисква страните-членки да 
определят компетентен орган или органи. 
(чл.1,чл.2, чл.14). 

ЗООС – глава 
седма, раздел 3  

 

Наредба за 
Националната 
схема за 
екомаркировка –
проект 

 

 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР" 

 МОСВ, респ. отдел"ОВОС и КР", организира 
дейността по изграждането и функционирането на 
Националната схема за екомаркировка (НСЕМ) 

 

Сертифициращи 
органи – лица, 
акредитирани по 
БДС EN 45 011 

 

Сертифициращите органи удостоверяват 
съответствието на продуктите с критериите, 
определени за съответната продуктова група и 
присъждат екомаркировката. 

За въвеждане на 
регулацията на 
ЕО не се 
разработва 
отделна политика 
или програма. 
Чрез ЗООС и 
наредба се 
създава и развива 
Национална схема 
за присъждане на 
екомаркировка 
като доброволен 
ангажимент на 
потребителите.  

Издава
не на 
разреш
ителни, 
лиценз
ии, 

регистр
иране, 
одобре
ния, 

въвежд
ане на 
режими 

на 
територ

ии 

Регулацията изисква от държавите-членки 
да присъждат екомаркировка на продукти, 
които имат характеристики да подобрят 
ключови аспекти на околната среда. 
Прилагат се следните условия: (a) разглежда 
се баланса между екологичните ползи и 
тежести;(б) идентифицира се категорията и 
екологичното въздействие;(в) разглежда се 
предпроизводствения стадий.  

Решението за присъждане на еко-етикет се 
взема от компетентните органи след: (a) 
проверка по чл. 6., ал.5; (б) съответствие на 
молбата с изискванията; (в) консултации.  

Наредба за 
Националната 
схема за 
екомаркировка –
проект  

 

МОСВ, 
отдел”ОВОС и 
КР” 

 

Сертифициращи 
органи 

 

МОСВ, респ.отдел”ОВОС и КР”, предлага на 
министъра на околната среда и водите да издаде 
разрешение на сертифициращите органи за 
дейността им по НСЕМ. 
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Институ
ционалн

и 
дейност

и 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството на 
ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

(чл.3, чл.7) 

Монито
ринг, в 
т.ч. 

инфор
мацион

но 
обезпе
чаване 

За присъждане на екомаркировка се подава от 
производители, вносители, лица, извършващи 
услуги, търговци и дистрибутори.Молбата може 
да е за продукти, разпространявани на пазара 
под повече от 1 търговски имена.Събирането 
на данни се извършва от потребителите,  а не 
от компетентните власти по околна среда. 
Индиректно от органите по околна среда се 
изисква да осигурят процедура и условия, така 
че информацията да е в подходящия формат. 
(чл.7) 

Наредба за 
Националната 
схема за 
екомаркировка– 
проект  

 

 

Сертифициращи 
органи 

 

  

 

Доклад
ване до 

ЕК 

Регулацията не изисква страните-членки да 
информират директно Комисията за взетите 
мерки. Създава се Консултативен форум, в 
който да участват представители на 
потребителите и който да наблюдава работата 
на Съвета по екомаркировка на ЕС.(чл.15) 

    

Инспек
ции и 

налаган
е на 

законо
дателст
вото 

Компетентният орган сключва договор с 
подателя на молбата за екомаркировка, 
относно условията за употреба. Те трябва да 
включват защитни мерки за оттегляне на 
предоставеното право на екомаркировка, както 
и случаите на преразглеждане или 
прекратяване на договора. Присъждането на 
екомарка не може да се използува за реклама. 
(чл.9) 

Наредба за 
Националната 
схема за 
екомаркировка –
проект  

 

 

Сертифициращи 
органи 

  

Оповес
тяване, 
инфор
миране 

на 
б

Регулацията изисква страните-членки и 
Комисията, в сътрудничество с членовете на 
Съвета по екомаркировка на ЕС да подкрепят 
развитието на схемата за екомаркировка чрез 
организиране на кампании за повишаване на 

 МОСВ, 
отдел”ОВОС и 
КР” 

Да организира информационни кампании за 
популяризиране на екомаркировката и кампании 
за повишаване на съзнанието. 
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Институ
ционалн

и 
дейност

и 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството на 
ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

общест
веностт

а и 
общест
вено 

участие 

съзнанието и информационни кампании сред 
потребителите, производителите, търговците и 
цялата общественост. (чл.10) 
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Директива 85/337/EEC за Оценка на влиянието върху околната среда от някои обществени и частни проекти, изм. и 
доп. с Директива 97/11/ЕС  

Институ
ционалн

и 
дейност

и 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството на 
ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Плани-
ране 

