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Увод
Осъществяването на обществен контрол върху работата на публичните
институции е основна предпоставка за реализирането на основни демократични
принципи в управлението. Освен като фактор, гарантиращ участието на гражданите в
институциите, гражданският контрол е ключова предпоставка за запазване на
представителния характер в тяхната работа и за тяхното функциониране в съответствие
с дневния ред на обществото. Наред с това, осъществяването на граждански контрол е
предпоставка за повишаване на ефективността в тяхната дейност, както и фактор за
превенция на корупция в управлението.
През 16-те години, в които осъществява своята дейност в България, Асоциация
„Прозрачност без граници” натрупа значителен опит при провеждането на независимо
гражданско наблюдение и на инициативи за обществен контрол върху работата на
институции, функциониращи на национално, регионално и местно ниво. Фокус на
наблюдението бяха проблеми, относими към значими процеси в обществения живот –
като например процесите на приватизация, управлението на публична собственост,
възлагането на обществени поръчки, управлението на средства от европейските
фондове.
В резултат на експертизата и опита на експертите на Асоциация „Прозрачност без
граници” бяха разработени редица специфични методологии за наблюдение, които
съдействаха за упражняването на граждански контрол в различни сфери на
обществения живот. Оценката на постигнатото и резултатите от редица други
изследвания мотивираха организацията да насочи вниманието си към друг съществен
проблем – (не)ефективното изпълняване на контролните функции на институциите.
Резултатите от последното изследване на националната система за почтеност на
България1 показват, че един от основните проблеми за страната е липсата на ефективно
прилагане на съществуващите законови норми. Наред с това, специализираните
антикорупционни институциите и звената с контролни функции представляват найслабите звена от системата за превенция и противодействие на корупцията. В
допълнение, не съществуват систематизирани данни относно капацитета на
институциите на местно ниво и техния принос за осъществяването на контрол по
изпълнение на съществуващите правила.
Тези данни дадоха основание на Асоциация „Прозрачност без граници” да насочи
вниманието си към работата на институциите на местно и регионално ниво, към
начина, по който те изпълняват своите контролни функции и към необходимостта от
осъществяване на ефективен граждански контрол върху тяхната работа. В тази връзка
бе избран подход за разработване на методология в две специфични области, които са
натоварени с висока степен на обществено недоверие, риск от корупция, непрозрачно
вземане на решения и/или неефективно функциониране:

1

Европейски национални системи за почтеност е най-голямото сравнително европейско изследване на
състоянието на институциите, техния принос и роля в борбата им с корупцията. То бе осъществено от
националните представителства на международната антикорупционна организация Transparency
International
в
25
европейски
държави.
За
повече
информация
вижте:
http://www.transparency.bg/bg/projects/ocenka-na-nacionalnata-sistema-za-pochtenost/
и
http://www.transparency.org/search.
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1) екология и строителство (в контекста на опазване на околната среда във
връзка с градоустройствени дейности и в контекста на опазване на околната
среда при строителство в защитени зони); и
2) предоставянето на социални грижи за деца от социално уязвими групи.
Водещата цел при разработването на настоящата методология е да насърчи
включването на неправителствените организации в процеса на формулиране на
политики и вземане на решения на местно и регионално ниво в посочените тематични
области, като тя ще бъде пилотно приложена в два региона на страната –
Северозападен и Южен централен.
Разгледана през призмата на прагматичното гражданско действие, настоящата
методология може да послужи като инструмент за развитието на практически умения за
осъществяване на ефективен граждански мониторинг върху работата на институции с
контролни правомощия от Северозападен и Южен централен, както и към активното
гражданско участие при разработването на политики за прозрачно и отчетно
управление на институциите, които осъществяват контрол в двете тематични области.
В контекста на инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници”,
разработената методология за граждански мониторинг следва да послужи за постигане
на няколко специфични цели:
 Мобилизация на гражданска енергия и експертен потенциал на
неправителствени организации от двата региона с цел повишаване на техния
принос при формулирането на политики и вземане на решения на местно и
регионално ниво в двете области.
 Повишаване на капацитета на гражданските организации за активен
мониторинг върху дейността на институциите с контролни правомощия,
което да доведе до повишаване на прозрачността и отчетността в работата
на институциите на местно и регионално ниво в двете тематични области.
 Подобряване на диалога и взаимодействието между неправителствените
организации и институциите на местно и регионално ниво посредством
изграждане на Граждански платформи за отговорно и отчетно управление:
a. Гражданска платформа за открито и отговорно управление в областта
на екологията и строителството;
b. Гражданска платформа за открито и отговорно управление при
предоставянето на социални грижи за деца в риск.
 Създаване на интернет-базирана интерактивна платформа с информационни
ресурси за функционирането на контролните институции в двете тематични
области, резултати от осъщественото гражданско наблюдение, добри практики
и възможности за подаване на сигнали за констатирани дефицити.
Гражданските платформи могат да мобилизират усилията и експертизата на
граждански организации, като в резултат на това изработят предложения за
подобряване на работата на контролните институции в двете области.
Предвидената интернет-базираната платформа може да служи като инструмент за
продължаващо обсъждане на граждански предложения за подобряване на
ефективността в работата на контролни институции от двете тематични области,
както и за насърчаване на взаимодействието между граждански структури и
публични институции. Наред с това, тя може да послужи и като инструмент, подкрепящ
усилията на създадените областни съвети за превенция и противодействие на
корупцията.
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Подходът за граждански мониторинг на Transparency International
От самото си създаване Transparency International (TI) се стреми да докаже, че
управляващите не могат да ограничат ефективно разпространението на корупцията без
помощта и подкрепата на гражданите и че начинът за изграждане на тази подкрепа е
посредством мрежа от отговорни неправителствени организации, притежаващи
необходимия капацитет за организиране на важни инициативи за наблюдение на
работата на институциите и за установяване на партньорство с тях.
Едно от най-важните условия за постигането на реален напредък в
противодействието на корупцията на местно равнище е изграждането на модел за
трайно партньорство. Досегашната практика показва, че примерите на ситуативно
постигане на съгласие за противодействие спрямо конкретни негативни тенденции се
отличава с относително ниска устойчивост, а постигнатите резултати твърде скоро
биват компрометирани от разпадането на временните коалиции от граждански
интереси. Именно затова е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия за
изграждането на коалиции от организации и групи от граждани, които трайно биха
могли да носят отговорност за ефективността на установеното от тях партньорство.
Обикновено там, където реалните опити за борба с корупцията са били
неуспешни, е имало една липсваща съставка – ангажирането на гражданското
общество. Обществени системи, в които гражданското общество не е включено в
процеса на вземане на решения, не могат да разчитат на доверие и постоянна подкрепа
от страна на гражданите. Нещо повече – обществените системи, в които не са изградени
и не функционират ефективни връзки на диалог и взаимодействие между основните
институции, структурите на гражданското общество, медиите и гражданите не могат да
функционират в съответствие с основни принципи на доброто управление –
ефективност, прозрачност, отчетност и почтеност.
Графика 1. Моделът на неефективното управление
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В много държави, където корупцията е разпространена, гражданското общество е
слабо, апатично или се намира на ранни етапи на мобилизация и организация. Но това
не е причина за пренебрегване на неговата роля – включването на едно възникващо
гражданско общество може само по себе си да осигури сила и стимул за по-нататъшно
развитие на антикорупционните стратегии и политики на институциите. Всеки опит за
разработване на антикорупционни стратегии и политики за реформи, които не
включват гражданското общество, пренебрегват един от потенциално най-полезните и
мощни инструменти на разположение.
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Повечето хора в обществото имат фундаментален интерес от една ефективна
система, интегрираща усилията на всички ключови субекти – публичният сектор,
частният бизнес, професионалните сдружения, неправителствените организации,
медиите и най-вече обикновените граждани, които стоят в основата на демократичното
управление. Именно затова участието на гражданското общество е от ключово
значение за успеха на всяка антикорупционна стратегия и политика, както и на всяка
стратегия и политика за съвременно добро управление.
Графика 2. Моделът на доброто управление
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Поради посочените причини международната организация за превенция и
противодействие на корупцията основава своя подход за борба с корупцията на две
ключови условия:
(1) изграждане на широки коалиции за борба с корупцията и реформи, които
включват всички заинтересувани страни в процеса на разработване и
осъществяване на публични политики – публични институции, обществени
формации, експерти, представители на академичната общност, бизнес, медии и
институции.
(2) включване на гражданското общество като активен доброволен участник.
Вместо да настоява за грандиозни програми и драматични промени, целящи да
пречистят веднъж завинаги съществуващата корупция, TI, и в частност Асоциация
„Прозрачност без граници”, по-скоро целят да поставят фокуса на вниманието върху
изработването на постижими и специфични стратегически насоки, планове и
платформи за действие в определена област. По този начин акцентът в действието е
поставен върху прилагането на реалистични средства за промяна, които водят до
постепенно решаване на проблемите и до стабилен напредък на обществото.
За Асоциация „Прозрачност без граници”, като национално представителство на
TI ефективното гражданско наблюдение се основава на няколко ключови принципа:
(1) независимост, (2) безпристрастност и (3) стриктно спазване на най-високи
професионални критерии в работата.
Прилагането на тези принципи в работата на всяка неправителствена организация
е ключова предпоставка за изпълняване на нейната основна роля – да служи на
обществения интерес и да защитава правата на гражданите.
Наред с това е важно да се подчертае, че взаимодействието между структурите на
гражданското общество и публичните институции трябва да се основава на независимо,
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критично, но същевременно и позитивно отношение. Съчетаването на гражданския
контрол и натиск, от една страна, с готовността на градивно сътрудничество с
институциите, от друга, стои в основата на подхода на Асоциация „Прозрачност без
граници”, прилаган в продължение на изминалите 17 години от нейното създаване.
Опитът от прилагането на граждански инициативи за повишаване на
прозрачността и отчетността в управление показва, че ефективната стратегия за
независим граждански мониторинг трябва да се основава на съчетаването на
критичен подход спрямо установените дефицити в работата на институциите
и формулирането на позитивни предложения за промяна, насочени съм
преодоляване на установените проблеми в управлението и укрепване на
публичните институции.
През изминалите години този подход получи признанието на граждански
организации, медии и институции като ползотворен и водещ до промени, които и
повишават прозрачността в управлението и консолидират демократичните институции.
В контекста на настоящата инициатива, той може да бъде използван като основа за
включване на гражданското общество в:
 наблюдение на работата на институции, които осъществяват контролни
функции в сферата на социалните грижи за деца от социално уязвими групи и
сферата на екологията и строителството;
 разработване на секторни политики и граждански платформи за развитие на
двете сфери, които да дадат адекватен отговор на специфични проблеми,
произтичащи от местния и регионален контекст.
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Методология

за гражданско наблюдение на институции на
местно и регионално ниво, осъществяващи
контрол в секторите екология и строителство

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАВОДНЕНИЯ –
ПОДДЪРЖАНЕ ПРОВОДИМОСТ НА
РЕКИ
Подходът на Асоциация „Прозрачност без граници“ при разработването на
методологията за гражданско наблюдение в тази част почива върху две основни
дейности:
 правен анализ на нормативната рамка, определяща специфични отговорности в
секторите екология (Приложение 4) и строителство (Приложение 5);
 експертна оценка на най-критичните параметри в осъществяването на
контролната дейност с оглед на произтичащи бедствия за местното население.
Експертната оценка е верифицирана в рамките на работна среща с
представители на заинтересованите страни – граждански организации,
представители на дирекциите за строителен контрол и регионалните инспекции
за опазване на околната среда.
Последователната реализация на тези две дейности открои като специфичен
предмет на гражданско наблюдение дейностите по поддържане проходимостта на
речните легла, доколкото през 2014 година множество наводнения в различни
части на страната доведоха до бедствено положение за населението.
ПОДХОД
Поради естеството на наблюдаваната проблемна сфера, гражданското
наблюдение ще има характера на последващ контрол (контрол за законосъобразност
и целесъобразност на решенията, точност и прецизност при изпълнение на
решенията, анализ на пропуските и формиране на препоръки). Този подход
предполага и използване инструментариума на мониторинг, осъществяван в
сътрудничество с наблюдавания кръг от компетентни институции.
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Предпоставки за успешно осъществяване на мониторинг
За осъществяването на адекватен мониторинг е необходимо да бъдат взети
предвид две съществени предпоставки, които обуславят неговата ефективност:
1. Установяване на ефективно сътрудничество:
 широк кръг от експерти;
 сътрудничество с медиите;
 сътрудничество с държавни институции, осъществяващи контролни функции;
 сътрудничество с местни неправителствени организации.
2. Достъп до информация:
 архив от взети решения;
 архив до специализирана информация – анализи и експертни оценки.

І. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КООРДИНАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНИТЕ ЛЕГЛА
ДЕЙНОСТ ПО ПОЧИСВАНЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА
І. Основна нормативна уредба
 Административнопроцесуален кодекс (АПК)
 Закон за водите (ЗВ)
 Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
 Наредба за ползването на повърхностните води (НППВ)
 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на
околната среда и водите (ТТКССМОСВ)
 Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на
воден обект (ТТПВРПВО)
ІІ. Същност
Дейността по почистване на речните корита, по същността си представлява една
от дейностите по „Защита от вредното въздействие на водите”, както е озаглавена глава
ІХ от Закона за водите. Чл.137 ЗВ сочи отделните проявления на вредно въздействие на
водите, на първо място сред които са наводненията.
Съгласно чл.138 от ЗВ защитата от вредното въздействие на водите бива
оперативна и постоянна.
Оперативната защита се осъществява при наводнения, ледови явления и природни
бедствия, съгласно Аварийни планове, под ръководството на органите на
Министерството на вътрешните работи.
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Постоянната защита (чл.138, ал.4 ЗВ) включва множество мерки, сред които и
„поддържане проводимостта на речните легла” - т.5, каквото е легалното понятие
на дейността по почистване на речните корита. (Закон за водите Допълнителни
разпоредби §1, т.81 „речно легло” е елемент от релефа, по който временно или
постоянно се формира повърхностно водно течение и включва речно корито и
крайбрежните заливаеми ивици)
Чл.140, ал.3 ЗВ предвижда, че дейностите по поддържане проводимостта на
речните легла се финансират и от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет, при условие че са включени в Годишния план за
изпълнение на Националната програма за защита при бедствия, и включват:
1. премахване на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и
всички паднали или с опасност да паднат дървета;
2. опазване на бреговете на реките от ерозия, укрепване на бреговете и защита на
крайбрежната растителност.
ІІІ. Задължени лица за поддържане проводимостта на речните легла
1. Собствениците, ползвателите, концесионерите, или лицата, получили
разрешително по чл.50 ЗВ за водовземане или водоползване, на язовири и други
хидротехнически съоръжения, поддържат проводимостта на речните легла, диги,
дерета и др., в участъците на разстояние до 500 метра от язовирните стени (чл.139,
ал.1 ЗВ);
2. За участъците от речните легла в границите на урбанизирана територия,
отговорен за поддържане на проводимостта е кметът на общината;
3. За участъците от речните легла, извън границите на урбанизирана територия,
дейностите по почистването на речните легла се организират и координират от
съответния областен управител.
Тук е мястото да се отбележи, че разпоредбата на чл.139, ал.3 ЗВ - когато и други
лица имат полза от съоръженията по ал. 1 (диги, реки, дерета и др.), дължат част
от разноските за почистване на речните легла, съразмерно на получените или
очакваните ползи - е неясна и може да бъде тълкувана и прилагана нееднозначно.
ІV. Процедура
1. Съгласно чл.140, ал.4, т.2 от ЗВ кметът на общината ежегодно със заповед
определя участъците от реката, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи
дейностите по ал. 3, въз основа на констативен протокол, получен чрез оглед от
общинската администрация на състоянието на речните легла в границите на
населените места.
2. Кметът на общината назначава, със заповед, междуведомствена комисия
(чл.140, ал.4, т.1 ЗВ), включваща представители на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” – МВР, съответната басейнова дирекция,
съответната РИОСВ, Изпълнителната агенция по горите, общината, експерти-еколози и
други технически лица. Комисията извършва оглед на участъците, определени при
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огледа на общинската администрация, определя видовете работи за почистване и
количествата им, идентифицира и маркира дърветата за премахване, определя
участъците за залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по
бреговете на реките, изготвя констативен протокол и подготвя програма за планово
почистване на речните участъци, приема с протокол почистените участъци;
Анализът на законовите разпоредби намира за нецелесъобразно нормативното
решение Междуведомствената комисия да извършва дейността си единствено по
предварително посочените от общинската администрация участъци. Законът за
водите предвижда широк и експертен състав на Междуведомствената комисия,
което предполага и по-високо ниво на компетентност на становищата й. При
предварителния оглед на общинската администрация не са предвидени нито
минимален брой, нито експертност на лицата, които го извършват.
3. Кметът на общината:
 одобрява протокола и програмата, изготвени от Междуведомствената комисия;
 уведомява областния управител, ако с протокола е установено, че е необходимо
почистване на некоригирани участъци;
 възлага обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за
избор на изпълнители, за изпълнение на програмата по обособени позиции;
 в договорите за възлагане се определят и местата за извозване на отстранените
отпадъци;
 за всяка обособена позиция се сключва договор за инвеститорски контрол;
включва почистените участъци в програмата за стопанисване на общината.
С отстранения от речното легло дървен материал се процедира по реда на чл.140,
ал.4 от ЗВ.
Когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана
територия, гореописаните действия са от компетентността на съответния областен
управител.
V. Контрол на дейността
Заповедите, по гореописаната процедура, на кмета на общината и на областния
управител са индивидуални административни актове и подлежат на обжалване по реда
и в сроковете по АПК.
Законът за водите въвежда изискването всички води и водни обекти да се опазват
от изтощение, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на необходимото
количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на
екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.
Безспорна е необходимостта от предотвратяване на екологични замърсявания, водещи
до екологични нарушения на равновесието в природата – в тази връзка е и нормата на
чл.185, ал.2 – контролът се осъществява по реда на Закона за водите и Закона за
опазване на околната среда, т.е при наличие на конкретни хипотези, предвидени в
ЗООС, административната контролна дейност се осъществява при взаимодействие със
съответната РИОСВ.
Общ административен контрол
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Съгласно Раздел VІІ, чл. 187, ал.1, т.2 ЗВ Министерството на околната среда и
водите контролира спазването на процедурите и изискванията на закона при издаване
на административните актове, предвидени в този закон. Контролът е последващ и може
да бъде служебно упражнен или да бъде иницииран от кръга заинтересовани лица –
участващи в процедурата или в дейностите по осигуряване на проводимост на речните
легла.
Специализиран административен контрол
Чл. 152 от Закона за водите определя четири района за басейново управление на
водите:
1. Дунавски район с център Плевен – обхващащ водосборните области на реките
Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и
Дунавски Добруджански реки и водите на река Дунав;
2. Черноморски район с център Варна – обхващащ водосборните области на
реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница, включително
вътрешните морски води и териториалното море;
3. Източнобеломорски район с център Пловдив – за водосборните области на
реките Тунджа, Марица, Арда, Бяла река;
4. Западнобеломорски район с център Благоевград – за водосборните области на
реките Места, Струма и Доспат.
А) Със заповед министъра на околната среда и водите се създават Басейнови
дирекции за всеки район и се назначават директорите им. Дейността, организацията на
работа и съставът на басейновите дирекции се определят с правилник, издаден от
министъра на околната среда и водите.
Съгласно чл.9 от Правилника вътрешните правила за организацията на дейността
на всяка басейнова дирекция се определят с правилник за вътрешния ред, утвърден от
директора на басейнова дирекция. На сайта на първите три дирекции са публикувани
вътрешни правила, а Басейнова дирекция – Западнобеломорски район е публикувала
Етичен кодекс.
Администрацията на басейновата дирекция е обща и специализирана, като в
последната се създава дирекция „Контрол” – нейните служители извършват
фактическата контролна дейност върху действията на кмета и областния управител, във
връзка с проводимостта на речните легла.
В различните хипотези този контрол може да бъде предварителен, текущ и
последващ, за законосъобразност и за целесъобразност.
Съгласно чл.73 от Наредбата за ползване на повърхностни води:
 превантивен контрол се извършва в хода на процедурите по издаване на
разрешенията за отделните видове дейности. За извършения превантивен
контрол на заявителите се съставят констативни протоколи, в които се
отразяват факти и обстоятелства, които могат да доведат до замърсяване и/или
увреждане на водния обект преди или по време на осъществяване на заявената
дейност, и предписанията в тях се включват като условия в ново разрешително
или изменение на действащо разрешително.
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 текущ контрол се извършва на издадените разрешителни по ЗВ за спазване на
изискванията по ал. 1. Текущ контрол се извършва най-малко един път
годишно съгласно утвърден от директора на басейновата дирекция план за
контролната дейност. За извършения текущ контрол се съставят констативни
протоколи.
 последващ контрол се извършва за проследяване спазването на предписанията,
дадени на титулярите на разрешителни по време на извършения превантивен и
текущ контрол. За извършения последващ контрол се съставят констативни
протоколи.
Съставянето на актове за установени административни нарушения и издаването
на наказателни постановления са част от текущия и последващ контрол.
Контролиращият орган може да извършва проверка по документи и проверка на
място. Проверката на място се провежда в присъствието на проверявания или на лица,
които работят за него. В отсъствие на такива лица проверката се извършва с участието
поне на един свидетел. Конкретните контролни правомощия на административния
орган са посочени в чл.77-85 от Наредбата за ползване на повърхностните води.
Чл. 84 от Наредбата предвижда, че директорът на басейновата дирекция поддържа
база данни в електронен вид за извършения контрол с конкретно посочено минимално
съдържание, която се актуализира ежемесечно.
Изрично предвидено е в чл.188, ал.1, т.1 и т.2 от ЗВ, че директорът на басейновата
дирекция, или оправомощени от него длъжностни лица, контролират състоянието и
проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения и извършването на
дейности в речните легла.
„Чл.188 (2) При осъществяване на дейностите по ал. 1 лицата по ал. 1 имат
право да изискват съдействие от органите на Министерството на вътрешните
работи, от държавни учреждения, организации, юридически и физически лица, както
и да установяват самоличността на лица, когато има данни за нарушения по този
закон, чрез представяне на документ за самоличност на лицето, сведения на граждани
с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за
събиране на достоверни данни.
(3) Информация за резултатите от извършената контролна дейност по ал. 1 се
изпраща ежемесечно в Министерството на околната среда и водите.
(4) Информацията по ал. 3 съдържа всички установени обстоятелства и данни
при извършените проверки, установените нарушения и направените предписания и се
подготвя по одобрени от министъра на околната среда и водите образци.
(5)Информацията по ал. 3 се публикува на интернет страниците на басейновите
дирекции и на Министерството на околната среда и водите.”
Същите контролни правомощия на директора на басейновата дирекция са
предвидени и в чл.5, ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за дейността, организацията на
работа и състав на басейновите дирекции.
Директорът на басейнова дирекция дава предписания по повод осъществения
контрол по ал. 2, в които се определят срокове, отговорности, както и контрол за
тяхното изпълнение.

13

Директорът на басейнова дирекция изготвя информация за резултатите от
извършената контролна дейност по чл.5, ал. 2, която изпраща ежемесечно в
Министерството на околната среда и водите.
Директорът на басейнова дирекция оправомощава длъжностни лица за
съставянето на констативни протоколи от проверки и/или актове за установяване на
административни нарушения по Закона за водите и Закона за опазване на околната
среда.
Директорът на басейнова дирекция издава индивидуални административни
актове, включително и актове за установяване на публични държавни вземания и
наказателни постановления по ЗВ;
Съгласно чл. 12. от Правилника на БД специализираната администрация
извършва и други специфични дейности като участие в експертни съвети, участие в
държавни приемателни комисии, участие в проверки на обекти за отстраняване на
минали екологични щети и изготвяне на становища по процедури по ОВОС. В
правилника за дейността на БД не е предвидено конкретно специализирано
образование на служителите в специализираната администрация, квалификация, стаж,
опит. Няма задължение на директора за провеждане на конкурс преди назначаване на
служителите в специализираната администрация на БД.
Б) Създават се и Басейнови съвети - държавно-обществена консултативна
комисия за подпомагане дейността на басейновата дирекция. Басейновият съвет
включва представители на държавната администрация, териториалната администрация,
водоползвателите и юридическите лица с нестопанска цел в обхвата на басейна, както и
представители на научни организации, имащи отношение към водните проблеми.
Дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на басейновия
съвет се определят с устройствен правилник, издаден от министъра на околната среда и
водите. Басейновите съвети дават становища, правят препоръки и изготвят
предложения до Басейновата дирекция, във връзка с дейността й. Числеността на
отделните БС е определена в Правилника по чл.156, ал.3 от Закона за водите. Мандатът
на членовете е 5 год., като е предвидено длъжността да се заема за не повече от два
мандата. Чл.7, ал.3, т.4 от Правилника предвижда, че представители на „нестопански
организации и научни институти” следва да бъдат до 20 % от числеността на БС.
Съдебен контрол
Съдебният контрол на действия на администрацията по разглежданата процедура
се осъществява по реда на АПК. Той може да бъде по искане на заинтересовани лица –
участващи в процедурата или в дейностите по осигуряване на проводимост на речните
легла. Контролът може да бъде иницииран по общия граждански ред и от всички
засегнати лица, със засегнати права (собственост, ползване, строеж, концесия и др.)
и/или претърпели вреди, а основанието за това са общите норми за защита на
съответното право и на непозволеното увреждане, във връзка с нормата на чл. 120 от
Конституцията (чл.120, ал.1 „Съдилищата осъществяват контрол за законност на
актове и действия на административните органи. ал.2 Гражданите и юридическите
лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен
изрично посочените със закон.”).
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ІІ. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
КОНТРОЛА ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНИТЕ ЛЕГЛА
При осъществяване на наблюдението на работата на контролните институции на
местно ниво, работещи в сферата по поддържане проходимостта на речните легла е
необходимо да бъдат приложени няколко изследователски метода, организирани в
следните дейности:
1.Документален анализ
(цел: детайлно запознаване с изискванията за поддържане проходимостта на речните
легла; запознаване с изискванията за осъществяване на контролна дейност от
институциите на местно и регионално ниво)
1.1. Характеристики на отговорностите по поддържане проходимостта на речните
легла.
1.2. Институции за контрол по спазване на стандартите за поддържане
проходимостта на речните корита.
2.Медиен мониторинг на публикации по темата в местните и регионални
медии
(цел: установяване на проблеми при организацията и изпълнението на дейностите по
поддържане проходимостта на речните легла; идентифициране на случаи, които могат
да се проучат по-детайлно; идентифициране на структури/звена, които се справят добре
със своите функции и на такива, които не изпълняват адекватно своите функции;
акумулиране на информация относно инициативи за граждански контрол)
2.1.Мониторинг на публикации в местната преса.
2.2.Мониторинг на публикации в електронни сайтове, телевизии и радио.
2.3.Мониторинг на други сайтове (неправителствени организации и др.)
3. Наблюдение на дейността на институции с контролни функции на местно и
регионално ниво
(цел: установяване дали изпълняват своята дейност в съответствие със стандартите; с
какви проблеми се сблъскват; съществуват ли предложения за подобряване на
взаимодействието с контролни институции и с други институции)
3.1. Интервю с представител (ръководител/експерт) на институция с контролни
правомощия – Басейнова дирекция Пловдив и изнесени работни места във всяка
община.
3.2. Преглед на документация.
4. Интервюта с представители на медии, неправителствени организации и
т.н.
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(цел: установяване на проблеми и добри практики при организацията на поддържането
проходимостта на речните легла; идентифициране на случаи, които могат да се проучат
по-детайлно; идентифициране на структури/звена, които се справят добре със своите
функции и на такива, които не изпълняват адекватно своите функции; взаимодействие
между институции и граждански организации; предложения за преодоляване на
съществуващи проблеми)
5. Наблюдение на място
(цел: установяване на реалните резултати по поддръжка проходимостта на речните
легла в урбанизирани територии с участието на всички заинтересовани страни,
открояване на дефицити при взаимодействието, изграждане на механизми за
гражданска платформа.
Така описаната рамка от дейности по мониторинг позволява да бъдат установени
положителните примери и дефицитите както в работата на институциите, които
осъществяват контролни и координационни функции на местно ниво, ролята на други
институции и социални фактори, които обуславят ефективното изпълнение на този тип
обществено значима дейност. Конкретните компоненти и дейности за изпълнение на
така описаната методическа рамка за наблюдение са описани в следващата част на
настоящата методология.
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ІII. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НАБЛЮДЕНИЕТО НА
КОНТРОЛА ПРИ ПОДДЪРЖАНЕТО ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНИТЕ
ЛЕГЛА

