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Цел на методиката
Ефективно
прилагане на
нормативната
уредба по
екологична
отговорност

Ясно разграничение
на случаите на
непосредствена
заплаха за възникване
на екологични щети и
на причинени
екологични щети
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възникнала непосредствена
заплаха и респективно
оздравителни мерки в
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Обхват и съдържание на методиката
1. Основание за разработване
2. Нормативна уредба

3. Основни дефиниции

4. Кога се прилага ЗОПОЕЩ

5. Кога не се прилага ЗОПОЕЩ

6. Класифициране на случаи по смисъла на ЗОПОЕЩ

7. Определяне на превантивни / оздравителни мерки

8. Остойностяване на превантивни / оздравителни мерки

Приложения на Методиката
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАННИ И РЕГИСТРИ,

ПОДДЪРЖАНИ ОТ ИАОС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ И СТАНДАРТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕ
НА СЛУЧАИ ПО ЗОПОЕЩ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 СПИСЪК С ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ЦЕНИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 СХЕМИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОПОЕЩ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 КОНТРОЛНИ ЛИСТОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОМПЕНСАТОРНИТЕ МЕРКИ

Основни дефиниции
Природен ресурс

Природен ресурс са защитени видове и природни местообитания, води, водни тела и
почви (§1, т.22 от ДР на ЗОПОЕЩ).
Защитени видове и природни местообитания

Защитените видове са определени в приложение № 3 към Закона за биологичното
разнообразие. (§1, т. 11 от ДР на ЗОПОЕЩ)

Природни местообитания са местообитания съгласно приложение № 1 и
местообитания на видове съгласно приложение № 2 към Закона за биологичното
разнообразие (§1, т. 23 от ДР на ЗОПОЕЩ)

Природни местообитания са естествени или близки до естествените сухоземни или
акваториални области, характеризиращи се с характерни географски, абиотични и
биотични особености, придаващи им специфичен облик (§1, т.31 от ДР на ЗБР)

Води

Води са всички води по смисъла на ЗВ (§1, т. 4 от ДР на ЗОПОЕЩ)

Води на територията на страната са (съгласно чл. 3 от ЗВ):
1. повърхностните води;
2. подземните, включително минералните води;
3. вътрешните морски води и териториалното море;
4. водите на река Дунав, река Резовска и река Тимок в рамките на държавната
граница на Република България
Почви

Почви е понятие по смисъла на §1, т.14 от ДР на ЗООС (§1, т.20 от ДР на ЗОПОЕЩ).

Почва е най-горният слой на земната кора, разположен между основната скала и
повърхността. Почвата се състои от минерални частици, органична материя, вода,
въздух и живи организми (§1, т.14 от ДР на ЗООС)

Щета

Щета е измерима отрицателна промяна в състоянието на природен ресурс или
измеримо засягане на услуга от природен ресурс, настъпила в резултат на пряко или
непряко въздействие или бездействие (§1, т. 27 от ДР на ЗОПОЕЩ)
Бездействие
ЗОПОЕЩ не дава определение за „бездействие“, поради което съдържанието му следва
да бъде изведено по тълкувателен път, като неизвършването на фактически действия,
при наличие на нормативноустановено задължение за извършването на такива.
Базисно състояние
Базисно състояние е състоянието по време на щетите на природните ресурси и услуги,
които биха били налице, ако не бяха настъпили екологичните щети, оценено въз основа
на най-добрата налична информация (§1, т.1 от ДР на ЗОПОЕЩ).

Екологични щети (по чл. 4 от ЗОПОЕЩ)

Екологични щети по смисъла на този закон са:

1. щетите върху защитени видове и природни местообитания, които причиняват
значително отрицателно въздействие върху достигането или запазването на тяхното
благоприятно консервационно състояние;

2. щетите върху води, които причиняват значително отрицателно въздействие върху:
а) екологичното, химичното или количественото състояние или екологичния потенциал на
повърхностните и подземните води по смисъла на ЗВ, с изключение на отрицателните ефекти, при
които се прилага чл. 156е от ЗВ, или

б) състоянието на околната среда в морските води съгласно наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 19 от ЗВ,
доколкото определени аспекти от екологичното състояние на морската околна среда не се уреждат от
същия закон;

3. щетите върху почви, които създават значителен риск за човешкото здраве в
резултат на замърсяване чрез пряко или непряко въвеждане във, върху или под
почвата на вещества и препарати , организми или микроорганизми.

Непосредствена заплаха за екологични щети
Непосредствена заплаха за екологични щети е достатъчната вероятност за
възникването на екологични щети в близко бъдеще (§1, т. 17 от ДР на ЗОПОЕЩ).
Превантивни мерки
Превантивни мерки са мерките, предприети в отговор на събитие, действие или
бездействие, създало непосредствена заплаха за екологични щети, с оглед
предотвратяването или свеждането до минимум на тези щети (§1, т. 21 от ДР на
ЗОПОЕЩ).
Оздравителни мерки
Оздравителни мерки са действие или комбинация от действия, целящи възстановяване
на увредени природни ресурси и/или нарушени ползи и услуги от тях в резултат на
причинени екологични щети или целящи да осигурят равностойна алтернатива на тези
ресурси или на ползите и услугите от тях (§1, т. 18 от ДР на ЗОПОЕЩ).

Емисия

Емисия е освобождаването в околната среда в резултат на човешка дейност на
вещества, препарати, организми или микроорганизми (§1, т.9 от ДР на ЗОПОЕЩ).
Вж. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати
(ДВ, бр. 10 от 2000 г.) (обн. ДВ бр.63 от 13.01.2010 г.) и Регламент № 1272/2008 (CLP)

Замърсяване с дифузен характер

Замърсяване с дифузен характер е изпускането на вещество в атмосферата от дифузен
източник по смисъла на Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното
замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването,
еутрофикацията и тропосферния озон (ратифициран със закон - ДВ, бр. 38 от 2005 г.)
(ДВ, бр. 93 от 2005 г.). (§1, т. 10 от ДР на ЗОПОЕЩ).

Оператор

Оператор е (§1, т.19 от ДР на ЗОПОЕЩ):

а) физическо лице, търговец по смисъла на Търговския закон, кооперация по Закона за
кооперациите, лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, дружество по
Закона за задълженията и договорите, бюджетно предприятие по смисъла на Закона за
счетоводството, държавно предприятие, което не е образувано по Търговския закон;

б) физическо лице, търговец или юридическо лице с нестопанска цел, или бюджетно
предприятие по смисъла на националното законодателство на друга държава, което
извършва дейност на територията на Република България, включително в случаите,
когато са му делегирани права за извършване на такава дейност или притежава
разрешително, разрешение или лиценз за дейност.

Кога се прилага ЗОПОЕЩ?
Законът се прилага в случаите на причинени екологични щети или
непосредствена заплаха за възникване на екологични щети, причинени от
действие или бездействие в резултат на:

•

Извършване на дейности по приложение №1

•

Извършване на дейности извън приложение №1, когато операторът или
трето лице е действал виновно и с това е причинил щети върху
защитени видове и природни местообитания;

•

Замърсяване с дифузен характер, когато е възможно да се установи
причинна връзка между дейността на отделен оператор и
непосредствена заплаха за екологични щети или причинените
екологични щети от тази дейност.

Определяне приложимостта на ЗОПОЕЩ
Приложение №4 от Методиката
за класифициране на случаи по закона за
отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети и за
определяне / остойностяване на превантивни /
оздравителни мерки по закона и подзаконовата
нормативна уредба към него

Схема 1:
Определяне приложимостта на ЗОПОЕЩ
Схема 2:
Режим на отговорност по ЗОПОЕЩ
Схема 3:
Определяне приложимостта на ЗОПОЕЩ за
даден случай

1

Схема 4:
Последователност от действията
при прилагане на законодателството
за предотвратяване и отстраняване
на екологични щети

Непосредствена заплаха за екологични щети
• Класифициране на случаи като „непосредствена заплаха“

• Действия при идентифициране на непосредствена заплаха
• Определяне на превантивни мерки

• Остойностяване на превантивни мерки
• Контролни листове

•

Непосредствена заплаха за екологични щети е налице, когато има
достатъчна вероятност за възникването на екологични щети в близко
бъдеще.

•

Оператор, който причини непосредствена заплаха следва незабавно да
предприеме действия в съответствие с глава втора, раздел първи на
ЗОПОЕЩ

•

Схема 5 на приложение №4 от Методиката представя Схема на
действията при идентифициране на непосредствена заплаха

Схема 5:
Схема на действията
при идентифициране на
непосредствена заплаха
по Приложение №4 от Методиката

Примери за класифициране на случаи на непосредствена заплаха
Целта на примерите е да покажат подхода при оценяване наличието на
достатъчна вероятност за възникване на екологични щети в близко
бъдеще.
Пример 1.
Превоз на опасни товари по т.7 от прил. №1 към чл. 3, т.1 ЗОПОЕЩ
Пример 2.
Дейност по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане
на отпадъци по т. 2 от прил. №1 към чл. 3, т.1 ЗОПОЕЩ
Пример 3.
Дейност по работа с ГМО по т. 8 от прил. №1 към чл. 3, т.1 ЗОПОЕЩ

Пример 1. Превоз на опасни товари
Описание на събитието/инцидента
В 03.35 ч. товарен автомобил с брезент, натоварен с 16 средноголеми контейнера
за насипен товар, пълни с метансулфонова киселина (UN 3265) се движи по път №
E85 към Стара Загора, преобръща се на завой и се подпира на насрещния скат.

Забележки

1. В случай на попадане на превозваното вещество в повърхностни/подземни/морски
води и/или почвата и/или природно местообитание, следва да се направи анализ и
оценка дали не е налице екологична щета (вж. т. 6.3.) .
2. Преценява се и риска от експозиция на водача или други хора в резултат
разчистването на пътя след пътно-транспортното произшествие (вж. Приложение №6).

т. 7 от прил. №1 към чл. 3, т. 1 ЗОПОЕЩ

Пример 2. Дейности с отпадъци
Описание на събитието/инцидента
При извършване на товаро-разтоварни работи на площадка за дейности с отпадъци, се
случва инцидент, при който палет се чупи и палетизираният товар се разпилява на
площадката.

Забележки
1. При описанието и анализа на инцидента се отчитат мястото на възникване,
естеството, размера, пространствения и времевия обхват на събитието, отрицателните
въздействия, потенциалните последствия върху природните ресурси и хората.
2. При възникване на инцидента в близост до природно местообитание или води и
почви, следва допълнително да се разгледат възможностите за възникване на
екологична щета в резултат на случая.

т. 2 от прил. №1 към чл. 3, т. 1 ЗОПОЕЩ

Пример 3. Дейност по работа с ГМО
Описание на събитието/инцидента
По време на излет граждани установяват наличие на разпръснати отпадъци в
гората. Мястото е достъпно с превозни средства и пеша, в близост е до малък
поток. След подаден сигнал, компетентният орган извършва проверка и установява,
че сред изхвърлените отпадъци има документи от лаборатория, притежаваща
разрешение за работа с ГМО в контролирани условия (съгласно Директива
2009/41/ЕО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в
контролирани условия и чл.36 (1) от ЗГМО).