Директива 85/337/EEC  за оценка на влиянието 
върху околната среда от някои обществени и 
частни проекти, изм. и доп. с Директива 
97/11/ЕС  поставя изискване за провеждането 
на ОВОС за конкретни видове проекти. 
Проектите, изброени в Приложение I, изискват 
такива оценки. Решението във връзка с 
проектите, изброени в Приложение II се взима 
или за всеки отделен проект, или пък страната-
членка поставя някакви прагови критерии. Ако 
се следва предходния курс на действие, 
страната-членка може да разработи указания, 
които трябва да се следват от компетентните 
органи, когато взимат решение за конкретния 
случай. Директивата за ОВОС задължава 
държавите-членки да определят компетентни 
органи, които да изпълняват задълженията, 
предвидени по нея. (чл.1, чл.4) 

ЗООС – глава 
шеста, раздели 1 
и 3 

 

Наредба за 
оценка на 
въздействието 
върху околната 
среда – проект 

 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР" 

 

-

 

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда за инвестиционните предложения, 
дадени в Приложение 2, включително и за 
предложенията за разширение и/или промяна на 
производствената дейност на обекти, съгласно 
Приложение 1 и 2. Преценката се извършва 
случай по случай и въз основа на критерии. 
Компетентните органи се произнасят с мотивирано 
решение, като обявяват публично мотивите за 
своята преценка. 

МОСВ 
Дирекция"НСЗП"  

РИОСВ -
специалист по 
ОВОС 

За извършване на 
Оценката на 
въздействие върху 
околната среда не 
се разработва 
отделна политика 
или програма. Тя 
се съвместява 
изцяло с 
националните 
процедури по 
одобряването на 
проекти, на ранен 
етап на тяхното 
развитие – етап на 
инвестиционно 
предложение 

Издава
не на 
разреш
ителни, 
лиценз
ии, 

регистр
иране, 
одобре
ния, 

въвежд

Директивата по ОВОС изисква от държавите-
членки да вземат всякакви необходими мерки, 
за да гарантират, че преди да бъде дадено 
съгласието за даден проект, който може да 
окаже значително въздействие върху околната 
среда поради своята същност, мащаб или 
място на осъществяване, ще се постигне 
консенсус и ще се направи оценка на 
въздействието на този проект. Директивата 
поставя и изискването, органите, които ще 
бъдат ангажирани в процедурата трябва да

ЗООС – глава 
шеста, раздел 3 

 

Наредба за 
оценка на 
въздействието 
върху околната 
среда – проект 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР", 
отдел"Управлени
е на отпадъците" 

 МОСВ, респ.РИОСВ и други  специализирани 
ведомства, засегнати от инвестиционното 
предложение дават консултации. 

Отдел"Опазване 
на чистотата на 
въздуха" 

Дирекция"НСЗП 

МОСВ (отдел"ОВОС и КР"), респ.РИОСВ 
(специалист по ОВОС) съгласуват писмено 
заданието за обхват на оценката. 

МОСВ, респ.РИОСВ, вземат решение по оценката 
на въздействието върху околната среда, като: 
1.отдел"ОВОС и КР", респ.специалистът по ОВОС 
РИОСВ
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ане на 
режими 

на 
територ

ии 

бъдат ангажирани в процедурата, трябва да 
имат възможност да изкажат мнението си. 
Директивата  изисква също  от компетентните 
органи да предоставят консултации в процеса 
на провеждане на процедурата по ОВОС. (чл.6)

 Дирекция"Води" 

Дирекция"КРИОС
В" 

Дирекция"ЗНПБ" 

РИОСВ - 
отдел"КОС" 

 

в РИОСВ, подготвят проект за решение. 

2. Останалите специализирани звена в МОСВ, 
респ.РИОСВ, представят становища по доклада за 
ОВОС и одобряват проекта за решение по ОВОС. 

Монито
ринг, в 
т.ч. 

инфор
мацион

но 
обезпе
чаване 

Директивата за ОВОС предвижда събирането 
на данни за прякото и косвеното въздействие 
на проектите върху i) човешките същества, 
флората и фауната ii) почвите, водите, въздуха, 
климата и земната повърхност iii) материалното 
имущество и културното наследство, и iv) 
взаимодействието между гореизброените 
фактори. Член 5 (3) представя подробен списък 
на информацията, изисквана във връзка със 
замисления проект. Събирането на данни се 
извършва от частните/обществени 
организации, замислящи осъществяването на 
даден проект, а не от органите, компетентни по 
ОВОС.(чл.5) 

По смисъла на Директивата за ОВОС, 
държавите-членки са длъжни да приемат 
мерки, гарантиращи че организацията, 
замисляща осъществяването на проект, ще 
достави информацията в подходящ формат, т.е 
индиректно от компетентните органи се изисква 
да осигурят процедура и условия, така че 
информацията да е в подходящия формат. 