ДЕЙНОСТ 1: ДОКУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ
Документалният анализ служи като отправна точка за предприемането на
адекватни действия по наблюдение: установяване и оценка дали задължените
лица и институции, както и контролните органи изпълняват установените от
нормативната рамка дейности; установяване на дефицити в нормативната база и
формулиране на предложения за необходими промени.
При извършване на проучването на нормативната база е необходимо да
се установи:
1. Кои са категориите задължени лица за поддържане проводимостта на
речните легла на местно и регионално ниво.
2. Особеностите на процедурата за организация на дейностите по
поддържане проводимостта на речните легла на местно и регионално ниво.
Поддържането проводимостта на речните легла е
нормативната рамка възлага на три категории задължени лица:

отговорност,

която

 собствениците, ползвателите, концесионерите;
 кметът на общината – отговорен за почистването на участъците от речните
легла в границите на урбанизирана територия;
 областният управител – отговорен на организирането и координирането на
дейностите по почистването на участъците от речните легла извън границите
на урбанизирана територия.
От съществено значение за гражданското наблюдение е правилното разбиране на
отговорностите и свързаните с тях процедури по изпълнение, възложени на органите на
местна власт.
Съгласно чл.140, ал.4, т.2 от Закона за водите кметът на общината ежегодно със
заповед определя участъците от реката, чиято проводимост е намалена по причини,
изискващи дейностите по ал. 3, въз основа на констативен протокол, получен чрез
оглед от общинската администрация на състоянието на речните легла в границите на
населените места.
Кметът на общината назначава, със заповед, междуведомствена комисия (чл.140,
ал.4, т.1 Закона за водите), включваща представители на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” - МВР, съответната басейнова дирекция,
съответната РИОСВ, Изпълнителната агенция по горите, общината, експерти-еколози
и други технически лица. Комисията извършва оглед на участъците, определени при
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огледа на общинската администрация, изготвя констативен протокол и подготвя
програма за планово почистване на речните участъци, приема с протокол почистените
участъци

Контролна карта № 1: Информация относно дейността на кмета/общинската
администрация
Устройствен правилник на Наличие на функционално записано задължение на
общината или друг вътрешно звено в специализираната администрация на общината,
ведомствен акт
задължено да провежда оглед на състоянието на
речните легла в границите на населеното място –
посочете конкретен текст на разпоредба:
Последен
констативен Дата:
протокол, получен чрез оглед Констатации за участъци с намалена проводимост:
от общинската администрация
на състоянието на речните
легла
в
границите
на
населените места
Заповед
на
кмета
за Дата на заповедта:
назначаване
на Срок за изпълнение на заповедта:
междуведомствена комисия
за оглед на участъци с
намалена проводимост
Констативен протокол от Дата на протокола:
работата
на Предложена програма за планово почистване:
междуведомствената комисия Дата на одобрение от кмета:
Уведомление на кмета до Дата на уведомлението:
областния
управител
за
необходимо почистване
Възлагане на обществена Дата на обявлението за обществена поръчка:
поръчка
от
кмета
за Тип процедура за избор на изпълнител:
изпълнение на програма за Резултати от избора:
планово почистване
Контрол по изпълнение на договора за обществена
поръчка:
Договор за инвеститорски контрол:
Протокол за приемане на обществената поръчка: дата и
констатации:
Прегледът на документация става на място след установен контакт с
представители на общината.
За всяка от позициите в контролната карта се описват установените параметри в
рамките на последната календарна година.
Описанието на установеното състояние ще позволи да се откроят дефицити по
изпълнение на задължения, възложени по реда на специалните закони и да се
формулират предложения от организационен характер.
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ДЕЙНОСТ 2: МЕДИЕН МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА
В МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ
Целта на медийния мониторинг е да позволи събирането на информация
относно практическите аспекти на наблюдаваната тема. В медиите могат да бъдат
установени:

данни за бедствия, произтекли от неизпълнение на законови задължения;

случаи в наблюдаваните общини, които могат да се проучат по-детайлно;

дефицити в осъществяването на контролната дейност;

структури/звена/социални актьори, които могат да окажат позитивно
въздействие за преодоляване на съществуващи проблеми;

инициативи за граждански контрол;

добри практики и работещи модели на взаимодействие.
Медийният мониторинг може да позволи събиране на информация, която да
бъде проверена при извършване на другите дейности по наблюдение: наблюдение
на място на обекти, преглед на документация; провеждане на срещи и интервюта
с представители на контролни институции и организации на гражданския сектор.

При извършване на медийния мониторинг е необходимо да се извърши
преглед на:
1.Публикации в местната преса и електронни сайтове
(референтен период на наблюдение – през последната 1 година и в периода на
активно наблюдение).
2.Репортажи на публикации в регионални телевизии и радио
(референтен период на наблюдение – през последната 1 година и в периода на
активно наблюдение).
3.Анализи, коментари, блогове, интернет платформи и интернет сайтове,
създадени от журналисти, неправителствени организации и др.
(референтен период на наблюдение – през последната 1 година и в периода на
активно наблюдение).
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Обобщена информационна карта № 2: Медиен мониторинг
Информация, която се събира в
резултат на медийния
мониторинг

Източник
и
дата на
публикацията/
репортажа

Констатации, оценки и коментари в
публикацията/ репортажа

Данни за бедствия и проблеми,
произтекли от не почистване на
речните легла

Случаи за проблеми в работата
на общинската администрация/
кмета при упражняване на
техните задължения
Неизпълнение на обществена
поръчка за почистване на речни
корита/съмнения за корупция
на обществената поръчка
Сигнали, репортажи,
интервюта на
природозащитници относно
неподдържане на речните легла
Добри практики и работещи
модели на взаимодействие

ДЕЙНОСТ 3. НАБЛЮДЕНИЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА
ИНСТИТУЦИИТЕ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО
НИВО
В контекста на цялостната инициатива това е най-важната дейност, който следва
да установи дали системата за контрол на местно и регионално ниво функционира
ефективно и в съответствие със законовите изисквания.
Целта на наблюдението е да се установи дали институциите на местно и
регионално ниво:
 изпълняват ефективно своите контролни функции;
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 съществуват ли пропуски в контролната дейност;
 съществуват ли проблеми във взаимодействието с други институции,
които обуславят неефективна контролна дейност;
 какви мерки са необходими, за да се подобри контролната дейност на
местно и регионално ниво.
Методите за мониторинг са следните:
3.1. Интервю с представител (ръководител/експерт) на институция с контролни
правомощия – Басейнова дирекция Пловдив и изнесени работни места във всяка
община.
3.2. Преглед на документация.
3.1.Интервю с представител (ръководител/експерт) на институция с контролни
правомощия на местно ниво – посещение в офиса на басейнова дирекция.
Основната цел на провеждането на интервю с представител на институция с
контролни функции на местно ниво (както и при прегледа на документи във връзка с
контролната дейност) е да се установи дали институцията осъществява своите
контролни правомощия в съответствие със законовите изисквания. В конкретния
случай основен предмет на проучване е как се осъществява контрол по спазване на
изискванията за поддържане проводимост на речните легла от местните органи на
власт. Този контрол се осъществява въз основа на разпоредбите на Наредбата за
ползване на повърхностни води.
За провеждането на интервю е необходимо да бъде установен официален контакт
с институцията – чрез изпращане на официално писмо до директора на Басейнова
дирекция с информация за целите на инициативата и с искане за среща, на която да
бъде получена информация относно контролната дейност на институцията във всяко
едно от изнесените работни места.
При провеждането на интервюто е необходимо анкетиращият да се легитимира,
да представи информация за инициативата и да проведе разговор, в който да получи
информация по основните тематични въпроси, формулирани в анкетната карта.
Анкетната карта съдържа основни насочващи въпроси. По преценка на анкетиращия
може да бъдат включени и други въпроси.
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3.АНКЕТНА КАРТА относно осъществявана контролна дейност
(насочващи въпроси за интервю с представител на институция с контролни
функции на местно ниво)
Град:
Институция:
Анкетирано лице, позиция:
Дата:
І. Осъществяване на контрол
Колко планови проверки сте извършили за
изминалата 1 година?
Тези проверки обхващат ли състоянието и
проводимостта на речните легла и на
заустващите съоръжения и извършването на
дейности в речните легла?
Налагало ли се е да извършвате проверки по
сигнал за състоянието и проводимостта на
речните легла и на заустващите съоръжения
и извършването на дейности в речните
легла през последната 1 година? Какъв е
характерът на нарушенията, за които са
подадени сигнали? (ако има такива)
В резултат на тези проверки има ли
издадени задължителни предписания? Ако
да, какви са?
Извършили ли сте последващи проверки
дали да изпълнени предписанията?
В наличност ли е цялата документация
относно извършваната контролна дейност
за всеки отделен проверен обект? Възможно
ли е да видим как се поддържа едно
информационно досие?
ІІ.Взаимодействие с други институции
През последната една година наложило ли
се е да сезирате други институции поради
неизпълнение на издадени предписания?
Какви са случаите, при които най-често
съществува необходимост от съдействие от
други институции (на местно, регионално
ниво)
В случай че е била необходима намеса от
други институции през последната една
година, имало ли е случа за отказ от

22

съдействие? А липса на реакция или
оказване на формално съдействие?
ІІІ. Предложения за промени, мерки и действия, които да позволят по-ефективно
изпълняване на контролните функции
Какво е възможно да се направи, за да се
подобри състоянието и проводимостта на
речните легла и на заустващите съоръжения
и извършването на дейно?
(взаимодействие с местните власти;
взаимодействие с други институции;
взаимодействие
със
структури
на
гражданското общество, медии и бизнес;
законова база)
Срещате ли препятствия при осъществяване
на контролната дейност?
Какво е необходимо за Вашата институция,
за да осъществявате по-ефективен контрол?
3.2.Преглед на документация
В хода на провежданото интервю с представител на институция с контролни
функции е желателно да бъде извършен преглед на документи, които:
 удостоверяват извършената контролна дейност (както обобщаващи отчетни
доклади относно цялостната дейност; така и по конкретни казуси – задължителни
предписания; последващи проверки и т.н.)
 какъв е резултатът от тези действия (предприети ли са предписаните
действия; това намерило ли е отражение по подходящ начин следващите действия на
институцията – сезиране на други институции; планиране на последващи контролни
проверки и т.н.)

ДЕЙНОСТ 4. ИНТЕРВЮТА С
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА

МЕДИИ,

Целта на този тип дейност е:
 установяване на практически проблеми при организацията
провеждането на мерки за поддържане проводимостта на речните легла;

и

 идентифициране на структури/звена, които се справят добре със своите
функции и на такива, които не изпълняват адекватно своите функции;
 идентифициране на мястото и ролята на гражданския контрол;
 акумулиране на информация относно предложения за преодоляване на
съществуващи проблеми.
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Основният метод за събиране на информация по изследваната тема е
провеждането на интервю.
Интервюто с журналисти и експерти, които наблюдават пряко или имат опит от
работа в сферата на строителството и екологията, може да предостави допълнителна
информация относно проблемите, с които се сблъскват местните органи на власт,
институциите с контролни функции; дефицитите в работата на институциите на местно
и регионално ниво при упражняване на техните контролни функции, както
практическите проблеми на взаимодействието между институции и доставчици на
социални услуги и т.н.
За целта следва да се използва анкетна карта с насочващи въпроси от типа,
приложим за контролната дейност на институции и картата от медиен мониторинг.
Адаптирането на въпросите следва да се извърши в зависимост от междинните
констатации от наблюдението.