Забележки
В този случай следва да се разгледа хипотезата и за нанесена екологична щета.

т. 8 от прил. №1 към чл. 3, т. 1 ЗОПОЕЩ

Информация
Когато непосредствената заплаха за екологични щети продължава да съществува
въпреки предприетите мерки от страна на оператора, той е длъжен незабавно да
информира компетентния орган за заплахата.
Информацията, която операторът подава на компетентния орган, когато
непосредствената заплаха продължава да е налице, следва да съдържа:
1. данни за оператора;
2. мястото, териториалния обхват и вида на екологичните щети, за които
съществува непосредствена заплаха да настъпят;
3. данни от протоколи от извършени анализи и измервания, доказващи
нарушаване на приложимите емисионни норми и ограничения;
4. причините за непосредствената заплаха за екологични щети;
5. предприетите до момента от оператора превантивни мерки;
6. предложения за други превантивни мерки;
7. финансов разчет на разходите за изпълнението им.

Определяне на превантивни мерки
Операторите планират превантивни мерки за отстраняване на причините
за възникване и на непосредствената заплаха.
Превантивните мерки се планират в съответствие с установените възможни
случаи на възникване на непосредствена заплаха.
Възможните случаи на възникване на непосредствена заплаха се
установяват с изготвянето на оценката по чл. 3 от Наредба №1 от
29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в
предвидените случаи от закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за
тяхното изпълнение.

Операторите изготвят собствената оценка преди започване на дейността си
и/или преди въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и инсталации.
Собствената оценка се актуализира при промени в дейностите по
приложение №1 от ЗОПОЕЩ или в резултат на непосредствена заплаха за
екологични щети или случаи на причинени екологични щети
Планираните в оценката превантивни мерки са в зависимост от:
• изменението на количествените и/или качествените параметри на
съоръжения и инсталации, разрешени с акт на компетентния орган
• изменението на физичните параметри на съоръжения и инсталации
• други отклонения от нормалния режим на работа

За всяка от дейностите по приложение № 1 от ЗОПОЕЩ има
специализирано законодателство, което определя рамката за извършване
на дейността.
Превантивните мерки следва да бъдат съобразени с тези специфични
изисквания.
Мерките се определят и в съответствие с идентифицираните пътища и
начини за неблагоприятно въздействие върху природните ресурси, които
са посочени като уязвими при случаи на непосредствена заплаха.

Подходът при определянето на превантивните мерки е следният:
•

описание на работните операции и използваното оборудване

•

идентифициране на щетите, които могат да бъдат нанесени

•

идентифициране на природните ресурси и услуги, които могат да бъдат засегнати

• определяне на възможни случаи, в които има вероятност за инциденти и места, на
които те могат да възникнат
•

планиране на мерки за недопускане на инцидентите

• определяне на действията, с които да се предотвратят щетите върху природните
ресурси и услуги
•
•

формулиране на превантивните мерки

остойностяване на превантивните мерки

Примери за превантивни мерки за случаи на непосредствена заплаха върху
компонент защитени видове и природни местообитания
1. Осигуряване на опаковки и преопаковане на повредени и разсипани товари, за да не
се допусне попадане на опасни вещества в природни местообитания и засягане на
защитени видове;
2. Използване на оборудване или изграждане на съоръжения за ограничаване на
разливи с цел недопускане на емисии в природни местообитания, както и засягане на
защитени видове;
3. Преместване на защитени видове с цел опазване от унищожаване;
4. Отстраняване на замърсителите, които биха оказали отрицателно въздействие върху
защитените видови и природните местообитания на мястото на събитието;
5. Ограничаване на достъпа с цел недопускане разпространението на замърсяването в
по-широк периметър.

Примери за превантивни мерки за случаи на непосредствена заплаха върху
компонент води
1. Отстраняване на повредени и разсипани товари, съдържащи опасни вещества от
повърхностните води, в които са попаднали;
2. Ограничаване на разлив с цел недопускане на емисии в повърхностни, подземни,
вътрешни морски води и териториално море;
3. Използване на наличните в товарния автомобил покривала за покриване на шахти и
др. с цел недопускане превозваните опасни вещества да попаднат във води в случай
на ПТП;
4. Изграждане на предпазна стена за недопускане замърсяване на води в резултат на
пътни инциденти или нерегламентирани дейности с отпадъци;
5. Укрепване на стената на хвостохранилище;
6. Спиране заустването на отпадъчни води
индивидуалните емисионни ограничения.

при

установено

надвишаване

на

Примери за превантивни мерки за случаи на непосредствена заплаха върху
компонент почви
1. Осигуряване на опаковки за повредени и разсипани товари, в които да се поставят
повредени, дефектирали или течащи пакети с опасни товари, или разсипани или
изтекли опасни вещества;
2. Изгребване на замърсените почви с цел недопускане разпространението на
замърсяването в по-широк периметър;
3. Отстраняване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци;
4. Преустановяване работата на инсталации, когато е установено отклонение от
режима на работа.

При определянето на превантивните мерки се цели недопускане дадена
дейност или събитие да доведе до неблагоприятно въздействие в обхвата
на ЗОПОЕЩ.
Мерките са строго обвързани с вида на дейността, оборудването и
инсталациите, както и местоположението на площадките, на които са
разположени.
Определените мерки се остойностяват по препоръчителни цени в
съответствие с предприетата практика при определяне на цените в
строителството.
Приложение №3 на Методиката съдържа списък с източници на
информация за актуални цени.

Превантивни мерки за представените тук примерни случаи
Превоз на опасни товари:

Дейности с отпадъци:

Работа с ГМО:

 максимално бързо
пристигане на екип, който да
събере разлива/разсипа и да
не допусне навлизане на
опасни вещества в
повърхностните води и
почвата;
 изпомпване на съдържимото
от повредените
вместимости;
 при наличие на находище на
защитен вид / природно
местообитание да се
отстранят разсипаните /
разпилените продукти по
начин, който да не доведе до
унищожаване на защитения
вид/природното
местообитание.

 на площадката да бъдат налични в достатъчно
количество и достъпни в случай на разлив
или разсип ръкави, сорбенти, помпи и др.
оборудване за ограничаване на разливи и
разсипи;
 персоналът на площадката да бъде
периодично обучаван съгласно чл. 8, ал.2, т.8
от ЗУО, в това число за работа в случай на
разливи и разсипи;
 изгребване на замърсените почви с цел
недопускане разпространение на
замърсяването в по-широк периметър;
 площадката да бъде проектирана по начин,
който позволява ограничаване навлизането
на опасни вещества и материали в почвите,
повърхностите, подземните (вкл.
минералните) и морските води.

 да се извършва
регулярен контрол за
спазване на условията
за работа в ГМО;
 да се осигури
максимално бързо
ограничаване на
разпространението на
ГМО в околната среда
чрез обучени за целта
екипи.

Контролен лист № 1 от Приложение №5 на Методиката
Процедура по определяне на превантивни мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за
екологични щети, когато операторът е известен
Дейност

Отговорно лице

Срок

Забележка

Изпълнение

Предприемане на
превантивни мерки (чл. 20,
ал. 1 ЗОПОЕЩ)

Операторът, в резултат на чиято
дейност е възникнала
непосредствена заплаха за
екологични щети

Незабавно

Мерките за отстраняване на причините
и непосредствената заплаха се
определят от операторите в
съответствие с установените възможни
случаи на възникването им въз основа
на изготвената оценка по чл. 3, ал.1 от
Наредба №1 от 29.10.2008 г.

ДА  НЕ 

Писмено информиране на
съответния компетентен
орган по чл. 6, т. 2-4 (чл. 20,
ал. 2 ЗОПОЕЩ)

Операторът, в резултат на чиято
дейност е възникнала
непосредствена заплаха за
екологични щети

Незабавно

Операторът информира за заплахата
съответния компетентен орган, когато
въпреки предприетите мерки,
непосредствената заплаха за
екологични щети продължава да
съществува. (чл. 20, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 

Бележки:

Бележки:

Информацията е със съдържание
съгласно чл. 20, ал.3 от ЗОПОЕЩ.
Писмено уведомяване на
директора на съответната
регионална здравна
инспекция (чл. 8, ал. 1, т. 7 и
чл. 25 ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6, т.
2-4

5 дни*

Компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4
изпраща писмено уведомление при
съмнение за очакван риск за човешкото
*Разпоредбата на чл. 25 не конкретизира срока.
здраве в резултат на непосредствената
По подразбиране следва да е от момента, в който се
издава предписанието и/или заповедта по чл. 20, ал. 6 от заплаха за екологични щети, като
ЗОПОЕЩ. В този момент, компетентният орган вече ще посочва информация съгласно чл. 25, т.т.
разполага с информацията по чл. 25, т. 1-4 ЗОПОЕЩ
1-4 от ЗОПОЕЩ

ДА  НЕ 
Бележки:

Проверка на място на
фактите и обстоятелствата,
свързани с
непосредствената заплаха за
екологични щети (чл. 20, ал.
4 ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
ал. 2-4 или оправомощено от
него длъжностно лице

3 дни от
получаване на
информацията
по чл.20, ал.3
от ЗОПОЕЩ

При необходимост изисква от
оператора допълнителна информация
и съставя констативен протокол.

ДА  НЕ 

Издаване на предписание
и/или заповед за прилагане
на превантивни мерки,
различни от посочените в
информацията, представена
от оператора. (чл. 20, ал. 5
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6, т.
2-4

-

Компетентният орган по чл. 6, т. 2-4
може да издаде предписание и/или
заповед, чието съдържание е
определено в чл. 20, ал.6 от ЗОПОЕЩ

ДА  НЕ 

3 дни от
издаването на
заповедта

Заповедта подлежи на обжалване по
реда на
Административнопроцесуалния кодекс
(чл.20, ал. 8 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 

Съобщаване на заповедта на Компетентният орган по чл. 6, т.
оператора (чл. 20, ал. 7
2-4
ЗОПОЕЩ)

Обжалването на заповедта не спира
изпълнението й (чл. 20, ал. 9 ЗОПОЕЩ)

Бележки:

Бележки:

Бележки:

Други важни разпоредби:
Когато операторът не предприеме превантивни мерки по чл. 20, ал. 1 или
ако от него не може да се поиска да покрие разходите съгласно чл. 37, ал. 2,
министърът на околната среда и водите по предложение на компетентен
орган по чл. 6, т. 2 - 4 може да издаде заповед за прилагане на превантивни
мерки, определени по реда на чл. 22 и 23. (чл. 24, ал. 1 ЗОПОЕЩ)
Когато операторът не предприеме превантивни мерки по чл. 20, ал. 6, т. 4
или ако от него не може да се поиска да покрие разходите съгласно чл. 37,
ал. 2, министърът на околната среда и водите определя със заповед
областния управител, отговорен за прилагането на превантивните мерки.
(чл. 24, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

Контролен лист № 2 от Приложение №5 на Методиката
Процедура по определяне на превантивни мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за
екологични щети, когато операторът е неизвестен
Дейност

Отговорно лице

Проверка на място на
Компетентният орган по чл. 6,
фактите и обстоятелствата,
ал. 2-4 или оправомощено от
свързани с
него длъжностно лице
непосредствената заплаха за
екологични щети

Срок

Забележка

Изпълнение

3 дни от
получаване на
информацията

В проверката могат да участват
съответните териториални органи на
изпълнителната власт, на чиято
територия е възникнала щетата, в
съответствие с техните правомощия.
(чл. 21, ал.2 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 

(чл. 21, ал. 1 ЗОПОЕЩ)
Предприемане на
Компетентният орган по чл. 6, т. 2-4 и органите по чл. 21, ал.2
превантивни мерки за
от ЗОПОЕЩ
предотвратяване на
непосредствената заплаха от
екологичните щети
(чл. 21, ал. 3 ЗОПОЕЩ)
Представяне на министъра
на околната среда и водите
на предложение за
прилагане на превантивни
мерки
(чл. 22, ал. 1 ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
ал. 2-4 или оправомощено от
него длъжностно лице

3 дни от
съставянето на
констативния
протокол по
чл. 21, ал.1 от
ЗОПОЕЩ

За проверката се съставя констативен
протокол. (чл. 21, ал. 1 от ЗОПОЕЩ)
Компетентният орган по чл. 6, т. 2-4
може съвместно с органите по чл. 21,
ал.2 от ЗОПОЕЩ да предприеме
превантивни мерки

Съдържанието на предложението е
описано в чл. 22, ал. 2 от ЗОПОЕЩ.

Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

Писмено уведомяване на
директора на съответната
регионална здравна
инспекция

Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4

5 дни*

Компетентният орган по чл. 6, т. 2 – 4
изпраща писмено уведомление при
съмнение за очакван риск за човешкото
здраве в резултат на непосредствената
заплаха за екологични щети, като
посочва информация съгласно чл. 25 от
ЗОПОЕЩ

ДА  НЕ 

Министърът на околната среда
и водите

10 дни от
получаване на
предложение
по чл. 22, ал. 2
от ЗОПОЕЩ

В същия срок заповедта се публикува на
интернет страницата на МОСВ.

ДА  НЕ 

(чл. 8, ал. 1, т. 7 и чл. 25
ЗОПОЕЩ)
Издаване на заповед за
прилагане на превантивни
мерки
(чл. 23, ал. 1 ЗОПОЕЩ)

Заповедта е със съдържание, съгласно
чл. 23, ал. 2 от ЗОПОЕЩ
Заповедта подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл.23, ал. 3
ЗОПОЕЩ)
Обжалването на заповедта не спира
изпълнението й (чл. 23, ал. 4 ЗОПОЕЩ)

*Разпоредбата на чл. 25 не конкретизира срока.
По подразбиране следва да е от момента, в който се
издава предписанието и/или заповедта по чл. 20, ал. 6 от
ЗОПОЕЩ. В този момент, компетентният орган вече ще
разполага с информацията по чл. 25, т. 1-4 ЗОПОЕЩ

Бележки:

Бележки:

Причинени екологични щети
• Класифициране на случай като „причинена екологична щета“
• Определяне на значителни екологични щети

• Действия при установяване на причинена екологична щета
• Определяне на оздравителни мерки

• Остойностяване на оздравителни мерки
• Контролни листове

Класифициране на случай като „причинена екологична щета“

•

На първо място следва да се определи дали в резултат на възникване на
емисиите, събитието или инцидента или в резултат на други действия
има причинена щета (чл. 5 и §6 от ПЗР на ЗОПОЕЩ) и дали причинената
щета представлява екологична щета по чл. 4 от ЗОПОЕЩ.

•

При класифициране на случай като „причинена екологична щета“ се
оценява дали е налице значително отрицателно въздействие върху
природните ресурси и значителен риск за човешкото здраве.

•

За всеки отделен случай се извършва:

- събиране на информация за случая (контекст)
- оценка на последиците от случая (оценка на значимостта на щетата)

Събиране на информация
Събраната информация съдържа данни за:

- оператора/ите, които имат или могат да имат отношение към събитието и
-

съответно към щетата;
инцидента - вида и размера му, в това число мястото, времето и
продължителността на събитието, материалите, инсталациите и съоръженията,
превозните средства и други фактори, имащи отношение към събитието;
предприетите мерки за контрол, улавяне, премахване на замърсителите и
други фактори, с цел ограничаване или предотвратяване на последващи
екологични щети, отрицателни въздействия върху човешкото здраве и
последващо засягане на услуги от природните ресурси;
засегнатите и/или увредените ресурси;
наличието на връзка между събитието и щетите;
вероятността щетите да са значителни.

Анализ
Анализът на последиците от случая включва:

• доколко засегнатите природни ресурси ще се възстановят до базисното състояние
или до равностойно такова;
• дали първичното отстраняване ще доведе до възстановяване на засегнатите
ресурси;
•

ще бъде ли необходимо допълнително отстраняване;

• приложимо ли е компенсаторно отстраняване за възстановяване на междинните
загуби на природни ресурси и/или услуги от тях.

Количественото изразяване на щетата обхваща най-малко:

• определяне на зоната на въздействие и на засегнатите природни ресурси
услуги като място и време;
•

оценяване на загубата на природни ресурси спрямо базисното състояние.

Оценка на значимостта на щетите
 За щети върху защитени видове и природни местообитания – съгласно
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от ЗОПОЕЩ;
 За щети върху води – определя се отрицателното въздействие върху
водите въз основа на данни за състоянието им преди възникване на
щетата;
 За щети върху почви – определя се риска за човешкото здраве в резултат
на замърсяването.
Установяването на причинно-следствена връзка между събитието
и щетата се отнася до всички случаи на причиняване на щети на
природните ресурси.
Резултатите от събраната информация и направената оценка
се използват при класифициране на даден случай като
„причинена екологична щета“.

Критерии за класифициране като „причинена екологична щета“
 Да са засегнати защитени видове и природни местообитания, води и
почви и да е налице значително отрицателно въздействие
 Да е налице измерима значителна отрицателна промяна в състоянието
на природен ресурс или засягане на услуга от природен ресурс
 Отрицателната промяна в състоянието да е настъпила в резултат на
пряко или непряко въздействие или бездействие
 Емисиите, събитието или инцидента, причинили отрицателната промяна
да не попадат в изредените в чл. 5 и §6 от ПЗР на ЗОПОЕЩ случаи
 В случаите на замърсяване с дифузен характер от изпускането на
вещество в атмосферата от дифузен източник да е установена причинноследствена връзка между емисията/дейността на оператора и
причинените щети

т. 6.3. от Методиката

Примери
Емисии, събития или инциденти, при които могат да бъдат причинени
екологични щети:
• авария в тръбопровод или повреда в пречиствателно съоръжение, водеща до
емисии на вещества в околната среда;
•
•

пътно-транспортно произшествие при превоз на опасни товари или отпадъци;

пробив в резервоар, в който се съхранява опасно химично вещество или смес;

• бягство на животни или проникването на диви форми, насекоми и гризачи в
помещение за работа с ГМО при контролирани условия;
•

нарушаване целостта на хвостохранилище с наличие на цианид;

• неразрешена употреба на продукт за растителна защита или употреба или
разлив/разсип на неразрешен продукт за растителна защита, предвиден за обезвреждане;
• пробиване на опаковки, в които се транспортират опасни химични вещества при
товаро-разтоварни дейности

Щети върху защитени видове и природни местообитания







Директно унищожаване и увреждане на защитени видове и природни
местообитания
Преследване и убиване на защитени видове
Емисии на вещества и смеси, организми и микроорганизми в резултат на
човешка дейност
Значително и непреднамерено освобождаване на ГМО
Употреба на биоцид без издадено разрешение
Пускане на пазара на биоцид (съгласно чл. 18, ал. 3 на ЗЗВВХВС)

Списък на дейности, в резултат на които могат да бъдат нанесени щети върху защитени видове и природни
местообитания могат да бъдат намерени на страницата на Европейския тематичен център по биологично
разнообразие (EIONET) на адрес https://bd.eionet.europa.eu/schemas/natureDirectives/Threats_tes.xml, като следва да
се отчитат разпоредбите на чл. 3, т. 1 и 2 от ЗОПОЕЩ.

Значимост на щетите върху защитени видове и природни местообитания
Съгласно Прил. №4 от ЗОПОЕЩ оценката се прави спрямо:
Консервационния статус към момента на нанасяне на щетите

Услугите, предлагани чрез ползите, които произвеждат
Капацитета за естествено възстановяване

Когато състоянието на видове и местообитания е било оценявано по
определена методика, същата следва да се приложи и след настъпването
на щетата, с цел да се осигури съпоставимост на резултатите.



Щети върху води






и др.

Емисии на вещества и смеси, организми и микроорганизми в резултат на
човешка дейност, които причиняват отрицателно въздействие върху
състоянието на повърхностните и подземните води, както и на околната среда в
морските води
Водовземане и ползване на водните обекти, което представлява въздействие
върху състоянието на водите и допринася за влошаването на състоянието им
Възпрепятстване на естественото оттичане на водите
Заустване на отпадъчни води във водни обекти в нарушение на емисионните
норми
Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и материали, включително
опаковки с остатъци от пестициди и други опасни вещества и смеси

Значително отрицателно въздействие върху води
I.

Прави се сравнение между състоянието на повърхностните и
подземните води и околната среда в морските води преди
настъпване на щетата и след това

II. Преценява се доколко отрицателната промяна ще бъде
продължителна във времето
III. Преценява се дали ще засегне голям географски район
Данни за състоянието на водите има в интернет на страниците на МОСВ,
на четирите басейнови дирекции и базите данни, поддържани от ИАОС
(вж. Приложение №1 на Методиката).

Щети върху почви









Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и материали
Разливи и разсипи при превоз на опасни товари и други дейности
Неразрешена употреба на опасни химични вещества и смеси
Разрушаване на сгради без предварително отстраняване на опасните
компоненти от тях (например химикали, оборудване, съдържащо опасни
вещества, в т.ч. уплътнения съдържащи ПХБ, остатъци в тръбопроводи и
резервоари и др.)
Нерегламентирано обезвреждане, включително съхраняване преди
обезвреждане на опасни отпадъци, в това число отпадъци, съдържащи
ПХБ, което може да доведе до замърсяване на почвите
Изпускане на газови емисии във въздуха, в случаите, когато водят до
отлагане на опасни вещества върху почвата

Значителен риск при щети върху почвите
Екологични щети върху почвите са щетите, които създават значителен
риск за човешкото здраве като резултат от замърсяване чрез пряко или
непряко въвеждане на вещества и смеси, организми или
микроорганизми във, върху или под почвата.
Рисковете за човешкото здраве следва да се идентифицират и оценяват
въз основа на информация за:
•
•
•
•

вид и свойства на замърсителите
начин на въвеждане
териториален обхват на замърсяването
близост до населени места / засегнато
население

•
•
•
•

достъп до мястото на замърсяване
продължителност на въздействието
метеорологична обстановка
и др.