ЗООС – 

глава шеста, 
раздел 3 

 

Наредба за 
оценка на 
въздействието 
върху околната 
среда – проект 

МОСВ/РИОСВ 

 

МОСВ, респ.РИОСВ следят за стриктното 
изпълнение на изискванията за формат на 
доклада, който съдържа резултатите от оценката.  

Отдел"ОВОС и КР" на МОСВ, респ. специалистът 
по ОВОС в РИОСВ, оценяват качеството на 
доклада за съответствие с проведените 
консултации и с нормативните изисквания. 

В случай на пропуски и непълноти компетентният 
орган изисква допълнително информация, 
допълнение към доклада за ОВОС или други 
документи по преценка.  

 

Доклад
ване до 

ЕК 

Директивата за ОВОС изисква от държавите-
членки да информират Комисията за приетите 
от тях критерии и/или прагове при подбора на 
проекти, изискващи ОВОС. Също така, 
Директивата предвижда държавите-членки и 
Комисията да обменят информация относно 

   Докладването 
пред Комисията 
ще се 
осъществява чрез 
МОСВ като 
национален 
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натрупания опит от приложението на нейните 
разпоредби. По изключение държавите-членки 
могат да освобождават конкретни проекти от 
разпоредбите на тази Директива. В такива 
случаи на Комисията трябва да бъдат 
представени документите по проекта и 
мотивите за взетото решение. Докладването 
пред Комисията трябва да се осъществява чрез 
някоя национална институция . (чл.11) 

 

компетентен орган 
по оценката.  

 

Инспек
ции и 

налаган
е на 

законо
дателст
вото 

Индиректно Директивата по ОВОС изисква 
страните-членки да прилагат ефективно 
процедурите по ОВОС, т.е. да осигурят така, че 
проектите, получили съгласие  от компетентния 
орган да се реализират, като в процеса на 
тяхното осъществяване и след тяхната 
реализация да са в съответствие с условията, 
поставени от компетентните органи. 

ЗООС – глава 
шеста, раздел 3 

Наредба за 
оценка на 
въздействието 
върху околната 
среда – проект 

МОСВ/РИОСВ По решенията по ОВОС, издадени от МОСВ, се 
провежда контрол на условията в решението,като: 

• Отдел”ОВОС и КР” провежда документален 
контрол и проверка на място, при 
необходимост; 

• Специалистите от РИОСВ, по писмено искане 
на МОСВ, провеждат контрол на място. 

По решенията по ОВОС, издадени от РИОСВ, 
съответната инспекция  провежда контрол на 
условията в решението, като: 

• специалистът по ОВОС извършва 
документален контрол; 

• останалите специалисти, в зависимост от 
компетенциите им, извършват проверка на 
място. 

 

Оповес
тяване, 
инфор
миране 

на 
общест
веностт

а и 
общест
вено 

Директивата за ОВОС изисква всяко искане за 
съгласие във връзка с даден проект и всяка 
информация, предоставена за целите на 
оценката, да се направи обществено 
достояние, и да се дава възможност на 
населението да изрази становището си преди 
започването на дадения проект.  Държавите-
членки могат да преценят как ще консултират 
мнението на населението. В същото време 
Директивата пояснява че държавите членки

ЗООС – глава 
шеста, раздел 3 

Наредба за 
оценка на 
въздействието 
върху околната 
среда – проект 

МОСВ – 

Отдел”ОВОС и 
КР” –
координаторът по 
съответната 
процедура по 
ОВОС; 

 

Експерти от 
с е а з ра

Координаторът по процедурата по ОВОС от МОСВ 
или специалистът по ОВОС от РИОСВ консултират 
организирането на срещата за обществено 
обсъждане на резултатите от ОВОС от 
инвеститора, съвместно със засегнатата/тите 
община/общини. 

При необходимост, експерти от  специализираните 
звена в МОСВ или РИОСВ вземат участие в 
срещата за обществено обсъждане на резултатите 
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участие Директивата пояснява, че държавите-членки 
трябва да преценят кои са заинтересованите 
страни, да обмислят начина, по който ще се 
предоставя информацията, и да определят 
срокове за отговор. Компетентен орган на 
страните –членки трябва да се заеме с тази 
задача, следвайки указания, разработени на 
национално ниво. След като бъде взето 
решение от страна на компетентния орган да 
даде ход или спре работата по проекта, той 
трябва да запознае обществото с решението 
си, като изложи съдържанието му и го 
мотивира, и посочи мерките, които следва да 
бъдат взети, за да се избегнат, смекчат или 
отстранят отрицателните ефекти. По 
изключение държавите-членки могат да 
освободят определени проекти от изискванията 
за ОВОС. В такъв случай обществото трябва да 
се запознае с аргументите за това 
решение.(чл.9) 

 

специализирани 
звена в МОСВ 

РИОСВ – 

специалистът по 
ОВОС;  

Експерти от 
специализирани 
звена вРИОСВ 

 

 

от ОВОС. 