4.Основни тематични насоки на интервю с журналист/експерт в
неправителствена организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Според Вас добре ли се осъществяват дейностите за почистване и поддържане
проводимостта на речните легла?
Съществува ли механизъм за граждански/медиен контрол върху задълженията
за поддържане проводимостта на речните легла?
Обществеността наясно ли е с дейностите, които се предприемат в тази
насока?
Има ли структури/звена, които изпълняват неадекватно своите функции в
рамките на общината/областта?
Има ли добри практики и работещи модели на взаимодействие между
институции и структури на гражданското общество в тази област?
Съществува ли необходимост от по-ефективни форми на контрол и
взаимодействие? В какво следва да се изразят те?

ДЕЙНОСТ 5. НАБЛЮДЕНИЕ НА МЯСТО
КОНКРЕТЕН ОБЕКТ (УЧАСТЪК ОТ РЕЧНО ЛЕГЛО)

–

ПОСЕЩЕНИЕ

НА

Целта на наблюдението на място е да удостовери крайния ефект от
качественото изпълнение/неизпълнение на контролните функции и на законовите
задължения на местните органи на власт по поддържане проводимостта на
речните легла.
Този инструмент има най-значимо въздействие в рамките на застъпническа
кампания за подобряване на ефектите от контролната дейност тъй като
непосредствено верифицира на терен както качественото изпълнение на
нормативно разписани задължения така и публичните щети от непълния обем
контролна дейност (особено по отношение на дефицита „изпълнение на
предписанията от контролната дейност“.
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Обект на наблюдение: в рамките на наблюдението следва да се изберат две
категории участъци:
- участък от речното легло в урбанизираната територия на общината, който е
бил критичен според медийните публикации през последната година и е имал
като краен резултат застрашаване живота и имуществото на населението;
- участък от речното легло в урбанизираната територия на общината, който е
бил обект на проверка и за който има предписания от контролната дейност на
басейнова дирекция.
Организацията на наблюдението на място включва последователност от
няколко важни стъпки:
1. Сформиране на екип за наблюдение
(предлага се участие на партньори, идентифицирани в дейност 4 –, медии,
неправителствени организации, експерти от браншова организация на
хидролозите).
2. Избор на участъци за наблюдение
(извършва се след експертна оценка на събраната информация при изпълнение
на дейности 1 до 4 включително).
3. Включване на заинтересованите страни
(изпращат се покани за участие на органите на местна власт и контролните
институции).
4. Документиране
(документирането е най-важният компонент на наблюдението на място,
извършва се посредством приложените контролни карти и заснемане на
обектите на наблюдение).
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Контролна карта 5.1: Мобилизация на екипа за наблюдение
Община



Организация



№

Проверка на:
1

Да

Не

Забележ
ка

Екип

1.1

Отговарят ли броят и квалификацията на
членовете на екипа на естеството на проверката?







1.2

Уведомени ли са членовете на екипа за датата,
часа и сборното място за проверката?







1.3

Проведен ли е преглед от екипа на наличната
документация и материалите от предишни
проверки?







2

Комуникация

2.1

Съвместна ли е проверката с органите на местна
власт и контролните институции?







2.2

Уведомен ли са заинтересованите страни за
датата и мястото на проверката?







2.3

Част ли е проверката от план за проверки („не”,
ако е непланирана/извънредна)?







2.4

Уведомена ли е писмено проверяваната страна за
проверката?







Забележки:
По №

Забележка

Контролна карта 5.2: Наблюдение на място
Община



Място на проверката



Дата на провеждане



Ръководител на екипа


Да

Не

Забележ
ка

Присъстват ли всички членове на екипа?







Проведен ли е инструктаж за плана на обход и
елементи на наблюдение?







№

Проверка на:

1

Екип

1.1
1.2
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2

Общ мониторинг

2.1

Проведено е обхождане на наблюдавания обект?







2.2

Има ли места, на които никакви дейности по
поддръжка не се забелязват (ако да, прилага се
схема)?







2.3

Констатирано ли е изоставане от работната
програма (ако да, прилага се описание)?







2.4

Какви са проблемите и причините за изоставане
(ако да, прилага се описание)?







2.5

Извършват ли с планираните дейности в пълен
обем и качество







3

Наблюдение на качеството на надзора

3.1

Има ли на обекта график за инспекции на
работите от надзора?







3.2

Издавани ли са предписания и инструкции от
страна на надзора към изпълнителя (ако да,
описват се)?







4

Други

4.1

Възпрепятстван ли е по някакъв начин
наблюдаващия екип и отказан ли е достъп до
документи (ако да, прилага се обяснение)?







Забележки:
По №

Забележка
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Приложение № 1
КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН В
ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА
1. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ ДЕЙНОСТТА ПО ПОЧИСВАНЕ НА РЕЧНИТЕ КОРИТА

І. Почистване на речните корита, при което се налага изземване на наносни отложения от
речното легло
Легалната дефиниция на понятието се съдържа в §1, т.89 от ДР на Закона за водите - „наносни
отложения” са динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на
пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици;
Чл.140, ал.6 от Закона за водите гласи:
„Когато при огледа се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло освен
дейностите по ал. 3 е необходимо и изземване на наносни отложения:
1. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)
2. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) обемът на наносните отложения, които
трябва да бъдат иззети, и срокът за извършване на дейността се определят по експертна оценка от
междуведомствената комисия, а контролът по спазването на определения обем съгласно утвърдения
проект се осъществява от възложителя чрез назначения инвеститорски контрол;
3. за иззетите наносни отложения лицето, извършило почистването, заплаща такса, определена
с тарифата по чл. 194, ал. 6, която постъпва по сметка на съответната община;
4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) кметът на общината превежда събраните
такси по т. 3 по сметката на Министерството на околната среда и водите.”
Евентуално „усложняване”на дейността произтича от нормата на чл.46, ал.1, т.4, която предвижда,
че за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти (такъв обект е и речното легло), се
издава Разрешително за ползване на воден обект по реда на регулационния разрешителен режим на
глава ІV от ЗВ.
Разрешителното се издава от кмета на общината за ползване на водни обекти - публична общинска
собственост, или от директора на басейновата дирекция - във всички останали случаи на ползване на
водни обекти. Копие от разрешителните, издадени от кмета на общината, се изпраща на директора на
съответната басейнова дирекция.
Разрешителното за ползване на воден обект следва да има задължителното съдържание по чл.56,
ал.1 от ЗВ. Разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се издават за
срока на прилагане на действащия в момента на издаване на разрешителното план за управление на
речния басейн и се преразглеждат ежегодно във връзка с оценката на съотношението на годишния обем
за изземване и годишната възможност на реката да възстанови наносните отложения в участъка.
Чл. 58, ал.1 от ЗВ гласи, че разрешително не се изисква, а е необходимо само 30-дневно
предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция при поддържане проводимостта на
некоригирани речни легла извън границите на населените места с цел почистване от храсти, дървесна
растителност, битови и строителни отпадъци, когато не се нарушава естественото състояние на бреговете
и дъното на реката и когато не попада в зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на
местообитания и биологични видове.
Следователно, задължително е издаване на разрешителното за ползване на воден обект по чл.46,
ал.1, т.4 – за изземване на наносни отложения, във връзка с осигуряване проводимостта на речно легло,
при наличие на някое от следните условия:
- участъкът от речното легло да е в границите на населено място;
- нарушава се естественото състояние на бреговете и дъното на реката при изземване на
наносните отложения;
- участъкът попада в зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на местообитания и
биологични видове / защитените територии и зони, обявени за опазване на местообитания и
биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване/;
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- обемът на наносните отложения, които трябва да бъдат иззети, е повече от 500 куб.
м/километър, съгласно експертната оценка на Междуведомствената комисия по чл. 140, ал. 6, т. 2 ЗВ
/чл.16, т.1 от Наредбата за ползване на повърхностните води/.
(чл.16, т.1 от Наредбата за ползване на повърхностните води - ако обемът на наносните
отложения, които трябва да бъдат иззети, е по-малко от 500 куб. м/километър, комисията предлага
на Постоянната междуведомствена комисия към Министерския съвет за подпомагане и
възстановяване включването на дейностите за поддържане проводимостта на речното легло в
определените участъци в годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при
бедствия)
Особености в процедурата по издаване на Разрешително за ползване на воден обект за
осигуряване проводимостта на речно легло, при което се налага изземване на наносни отложения от
речното легло:


За откриване на процедура за издаване на разрешително, по реда на Закона за водите,
кандидатите могат да бъдат само юридически лица или еднолични търговци. Те подават
заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, в което задължително
си се посочва и номерът на решението на министъра на околната среда и водите или на
директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на
въздействието върху околната среда или оценка за съвместимост, или за преценка, че не е
необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за
съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и
Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно чл. 47 от Наредбата за ползване на повърхностни води, когато искането е за издаване
на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения
от леглата на вътрешните реки, техническият проект за изземването по чл. 60, ал. 4, т. 4, буква
„а” ЗВ съдържа:
1. хидроложка разработка за динамичните запаси от наносни отложения с оценка за допустимото
изземване, ненадвишаващо възстановителната годишна възможност на реката;
2. обосновка за избор на участъка;
3. надлъжен профил на заявения участък (участъци);
4. напречни профили;
5. предварителни геодезически измервания;
6. обем на наличните наносни отложения;
7. обем на наносни отложения, заявени за изземване;
8. схема на опорната геодезична мрежа с основен репер;
9. технология и организация на изземването;
10. график на изземването и режим на работа;
11. транспортна схема на извозване на материалите, одобрена от общината;
12. място за депониране на иззетия материал, което трябва да бъде извън границите на водния
обект;
13. мероприятия за опазване на околната среда.


Чл.47, ал.2 от Наредбата предвижда сравнителната оценка на ползите от дейността и на
вредите за околната среда по чл. 60, ал. 4, т. 4, буква „б” ЗВ да съдържа:
1. характеристика на дейността: местонахождение, описание на водния обект и дейността;
технически параметри и граници; технология, свързана с ползването на обекта и с извършване на
дейността; инфраструктура;
2. анализ на влиянието, което оказва дейността върху екосистемите и морфологичните изменения
в речното легло;
3. оценка на влиянието на дейността върху ерозионните процеси в посочения участък и
функционалността на съществуващи съоръжения;
4. оценка на вредите от дейността за околната среда;
5. мерки за намаляване на отрицателното въздействие от дейността върху компонентите на
околната среда;
6. оценка на ползите от дейността за околната среда;
7. анализ на влиянието, което се оказва върху нивото на подземните води;
8. заключение и препоръки.
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При изземване на наносни отложения от коригирани речни участъци се представя и становище
от стопанисващия коригирания речен участък.



В сервитута на съоръженията от транспортната пътна и железопътна инфраструктура се
допуска изземване на наносни отложения само когато е свързано с поддържане и осигуряване
на стабилитета на съоръженията, по реда на ЗВ и наредбата с титуляр на разрешителното
органът, отговорен за тяхната експлоатация.

Чл.50, ал.6 от Наредбата предвижда, че при разрешителното за ползване на повърхностен воден
обект за изземване на наносни отложения в условията, при които се предоставя правото за
ползване, се вписва и изискване за:
1. технологията на изземването;
2. начин на изземване - да започва от долния край на участъка и да продължава нагоре по
течението на реката, да се извършва на ивици, успоредни на водното течение с възможно най-голяма
ширина и дължина, като се започне от вътрешната част на участъка в посока към бреговете до достигане
на проектната кота;
3. период на изземване - всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на
размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
4. недопускане на замърсяване на водния обект и околните терени с нефтопродукти; зареждането с
горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния
обект;
5. опазване на съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
6. недепониране на материал в границите на водния обект;
7. изграждане на трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък; схема на
мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейновата дирекция;
8. представяне на информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от
министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновата дирекция и
на МОСВ - ежегодно към 31 януари на следващата година;
9. представяне в басейновата дирекция на годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и
справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с
квалификация магистър-инженер по съответната специалност - ежегодно, към датата на крайния срок на
действие на разрешителното;
10. условия и/или ограничения, при които може да работи титулярят на разрешителното в периода
на ежегодното преразглеждане по чл. 66.


ІІ. Почистване на речните корита в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5.
Нормата на чл.46, ал.1, т.10 от ЗВ предвижда, че за извършване на дейности по осигуряване на
проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и
отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, се
издава Разрешително за ползване на воден обект по реда на регулационния разрешителен режим на
глава ІV от ЗВ.
Зоните по чл.119а, ал.1, т.5 са защитените територии и зони, обявени за опазване на
местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите
е важен фактор за тяхното опазване.
В случай, че за осигуряване проводимостта на речното легло в зони по чл.119а, ал.1, т.5 се налага
и изземване на наносни отложения, то Разрешителното по глава ІV Закон за водите, следва да бъде
заявено и издадено на двете основания – чл.46, ал.1, т.4 и т.10 ЗВ.
Особености в процедурата по издаване на Разрешително за ползване на воден обект за
осигуряване проводимостта на речно легло, на участък, попадащ в зони по чл.119а, ал.1, т.5 ЗВ:


За откриване на процедура за издаване на разрешително, по реда на Закона за водите,
кандидатите могат да бъдат само юридически лица или еднолични търговци. Те подават
заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, в което задължително
си се посочва и номерът на решението на министъра на околната среда и водите или на
директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на
въздействието върху околната среда или оценка за съвместимост, или за преценка, че не е
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необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за
съвместимост, когато такива се изискват съгласно Закона за опазване на околната среда и
Закона за биологичното разнообразие.