Оценява се тежестта на въздействието и вероятността
от възникването му (вж. Приложение №6 на Методиката).

Определяне на оздравителни мерки
Основната цел на законодателството за екологичната отговорност е пълното
отстраняване на щетите, причинени на природните ресурси и техните услуги, и
връщането им в изходното състояние, което би било налице, ако не са настъпвали щети.
Условията на изходното състояние се определят като се използват:

- съществуващите данни за природния ресурс и увреденото място
- данни за сходни места, които да бъдат проучени (референтни места)
- моделиране на ресурсите и услугите

При настъпване на екологични щети операторът е длъжен да предприеме всички
приложими мерки за контрол, улавяне, премахване на замърсителите и/или други
фактори, причинили екологичните щети и да предприеме необходимите оздравителни
мерки (чл.26, ал.1 , т.2 от ЗОПОЕЩ) в съответствие с целите и критериите по Прил. №4
на ЗОПОЕЩ (също вж. Приложение №2 към чл. 8 на Наредба №1 от 29.10.2008 г.)

Отстраняване на щети върху води или защитени видове и природни
местообитания
1

Първично отстраняване – привеждане до базисното състояние
Възможни първични мерки:
 „естествено възстановяване“: включва премахване на факторите
или вредното въздействие, за да се улесни възстановяването на
ресурсите по естествен път - управляван процес, като най-малко
трябва да се осигури мониторинг на компонентите на околната среда
 възстановяване или повторно въвеждане на унищожени видове
 засяване, засаждане или презасаждане на растителност
 въвеждане на ограничения за достъп и др.

2

Допълнително отстраняване – допълнителни мерки се предприемат в
случаите, в които първичното отстраняване не осигурява пълно
възвръщане на засегнатите ресурси до базисното състояние.

Мерките могат да се изпълняват:
 на засегнатия обект или
 на алтернативен обект, който да е географски свързан с първия
Предприемат се и когато не е възможно или не е желателно
възстановяването на ресурсите в първоначалното им състояние или
това не е възможно в разумен срок.

3

Компенсаторно отстраняване – мерки за компенсиране на междинните
загуби, когато възстановяването на засегнатите ресурси до базисното
състояние отнема време.

Мерките могат да се изпълняват:
 на засегнатия обект
 на алтернативен обект
Колкото е по-дълъг периодът от време преди достигането на базисното
състояние, толкова по-голямо е количеството на компенсаторните
оздравителни мерки, които се предприемат (при равни други условия).

Отстраняване на щети върху почвата
В случай на възникване на щети върху почвата, оздравителните мерки трябва да
осигурят на първо място, че съответните замърсители са отстранени,
контролирани, ограничени или намалени, така че почвата (като се вземе предвид
нейното предназначение), вече не оказва риск за човешкото здраве.
Мерките за въздействие върху площи с доказано замърсена почва включват:

 мерки за възстановяване
 ограничителни мерки
 защитни мерки
 мерки за обезопасяване

Оценката за замърсяването на почвите и за наличието на риск се
извършват по реда на Наредбата за инвентаризацията и проучванията на
площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и
поддържането на реализираните възстановителни мероприятия (обн. ДВ
бр. 15/2007 г.).
вж. Приложение №4, т.2 от ЗОПОЕЩ
също Приложение №2 Списък с документи и стандарти, използвани при
класифициране на случаи по ЗОПОЕЩ и Приложение № 6 Насоки за
определяне на риска от Методиката

Планиране на оздравителни мерки
 Предварителна оценка – основни действия, налична информация,
алтернативи и пр.
 Разработване на график – ключови стъпки, взаимовръзки между
дейностите и пр.
 Идентифициране на необходимите ресурси – в зависимост от
мащаба на щетите и възможните мерки за отстраняването им
 Идентифициране на нуждата от информация – какъв вид данни
ще са необходими, модели и софтуер и пр.
 Осигуряване участието на заинтересованите страни –
координиране на приноса, комуникации и пр.
вж. т. 7.3 и т. 7.4 от Методиката

Дейности по отстраняване на екологични щети и свързани разходи
 Премахване на факторите или вредното въздействие (например
химикали или физически замърсители) - строително-монтажни дейности
като например изграждане на временни или постоянни преградни диги;
 Изграждане на система за мониторинг - разходи за оборудване;
 Премахване и/или третиране на замърсители - закупуване на реагенти и
смеси, които могат да се употребяват еднократно или за по-дълъг период
от време;
 Възстановяване или повторно въвеждане на унищожени видове закупуване или отглеждане на популация от тези видове;
 Засяване, засаждане или пресаждане на растителност - закупуване на
семена, резници, фиданки и торове, организиране на напоителни
мероприятия - инвестиционни разходи и разходи за труд;

 Инженерни работи за осигуряване на местообитания (например рифове
и вихри в реките) - разходи за строително-монтажни дейности;
 Премахване на стеснени участъци като непроходими преливници и
водостоци) - разходи за строително-монтажни дейности;
 Използване на съоръжения за осигуряване преминаването на риби - „
разходи за строително-монтажни дейности;
 Осигуряване на екип от експерти за управление и поддържане на
обектите, в които се прилагат оздравителни мерки - разходи за висококвалифициран труд;
 Въвеждане на ограничения за достъп – разходи за ниско-квалифициран
труд;
 Изработване на експертизи, консултации и експертни оценки - разходи
за високо-квалифициран труд;
 Извършване на мониторинг – разходи за труд и/или външни услуги.

Остойностяване на оздравителни мерки
 Материали и труд – количество и единична цена
 Закупуване или наемане на машини и оборудване – количество и
единична цена, брой машиносмени
 Транспортни разходи във връзка с причинените щети – разходи за
наем или горива и материали и труд, ако се ползва собствен транспорт
 Третиране на отстраненото замърсяване – съгласно актуални оферти
 Изработване на експертизи, консултации и експертни оценки –
необходимо време и часова ставка за положен труд на експерта.
вж. Приложение №3 и Приложение №7 от Методиката

Оператор
установява настъпването на екологични щети
незабавно информира КО по чл. 6, т.т. 2-4
ЗОПОЕЩ
предприема всички приложими мерки за контрол,
улавяне, премахване на замърсителите и други
фактори, с цел ограничаване или
предотвратяване на последващи екологични
щети

Схема на действията при
установяване на причинена
екологична щета,
в случаите, когато
операторът е известен
по Приложение №4
от Методиката

ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Схема 6:

предлага на КО по чл. 6, т.т. 2-4 ЗОПОЕЩ
оздравителни мерки, съобразно Приложение №4
ЗОПОЕЩ, заедно с финансов разчет, в срок до 10
дни след причиняване на щетата

изпълнява предписани от компетентния орган
мерки за премахване на факторите, причинили
екологичните щети и при поискване предоставя
доп. информация в срок до 10 дни
участва в консултации за обсъждане и избор на
оздравителните мерки

обезпечава размера на разходите за
оздравителни мерки съгласно заповедта на
компетентния орган
изпълнява оздравителните мерки съгласно
заповедта на компетентния орган

Компетентен орган
по чл. 6, т. 2-4
получава информация за настъпила
екологична щета и в срок до 3 дни извършва
проверка и съставя констативен протокол
при необходимост дава задължително
предписание за вземане на мерки за контрол,
улавяне и премахване на замърсителите
и/или други фактори, причинили екологичните
щети
при необходимост изисква доп. информация
може да изисква съдействие от други органи
на изп. власт при определяне на
оздравителните мерки
изготвя проект на заповед за определяне на
оздравителни мерки и уведомява областния
управител за това
обявява го на интернет страницата си с
покана за представяне на становища в срок
до 14 дни
провежда консултации с оператора за
мерките и разходите за прилагането им
издава заповед за прилагане на
оздравителни мерки в срок от 7 дни след
изтичане на 14-дневния срок за препоръки
връчва заповедта на оператора и я обявава
на страницата си в 3-дневен срок
при необходимост налага принудителни
административни мерки

Областни управители
участват в проверки
получават писмено
уведомление за проекта на
заповед и я обявава на видно
място
уведомяват кмета на общината,
на чиято територия са
причинени екологични щети за
пректа на заповед на
компетентния орган, който я
публикува на интернет
страницата на общината
когато операторът не
предприеме предписаните
оздравителни мерки,
министърът на околната среда
и водите определя областния
управител, отговорен за
изпълнението на
оздравителните мерки
изпълнява оздравителните
мерки, когато операторът не
успее да изпълни
задълженията си
съдейства на компетентните
органи при налагане на
принудителни административни
мерки

Компетентният орган постановява мерките за отстраняване на екологичната щета въз основа на предложените от оператора мерки, преценка на възникналата конкретна
ситуация след настъпване на щетите, постъпилите препоръки и становища от обществеността и/или мерките, включени в примерния списък на оздравителните мерки.

При фактическа сложност за определяне на оздравителните мерки, когато
операторът е известен:
В 14-дневен срок след получаване на предложението на оператора, компетентният орган
му възлага изготвянето на доклад за оздравителни мерки, като определя срок от 6 месеца
•
Докладът съдържа:
− вид, териториален обхват и причини за настъпването на екологичните щети;
− описание на базисното състояние и на състоянието след възникване на екологичната
щета на природните ресурси и на ползите и услугите от природните ресурси;
− оценка на причиненото и/или очакваното отрицателно въздействие на екологичните
щети върху природните ресурси и човешкото здраве и използваните методики за
тази оценка;
− описание на предлаганите оздравителни мерки и възможните алтернативи;
− мотиви за избора на предлаганите мерки и срокове за изпълнението им;
− финансов разчет на разходите за изпълнението им;
− описание на очакваните трудности при изпълнението на мерките
− органите на изпълнителната власт, както и другите органи и организации, които
събират и разполагат с информация за околната среда (съгл. чл. 21 от ЗООС),
предоставят същата на оператора

•

•

•

•

•

Органите на изпълнителната власт и лицата по чл. 21 от ЗООС, които разполагат с
информация, необходима за изготвянето на доклада, са длъжни да я предоставят на
оператора.
В 14-дневен срок след получаване доклада на оператора, съответният компетентен орган
прави оценка на пълнотата му и ако няма констатирани пропуски, определя с проект на
заповед оздравителните мерки, които операторът да изпълни. При необходимост от
допълване на доклада се определя 30-дневен срок за това.
Компетентният орган обявява проекта на заповед на интернет-страницата си и на видно
място в административната си сграда, заедно с покана към обществеността за представяне
на препоръки и становища в 14-дневен срок и уведомява писмено съответния областен
управител, който съответно уведомява писмено кмета на общината, на територията на
която са причинени екологични щети.
Заповедта за прилагане на оздравителни мерки се издава от съответния компетентен орган
до 30 дни след изтичане на 14-дневния срок за представяне на препоръки и становища.
При подготовката заповедта се провеждат и консултации с оператора и се вземат предвид
получените в срок законосъобразни предложения.
В срок до 3 дни след издаването й, заповедта се връчва на оператора и се публикува на
страницата на компетентния орган в интернет.