Координаторът по процедурата по ОВОС от МОСВ 
или специалистът по ОВОС от РИОСВ оформят 
окончателно предложеното от Експертния съвет 
решение по ОВОС. След подписването му от 
министъра, съответно директора на РИОСВ, го 
изпращат на инвеститора, оповестяват съобщение 
в средствата за масово осведомяване и 
предоставят копие от него на засегнати и 
заинтересувани страни. 

В случаи на освобождаване от ОВОС съгласно 
Закона, координаторът по процедурата по ОВОС 
от МОСВ или специалистът по ОВОС от РИОСВ 
изготвят писмената обосновка. 
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Регулация ЕС/761/2001 за доброволно участие на организациите в схемата на общността за управление и 
одитиране на околната среда  
Институ
ционалн

и 
дейност

и 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството на 
ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Плани-
ране 

Регулация ЕС/761/2001 за доброволно участие 
на организациите в схемата на общността за 
управление и одитиране на околната среда 
цели да насърчи и подобри поведението на 
организацията спрямо околната среда и 
осигуряване на съответната информация. 
Всяка държава-членка създава система за 
акредитация и надзор на независими 
проверители. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган, създават се указания за 
прекратяване и заличаване регистрацията на 
организациите. Компетентният орган е 
отговорен регистрацията по EMAS. 
(чл.1,чл.4,чл.5). 

ЗООС – глава 
седма, раздел 3  

 

Наредба за 
Националната 
схема за 
управление на 
околната среда и 
одитиране –
проект 

 

 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР" 

 МОСВ, респ. отдел"ОВОС и КР", организира и 
ръководи дейността по Националната схема за 
управление на околната среда и одитиране 
(НСУОСО) като: 

 

Изпълнителна 
агенция”Българск
а служба за 
акредитация 

• Преценява регистрацията на организациите; 

• Поддържа регистъра, в т.ч. продължявя срока 
на регистрация, прекратява и заличава от 
регистъра; 

• Извършва контрол за съответствие на 
получилите регистрация. 

ИА”БСА” акредитира несависимите проверяващи 
по околна среда по разработена от агенцията 
процедура. 

ИА”БСА” води публичен регистър на 
акредитираните. 

За въвеждане на 
регулацията на 
ЕО не се 
разработва 
отделна политика 
или програма. 
Чрез ЗООС и 
наредба се 
създава и развива 
Националната 
схема за 
управление на 
околната среда и 
одитиране като 
доброволен 
ангажимент на 
организациите.  

Издава
не на 
разреш
ителни, 
лиценз
ии, 

регистр
иране, 
одобре
ния, 

въвежд

Регулацията изисква от държавите-членки да 
извършват регистрация на организациите, 
които доброволно участват в НСУОСО. 
Компетентния орган регистрира организацията 
в следните случаи: 
(a) регистрира когато: 
- получи валидна декларация по околната 

среда; получи информация съгласно 
нормативните изисквания; получи такса за 
регистрация; 

Наредба за 
Националната 
схема за 
управление на 
околната среда и 
одитиране –
проект  

 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР" 

 МОСВ, респ. отдел"ОВОС и КР", преценява 
регистрацията на организациите, съобразно 
изискванията на наредбата. 
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ане на 
режими 

на 
територ

ии 

 (b) Ако компетентния орган не е сигурен в 
постигнатото съответствие по НСУОСО, 
отказва регистрация. (чл.6) 

Монито
ринг, в 
т.ч. 

инфор
мацион

но 
обезпе
чаване 

За регистрирането си организацията подготвя 
информация, отчитайки аспектите на околната 
среда (отчет по околна среда), която се 
верифицира от независимите проверяващи. 
(Приложение 3). 

Събирането на данни се извършва от 
организацията и проверяващите, а не от 
компетентните власти по околна среда. 
Индиректно от органите по околна среда се 
изисква да осигурят процедура и условия, така 
че информацията да е в подходящия формат. 

Наредба за 
Националната 
схема за 
управление на 
околната среда и 
одитиране –
проект  

 

 

МОСВ – 
отдел”ОВОС и 
КР” 

МОСВ, респ.отдел”ОВОС и КР” следят за 
стриктното изпълнение на изискванията за формат 
на отчета.  

  

 

Доклад
ване до 

ЕК 

Регулацията изисква страните-членки да 
информират Комисията за взетите мерки и по-
специално страните-членки: 
• гарантират, че организациите са 

информирани за тази регулация; 
• могат да подпомагат участието на 

организации в EMAS; 
решават как да използуват регистрацията по 
EMAS.(чл.10,чл.11) 

   Докладването 
пред Комисията 
ще се 
осъществява чрез 
МОСВ като 
национален 
компетентен орган 
по околна среда. 