Съгласно чл. 48. от Наредбата за ползване на повърхностни води, когато искането е за издаване
на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за поддържане проводимостта на
некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в
зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 ЗВ, обявени за опазване на местообитания и биологични видове,
към заявлението и документите по чл. 60 ЗВ се прилага и проект за дейността, който съдържа:
1. характеристика и описание на дейността;
2. график и срок за осъществяване на дейността;
3. режим на работа;
4. транспортна схема на извозване на материалите, одобрена от общината;
5. договор за предаване на отпадъците в инсталация/съоръжение за тяхното третиране.
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Приложение № 2
2. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ
ИНСТИТУЦИИТЕ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА
ЕКОЛОГИЯ – ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Контролни правомощия на органите на регионално и местно – издаване на решения по 3
регулаторни съгласувателни режима:
 Оценка на съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения
(ПППИП) с предмета и целите на опазване на съответната ЗЗ (чл. 31, ал. 1 ЗБР);
 Екологична оценка (ЕО) на ПППИП; и
 Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на ПППИП за строителство, дейности
и технологии или техни изменения, при чието осъществяване са възможни значителни
въздействия върху околната среда, включително и върху защитени територии.
І.ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ
Кои планове, програми, проекти и инвестиционни предложения подлежат на Оценка за
съвместимост?
ПППИП, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитени зони
(ЗЗ) и които поотделно или във взаимодействие с други ПППИП могат да окажат значително
отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с
предмета и целите на опазване на съответната ЗЗ (чл. 31, ал. 1 ЗБР).
За какви защитени зони се извършва Оценка
за съвместимост?

Какви планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения (ПППИП)
подлежат на Оценка за съвместимост?
 ПППИП, техни изменения или разширения,
попадащи в обхвата на глава шеста ЗООС2.

1. Зони, които са разгледани и одобрени по
принцип от Националния съвет по
биологичното
разнообразие
(НСБР),
независимо
дали
са
отложени
за
допълнително проучване и разглеждане, или
са включени в списъка на ЗЗ по чл. 10, ал. 3
ЗБР за внасяне в Министерския съвет (МС)
за приемане.
2.

Зони, които са включени в списъка по чл. 10,
ал. 4 ЗБР, обнародван в "Държавен вестник"
(ДВ) (този списък, за разлика от този по чл.
10, ал. 3 ЗБР, е приет с решение на МС).

 ПППИП, техни изменения или разширения
извън обхвата на глава шеста от ЗООС,
попадащи изцяло или отчасти в границите на
защитени зони и свързани с промяна на
предназначението и/или начина на трайно
ползване на имота.

3.

Обявени със заповед на министъра на

 ПППИП, които са в съответствие с параметрите

2

Чл. 81. (1) Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се извършват на планове, програми
и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при
чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) екологична оценка се извършва на планове и програми, които са в процес на
изготвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на изпълнителната власт, органи на местното
самоуправление и Народното събрание;
2. оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2.
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околната среда и водите по чл. 12, ал. 6 ЗБР
(чл. 31, ал. 2 ЗБР, чл. 1, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за извършване на ОС на
ПППИП с предмета и целите на опазване на
защитените зони, в сила от 11.09.2007 г.
(Наредбата).

на планове, програми и проекти от по-висока
степен, на които е извършена ОС и за които в
крайния акт от процедурата по реда на глава
втора или трета от Наредбата е поставено
условие, изискващо изрично провеждането на
ОС.
 За ПППИП извън горепосочените в
зависимост от техния характер и вероятността
от въздействието им върху ЗЗ, компетентният
орган преценява начина на процедиране, като
уведомява писмено възложителя за това в 14дневен срок от подаване на уведомление, като за
извършването на тази преценка възложителят на
най-ранен етап уведомява компетентния орган чрез
уведомление съгласно Приложение № 1 към чл. 10,
ал. 1 от Наредбата (чл. 2 от Наредбата).

Компетентни контролни органи:
 Национално ниво – министър на околната среда и водите;
 Директор на РИОСВ (Регионална инспекция по околната среда и водите)
Компетентен орган, издаващ решение за Оценка за съвместимост
Директорът на РИОСВ
РИОСВ, в чийто териториален обхват попадат ПППИП, подлежащи
на оценка (чл. 6а, т. 1, б. „а“ от Наредбата).
Министър на околната среда и Издаване на административни актове, волеизявления и действия,
водите (или оправомощени от свързани с:
него лица)
1. ПППИП или техни изменения или разширения, които не са
включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС и попадат в обхвата на
две или повече РИОСВ;
2. Инвестиционни предложения или техни изменения или
разширения, които не са включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС
и попадат изцяло или отчасти в резерват, национален парк и
поддържан резерват - защитени територии по ЗЗТ;
3. Проекти, планове и програми, когато се одобряват от централните
органи на изпълнителната власт и от Народното събрание.
(чл. 6а, т. 1 от Наредбата)

РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Кои са основните функции
на РИОСВ?

За провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, контролни и
информационни функции. При осъществяване на регулиращите функции
РИОСВ разработва или участва в разработването на документи или
провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на
опазването на околната среда и устойчиво природоползване. Контролните
функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и
последващ контрол по отношение на:
 съответствието на качествата на елементите на околната среда и
регистрираните изменения в тях с нормативните изисквания (емисии
на вредни вещества и имисионно състояние по райони, компоненти на
средата и видове замърсители);
 дейности, органи или лица, които могат да доведат или довеждат до
замърсяване или увреждане на околната среда;
 спазване на условията в разрешителните за заустване, надзор върху
състоянието на водностопански системи и съоръжения;
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 спазване на условията в разрешителните за заустване, надзор върху
състоянието на водностопански системи и съоръжения.
 РИОСВ изпълнява задачи за осъществяване на функцията по
превантивния контрол, като издава решения, разрешения, писмени
съгласия, съответно разработва становища, съгласува планове и
проекти.
 За осъществяване на функциите по текущия контрол РИОСВ има за
задача да извършва проверки, наблюдения и измервания по отношение
на:
 опазване на въздуха, водите и почвите;
 опазване и екологосъобразно използване на земните недра;
 реализация на устройствените планове съответно на проектите в
селищните територии и зоните им на влияния;
 третирането на отпадъци;
 опазване на биологичното разнообразие.
 За осъществяване на последващия контрол, съгласно изискванията на
Закона за административните нарушения и наказания оправомощените
да прилагат или да контролират прилагането на съответния
нормативен акт длъжностни лица от РИОСВ:
 налагат принудителни административни мерки съгласно нормативните
актове, касаещи дейността на РИОСВ за предотвратяване и
преустановяване на административните нарушения, както и за
предотвратяване и преустановява не на вредните последици от тях;
 съставят административно наказателната преписка за нарушенията по
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и другите нормативни
актове в областта на опазването на околната среда и водите;
 участват в съдебни дела във връзка с дейността на РИОСВ.
КОНТАКТИ НА РИОСВ
РИОСВ – Бургас
РИОСВ – Благоевград

РИОСВ – Варна
РИОСВ – Велико Търново
РИОСВ – Враца
РИОСВ – Пазарджик
РИОСВ – Перник
РИОСВ – Плевен
РИОСВ – Пловдив
РИОСВ – Русе








гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3
тел: 056 813 212
web: http//www.riosvbs.eu
Благоевград 2700, ул. "Свобода" № 1
тел: 073 88 51 60
web: http://riosvbl.org/

























гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4
тел: 052 634 582
web: http://www.riosv-varna.org
гр. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски” № 68
тел: 062 620 358
web: http://www.riosvt.org/
гр.Враца, ул."Екзарх Йосиф"№ 81
тел: 092 62 92 11
web: http://riosv.vracakarst.com/
Пазарджик, 4400; П.К. 220, ул. "Генерал Гурко"№ 3, ет.4
тел: 034 44 18 75
web: http://new.riewpz.org/main.php
гр. Перник 2304, ул. "Бл. Гебрев" № 15, ет. 1
тел: 076 67-02-03
web: http://www.riosv-pernik.com
гр. Плевен 5800, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А
тел: 064 800 831
web: http://riew-pleven.eu
гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122
тел: 032 643 245
web: http://plovdiv.riosv.com/main.php
гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26…;
тел: 082 809 281
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РИОСВ – София
РИОСВ – Смолян
РИОСВ – Стара Загора
РИОСВ – Хасково
РИОСВ – Шумен


















web: http://www.riosv-ruse.org/
София 1618, бул. Цар Борис ІІІ № 136, 10 ет., п.к. 332
тел: 02 856 5152
web: http://www.riew-sofia.org
Смолян, 4700, ул. "Дичо Петров" № 16
тел: 0301 60 100
web: http://smolyan.riosv.com/main.php
Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143
тел: 042 692 200
web: http://www.stz.riew.e-gov.bg
Хасково 6300, ул. "Добруджа" 14
тел: 038 664 608
web: http://haskovo.riosv.com/
Шумен 9700, ул. „Съединение” № 71, ет.3
тел: 0885 750 275
web: http://www.riosv.icon.bg

Заявител:
 възложител на план, програма или проект; или
 възложител на инвестиционното предложение.
ЕТАПИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА за извършване на ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ на ПППИП
върху защитени зони
1. Уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на планове, програми, проекти или
инвестиционни предложения
2. Проверка за допустимост
3. Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони
4. Оценка на степента на въздействие върху защитените зони
5. Издаване на решение по ОС от компетентния орган и контрол по изпълнението му.
1. Уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на планове, програми, проекти или
инвестиционни предложения
Уведомяване
Възложителят уведомява на най-ранен етап компетентния орган за
своето намерение чрез УВЕДОМЛЕНИЕ на хартиен и електронен
носител, което съдържа данни съгласно Приложение № 1 към чл. 10,
ал. 1 от Наредбата (част А - за планове, програми и проекти, част Б за инвестиционни предложения) (чл. 10, ал. 1 от Наредбата).
Прилагат се: характеристика на плана, програмата, проекта,
инвестиционното
предложение;
мястото
на
предлагания
план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране,
степен на подробност на предвижданията; задание за изготвяне на
ПППИП; карта или друг актуален графичен материал на засегнатата
територия, таблици, схеми, снимки и други (по преценка на
възложителя) приложения; характеристики на засегнатата територия
- вид и начин на ползване на земите; актуални скици на имотите;
карта или друг актуален графичен материал на засегнатата
територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на
обекта - предмет на ПППИП, снимки, партида на имота и други - по
преценка на възложителя и др.
Отстраняване на непълноти и
Срокът за приключване на процедурата: 30 дни от подаване на
нередовности в уведомлението и
искането, като в този срок не се включва времето, необходимо за
проверка за допустимост
предоставяне на допълнителна информация от възложителя, ако
директорът на РИОСВ е изискал такава.
А) При установени непълноти, пропуски или неточности в
уведомлението или в представената документация от възложителя
се изисква писмено да отстрани допуснатите нередовности и/или да
предостави допълнителна информация в определен от компетентния
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орган срок.
Прекратяване на процедурата:
 при неотстраняване на непълноти и пропуски в срок;
 непредоставяне на допълнителна информация в срок;
 представена от възложителя недостоверна информация, която е
от съществено значение за вземане на решение по оценка на
съвместимостта (чл. 11, ал. 1-3 от Наредбата).
Компетентният орган уведомява възложителя за прекратяването.
Б) Даване на указания от компетентния орган
В случаите на постъпило уведомление, когато на най-ранния етап
предвижданията на възложителя не са достатъчно ясни и
конкретни, за да се извърши оценка на съвместимостта,
компетентният орган уведомява възложителя на кой етап от
разработването им да внесе необходимата документация (чл. 10, ал.
3 от Наредбата).
Нормата не предвижда срок, в който възложителят да изпълни дадените указания - това дава възможност
на директорите на отделните РИОСВ по своя преценка да определят тези срокове. В конкретни случай
срокът може да е неподходящ – както твърде кратък и обективно препятстващ възможността на
възложителя да се снабди с исканите документи и/или информация, така и твърде дълъг и необосновано
забавящ движението на процедурата.
Никъде в уредбата на съгласувателния режим по издаване на ОС не е посочено колко пъти
компетентният административен орган може да остави преписката “без движение” за отстраняване
на непълноти, пропуски и неточности.
2. Проверка за допустимост
Проверката за допустимост се
отнася
само
за
ПППИП,
попадащи изцяло или отчасти в
границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от
Наредбата, т.е. на тези, които са
разгледани и одобрени по
принцип от НСБР независимо
дали
са
отложени
за
допълнително
проучване
и
разглеждане или са включени в
списъка по чл. 10, ал. 3 ЗБР за
внасяне в МС, или са включени в
списъка по чл. 10, ал. 4 ЗБР,
обнародван в ДВ, или са обявени
със заповед на министъра на
околната среда и водите по чл.
12, ал. 6 ЗБР (чл. 12, ал. 3 от
Наредбата).