Контролен лист № 3 от Приложение №5 на Методиката
Процедура по определяне на оздравителни мерки при настъпване на екологични щети, когато
операторът е известен
Дейност

Отговорно лице

Срок

Забележка

Изпълнение

Писмено информиране на
съответния компетентен
орган по чл. 6, т. 2-4 за
причинени екологични
щети (чл. 26, ал. 1 ЗОПОЕЩ)

Операторът, в резултат на
чиято дейност са причинени
екологични щети

Незабавно

Информацията е със съдържание
съгласно чл. 26, ал.2 от ЗОПОЕЩ.

ДА  НЕ 

Предприемане на мерки за
контрол, улавяне,
премахване на
замърсителите и/или други
фактори, причинили
екологичните щети (чл. 26,
ал. 1, т. 1 ЗОПОЕЩ)
Предприемане на
необходимите оздравителни
мерки, одобрени по реда
на чл. 29 или 32 от ЗОПОЕЩ
(чл. 26, ал. 1, т. 2 ЗОПОЕЩ)

Операторът, в резултат на
чиято дейност са причинени
екологични щети

Незабавно

Мерките са с цел ограничаване или
предотвратяване на последващи
екологични щети, отрицателни
въздействия върху човешкото здраве и
последващо засягане на услуги от
природните ресурси.

ДА  НЕ 

Операторът, в резултат на
чиято дейност са причинени
екологични щети

Незабавно

Мерките са определени в съответствие с
целите и критериите съгласно
приложение № 4 от ЗОПОЕЩ.

ДА  НЕ 

Бележки:

Бележки:

Бележки:

Писмено уведомяване на
директора на съответната
регионална здравна
инспекция с цел оценка на
риска за човешкото здраве.
(чл. 8, ал.1, т. 7 ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4

Предложение до
компетентния орган по чл.
6, т. 2-4 относно
необходимите
оздравителни мерки и
финансов разчет на
разходите за изпълнението
им (чл. 26, ал. 3 ЗОПОЕЩ)

Операторът, в резултат на
чиято дейност са причинени
екологични щети

ДА  НЕ 
Бележки:

10 дни от
причиняването
на щетите

Оздравителните мерки се определят в
съответствие с целите и критериите,
съгласно приложение № 4 от ЗОПОЕЩ

ДА  НЕ 
Бележки:

При случаи без фактическа сложност
Дейност

Отговорно лице

Срок

Забележка

Изпълнение

Проверка на място на
фактите и обстоятелствата,
свързани с причинените
екологични щети

Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4 или оправомощено от
него длъжностно лице

3 дни от
получаване на
информацията
по чл.26, ал. 2
от ЗОПОЕЩ

Съставя се констативен протокол.

ДА  НЕ 

Компетентният орган по чл. 6,
Даване на задължителни
предписания и изискване на т. 2-4
допълнителна информация.

При
необходимост

Компетентният орган по чл. 6, т. 2-4
може да даде при необходимост
предписание с цел ограничаване или
предотвратяване на последващи
екологични щети, отрицателни
въздействия върху човешкото здраве и
последващо засягане на услуги от
природните ресурси. (чл. 27, ал. 2 и чл.
28, ал. 1 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 

(чл. 27, ал. 1 ЗОПОЕЩ)

(чл. 27, ал. 2 и чл. 28, ал. 1
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6, т. 2-4
може да изисква съдействие и от
другите централни и териториални
органи на изпълнителната власт при
определяне на оздравителните мерки.
(чл. 28, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

Бележки:

Бележки:

Представяне на изискана
допълнителна информация
(чл. 28, ал. 1 ЗОПОЕЩ)

Операторът, в резултат на
чиято дейност са причинени
екологични щети

Проект на заповед за
определяне на
оздравителните мерки,
които операторът е длъжен
да осъществи (чл. 29, ал. 1
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4 или оправомощено от
него длъжностно лице

Обявяване на проекта на
заповед (чл. 29, ал. 2
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4

10 дни

Преди определяне на оздравителни
мерки компетентният орган може да
извършва проверка на място и да дава
задължителни предписания, както и да
изисква допълнителна информация,
която операторът представя в срок 10
дни. (чл. 28 ЗОПОЕЩ)
Компетентният орган по чл. 6, т. 2-4
30 дни от
получаване на уведомява писмено за проекта на
предложението заповед по ал. 1 областния управител на
по чл. 26, ал. 3
областта, на чиято територия са
от ЗОПОЕЩ
причинени екологичните щети
(чл. 29, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 

3 дни от
съставянето му

ДА  НЕ 

Проектът на заповед се обявява на
интернет страницата на компетентния
орган, като обявата съдържа покана към
обществеността да представи своите
препоръки и становища.

Проектът на заповед се поставя на
видно място в административната
сграда на компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4. (чл. 29, ал. 2 ЗОПОЕЩ)
В разпоредбата Кметът на общината публикува проекта
не се посочва
на заповед на интернет страницата на
изричен срок. * общината.

Писмено уведомяване за
Областният управител
проекта на заповед на кмета
на общината, на чиято
територия са причинени
* Би следвало действието да се извърши „своевременно“/
“във възможно най-кратък срок“, с цел спазване на
екологични щети (чл. 29, ал.
срока от 14 дни от публикуване на проекта на
3 ЗОПОЕЩ)
заповед за становища на обществеността

Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

Представяне на препоръки
и становища (чл. 29, ал. 4
ЗОПОЕЩ)

Обществеността

Провеждане на консултации Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4
с оператора (чл. 29, ал. 5
ЗОПОЕЩ)

14 дни от
публикуването
на проекта на
заповед.

В рамките на
срока за
подготовката
на проекта на
заповед

Издаване на заповед за
прилагане на оздравителни
мерки (чл. 29, ал. 6
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4 или оправомощено от
него длъжностно лице

7 дни от
изтичането на
срока по чл. 29,
ал. 4 от
ЗОПОЕЩ

Връчване на заповедта на
оператора (чл. 29, ал. 8
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4

3 дни от
издаването на
заповедта

ДА  НЕ 
Бележки:

При подготовката на заповедта за
прилагане на оздравителни мерки
компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4
насрочва и провежда консултации с
оператора за обсъждане и избор на
оздравителните мерки и разходите за
прилагането им, като взема под
внимание и получените
законосъобразни предложения.
Съдържанието на заповедта е посочено
в чл. 29, ал. 7 от ЗОПОЕЩ.

ДА  НЕ 

Едновременно с връчването й,
заповедта се публикува на интернет
страницата на компетентния орган.

ДА  НЕ 

Заповедта подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл.29, ал. 9
ЗОПОЕЩ)

Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

Бележки:

При фактическа сложност и/или необходимост от допълнителни анализи
Дейност

Отговорно лице

Срок

Забележка

Изпълнение

Възлагане на оператора да
изготви доклад за
оздравителни мерки (чл. 30,
ал. 1 ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
ал. 2-4 или оправомощено от
него длъжностно лице

14 дни от
получаване на
предложението
на оператора
по чл.26, ал. 3
от ЗОПОЕЩ

ДА  НЕ 

Изготвяне на доклад за
оздравителни мерки (чл. 30,
ал.1от ЗОПОЕЩ)

Операторът, в резултат на
чиято дейност са причинени
екологични щети

6 месеца

При фактическа сложност за определяне
на оздравителни мерки и/или при
необходимост от допълнителни анализи
компетентният орган по чл.6, т. 2-4 или
оправомощено от него длъжностно
лице в срок 14 дни от получаване на
приложението по чл. 26, ал. 3 определя
срок 6 месеца, в който операторът
изготвя доклад за оздравителни мерки и
го представя на органа. (чл. 30, ал. 1
ЗОПОЕЩ)
Докладът е със съдържание, в
съответствие с чл. 30, ал. 2 ЗОПОЕЩ.
Докладът се представя на органа по чл.
6, т. 2-4.
Операторът осигурява необходимата
информация за изготвяне на доклада.
(чл. 30, ал. 3 ЗОПОЕЩ)

Органите на изпълнителната власт, както
и лицата по чл. 21 от ЗООС, които
разполагат с необходимата информация
за изготвянето на доклада са длъжни да
я предоставят на оператора по реда на
глава втора от ЗООС. (чл. 30, ал. 4
ЗОПОЕЩ)

Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

Оценка на пълнотата на доклада
и изготвяне на проект на
заповед за оздравителните
мерки (чл. 31, ал.1 ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6, ал.
2-4 или оправомощено от него
длъжностно лице

14 дни от
получаването на
доклада по чл. 30
от ЗОПОЕЩ

Допълване на доклада (чл. 31,
ал. 2 ЗОПОЕЩ)

Операторът, в резултат на чиято
дейност са причинени екологични
щети

30 дни

Обявяване на проекта на
заповед (чл. 31, ал. 3 ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6, т. 2-4

3 дни от изтичане
на срока по чл.
31, ал. 1 или 2 от
ЗОПОЕЩ

ДА  НЕ 
Бележки:

При констатирани пропуски органът по чл. 31,
ал. 1 на ЗОПОЕЩ връща на оператора
доклада за допълване в срок 30 дни. (чл. 31,
ал.2 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 

Компетентният орган по чл. 6, т. 2-4
уведомява писмено за проекта на заповед по
ал. 1 областния управител на областта, на
чиято територия са причинени екологичните
щети.

ДА  НЕ 

Бележки:

Бележки:

Проектът на заповед се обявява на интернет
страницата на компетентния орган, като
обявата съдържа покана към обществеността
да представи своите препоръки и становища.

Писмено уведомяване за
проекта на заповед на кмета на
общината, на чиято територия
са причинени екологични щети
(чл. 31, ал. 4 ЗОПОЕЩ)

Областният управител

В разпоредбата
не се посочва
изричен срок.

Проектът на заповед се поставя на видно
място в административната сграда на
компетентният орган по чл. 6, т. 2-4.
Кметът на общината публикува проекта на
заповед на интернет страницата на общината.

* Би следвало действието да се извърши „своевременно“/
“във възможно най-кратък срок“, с цел спазване на
срока от 14 дни от публикуване на проекта на
заповед за становища на обществеността

ДА  НЕ 
Бележки:

Представяне на препоръки
и становища (чл. 31, ал. 5
ЗОПОЕЩ)

Обществеността

В срок 14 дни
от
публикуването
на проекта на
заповед.

Провеждане на консултации Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4 или оправомощено от
с оператора (чл. 32, ал. 1
него длъжностно лице
ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 
Бележки:

При подготовката на заповедта за
прилагане на оздравителни мерки
компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4
насрочва и провежда консултации с
оператора за обсъждане и избор на
оздравителните мерки и разходите за
прилагането им, като взема под
внимание и получените
законосъобразни предложения по чл.
31, ал. 5 на ЗОПОЕЩ.

Издаване на заповед за
прилагане на оздравителни
мерки (чл. 32, ал. 2
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
ал. 2-4 или оправомощено от
него длъжностно лице

30 дни от
изтичането на
14-дневния
срок по чл. 31,
ал. 3 от
ЗОПОЕЩ

Връчване на заповедта на
оператора (чл. 32, ал. 3
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по чл. 6,
т. 2-4

3 дни от
издаването на
заповедта

(чл. 32, ал. 1 ЗОПОЕЩ)
Съдържанието на заповедта е посочено
в чл. 29, ал. 7 от ЗОПОЕЩ.