Инспек
ции и 

налаган
е на 

законо
дателст
вото 

Взаимоотношения с европейски и 
международни стандарти: счита се, че 
организациите отговарят на условията от тази 
Регулация ако: 

(a) стандартите и процедурите са 
признати от Комисията; 

(b) удостоверението е от орган признат в 
Общността. 
За да се регистрират в EMAS организациите 
трябва да отговарят само на признатите в 
Общността стандарти (чл.9) 
 

Наредба за 
Националната 
схема за 
управление на 
околната среда и 
одитиране –
проект  

 

 

МОСВ/РИОСВ 

 

МОСВ, респ. отдел”ОВОС и КР” изисква от 
съответната РИОСВ справка за съответствието на 
площадките на организацията със 
законодателството по околна среда. 

При констатиране на несъответствие РИОСВ 
уведомява писмено МОСВ. 
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Оповес
тяване, 
инфор
миране 

на 
общест
веностт

а и 
общест
вено 

участие 

Системите за акредитация създават списък на 
акредитираните проверяващи по околна среда.
Компетентните органи създават списък с 
регистрираните организации за всяка страна 
членка. 
Списъците са достъпни за обществеността. 
(чл.7) 

ЗООС – глава 
седма, раздел 3 

Наредба за 
Националната 
схема за 
управление на 
околната среда и 
одитиране 
проект  

–

Изпълнителна 
агенция”Българск
а служба за 
акредитация 

 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР" 

 МОСВ, респ. отдел"ОВОС и КР" води публичен 
регистър на организациите, които отговарят на 
изискванията на НСУОСО. 

  

ИА”БСА” води публичен регистър на 
акредитираните независими проверяващи. 
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Директивата 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

Институ
ционалн

и 
дейност

и 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството на 
ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Плани-
ране 

Директивата 96/61/ЕС за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването
поставя изискване за въвеждане на мерки за 
предотвратяване или намаляване на емисиите 
във въздуха, водите и почвите, включително 
мерки относно отпадъците  за промишлени 
дейности, дадени в приложение (по сектори). 
Постигане на високо ниво на опазване на 
околната среда като цяло без да се засягат 
Директиви 85/337/ЕЕС, доп.и изм. с Директива 
97/11 или друго законодателство на ЕС. 
Директивата  задължава държавите-членки да 
определят компетентни органи, които да 
изпълняват задълженията, предвидени по нея.
Компетентният орган следи или се информира 
за развитието на най-добрите налични техники.

(чл.1,чл.3,чл.11) 

ЗООС – глава 
седма, раздел 2  

 

Наредба за реда 
и условията за 
издаване на 
комплексни 
разрешителни -
проект 

 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР" 

 МОСВ, респ. отдел”ОВОС и КР” разработва 
национални ръководства за прилагане на най-
добри налични техники (НДНТ), както и План за 
уведомяване на операторите на инсталации –
приложение към наредбата.  

 

МОСВ, респ. отдел”ОВОС и КР,” създава и 
поддържа информационна система за най-добрите 
налични техники. 

 

 

Издава
не на 
разреш
ителни, 
лиценз
ии, 

регистр
иране, 
одобре
ния, 

въвежд
ане на 
режими 

Директивата изисква от страните-членки 
компетентните органи да осигурят, че 
инсталациите оперират по начин, при който се 
вземат всички подходящи превантивни мерки 
срещу замърсяването, по-конкретно чрез 
прилагане на най-добрите налични техники; 
енергията се използва ефективно;вземат се 
необходимите мерки за предотвратяване на 
аварии и ограничаване на последствията от 
тях;вземат се необходимите мерки при 
прекратяване на дейностите за избягване на 
рискове от замърсяване и връщане на обекта 

й З

ЗООС – глава 
седма, раздел 2 

 

Наредба за реда 
и условията за 
издаване на 
комплексни 
разрешителни 
проект 

-
РИОСВ – отдел 
“КОС” 

 

Изпълнителна 
агенция по 
околна среда 
(ИАОС) – отдел 
“Разрешителни” 

 

МОСВ –
дирекция 

 

• Осигурява достъп на оператора и обществен 
достъп до проекта на комплексното 
разрешително и го съгласува със съответната 
РИОСВ и специализираните дирекции в 
МОСВ; 

ИАОС, респ. отдел“Разрешителни” издава 
комплексни разрешителни като: 

• Изготвя проект на комплексното разрешително 
и доклад с техническа оценка; 

• Изготвя окончателния вариант на 
б
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на 
територ

ии 

или дейността в задоволително състояние.  За 
тази цел компетентният орган издава 
разрешително, гарантиращо съответствието на 
инсталацията с изискванията на тази 
Директива, в противен случай, отказва 
издаването на разрешително.Операторите 
информират компетентния орган за 
планираните промени в експлоатацията на 
съоръжението; компетентният орган 
актуализира разрешителното/ условията, 
където се налага или изисква разрешително за 
значителни промени в дейността на 
инсталацията, Директивата изисква от 
държавите-членки да вземат мерки, 
гарантиращи, че всяка нова инсталация се 
експлоатира след получаване на разрешително 
съгласно тази Директива.(чл.4, чл.5,чл.8,чл.12, 
чл.13) 