Проверката за допустимост се извършва по отношение на
допустимостта на ПППИП спрямо режима на дейностите в ЗЗ,
определен със заповедта по чл. 12, ал. 6 от ЗБР, както и със
заповедта по чл. 19, ал. 1 ЗБР и/или с план за управление, ако има
такива (чл. 12, ал. 2 от Наредбата).
При констатирана недопустимост на ПППИП с режима на
дейностите в ЗЗ, съответно в защитените територии, процедурата по
ОС се прекратява.
Компетентният орган прекратява процедурата по ОС на всеки етап
от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен
орган недопустимостта на плана, програмата, проекта или
инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или
административни актове (чл. 13 от Наредбата).
Срок за уведомяване за недопустимост: в срок от 10 работни дни
от подаването на уведомлението или от отстраняването на
нередовностите в подадените документи, компетентният орган
уведомява възложителя и съответния орган, одобряващ ПППИП.
Бел: Възложителят може да подаде ново уведомление след изтичане
срока на действие на съответния акт.

3. Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони
При
установяване
на Преценката за ПППИП се извършва въз основа на критериите по
на
ПППИП чл.16 от Наредбата.
допустимост
компетентният орган преценява При необходимост компетентният орган осигурява извършването на
вероятната степен на въздействие проверка на място относно достоверността на информацията. При
на ПППИП върху конкретните необходимост компетентният орган изпраща документацията на
местообитания и/или видове - научни или академични институции/организации за становище
предмет на опазване в ЗЗ.
относно вероятната степен на отрицателно въздействие върху
предмета на опазване на ЗЗ, като определя срок за отговор не подълъг от 20 дни от датата на получаване на документацията (чл.
17 от Наредбата).
На този етап от процедурата в чл.15, ал. 4 от Наредбата е предвидена
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възможност за второ оставяне на преписката без движение и
изискване на допълнителни уточнение и/или книжа от възложителя.
Отново не е предвиден срок за изпълнение на указанията.
Наредбата не предвижда критерии при определяне на „необходимостта” от извършване на проверката на
място, както и съмнението в достоверността на кои обстоятелства я налага – администрацията действа в
условия на пълна оперативна самостоятелност.
Неясен остава въпросът как 20-дневният срок ще бъде спазен, ако административният орган вече два
пъти е оставял преписката без движение и е давал възможност на възложителя да изпълни указанията му
/по реда на чл.11 и по чл.15, ал.4 от Наредбата/, както и в каква степен научните и академични
организации, в оставащия срок ще извършат анализ и проверка на документацията.
4. Решение за съгласуване на ПППИП, за които няма вероятност да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони
Срок за издаване
Компетентният орган издава решение, с което съгласува по чл. 31,
ал. 7 ЗБР ПППИП, за които прецени, че няма вероятност да окажат
значително отрицателно въздействие върху ЗЗ, в следните срокове:
 в 30-дневен срок от уведомяването от възложителя или от
отстраняване на нередовностите в уведомлението; или
 в 15-дневен срок от изтичане на срока за допълване на
документите или информацията от възложителя; или
 изтичане срока за отговор от
институции/организации за становище.

съответните

научни

Мотивираност на решението

Решението за преценка следва да е мотивирано, като в чл.20, ал.3, т.
7 (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) от Наредбата, е
предвидено да бъдат включени и
резултатите от извършен
„предварителен мониторинг, ако е необходим такъв”.
„Напомнителната” норма на чл. 18, ал.3 от Наредбата, сметната за уместна от МС, остава впечатление, че
на съгласуващия административен орган, следва да му бъде периодично указвано, че е длъжен да
извърши самостоятелен анализ и преценка на законосъобразността на ПППИП, и че становищата на
съгласуващите органи и институции (най-често мълчаливи съгласия/, представляват само допълнителна
експертиза, подпомагаща дейността на РИОСВ, за която органът по презумпция е компетентен) чл.18,
ал.3 „Преценката по ал. 1, че няма вероятност плановете, програмите, проектите или инвестиционните
предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, не може да се
основава само на непостъпване в определения срок на становището по чл. 17”).
6. Прекратяване на процедурата
В какви случаи се прекратява
процедурата?

Срок
за
решението

информиране

за

а) при неотстраняване в срок на непълноти, пропуски и
неточности в уведомлението или в представената документация
(чл. 11, ал. 2, предл. 1 от Наредбата);
б) когато компетентният орган установи, че възложителят е
представил недостоверна информация, която е от съществено
значение за вземане на решение (чл. 11, ал. 3 от Наредбата);
в) когато възложителят не е представил в срок изисканата от него
допълнителна информация (чл. 11, ал. 2, предл. 2 от Наредбата);
г) при констатиране на недопустимост на ПППИП с режима на
дейностите в ЗЗ, съответно в защитените територии (чл. 13, ал. 1 от
Наредбата);
д) когато се потвърди от съответен специализиран компетентен
орган недопустимостта на ПППИП спрямо действащи нормативни
или административни актове (чл. 13, ал. 3 от Наредбата);
е) когато в хипотезата на изискано допълване на представените
документи и информация по чл. 15, ал. 4 от Наредбата,
възложителят не представи допълнително изисканите документи
в определения срок (чл. 15, ал. 5 от Наредбата).
В 7-дневен срок от вземане на решението по чл.20 от Наредбата
компетентният орган го предоставя на възложителя и го
оповестява на интернет страницата си, както и предоставя на
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Обжалване на решението
прекратяване на процедурата

на

възложителя наличната информация за предмета и целите на
опазване на съответната ЗЗ, включително картен материал (чл. 31,
ал. 10 ЗБР, чл. 20 от Наредбата).
Актът за прекратяване на производството може да се обжалва по
реда на Дял трети, Глава десета, Раздел IV АПК. Изричният отказ
на компетентния орган да разгледа по същество заявлението може да
се обжалва чрез него пред съда от заявителя в 14-дневен срок от
съобщаването му (чл. 56, ал. 4, чл. 197 АПК).
Бел: Прекратяването на производството принципно не изключва
възможността за подаване на ново уведомление от възложителя.

Оценката за съвместимост включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на
ПППИП върху природните местообитания, местообитанията на видовете и върху видовете, които са
предмет на опазване в съответната ЗЗ (чл. 21 от Наредбата), съобразно критериите, посочени в чл.22 от
Наредбата. Процедурата за извършване на оценката е следната:
Оценка за степента на въздействие на ПППИП върху ЗЗ
1.
Възлагане
и Възложителят на ПППИП възлага извършването на оценката на експерти по
извършване
на чл. 9, ал. 1 от Наредбата, определени съгласно определената в решението на
оценката
директора на РИОСВ необходима компетентност на експертите.
Оценката се представя под формата на доклад, който следва да обхваща
информацията по чл.23, ал.2 от Наредбата.
Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат
консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с
Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и
регионални органи и техните специализирани структури, с научни или
академични институции/организации, резултатите от които се прилагат към
доклада. Към него се прилагат и резултати от предварителния мониторинг по
чл.18, ал.3, ако е проведен такъв.
2.
Оценка
на Възложителят представя на компетентния орган доклада с всички приложения
качеството
на към него в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен
доклада
от носител (чл. 24, ал. 1 от Наредбата).
компетентния орган
Компетентният орган извършва оценка на качеството на доклада в 30-дневен
срок от внасянето му въз основа на критериите по чл.24, ал.3 от Наредбата.
3.
Отрицателна Компетентният орган дава отрицателна оценка на качеството на доклада, когато
оценка за качеството представената информация е недостатъчна за вземане на решение (чл.24, ал.4
на доклада
от Наредбата).
Бел: административният орган може неограничен брой пъти да изисква от
възложителя допълнителна информация, уточнения и преработки на ПППИП.
РИОСВ разполага с възможността да събере експертни становища и
специализирана информация, необходима по конкретната преписка изцяло по
своя преценка, въз основа на която да прецизира допълнителните книжа и/или
уточнения, които да изиска от възложителя, така че информацията за ПППИП да
е пълна и достатъчна.
4.
Положителна Компетентният орган дава положителна оценка на качеството на доклада,
оценка за качеството когато представената информация е:
на доклада
а) пълна, без пропуски и слабости;
б) с пропуски без съществено значение при вземането на решение.
В такъв случай компетентният орган уведомява възложителя и провежда
консултации с обществеността (чл. 24, ал. 5 и 7 от Наредбата).
5. Консултации с Това е първият момент, в който заинтересовани лица, граждани и
обществеността
организации получават информация за ПППИП и могат да вземат
становище по него.
Компетентният орган провежда консултации с обществеността, като в 5-дневен
срок от уведомяването на възложителя за положителната оценка публикува
на интернет страницата си информация относно ПППИП, включително
графичен материал, както и доклада от извършената оценка на съвместимостта.
В срок от 30 дни от публикуването всички заинтересувани лица могат да
депозират пред органа – РИОСВ, писмени мотивирани становища по ПППИП и
доклада.
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Компетентният орган предоставя на възложителя постъпилите становища и
изисква от него писмено становище по тях, като определя срок за внасянето му
(чл. 25, ал. 1 - 3 от Наредбата).
Когато при провеждане на консултациите с обществеността е постъпила
информация относно предмета и целите на ЗЗ и/или очакваната степен на
увреждането им, която се различава от представената от възложителя в
доклада, компетентният орган може да възложи на друг колектив от експерти
или да изиска от възложителя извършване на допълнителни проучвания и
анализи или събиране на допълнителна научна информация, като определя
тяхната продължителност. В тези случаи компетентният орган може да извърши
проверка на място относно събраната информация (чл. 26, ал. 1 от Наредбата).
Бел: И при двете хипотези на чл.26, ал.1 административният орган действа при
условия на оперативна самостоятелност, като няма предвидени в Наредбата
конкретни обстоятелства, при които да се извършат допълнителните проучвания
и анализи, и проверката на място.
6.1. Когато възложителят не изпълни задължението си за представяне на
писмено становище по чл. 25, ал. 3 от Наредбата, компетентният орган му
изпраща напомнително писмо и определя срок до 14 дни, в който възложителят
да изпълни задължението си по процедурата или да внесе искане за
прекратяването й. Ако в определения срок не се получи отговор и/или не се
внесе становище от възложителя, компетентният орган прекратява
процедурата по ОС (чл. 25, ал. 4 от Наредбата).
6.2. Когато възложителят не изпълни задължението си по чл. 26, ал. 1 от
Наредбата за извършване на допълнителни проучвания и анализи или събиране
на допълнителна научна информация, компетентният орган му изпраща
напомнително писмо и определя срок до 14 дни, в който възложителят да
изпълни задължението си по процедурата или да внесе искане за прекратяването
й. Ако в определения срок не се получи отговор и/или не се внесе исканата
информация от възложителя, компетентният орган прекратява процедурата по
ОС (чл. 26, ал. 2 от Наредбата).
При обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за
извършване на оценката или при неяснота относно степента на увреждане на
ЗЗ компетентният орган прекратява процедурата, за което уведомява
възложителя (чл. 31, ал. 13 ЗБР, чл. 27 от Наредбата). В такъв случай ПППИП не
могат да бъдат одобрени от компетентните органи съгласно други закони (чл. 31,
ал. 16, изр. 1, предл. 2 ЗБР).
8. При три поредни отрицателни оценки на качеството на доклада
компетентният орган прекратява процедурата по оценка за съвместимостта, за
което уведомява възложителя (чл. 24, ал. 8 от Наредбата).
Бел.: Трите поредни отрицателни оценки на доклада са актове с
несамостоятелно значение (оставяне на преписката без движение до
изпълнение на указанията в срок), не представляват индивидуален
административен акт и не подлежат на самостоятелно обжалване.
Решението за прекратяване на производството на основание чл.24, ал.8 от
Наредбата обаче подлежи на обжалване пред съответния административен
съд и в това производство възложителят има възможност да оспори по
същество правилността на всяка от трите поредни отрицателни оценки,
послужили като основание за прекратяване от РИОСВ на производството
Тази възможност е предвидена изрично в чл. 25, ал. 4 и чл. 26, ал. 2 от Наредбата,
като възложителят, вместо да изпълнява задълженията за представяне на
становище, съответно извършване на допълнителни проучвания и анализи или
събиране на допълнителна научна информация, може да внесе искане за
прекратяване на процедурата. Няма пречка също така това да се поиска на
който и да било друг етап от производството (чл. 56, ал. 1 АПК).
10.1. Решение, с което се извършва съгласуване на ПППИП
В срок 30 дни след провеждане на консултациите или след получаване на
допълнителната информация по чл. 26 от Наредбата компетентният орган
издава решение по ОС на ПППИП с предмета и целите на опазване на ЗЗ, с което
съгласува ПППИП. Такова решение се издава само когато заключението от ОС
е, че предметът на опазване в съответната ЗЗ няма да бъде значително
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увреден (степента на увреждане се оценява най-малко като отношение на площта
на местообитанията – предмет на опазване, която ще се увреди, спрямо тяхната
площ в дадената ЗЗ и в цялата мрежа от ЗЗ), както и в случаите по чл. 33 ЗБР (чл.
31, ал. 11, ал. 12, т. 1 и чл. 32, ал. 1 и 2 ЗБР, чл. 28, ал. 1, т. 1, чл. 29, ал. 2 от
Наредбата).
Решението следва да е мотивирано и да съдържа и резултатите от
консултациите с обществеността.
10.2. Решение, с което се отказва съгласуване на ПППИП
В срока по т. 7.1 по-горе компетентният орган издава решение по ОС на ПППИП
с предмета и целите на опазване на ЗЗ, с което може да не съгласува ПППИП,
ако не са налице предпоставките за съгласуване. В такъв случай ПППИП не
могат да бъдат одобрени от съответните компетентни органи съгласно други
закони (чл. 31, ал. 16, изр. 1, предл. 1 ЗБР).
В срок от 7 дни от издаване на решението компетентният орган го предоставя
на възложителя и го публикува на интернет страницата си (чл. 31, ал. 17 ЗБР,
чл. 30 от Наредбата).