Едновременно с връчването й,
заповедта се публикува на интернет
страницата на компетентния орган.

Заповедта подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 32, ал. 4
ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 
Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

Оператор

операторът се смята за неизвестен
до установяването му с
констативен протокол от
компетентния орган по чл. 6, т.2-4

Схема на действие при
установяване на причинена
екологична щета,
в случаите, когато
операторът е неизвестен
по Приложение №4
от Методиката

ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Схема 7:

в 14-дневен срок след
установяване на оператора съгл.
чл. 36 от ЗОПОЕЩ, министърът на
околната среда издава заповед за
прилагане на оздравителни мерки,
вкл. последователност при
предприемането им в случаите на
причинени няколко екологични
щети
изпълнява оздравителните мерки
съгласно заповедта на
компетентния орган, освен ако не е
установен след като мерките са
изпълнени

възстановява разходите за
изпълнение на оздравителните
мерки, като внася сумите по
бюджета на органа на
изпълнителната власт, който ги е
извършил

Компетентен орган по чл. 6, т. 2-4

Областни управители

• може да предприеме незабавни мерки

може да предприеме незабавни
мерки

• извършва проверка и съставя протокол в срок
от 3 дни

участват в проверки

• изготвя предложение до министъра на
околната среда и водите за одобряване на
оздравителни мерки в срок от 3 дни след
съставянето на протокола от проверката
• министърът на околната среда и водите в срок
от 30 дни изготвя проект на заповед за
определяне на оздравителни мерки и
уведомява писмено областния управител
• обявява проекта на заповед на интернет
страницата си с покана за представяне на
становища със срок 14 дни
• до 7 дни след изтичане на срока за становища
и предложения, министърът на околната среда
издава заповед за прилагане на оздравителни
мерки, като отчита и постъпилите
законосъобразни препоръки и становища
• заповедта посочва и областния управител,
отговорен за изпълнението на оздравителните
мерки
• до 14 дни след установяване на оператора,
министърът на околната среда издава заповед
за прилагане на оздравителни мерки, като
отчита и постъпилите законосъобразни
препоръки и становища
• заповедта се връчва до 7 дни след издаването
й и се публикува на интернет страницата на
МОСВ

уведомяват писмено кмета на
общината, на чиято територия са
причинени екологични щети за
проекта на заповед на
компетентния орган
изпълняват оздравителните мерки,
когато операторът е неизвестен или
не успее да изпълни задълженията
си в изпълнение на заповедта на
министъра на околната среда и
водите
възстановява си изразходваните
средства за оздравителните мерки,
освен в случаите, когато прецени,
че разходите по възстановяването
ще бъдат по-големи от сумата,
която ще бъде възстановена

съдейства на компетентните органи
при налагане на принудителни
административни мерки

При фактическа сложност за определяне на оздравителните мерки, когато
операторът е неизвестен
 В 14-дневен срок след получаване на предложението на компетентния орган по чл. 6,
т.2-4, министърът на околната среда и водите открива процедура по възлагане
изготвянето на доклад за оздравителни мерки по реда на Закона за обществените
поръчки

 Изготвянето на доклада се възлага на експерти със съответната компетентност и които
отговарят на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗОПОЕЩ
 Органите на изпълнителната власт и лицата по чл. 21 от ЗООС, които разполагат с
информация, необходима за изготвянето на доклада, са длъжни да я предоставят на
министъра на околната среда и водите по служебен път

 В 14-дневен срок след получаване доклада министърът на околната среда и водите
прави оценка на пълнотата му и ако няма констатирани пропуски, определя с проект на
заповед оздравителните мерки, които да бъдат приложени. При необходимост от
допълване на доклада се определя 30-дневен срок за това

При фактическа сложност за определяне на оздравителните мерки, когато
операторът е неизвестен
 В срок от 3 дни след това, министърът на околната среда и водите уведомява писмено
съответния областен управител за проекта на заповед, който съответно уведомява
писмено кмета на общината, на територията на която са причинени екологични щети.
 Проектът на заповед се публикува на интернет-страницата на МОСВ с покана към
обществеността да представи препоръки и становища в срок от 14 дни

 Заповедта за прилагане на оздравителни мерки се издава от министъра на околната
среда и водите до 30 дни след изтичане на 14-дневния срок за представяне на
препоръки и становища. При подготовката на заповедта се провеждат и консултации с
оператора и се вземат предвид получените в срок законосъобразни предложения.

 В срок до 3 дни след издаването й, заповедта се връчва на оператора и се публикува на
страницата на компетентния орган в интернет.

Контролен лист № 4 от Приложение №5 на Методиката
Процедура по определяне на оздравителни мерки при настъпване на екологични щети, когато
операторът е известен
Дейност

Отговорно лице

Срок

Забележка

Изпълнение

Предприемане на мерки по чл. 26, ал. 1,
т. 1 ЗОПОЕЩ за контрол, улавяне,
премахване на замърсителите и/или
други фактори, причинили
екологичните щети (чл. 33, ал. 1, т.1
ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по
чл. 6, т. 2-4 и чл. 12 или
оправомощено от него
лице в съответствие с
правомощията им

Незабавно

Мерките са с цел ограничаване или
предотвратяване на последващи
екологични щети, отрицателни
въздействия върху човешкото здраве и
последващо засягане на услуги от
природните ресурси.

ДА  НЕ 

Проверка на място на фактите и
обстоятелствата, свързани с
причинените екологични щети (чл. 33,
ал. 1, т. 2 ЗОПОЕЩ)

Компетентният орган по
чл. 6, ал. 2-4 и чл. 12 или
оправомощено от него
длъжностно лице

3 дни от получаване
на информацията за
настъпили
екологични щети

В проверката участват и териториални
органи на изпълнителната власт в
съответствие с техните правомощия. (чл.
33, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 

Бележки:

Бележки:

За проверката се съставя се констативен
протокол. (чл. 33, ал. 3 ЗОПОЕЩ)
Компетентният орган по
Изготвяне на предложение до
чл. 6, ал. 2-4
министъра на околната среда и водите
за одобряване на необходимите
оздравителни мерки (чл. 33, ал. 4 и ал. 5
ЗОПОЕЩ)

3 дни от съставянето Предложението е в съответствие с
на протокола
целите и критериите на приложение №4
на ЗОПОЕЩ и със съдържание съгласно
чл. 33, ал. 5 от ЗОПОЕЩ.

ДА  НЕ 
Бележки:

При случаи без фактическа сложност
Дейност

Отговорно лице

Срок

Забележка

Изпълнение

Проект на заповед за определяне
на оздравителните мерки (чл. 33,
ал. 6 ЗОПОЕЩ)

Министърът на околната
среда и водите или
оправомощено от него
длъжностно лице

30 дни от получаване на
предложението по чл. 33,
ал. 5 от ЗОПОЕЩ

ДА  НЕ 

Обявяване на проекта на заповед
(чл. 33, ал. 7 ЗОПОЕЩ)

Министърът на околната
среда и водите

В срок 3 дни от съставянето Проектът на заповед се обявява на
му
интернет страницата на МОСВ, като
обявата съдържа покана към
обществеността да представи своите
препоръки и становища.

ДА  НЕ 

Бележки:

Бележки:

Министърът на околната среда и водите
поставя на видно място в
административната си сграда проекта на
заповед.
Писмено уведомяване за проекта
на заповед на областния
управител, на чиято територия са
причинени екологични щети (чл.
33, ал. 7 ЗОПОЕЩ)

Министърът на околната
среда и водите

В срок 3 дни от съставянето
му

(чл. 33, ал. 7 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 
Бележки:

Писмено уведомяване за проекта
на заповед на кмета на общината,
на чиято територия са причинени
екологични щети (чл. 33, ал. 8
ЗОПОЕЩ)

Областният управител

В разпоредбата не се
посочва изричен срок,
следователно е „във
възможно най-кратък
срок“.

ДА  НЕ 

Представяне на препоръки и
становища (чл. 33, ал. 9 ЗОПОЕЩ)

Обществеността

14 дни от публикуването на
проекта на заповед.

ДА  НЕ 

Издаване на заповед за прилагане
на оздравителни мерки (чл. 33, ал.
11 ЗОПОЕЩ)

Министърът на околната
среда и водите

7 дни от изтичането на
срока по чл. 33, ал. 9 от
ЗОПОЕЩ

Бележки:

Бележки:

Съдържанието на заповедта е посочено
в чл. 33, ал. 11 от ЗОПОЕЩ.
При подготовката на заповедта се взема
под внимание и законосъобразните
предложения по чл. 33, ал. 9 от
ЗОПОЕЩ.
Заповедта подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл.33, ал. 12
ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 
Бележки:

При случаи с фактическа сложност
Дейност

Отговорно лице

Срок

Забележка

Откриване на процедура за
възлагане изготвянето на доклад
за оздравителни мерки по реда
на Закона за обществените
поръчки

Министърът на
околната среда и
водите

14 дни след
получаване на
предложението по
чл. 33, ал. 5 от
ЗОПОЕЩ

Изготвянето на доклада се възлага на експерти с
компетентност в областта на опазването на
местообитанията и защитените видове, съответно на
водите и водните тела, на почвите и други, които
отговарят на изискванията, посочени в чл. 34, ал. 2 от
ЗОПОЕЩ.

(чл. 34, ал. 1 ЗОПОЕЩ)
Изготвяне на доклад за
оздравителни мерки и
представяне на министъра на
околната среда и водите
(чл. 34, ал. 3 от ЗОПОЕЩ)
Оценка на пълнотата на доклада
и изготвяне на проект на заповед
за оздравителните мерки
(чл. 34, ал. 5 ЗОПОЕЩ)
Допълване на доклада
(чл. 34, ал. 6 ЗОПОЕЩ)

Експертите, на които 6 месеца от
е възложен
възлагането
(по чл. 34, ал.2 от
ЗОПОЕЩ)

Министърът на
околната среда и
водите

14 дни от
получаването на
доклада

Експертите, на които 30 дни
е възложен
(по чл. 34, ал.2 от
ЗОПОЕЩ)

(чл. 34, ал. 2, т. 1-3 ЗОПОЕЩ)
Докладът съдържа информацията по чл. 30, ал. 2 от
ЗОПОЕЩ.
Органите на изпълнителната власт, както и лицата по
чл. 21 от ЗООС, които разполагат с необходимата
информация за изготвянето на доклада са длъжни да
я предоставят на министъра на околната среда и
водите по служебен път. (чл. 34, ал. 4 ЗОПОЕЩ)

Изпълнение
ДА  НЕ 
Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

При констатирани пропуски органът по чл. 34, ал. 5 на
ЗОПОЕЩ връща на експертите доклада за допълване
в срок 30 дни. (чл. 34, ал. 6 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 
Бележки:

Обявяване на проекта на заповед
(чл. 34, ал. 7 ЗОПОЕЩ)

Министърът на
околната среда и
водите

3 дни от изтичане
на срока по чл. 34,
ал. 5 или 6 от
ЗОПОЕЩ

Министърът на околната среда и водите уведомява
писмено за проекта на заповед по ал. 5 областния
управител на областта, на чиято територия са
причинени екологичните щети.