”ПДОЧВиУО”, 

Дирекция 

”КРИОСВ”, 

Дирекция”Води” 

Дирекция”ПНО” 

Дирекция”НСЗП” 

разрешителното като отразява бележките, 
мненията и възраженията; 

• Предлага на министъра на околната среда и 
водите решение за издаване на 
разрешителното или отказ за издаване; 

• Преразглежда и изменя издадените 
разрешителни. 

Монито
ринг, в 
т.ч. 

инфор
мацион

но 
обезпе
чаване 

Директивата изисква операторите да подават 
молба (заявление), която да включва описание 
на: и:нсталацията и различните режими на 
нейната експлоатация; използвани суровини и 
материали (включително спомагателни) и 
използвана и/или генерирана енергия; 
източници на емисии от инсталацията; 
характеристика на площадката, на която е 
разположена инсталацията, вида и 
количеството на очакваните емисии от 
инсталацията по отделните компоненти, както 
и определяне на възможните техни значителни 
въздействия върху околната среда. 
Събирането на данни и изготвянето на 
заявлението се извършва от оператора на 
инсталацията, а не от компетентните власти по 
околна среда. Индиректно от органите по 
околна среда се изисква да осигурят процедура 
и условия, така че информацията да е в 
подходящия формат. (чл.6) 

ЗООС – глава 
седма, раздел 2 

 

Наредба за реда 
и условията за 
издаване на 
комплексни 
разрешителни -
проект 

 

 

ИАОС -
отдел“Разрешите
лни 

 ИАОС, респ. отдел“Разрешителни”, следи за 
стриктното изпълнение на изискванията за формат 
на заявлението като:  

РИОСВ – 
отдел”КОС” 

• Приема заявлението от оператора за издаване 
на комплексно разрешително; 

• Може да провежда консултации по 
подготовката на заявлението; 

• Извършва преценка доколко заявлението 
отговаря на нормативните изисквания. При 
необходимост изисква допълнително 
информация; 

• Извършва самостоятелно или съвместно със 
съответната РИОСВ инспекции на място за 
проверка на съответствието на заложените 
данни; 

• Осигурява обществен достъп до заявлението 
съвместно със засегнатата община. 
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Доклад
ване до 

ЕК 

Директивата предвижда държавите-членки да
изпращат редовно до Комисията 
представителни данни за допустимите емисии 
за дейностите по приложение І и, ако е 
подходящо, за най-добрите налични техники, 
от които се извлечени тези норми; да обменят 
информация относно натрупания опит от 
приложението на нейните разпоредби. 
Докладването пред Комисията трябва да се 
осъществява чрез някоя национална 
институция. (чл.16) 

ЗООС – глава 
седма, раздел 2 

Наредба за реда 
и условията за 
издаване на 
комплексни 
разрешителни -
проект 

 

МОСВ –
отдел”ОВОС и КР 

 

 

МОСВ, респ. отдел”ОВОС и КР,” създава и 
поддържа информационна система за най-

ИАОС –
отдел”Разрешите
лни” 

добрите 
налични техники. 

ИАОС, респ. отдел”Разрешителни”, създава и 
поддържа регистър на основните замърсяващи 
вещества, които трябва да се всемат предвид при 
определянето на нормите за допустими емисии. 

 

 

Инспек
ции и 

налаган
е на 

законо
дателст
вото 

Директивата изисква от страните-членки 
да предприемат необходимите действия 
за съблюдаване на условията в 
разрешителното. Компетентният орган 
изисква от оператора да: спази условията на 
разрешителното; да го информира редовно за 
резултатите от мониторинга и без закъснение 
за всеки инцидент или авария със значително 
въздействие върху околната среда; да 
подпомага инспекторите при изпълнението на 
проверките и събиране на необходимата 
информация. (чл.14) 

 

ЗООС – глава 
седма, раздел 2 

Наредба за реда 
и условията за 
издаване на 
комплексни 
разрешителни -
проект 

 

РИОСВ –
отдел”КОС” 

 РИОСВ, респ. отдел”КОС”, осъществява контрола 
по спазването на  условията в издадените 
разрешителни, по изпълнението на програмата за 
съответствие и по изпълнението на плана за 
моноторинг чрез проверки и инспекции на място. 