11. Уведомяване

Обжалване
1.Обжалване
на
актовете, с които
производството
се
прекратява

2.Обжалване
на
решение, с което се
отказва съгласуване
3.Обжалване
решение
съгласуване

на
за

4.Компетентен съд и
срокове за обжалване

Процедурата може да бъде прекратена без това да е поискано от възложителя:
при неизпълнение на задължения за представяне на становище, съответно

извършване на допълнителни проучвания и анализи или събиране на
допълнителна научна информация (чл. 25, ал. 4 и чл. 26, ал. 2 от
Наредбата);


при обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за
извършване на оценката или при неяснота относно степента на
увреждане на ЗЗ (чл. 31, ал. 13 ЗБР и чл. 27 от Наредбата);



при три отрицателни оценки (чл. 24, ал. 8 от Наредбата)

Актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на дял
трети, глава десета, Раздел IV АПК. Изричният отказ на компетентния орган да
разгледа по същество заявлението може да се обжалва чрез него пред съда от
заявителя в 14-дневен срок от съобщаването му (чл. 56, ал. 4, чл. 197 АПК).
Прекратяването (включително по искане на самия възложител) принципно не
изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление, но в
хипотезите на промяна във фактическата обстановка - да е налице възможност за
събиране на достатъчно информация за извършване на оценката или да е
отпаднала неяснотата относно степента на увреждане на ЗЗ.
Ако заявителят счита, че отказът за съгласуване е незаконосъобразен (тъй като
компетентният орган не решава въпроса по целесъобразност, а при условията на
обвързана компетентност), той може да го обжалва в срока и при условията,
посочени по-долу.
Тъй като решението за съгласуване като цяло е благоприятно за възложителя,
има вероятност правният му интерес от обжалване да се обуслови от
неподходящи или излишно обременителни: условия за опазване на ЗЗ;
изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване
на
предполагаемите
неблагоприятни
последствия
от
осъществяването на ПППИП; компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР за случаите по
чл. 33 ЗБР. Предмет на обжалване могат да бъдат именно тези условия,
изисквания и мерки, които жалбоподателят прецени, че увреждат правата и
законните му интереси.
Спорът, независимо от акта, който се атакува и основанието за това, е подсъден
на съответния административен съд по местонахождението на
компетентната РИОСВ (арг. чл. 132, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 АПК).
Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването (чл. 149, ал. 1 АПК). 14дневният срок започва да тече от датата на уведомяването на възложителя,
включително когато компетентният орган не е спазил срока по чл. 61 АПК и е
уведомил възложителя по-късно за акта си или за прекратяването на
производството (арг. чл. 149, ал. 3 АПК.
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Контрол
Период
извършване
контрол

на
на

Компетентният орган осъществява контрол по изпълнението на условията,
изискванията и мерките, включени в издадените от него по Наредбата решения:
 по време на реализацията на ПППИП;
 по време на експлоатацията на реализирано инвестиционно предложение.

В какво се изразява
контролът?

Контролът включва проверка за изпълнението на включените в решението:
 условия и мерки за предотвратяване или намаляване на въздействието върху
местообитанията или видовете - предмет на опазване в ЗЗ;
 компенсиращи мерки - в случаите по чл. 33 ЗБР.
Проверките се извършват по документи и чрез посещение на място.
За резултатите от проверките се съставят констативни протоколи, а в случаите
на констатирани нарушения се налагат административни наказания по реда на
ЗБР (чл. 32, ал. 1-3 от Наредбата).

Б.ОСОБЕНОСТИ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА
СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, ОС се
извършва чрез процедурата по екологична оценка (ЕО), съответно чрез процедурата по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби
на ЗБР и НАРЕДБАТА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
/НУРИОС/ - чл. 31, ал. 4 ЗБР.
Кои планове, програми, проекти и инвестиционни предложения подлежат на Оценка за
съвместимост?
ПППИП, които попадат изцяло или отчасти в защитени територии.
Описаната по-долу процедура указва особеностите на реда за извършване на екологична оценка
(ЕО), когато е необходима и оценка за съвместимост по реда на ЗБР и НУРИОС от съответната
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), във връзка с ПППИП, попадащи изцяло или
отчасти в защитени територии.
Компетентен контролен орган
Директорът на съответната РИОСВ – по отношение извършване на ЕО, която засяга територията
на една община, на една област или на няколко общини в териториалния обхват на една РИОСВ (чл. 10,
ал. 2, т. 1, предл. 1, т. 2, предл. 2 и т. 3 ЗООС).
Заявител
 възложител на план, програма или проект; или
 възложител на инвестиционното предложение.
Необходими документи:
Когато планът или програмата подлежи на задължителна ЕО, възложителят извършва уведомяване
на директора на съответната РИОСВ (чл. 36, ал. 1 НУРИОС). Когато планове и програми подлежат на
преценяване на необходимостта от ЕО, възложителят подава Уведомление до компетентния орган
съгласно чл. 10 НУРИОС едновременно с уведомяването /искане/ по чл. 8 НУРИЕОПП, като в тези
случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление (чл. 37, ал. 1 НУРИОС). От текста на
разпоредбите следва, че може да се подадат и две отделни уведомления, но процедурата ще остане обща,
а няма да се развият две отделни производства - едното касаещо ЕО, а другото - ОС. Към уведомлението
се прилагат всички книжа и се спазват всички изисквания, предвидени за уведомлението по чл.10 в
НУРИОС и за искането по чл.8 в НУРИЕОПП .
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ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА
1.Подаване на уведомление за ОС Документ: подава(т) се Уведомление по чл.10 в НУРИОС и Искане
и на искане за ЕО
по чл.8 в НУРИЕОПП.
Кой подава заявлението: заявителят
До кого се адресира(т) уведомлението/искането: до директора на
местно компетентната РИОСВ.
2.Отстраняване на непълноти и При установени непълноти, пропуски или неточности в
нередовности
в уведомлението или в представената документация от възложителя
уведомлението/искането
се изисква писмено да отстрани допуснатите нередовности и/или да
предостави допълнителна информация в определен от компетентния
орган срок (чл. 11, ал. 1 НУРИОС).
Бел.: Нормата не предвижда срок, в който възложителят следва да
изпълни дадените указания, което дава възможност на директорите
на отделните РИОСВ по своя преценка да определят тези срокове.
Процедурата по отстраняване на непълноти и пропуски е същата,
като разгледаната в предходното административно производство по
Оценка за съвместимост (ОС).
3.Проверка за допустимост
Проверката за допустимост се извършва по отношение на
допустимостта на ПППИП по реда на глава втора, раздел II
НУРИОС, като в срока по чл. 13 НУРИОС уведомява възложителя
за допустимостта на плана и програмата и потвърждава
приложимостта на процедурата по задължителна ЕО.
При констатирана недопустимост на ПППИП процедурата по ОС
се прекратява.
Компетентният орган прекратява процедурата по ЕО на всеки етап
от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен
орган недопустимостта на плана, програмата или проекта спрямо
действащи нормативни или административни актове (чл. 36, ал. 2 и
чл. 37, ал. 2 НУРИОС).
Срок за уведомяване за недопустимост: в срок от 10 работни дни
от подаването на уведомлението или от отстраняването на
нередовностите в подадените документи, компетентният орган
уведомява възложителя и съответния орган, одобряващ ПППИП.
Бел: Възложителят може да подаде ново уведомление след изтичане
срока на действие на съответния акт.
4.Преценка за вероятната степен
Директорът на съответната РИОСВ извършва преценка за
на отрицателно въздействие
вероятната степен на отрицателно въздействие на плана и
върху защитените зони
програмата върху защитената зона по реда на глава втора, раздел
III НУРИОС.
В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18-20 НУРИОС
(в случаите, свързани с преценяване необходимостта от ЕО, чл. 20,
ал. 1, 3 и 4 НУРИОС се прилагат) - чл. 36, ал. 3 и чл. 37, ал. 3
НУРИОС. (Правилата на чл. 18 и 19 НУРИОС касаят решение за
съгласуване на плановете, програмите или проектите в
производството, касаещо само ОС. В случая те няма как да се
приложат, защото на този етап и при спецификата на разглежданото
производство съгласуване няма как да се извърши. Член 20
НУРИОС урежда издаването на решение за извършване на оценка за
степента на въздействие на плановете, програмите и проектите
върху защитените зони.)
5. Действия на компетентния Директорът на съответната РИОСВ взема предвид тази преценка
орган, когато няма вероятност за при определяне на обхвата на ЕО (или при издаването на решение
значително
отрицателно за преценяване на необходимостта от ЕО) и при постановяване на
въздействие върху защитена зона становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и
програмата (чл. 36, ал. 4 и чл. 37, ал. 4 НУРИОС).
6.Действия на компетентния
6.1.Директорът на съответната РИОСВ уведомява с писмо
орган при преценка за възможно
възложителя за вероятността от значително отрицателно
значително отрицателно
въздействие, като излага мотиви. Писмото се публикува на
въздействие върху защитена зона интернет страницата на РИОСВ.
В писмото компетентният орган:
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7.Особености при изготвяне на
оценка за степента на
въздействие върху защитените
зони

8. Особености при провеждане
на консултации по изготвения
доклад за ЕО:
Оценка на качеството на ЕО

Схема на консултациите



потвърждава, че в ЕО се включва оценка за степента на
въздействие на плана и програмата върху защитената зона
съгласно чл. 21 НУРИОС;



определя изисквания за включване в колектива по чл. 9, ал. 1
НУРИОС, разработващ оценката по чл. 21 НУРИОС на
експерти с компетентност, съобразена както с предмета на
опазване в защитените зони, така и със спецификата на плана
или програмата;



определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на
оценката по чл. 21 НУРИОС, включително възможни
алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33
ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.;



предоставя на възложителя наличната информация за предмета
и целите на опазване на съответната защитена зона,
включително картен материал (чл. 36, ал. 5 и 6 НУРИОС).

Бел: Това е първият момент, в който заинтересованите лица и
организации имат възможност да се информират за ПППИП, но на
този етап те не могат да депозират пред административния орган
или пред възложителя становище по проекта.
6.2. Според чл. 37, ал. 5 НУРИОС при преценка, че планът и
програмата има вероятност да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава
решение да се извърши ЕО по реда на НУРИЕОПП. За решението се
прилагат чл. 20, ал. 1 и 3 НУРИОС.
Оценката на степента на въздействие върху защитените зони се
извършва от експертите по чл. 9 НУРИОС въз основа на
критериите по чл. 22 НУРИОС.
Тя се представя се под формата на приложение към доклада по ЕО и
представлява неразделна част от него. Приложението задължително
съдържа частите по чл. 23, ал. 2 НУРИОС (чл. 34 НУРИОС).
Бел.: Въпросите относно извършването на оценката на степента на
въздействие върху защитените зони са по-подробно разгледани в
предходната процедура за ОС.
Преди започване на консултациите по реда на чл. 20 НУРИЕОПП
възложителят представя на компетентния орган оценката по чл.
21 НУРИОС, за извършване оценка на качеството й съгласно чл.
24, ал. 3 - 7 НУРИОС.
При положителна оценка възложителят провежда консултации
по реда на НУРИЕОПП по изготвения доклад по ЕО/екологичната
част към планове и програми, включително по доклада за оценка на
степента на въздействие, за който компетентният орган прилага чл.
25 НУРИОС.
Когато директорът на РИОСВ установи, че при провеждане на
консултациите е постъпила информация относно предмета и целите
на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им,
която се различава от представената от възложителя в ОС,
компетентният орган може да възложи на друг колектив от
експерти или да изиска от възложителя извършване на
допълнителни проучвания и анализи или събиране на допълнителна
научна информация в срока и по реда на чл. 23, ал. 3 НУРИЕОПП.
В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка на
място относно събраната информация. За извършването на
допълнителните проучвания и тяхната продължителност директорът
на РИОСВ информира възложителя (чл. 36, ал. 7 - 9 НУРИОС).
Консултации се извършват по схема, която е: (1) разработена от
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възложителя, (2) съгласувана с компетентния орган и (3)
организирана
от
възложителя.
При
тези
консултации
възложителят осигурява взаимодействие между екипите,
изготвящи ПП, ЕО и доклада по оценка на степента на въздействие
(чл.19, ал.3 от Наредбата).
Участници в консултациите: заинтересованите лица, които могат да
бъдат засегнати от ПП; цялата общественост.
Възложителят публикува съобщение на интернет страницата си, или
по друг общодостъпен начин, както и представя съобщението на
директора на РИОСВ за сведение и за публикуване и на страницата
на компетентния орган (чл. 20, ал.4 от Наредбата).
Срокът за изразяване на становище от заинтересовани граждани и
организации, не може да бъде по-кратък от 30 дни след
публикуването на съобщението и осигуряване на достъпа за
запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички
приложения и материалите към него (чл.20, ал.1, т.1, буква „а” от
Наредбата).
Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети
лица могат да се извършват и по един или няколко от следните
начини:
изпращане на съобщения до централните и териториалните

органи на изпълнителната власт и до общинските съвети;

Кога
е
задължително
обществено
обсъждане
на
доклада за ЕО?