ДА  НЕ 
Бележки:

Министърът на околната среда и водите обявява на
интернет страницата си проекта на заповед, като
обявата съдържа покана към обществеността да
представи своите препоръки и становища в срок 14
дни.

Писмено уведомяване за проекта
на заповед на кмета на общината,
на чиято територия са причинени
екологични щети (чл. 34, ал. 8
ЗОПОЕЩ)
Представяне на препоръки и
становища (чл. 34, ал. 7 ЗОПОЕЩ)

Министърът на околната среда и водите поставя на
видно място в административната сграда проекта на
заповед.

Областният
управител

Обществеността

Издаване на заповед за
Министърът на
прилагане на оздравителни мерки околната среда и
(чл. 34, ал. 10 ЗОПОЕЩ)
водите

ДА  НЕ 
Бележки:

14 дни от
публикуването на
проекта на заповед.

30 дни от
изтичането на 14дневния срок по чл.
34, ал. 7 от
ЗОПОЕЩ

При подготовката на заповедта за прилагане на
оздравителни мерки министърът на околната среда и
водите взема под внимание и получените
законосъобразни предложения по чл. 34, ал. 7 на
ЗОПОЕЩ.

(чл. 34, ал. 8 ЗОПОЕЩ)
Съдържанието на заповедта е съгласно чл. 33, ал. 11 от
ЗОПОЕЩ.
Едновременно с издаването й, министърът на
околната среда и водите публикува заповедта на
интернет страницата си. Заповедта подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 34, ал. 11 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 
Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

Други важни разпоредби
В случаи на причинени екологични щети, когато операторът не предприеме действията по
чл. 26, ал. 1, т. 1, министърът на околната среда и водите предприема действия по реда на
чл. 33 и 34 от ЗОПОЕЩ. (чл. 35, ал.1, ЗОПОЕЩ)
В случаи на причинени екологични щети, когато операторът не успее да изпълни
задълженията по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 2 и чл. 30 или ако от него не може да се поиска да
покрие разходите съгласно чл. 37, ал. 2, министърът на околната среда и водите може да
предприеме действия по реда на чл. 33 и 34. (чл. 35, ал.2, ЗОПОЕЩ)
В случаи на причинени екологични щети, когато операторът не успее да изпълни
задълженията, предвидени в заповеди по чл. 29, ал. 7 и чл. 32, ал. 2 или ако от него не
може да се поиска да покрие разходите съгласно чл. 37, ал. 2, министърът на околната
среда и водите определя със заповед областен управител, отговорен за прилагането на
оздравителните мерки. (чл. 35, ал. 3, ЗОПОЕЩ).
Компетентните органи писмено уведомяват директора на съответната регионална здравна
инспекция към министъра на здравеопазването при причинени екологични щети с цел
оценка на риска за човешкото здраве (чл. 8, ал. 1, т. 7).

Други контролни листове от Приложение №5 на Методиката
КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 5
Процедура по установяване на неизвестен оператор при изпълнение на оздравителни мерки
КОНТРОЛЕН ЛИСТ №6
Процедура по Глава четвърта. Искане за предприемане на действия
КОНТРОЛЕН ЛИСТ №7
Процедура по Глава трета. Имуществена отговорност. Финансово-икономическа организация

Контролен лист № 5 от Приложение №5 на Методиката
Процедура по установяване на неизвестен оператор при изпълнение на оздравителни мерки
Дейност

Отговорно
Срок
лице
Издаване на констативен
Компетентният
протокол за установяване на
орган по чл. 6,
оператора, в резултат на чиято т. 2-4
дейност са настъпили
екологични щети
(чл. 36, ал. 1 ЗОПОЕЩ)
Издаване на заповед за
неизпълнените оздравителни
мерки
(чл. 36, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

Връчване на заповедта на
оператора
(чл. 36, ал. 4 ЗОПОЕЩ)

Забележка

Изпълнение

Операторът се смята за неизвестен до установяването му с
констативен протокол.

ДА  НЕ 

Министърът на В 14-дневен
околната среда срок от
и водите
установяванет
о на оператора
по чл. 36, ал. 1
на ЗОПОЕЩ

Съдържанието на заповедта е съгласно чл. 36, ал. 2, а в случаите,
когато операторът е установен след като са изпълнени
оздравителните мерки по чл. 33, ал. 11 от ЗОПОЕЩ, съдържанието
на заповедта е съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗОПОЕЩ.

ДА  НЕ 

Министърът на В 7-дневен
околната среда срок от
и водите
издаването на
заповедта

Едновременно с връчването й, заповедта се публикува на интернет
страницата на МОСВ.

Бележки:

Бележки:

В случаите на причинени няколко екологични щети, когато не може
да се гарантира едновременно предприемане на оздравителните
мерки, със заповедта за прилагането им компетентният орган
определя тяхната последователност съобразно естеството, степента,
значимостта на възникналите екологични щети и възможностите за
естествено възстановяване, като се вземе предвид и рискът за
човешкото здраве. (чл. 36, ал. 6 ЗОПОЕЩ)

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 36, ал. 5 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 
Бележки:

Контролен лист № 6 от Приложение №5 на Методиката
Процедура по Глава четвърта. Искане за предприемане на действия
Дейност
Искане за предприемане
на действия от
компетентен орган по чл.
6, т. 1-4
(чл. 47, ал. 1 ЗОПОЕЩ).

Разглеждане на искането
(чл. 47, ал. 4 ЗОПОЕЩ)
Предоставяне на
допълнителна
информация.
(чл. 47, ал. 5 ЗОПОЕЩ)

Извършване проверка
на място

Отговорно лице
Всяко физическо или
юридическо лице, което е
засегнато или е възможно да
бъде засегнато от
екологичните щети, или има
достатъчен интерес при
вземането на решение за
отстраняване на екологични
щети или твърди, че е
нарушено негово право

Срок

Забележка
Искането може да се подаде само за случай на
причинени екологични щети.
Искането съдържа данни съгласно чл. 47, ал.3 от
ЗОПОЕЩ.

Изпълнение
ДА  НЕ 
Бележки:

За неправителствените природозащитни
организации не се изисква доказване на
обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОПОЕЩ.

Компетентния орган по чл. 6,
т. 2-4

Искането се
разглежда в 7-дневен
срок от получаване
на заявлението.

Когато предоставената информация е непълна,
органът връща заявлението с указание каква
информация да бъде допълнена от заявителя.

ДА  НЕ 

Заявителят

Искането се допълва
в 7-дневен срок от
получаване на
указанието.

Когато заявителят не предостави
допълнителната информация в посочения срок,
компетентният орган по чл. 6, т. 2-4 от ЗОПОЕЩ
оставя искането без разглеждане. (чл. 47, ал. 6
ЗОПОЕЩ)
Проверката се извършва в случаите, когато
информацията в заявлението е достатъчна или е
допълнена по реда на чл. 47, ал. 4 от ЗОПОЕЩ.

ДА  НЕ 

Компетентния орган по чл. 6,
т. 2-4

14-дневен срок от
получаване на
информацията

Бележки:

Бележки:
ДА  НЕ 
Бележки:

Препращане искането до
оператора, когато е
настъпила екологична щета
и операторът е известен. (чл.
48, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

Компетентния орган
по чл. 6, т. 2-4

Откриване на процедура по Компетентния орган
определяне на оздравителни по чл. 6, т. 2-4
мерки по реда на глава
втора, раздел ІІ ЗОПОЕЩ
(чл. 48, ал. 3 т. 1 ЗОПОЕЩ)
Заповед за отказ за
прилагане на оздравителни
мерки (чл. 48, ал. 3 т. 2
ЗОПОЕЩ)

Компетентния орган
по чл. 6, т. 2-4

Компетентният орган дава възможност
на оператора да представи становище по
искането в 14-дневен срок от
получаването му.
След извършване на
проверката по чл. 48,
ал. 1, когато операторът
е неизвестен, или след
изтичане на 14-дневния
срок по чл. 48, ал.2 от
ЗОПОЕЩ.

ДА  НЕ 
Бележки:

ДА  НЕ 
Бележки:

Компетентния орган по чл. 6, т. 2-4
публикува заповедта на интернет
страницата си.
(чл. 48, ал. 3 т. 2 ЗОПОЕЩ)

В 7-дневен срок компетентният орган по
чл. 6, т. 2-4 писмено уведомява заявителя
и оператора за предприетите действия
по чл. 48, ал.3, т.2. ЗОПОЕЩ
(чл. 48, ал. 4 ЗОПОЕЩ)

Заповедта за отказ подлежи на
обжалване по реда на
Административно-процесуалния кодекс.
(чл. 48, ал. 5 ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 
Бележки:

Контролен лист № 7 от Приложение № 5 на Методиката
Процедура по Глава трета. Имуществена отговорност. Финансово-икономическа организация
Дейност

Отговорно лице

Срок

Забележка

Финансово осигуряване
изпълнението на превантивните
и оздравителните мерки в
предвидените от закона случаи
чрез застрахователна полица
(чл. 43, ал. 1 т.1 ЗОПОЕЩ)

Операторите,
осъществяващи
дейности съгласно
Приложение №1 на
ЗОПОЕЩ

Застрахователната полица за
покриване на риска от възникване
на непосредствена заплаха или
настъпване на екологична щета се
представя в МОСВ в 7-дневен срок
от сключването на договора за
застраховка. (чл. 43, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

Застрахователната полица
(Договорът за застраховка) е в
полза на МОСВ и размерът на
застрахователната сума е не помалък от 50 000 лв. (чл. 43, ал. 3
ЗОПОЕЩ)

ДА  НЕ 

Обезпечението се представя в
МОСВ в 7-дневен срок след
съобщаването на заповедите по чл.
20 ал.5, чл. 29 ал.6 и чл. 32 ал.2.

Обезпечението се представя в
случаите, когато операторът не е
сключил договор за застраховка
за размера на разходите за
превантивни и оздравителни
мерки, определен в заповедите
по чл. 20 ал.5, чл. 29 ал.6 и чл. 32
ал.2

ДА  НЕ 

Финансово осигуряване
изпълнението на превантивните
и оздравителните мерки в
предвидените от закона случаи
чрез банкова гаранция, ипотека
върху недвижими имоти и/или
вещни права върху тях, залог
върху вземания, движими вещи
или ценни книжа (чл. 43, ал. 1,
т.2-4)

(чл. 44, ал. 1 ЗОПОЕЩ)
Банковата гаранция се учредява за
срока, определен в заповедите по
чл. 20 ал.5, чл. 29 ал.6 и чл. 32 ал.2
(чл. 44, ал. 2 ЗОПОЕЩ)

(чл. 43, ал. 4 ЗОПОЕЩ)

Изпълнение
Бележки:

Бележки:

Реализиране на
обезпеченията по чл. 43, ал.
1, т.2-4 ЗОПОЕЩ

МОСВ

при неизпълнение, забавено
или лошо изпълнение на
превантивните и
оздравителните мерки,
определени със заповедите на
министъра на околната среда
и водите, както и при
неплатежоспособност на
оператора

При неизпълнение, забавено или лошо
изпълнение на превантивните и
оздравителните мерки, определени в
заповедите по чл. 20 ал.5, чл. 29 ал.6 и чл.
32 ал.2 ЗОПОЕЩ, МОСВ има право да:
1.реализира обезпечението по чл. 43,
ал. 1, т.2-4;

ДА  НЕ 
Бележки:

2. да иска изплащане на
застрахователното обезщетение

(чл. 45, ал. 1 и ал. 2)
Освобождаване на
банковата гаранция,
заличаване на вписването
на ипотека или залог

МОСВ

10-дневен срок след
окончателното приемане на
осъществените мерки по
съответния ред.