 

 

 

Оповес
тяване, 
инфор
миране 

на 
общест
веност
та и 

общест
вено 
участи

е 

Достъп до информация и участие на 
обществеността в процедурата по 
издаване на разрешително - Без да се 
засяга Директива 90/313/ЕЕС, се вземат 
необходимите мерки за гарантиране, че 
заявлението за издаване на разрешително 
се предоставя за подходящ период от 
време за обсъждане преди вземане на 
решение. Решението, включително копие 
на разрешителното и актуализациите му, 
се предоставят на обществеността.

ЗООС – глава 
седма, раздел 2 

 

Наредба за реда 
и условията за 
издаване на
комплексни 
разрешителни -
проект                    

 

МОСВ – 
отдел”ОВОС и 
КР” 

ИАОС –
отдел”Разрешите
лни” 

 

МОСВ, респ. отдел”ОВОС и КР”, осигурява 
обществен достъп до данните от 
информационната система за най-добрите 
налични техники. 

ИАОС, респ. отдел”Разрешителни”, осигурява 
обществен достъп както до заявлението, така и до 
проекта и окончателния вариант на комплексното 
разрешително.  

ИАОС, респ. отдел”Разрешителни”, осигурява 
обществен достъп до регистъра на основните 
замърсяващи вещества, които трябва да се всемат 
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Резултатите от мониторинга се предоставят на 
обществеността, както и данни за източниците 
и нивата на емисиите. (чл.15) 

предвид при определянето на нормите за 
допустими емисии. 
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Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на определени планове и програми върху околната среда    

Институ
ционалн

и 
дейност

и 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството на 
ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти 

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Плани-
ране 

Директива 2001/42/ЕС за оценка на 
въздействието на определени планове и 
програми върху околната среда поставя 
изискване екологична оценка да се извършва 
за планове и програми, които вероятно ще 
имат значимо въздействие върху околната 
среда . Местни планове и програми за малки 
райони и незначителни промени се нуждаят от 
оценка, когато страната-членка прецени, че 
може да има значимо въздействие. Страната-
членка определя дали за други планове и 
програми, освен тези упоменати по-горе, е 
необходима ЕО, ако те поставят рамката за 
бъдещо строителство. Решенията да се изиска 
или не ЕО се правят достояние на 
обществеността. Директивата задължава 
държавите-членки да определят компетентни 
органи, които да изпълняват задълженията, 
предвидени по нея. ЕО се извършва по време 
на изготвянето на планове и програми и преди 
одобрението им. Изискванията на Директивата 
се включват в действащите процедури на 
страната-членка или за тях се създават 
отделни процедури. Страните членки я 
въвеждат в сила до 21.7.04 и информират 
Комисията за това. Мерките се отнасят за 
планове и програми, чиято формална 
подготовка започне след 21.07.04  и които са 
подложени на законова процедура две години 
след това.(чл.3,чл.13) 

ЗООС – глава 
шеста, раздели 1 
и 2.  

Частта от раздел 
1, касаеща ЕО и 
раздел 2 ще 
влязат в сила на 
01.07.2004г. 

 

Наредба за 
екологична 
оценка на 
планове и 
програми –
проект.  

Наредбата ще 
влезе в сила най-
късно 6 месеца 
след влизането в 
сила на 
съответните 
разпоредби от 
ЗООС 

 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР" 

 

 

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта 
от извършване на екологична оценка. Преценката 
се извършва случай по случай и въз основа на 
критерии. Компетентните органи се произнасят с 
мотивирано решение, като обявяват публично 
мотивите за своята преценка. 

РИОСВ -
специалист по 
ОВОС 

Органите, които 
възлагат 
разработването 
и/или одобряват 
плановете и 
програмите 

 

За извършване на 
ЕО на планове и 
програми не се 
разработва 
отделна политика 
или програма. 
Оценката се 
съвместява 
изцяло с 
националните 
процедури по 
разработването и 
одобряването на 
плановете и 
програмите, като 
се възлага 
успоредно с 
разработването и 
завършва преди 
одобряването им. 
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Издава
не на 
разреш
ителни, 
лиценз
ии, 

регистр
иране, 
одобре
ния, 

въвежд
ане на 
режими 

на 
територ

ии 

Директивата изисква от държавите-членки да 
вземат всякакви необходими мерки, за да 
гарантират, че ще се изготви оценка, която 
описва вероятното въздействие върху 
околната среда от изпълнението на планове и 
програми в доклад, поставящ разумни цели, 
които отчитат целите на плановете и 
програмите. Директивата задължава страните-
членки да определят органите, които имат 
компетенции по околна среда и с които да се 
консултират при решаване относно обхвата и 
нивото на подробности на информацията.Тези, 
с които се съгласува, трябва да предоставят 
заявление, резюмиращо как са отразени 
екологичните съображения и консултациите и 
причините за избирането на съответните 
варианти, в случай, че са съществували 
алтернативи и мерки за мониторинг.(чл.5,чл.6) 

ЗООС – глава 
шеста, раздел 2 

 

Наредба за 
екологична 
оценка на 
планове и 
програми 
проект 

–

Отдел"Опазване 
на чистотата на 
въздуха" 

 

МОСВ -
отдел"ОВОС и 
КР", 
отдел"Управлени
е на отпадъците" 

 МОСВ, респ.РИОСВ дават консултации по обхвата 
на оценката и по информацията, която трябва да 
съдържа доклада по ЕО. 