В случай че в посочения срок
обезпеченията не са освободени/ заличени,
операторът може да предприеме действия
по освобождаването им.

ДА  НЕ 
Бележки:

Други важни разпоредби:

Когато непосредствената заплаха или екологичната щета са в причинна връзка с дейността на двама или повече оператори, те отговарят
солидарно за разходите за превантивни и оздравителни мерки. В случаи на последователни оператори, отговаря последният оператор, като
той има право на регресен иск срещу останалите. (чл. 38, ал.1, ЗОПОЕЩ)

Оператор, който не е изпълнил задълженията си съгласно заповедите на компетентния орган, или е бил неизвестен към момента на
определяне на превантивните и оздравителните мерки, или третото лице-причинител, са длъжни да възстановят направените от съответния
орган на изпълнителната власт разходи за прилагане на мерки. (чл. 39, ал. 1 ЗОПОЕЩ)
Дължимите от оператора суми се внасят по бюджета на органа на изпълнителната власт, извършил разходите. (чл. 40, ал. 1, ЗОПОЕЩ).

Приложение №1 и Приложение №2 от Методиката
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАННИ И РЕГИСТРИ,
ПОДДЪРЖАНИ ОТ ИАОС

Съгласно
чл.11,
ал.1,
т.1
от
ЗОПОЕЩ
Изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС) създава и
поддържа бази данни на национално ниво за:
• състоянието
на
защитените
природните местообитания;

видове

и

СПИСЪК С ДОКУМЕНТИ И СТАНДАРТИ, ИЗПОЛЗВАНИ
ПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕ НА СЛУЧАИ ПО ЗОПОЕЩ

Приложение №2 представя:
• Наредби и техните приложения, в които се
съдържа необходимата информация за
стандарти за качество, показатели и норми,
критерии за оценка, основни замърсители и
др.;

• екологичното, химичното и/или количественото
състояние, и/или екологичния потенциал на
водните тела;

• Стандарти – БДС и др.;

• състоянието на почвите

• Ръководства, стратегии и др.

Приложение №1 представя информационните
системи и достъпа до тях.

ПРИМЕРИ

Примерен случай за щети върху води
Описание на случая
По време на риболов жител на гр. Стара Загора забелязва изхвърлени 200литрови варели, маркирани със знаци за опасност, в река Бедечка.
Незабавно подава сигнал на тел. 112.
Компетентен орган

Компетентен орган по чл. 6, т. 2-4 от ЗОПОЕЩ (КО) е директорът на
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", в обхвата на чийто
район за басейново управление на водите е установен случая.

Оператор
Операторът е неизвестен и предстои да бъде установен с констативен
протокол от КО.

Извършване на проверка и предприемане на мерки.
Класифициране на случая като екологична щета
КО веднага извършва проверка на място заедно с екип на Регионална
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора
и констатира следното:
•

•

•

мястото е участъка на река Бедечка преди гр. Стара Загора
в реката са изхвърлени 4 броя 200-литрови варели, съдържащи
препарат за растителна защита
остатъците от маркировката върху варелите показва, че същите са
опасни за околната среда – има видими знаци за опасност съгласно
т. 5.2.1.8. от ADR (за опасност за околната среда) и
т. 5.2.2.2.2. от ADR (№ 9 за други опасни вещества и продукти).

При изваждането на варелите от реката се установява, че три от варелите
са пълни с вода, а четвъртият е сух, като съдържа остатъци (около 10 см от
дъното на варела) от препарата, който съгласно етикета е фунгицид.
При последващото проучване се установява, че препаратът е за
професионална употреба и е забранен към момента на проверката.
Основното активно вещество на препарата е симоксанил (2-cyano-N((ethylamino)carbonyl)-2-(methoxyimino)acetamide).
При проверката не може да бъде преценено дали варелите са били пълни
при изхвърлянето им в реката.
Локално обаче се наблюдава измиране на водни организми.

Екологичното състояние на р. Бедечка в участъка пред гр. Стара Загора, съгласно Раздел 4
от Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016 - 2021 г.
(ПУРБ на ИБР 2016-2021) (Екологично състояние на повърхностните водни тела в ИБР:
Приложение 19 – таблица и 20 – карта) е оценено като добро.
Оценката на екологичното състояние/потенциал се извършва в съответствие с Наредба №
Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (обн. ДВ, бр. 22/2013 г.).
В Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 и чл. 15 на същата наредба е даден списък на
основните замърсители, в който са включени биоциди и цианиди.
Съгласно Приложение № 7 към чл.12, ал.4 пак там са посочени следните стандарти за
качество на химични елементи и други вещества за свободен цианид (CN) –
средногодишна стойност 1 µg/l и максимално допустима концентрация 5 µg/l.
Няма данни за химичното състояние на реката в участъка на събитието (преди гр. Стара
Загора) съгласно Приложение 23 на ПУРБ на ИБР 2016-2021, но химичното състояние на
участъка от гр. Стара Загора до устието е определено като „добро“.

Пробовземането и изпитването на пробите са извършени от акредитирана лаборатория.
Резултатите по отношение на свободни цианиди надвишават стойностите, посочени в
Приложение №7 към чл. 12, ал. 4 на Наредба № Н-4.
Анализът за този показател е направен по стандарт БДС EN ISO 14403-1:2012 Качество на
водата. Определяне на общ цианид и свободен цианид чрез анализ на потока (FIA и CFA).
Част 1: Метод за анализ чрез впръскване (FIA).
Резултатите от анализа показват 0,006 mg/l, което е над максимално допустимата
концентрация от 5 µg/l.
КО класифицира случая като екологична щета и пристъпва към изготвяне на предложение
до министъра на околната среда и водите за одобряване на необходимите оздравителни
мерки (чл. 33, ал. 4 и 5 от ЗОПОЕЩ) и установяване на оператора, който към момента на
причиняване на щетата е неизвестен.
Вж. Приложение №1 и Приложение №2
Схема 7 от Приложение №4
Контролен лист №4 и Контролен лист №5 от Приложение №5

Примерен случай за дифузно замърсяване
Основна информация
През април

2015 г., при извършване на ремонт на климатична инсталация на голямо предприятие от
хранително-вкусовата промишленост, е допуснато изтичане на амоняк. При това се е формирал облак от
пари, капки и въздух, чиито граници са ясно видими.
Тъй като на мястото на инцидента няма пострадали лица и облакът се е издигнал и насочил извън
населеното място, екипите на място са взели решение, че няма опасност за населението и не са уведомили
никого за случая, освен ръководството на предприятието с цел предвиждане на средства за закупуване на
допълнителни количества амоняк за инсталацията.
Количеството изпуснат амоняк е определено на около 5 тона.
Същевременно амонячният облак се придвижва в посока към намиращо се в близост до предприятието
оризище в резултат на вятъра, който в този момент е бил 2.5 m/s и за около 3 часа го достига.
Жители на населени места в района се оплакват от леко дразнене на очите, кихане и главоболие.
На следващия ден на мястото на защитената зона случайно преминаващи лица забелязват няколко мъртви
бели щъркела и уведомяват РИОСВ.

Предприет и дейст вия от ст рана на компет ент нит е органи
Компетентният орган извършва оглед на мястото.
Установени са над 10 мъртви бели щъркела, които са предадени за анализ с цел установяване на
причината за смъртта.
Експертите от РИОСВ провеждат разговори с хората от близките населени места.
Извиканата акредитирана лаборатория взема проби.
Въз основа на събраната предварителна информация, се предполага, че най-вероятно има
случай на дифузно замърсяване по ЗОПОЕЩ, тъй като има достатъчни основания да се счита, че
е имало изпускане на вещество в атмосферата по смисъла на Протокола към Конвенцията от
1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на
подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (виж §1, т.10 от ПЗР на ЗОПОЕЩ).
При последвалата проверка в предприятието, за което е известно, че се извършват ремонти по
климатичната инсталация, с цел установяване на оператора, се потвърждава, че е имало
инцидент – експертите от РИОСВ виждат на мястото работещи екипи, които пълнят инсталацията
с амоняк.

Попада ли щетата в обхвата на ЗОПОЕЩ?
 Налице е изпускане на амоняк в атмосферата;
 Справка с метеорологичната обстановка в деня на изпускането на амоняк показва, че е
възможно амонячен облак да достигне мястото, където са открити мъртвите птици;
 Резултатите от анализите доказват наличие на амоняк във водата и на азот в тъканите на
мъртвите птици;
 Белият щъркел е включен в Приложение №3 към чл. 37 от ЗБР.
В заключение:
Налице са достатъчно основания, за да се счита, че има причинно-следствена връзка
между дейностите, извършвани на територията на предприятието и установеното
отрицателно въздействие върху защитен вид и природно местообитание.

Определяне на значимостта щетата
Значимостта на въздействието върху защитени видове и природни местообитания
се определя по Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от ЗОПОЕЩ.
В случая, отчитайки широк кръг от фактори като данните* за разпространение и
числеността засегнатия защитен вид, ролята му и редкостта му, както и капацитета
за възстановяване, щетата е определена като значима.
Компетентният орган уведомява ръководителите на предприятието, собственик на
климатичната инсталация и на дружеството, извършващо ремонтите дейности по
нея, че е налице екологична щета върху защитен вид и трябва да представят
предложение за оздравителни мерки.
* Петров, Ц., Й. Христов, И. Ангелов. 2007. Популацията на белия щъркел в България през
2004-2005 г.
Петров, Ц. (отг. ред.), Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България, II. БДЗП, Природозащитна
поредица, книга 12, Пловдив, стр.18

Оздравителни мерки
Определяне на оздравителни мерки
Операторът представя пред компетентния орган предложения за оздравителни мерки,
които включват възстановяване на засегнатото оризище (източване на водата, изсушаване
и обработка на почвата, за да се проветри и да се разрушат някои вредни вещества, и
възстановяване на популацията от бял щъркел чрез връщане в природата на
рехабилитирани птици от близкия Спасителен център за диви животни.
Изпълнение на оздравителните мерки
Операторът сключва договори за изпълнението на предвидените оздравителни мерки.
Компетентния орган установява, че осъществените мерки са достатъчни и не е
необходимо предприемане на по-нататъшни оздравителни мерки.

Благодаря за вниманието