Дирекция"НСЗП 

Дирекция"Води" 

Дирекция"КРИОС
В" 

Дирекция"ЗНПБ" 

РИОСВ - 
отдел"КОС" 

 

МОСВ, респ.РИОСВ, представят становище по 
екологичната оценка, като:  

1.отдел"ОВОС и КР", респ.специалистът по ОВОС 
в РИОСВ, подготвят проекта за становище. 

2. Останалите специализирани звена в МОСВ, 
респ.РИОСВ, представят мнения по доклада за ЕО 
и одобряват проекта за становище. 

 

Монито
ринг, в 
т.ч. 

инфор
мацион

но 
обезпе
чаване 

Директивата изисква докладът за ЕО да 
включва информация, като се имат предвид 
настоящите познания и методи на оценка, а 
също и нивото/етапа на плана или програмата; 
етапа в процеса на вземане на решение и 
степента, до която е подходящо да се прави 
оценка,за избягване на дублиране. Събирането 
на данни се извършва от органите-възложители 
на плана или програмата, а не от 
компетентните власти по околна среда.
Индиректно от органите по околна среда се 
изисква да осигурят процедура и условия, така 
че информацията да е в подходящия 
формат.(чл.5) 

ЗООС – 

глава шеста, 
раздел 2 

 

Наредба за 
екологична 
оценка на 
планове и 
програми –
проект 

 

МОСВ/РИОСВ 

Органите, които 
възлагат 
разработването 
и/или одобряват 
плановете и 
програмите 

МОСВ, респ.РИОСВ следят за стриктното 
изпълнение на изискванията за формат на 
доклада, който съдържа резултатите от оценката.  

Отдел"ОВОС и КР" на МОСВ, респ. специалистът 
по ОВОС в РИОСВ, оценяват качеството на 
доклада за съответствие с проведените 
консултации и с нормативните изисквания. 

В случай на пропуски и непълноти компетентният 
орган по околна среда изисква допълнение към 
доклада за ЕО.  

 

Доклад
ване до 

ЕК 

Директивата предвижда държавите-членки и 
Комисията да обменят информация относно 
натрупания опит от приложението на нейните 
разпоредби. Държавите-членки да информират 

   Докладването 
пред Комисията 
ще се 
осъществява чрез 
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Комисията за качеството на доклада по ЕО и за 
предприетите от тях мерки за подобряването 
му. Докладването пред Комисията трябва да се 
осъществява чрез някоя национална 
институция. (чл.12) 

МОСВ като 
национален 
компетентен орган 
по околна среда. 

Инспек
ции и 

налаган
е на 

законо
дателст
вото 

Значимото въздействие на планове или програми 
ще бъде обект на мониторинг и с цел да се 
определят непредвидени негативни въздействия 
в ранен етап, за да има възможност да се 
предприемат подходящи действия. 

Ако е подходяща, може да се използва 
действаща уредба за мониторинг, за да се 
избегне дублирането.(чл.10) 

ЗООС – глава 
шеста, раздел 2 

Наредба за 
екологична 
оценка на 
планове и 
програми –
проект 

 

МОСВ/РИОСВ 

Органите, които 
са отговорни за 
прилагането на 
плановете и 
програмите 

Органите, които са отговорни за прилагането на 
плановете и програмите, съгласуват мерките за 
наблюдение и контрол с МОСВ или РИОСВ. 
Процедурите по мониторинг максимално се 
съвместяват с действащата уредба. 

 

Оповес
тяване, 
инфор
миране 

на 
общест
веностт

а и 
общест
вено 

участие 

Проектите на планове и програми и докладите 
за ЕО се предоставят на органите, определени 
да дават консултации и на обществеността. 

На компетентните органи по околна среда и на 
обществеността се дава ранна и ефективна 
възможност в подходящ срок да направят 
коментари.(чл.8)  

ЗООС – глава 
шеста, раздел 2 

Наредба за 
екологична 
оценка на 
планове и 
програми 
проект 

– МОСВ/РИОСВ 

 

Органите, които 
възлагат 
разработването 
и/или одобряват 
плановете и 
програмите 

Възложителят на плана или програмата осигурява 
включването на обществеността и на 
компетентните власти по околна среда в 
обсъждането на доклада за ЕО. 

МОСВ (отдел”ОВОС и КР”), респективно 
специалистът по ОВОС/ЕО в РИОСВ осигуряват 
обществен достъп до становището по 
екологичната оценка. 
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