изготвяне и разпространение на дипляна или брошура с кратка
информация за плана/програмата;



организиране на експертни или обществени групи по обхвата
на оценката;



изпращане по пощата или чрез интернет на мнения,
предложения, становища и препоръки до колектива по доклада
за ЕО и до възложителя;



обществени обсъждания.

Обществено обсъждане на доклада за ЕО е задължително в
случаите, когато:
когато се изисква за проекта на ПП съгласно специален закон;



когато са постъпили повече от две мотивирани негативни
становища; или



предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или
при провеждане на консултациите.

Общественото обсъждане се провежда в следната последователност:
възложителят уведомява писмено компетентния орган, както и

органите, участвали в консултациите, за наличието на
обстоятелствата, определящи задължително обществено
обсъждане, като:
 определя мястото, датата и часа за провеждане на
срещата за общественото обсъждане, както и
 мястото за публичния достъп и срока за запознаване с
проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички
приложения и материалите към него, които се съобразяват с
консултациите по чл. 20, ал. 1 от Наредбата;


възложителят уведомява писмено лицата, представили
мотивирани негативни становища или предложения за
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алтернативи, и по своя преценка може да уведоми писмено и
други лица, органи и организации за срещата за обществено
обсъждане;


срещата за общественото обсъждане се провежда след
приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 от Наредбата и
се ръководи от възложителя или от упълномощено от него
длъжностно лице;



възложителят осигурява присъствието на срещата на
представител на проектантския колектив, на ръководителя и
на независимите експерти, като те запознават накратко
присъстващите с плана или програмата и съответно с
резултатите от извършената ЕО;



за общественото обсъждане се води протокол от лице,
определено от възложителя; протоколът се подписва от
представителя на възложителя и от протоколиста и към него се
прилагат писмените становища, предоставени предварително
или по време на обсъждането;



протоколистът предоставя материалите с резултатите от
общественото обсъждане на възложителя в срок 3 дни от
датата на срещата (чл. 21 от Наредбата).

Когато в резултат на консултациите е необходимо да бъдат
разгледани и оценени други алтернативи, мнения или предложения
към плана/програмата, възложителят възлага допълване на доклада
за ЕО или преценява необходимостта от продължаване на
консултациите, включително организиране на ново обществено
обсъждане. Мотивите за възлагането на допълването или
преценяването за продължаване на консултациите се включват в
документацията за резултатите от консултациите с обществеността и
със заинтересувани и засегнати органи и лица (чл. 22 от Наредбата).
9.Вземане
на
решение
по
приложението на ОС към доклада
за ЕО
10. Особености при съгласуване
на плана и програмата със
становището по ЕО

За вземане на решение по приложението по чл. 34 НУРИОС
(оценката за съвместимост, приложена към доклада по ЕО),
компетентният орган прилага критериите по чл. 22 НУРИОС (чл. 36,
ал. 10 НУРИОС).
Директорът на РИОСВ съгласува плана и програмата със
становището по ЕО само когато:
заключението от оценката по чл. 21 НУРИОС е, че

предметът на опазване в съответната защитена зона няма да
бъде значително увреден;


Издаване на становище по ЕО

в случаите по чл. 33 ЗБР – от първостепенен обществен
интерес или няма друго алтернативно решение – независимо
дали становището по ЕО, без приложението, е положително).

1. Възложителят е длъжен да предостави на представители на
компетентния орган достъп до проекта на плана/програмата и до
съпътстващата го документация, включително до резултатите от
консултациите с обществеността (чл. 23, ал. 5 от Наредбата).
2. В срок 30 дни от внасяне на искането компетентният орган –
директорът на РИОСВ издава становище, въз основа на решение на
Експертен екологичен съвет (ЕЕС) чл. 25, ал. 1 от Наредбата.
3.В случай че при прегледа на документацията директорът на
РИОСВ установи, че подаденото искане не е оформено или
комплектувано съобразно изискванията, в 7-дневен срок се връща на
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Решение
на
Експертния
екологичен съвет (ЕЕС)

Представяне
на
решението на ЕО

вносителя с указания.
Бел.: Срок за изпълнение на указанията не е предвиден в
нормативния акт и административният орган го определя по своя
преценка.
4.ЕЕС при съответната РИОСВ може да остави преписката „без
движение”, ако прецени, че информацията е непълна, неточна и при
съмнение, относно достоверността й. С решение ЕЕС изисква от
възложителя да представи допълнената и/или преработена
информация.
Бел.: Съществува дискреция при определяне и на този срок.
ЕЕС е част от специализираната администрация на РИОСВ, като
едно от направленията на Дирекция „Превантивна дейност” е „ЕО и
ОВОС”. Предвиден е постоянен състав на ЕЕС, с не по-малко от
петима членове, посочени поименно от директора и служители на
съответната РИОСВ. В чл.8 от Правилника е предвиден и
допълнителен състав на ЕЕС, включващ по един представител на
общината или кметството, на МРРБ, МЗ, МЗХ и др. По преценка на
директора на РИОСВ за всеки отделен случай се включват
представители на академични институции и на неправителствени
организации, осъществяващи дейност в областта на околната среда.
Бел.: Не са предвидени условия и предпоставки, в които тези
представители да бъдат поканени за участие в ЕЕС; няма и хипотези,
предвиждащи задължително участие на допълнителните членове
на съвета.
5. В решението си експертният съвет включва мерките относно
наблюдението и контрола при прилагането на ПП, съгласувани от
възложителя и от органа, отговорен за прилагането на ПП (чл. 25, ал.
3 и 4 от Наредбата).
ЕЕС изготвя становището си по ЕО, като в тази си дейност се
ръководи освен от общите правила на ЗООС и Наредбата по ЕО и от
Правилника за устройството и дейността на РИОСВ, и Правилника
за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети
към РИОСВ, утвърден от Министъра на околната среда и водите
през 2013 г.
6. След изготвянето на решението на ЕЕС директорът на РИОСВ
издава становище по ЕО, като съгласува или не съгласува ПП.
Становището за съгласуване се издава при наличие на 4
кумулативни предпоставки (чл. 26, ал. 1, т. 1)
Отказва се съгласуване на ПП при наличие на една или повече от
предпоставките, посочени в чл.26, ал.1, т.2 от Наредбата.
Становището съдържа мотиви, мерки за предотвратяване на
неблагоприятни последствия върху околната среда и мерки за
наблюдение и контрол.

В 3-дневен срок от издаването му /чл.27 от Наредбата/, становището на
директора на РИОСВ:
се предоставя от органа на възложителя



се оповестява от органа на интернет страницата и в сградата на съответната
РИОСВ;



се предоставя копие от директора на РИОСВ на органа по утвърждаване на
ПП;

Възложителят е длъжен да оповести становището по подходящ начин в 3-дневен
срок от получаването.
Органът по приемане и органът по утвърждаване на ПП са длъжни да оповестят
становището по ЕО и при обявяване на ПП.
Влязлото в сила становище по ЕО, заедно с ОС, е задължително условие за
последващо одобрение на ПП, като органите по одобряване и прилагане на ПП
следва да се съобразят с условията, мерките и ограниченията, посочени в
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становището на директора на РИОСВ.
Обжалване
1.Обжалване
на
актовете, с които
производството
се
прекратява

2.Обжалване
на
решение, с което се
отказва съгласуване
3.Обжалване
решение
съгласуване

на
за

Ако процедурата бъде прекратена на основание чл. 12, ал. 3 НУРИЕОПП:
възложителят не е отстранил неточностите;



и/или не е предоставил допълнителна информация в определения срок по
въпроси и документи, касаещи ЕО),

този акт на компетентния орган може да бъде обжалван, ако възложителят счита,
че процедурата е прекратена неоснователно. Възможността за прекратяване на
това основание е изрично посочена в чл. 36, ал. 2 и чл. 37, ал. 2 НУРИОС.
Чл. 34а НУРИОС посочва хипотезите, при които процедурата (определена в
текста като “съвместената процедура по глава шеста от ЗООС”) се прекратява,
съответно искането на възложителя няма да бъде разгледано по същество в
следните случаи:
а) при неотстраняване в срок на непълноти, пропуски и неточности в
уведомлението или в представената документация (чл. 11, ал. 2, предл. 1
НУРИОС);
б) когато компетентният орган установи, че възложителят е представил
недостоверна информация, която е от съществено значение за вземане на
решение (чл. 11, ал. 3 НУРИОС);
в) когато възложителят не е представил в срок изисканата от него
допълнителна информация (чл. 11, ал. 2, предл. 2 НУРИОС);
г) при констатиране на недопустимост на плана, програмата или проекта с
режима на дейностите в защитената зона, съответно в защитените територии
(чл. 13, ал. 1 НУРИОС);
д) когато възложителят не представи допълнително изисканите документи в
определения по чл. 15, ал. 4 НУРИОС срок (чл. 15, ал. 5 НУРИОС);
е) когато са налице три поредни отрицателни оценки на качеството на доклада
за ОС (чл. 24, ал. 8 НУРИОС)- тази хипотеза на прекратяване е коментирана в
предходната процедура;
ж) при обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за
извършване на оценката или при неяснота относно степента на увреждане на
защитената зона (чл. 31, ал. 13 ЗБР и чл. 27 НУРИОС).
Актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на глава
десета, раздел IV АПК (чл. 56, ал. 4 АПК). Изричният отказ на компетентния
орган да разгледа по същество заявлението може да се обжалва чрез него пред
съда от възложителя, в 14-дневен срок от съобщаването му (чл. 197 АПК).
Прекратяването принципно не изключва възможността да се подаде ново
уведомление (което е идентично на понятието "заявление" по смисъла на АПК в
разглежданите случаи), в хипотезите на изтичане срока на действие на
съответния акт, водещ до недопустимост. В хипотезите на чл. 24, ал. 8 и чл. 27
НУРИОС не се посочва изрично възможността за подаване на ново уведомление,
но такава възможност за възложителя не може да бъде отречена. В случаите по
чл. 27 НУРИОС обаче следва да бъде налице обективната възможност за
събиране на достатъчно информация за извършване на ОС, съответно
възможност за постигане на яснота относно степента на увреждане на
защитената зона.
Ако възложителят счита, че отказът за съгласуване е незаконосъобразен (тъй
като компетентният орган не решава въпроса по целесъобразност, а при
условията на обвързана компетентност), той може да го обжалва в срока и при
условията, посочени по-долу.
Тъй като решението за съгласуване като цяло е благоприятно за възложителя,
има вероятност правният му интерес от обжалване да се обуслови от
неподходящи или излишно обременителни условия за опазване на защитените
зони; изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно найпълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от
осъществяването на плана, програмата или проекта; компенсиращи мерки по чл.
34 за случаите по чл. 33 ЗБР. Предмет на обжалване ще бъдат именно тези
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4.Компетентен съд и
срокове за обжалване

5.Особености при
обжалване във
връзка с
извършването на ЕО

Контрол
В какво се изразява
контролът?

условия, изисквания и мерки, доколкото жалбоподателят прецени, че увреждат
правата и законните му интереси.
Спорът, независимо от акта, който се атакува и основанието за това, е подсъден
на съответния административен съд по местонахождението на
компетентната РИОСВ (арг. чл. 132, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 АПК).
Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването (чл. 149, ал. 1 АПК). 14дневният срок започва да тече от датата на уведомяването на възложителя,
включително когато компетентният орган не е спазил срока по чл. 61 АПК и е
уведомил възложителя по-късно за акта си или за прекратяването на
производството.
14-дневният срок започва да тече от датата на уведомяването на възложителя,
включително когато компетентният орган не е спазил срока по чл. 61 АПК и е
уведомил възложителя по-късно за акта си или за прекратяването на
производството (арг. чл. 149, ал. 3 АПК).
Производството по обжалване на становището по ЕО, ако то е постановено с акт,
издаден от директора на съответната РИОСВ, следва да се развие пред
съответния административен съд, в състав от един съдия.
Тъй като ЕО и ОС се извършват в едно общо, усложнено производство,
жалбата е срещу един общ акт на директора на РИОСВ, но основанията за
обжалване могат да бъдат както в частта, касаеща ЕО, така и в тази,
касаеща ОС.
Становището на директора на РИОСВ по ЕО на ПП е индивидуален
административен акт и подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез
съответната РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите и/или в 14дневен срок от съобщаването му пред съответния Административен съд, по
реда на АПК, в състав от един съдия.
Освен правото на възложителя да обжалва становището по ЕО, правен интерес
имат и трети заинтересувани лица, за защита на конкретни граждански права,
засегнати от акта – право на собственост, вещни права, права на концесионерите
и др.

Компетентният орган осъществява контрол по изпълнението на условията,
изискванията и мерките, включени в издадените по НУРИОС решения,
включително решенията за съгласуване на плановете, програмите или
проектите, за които няма вероятност да окажат значително отрицателно
въздействие върху защитените зони по време на реализацията на план, програма
и проект (арг. чл. 32, ал. 1, т. 1 НУРИОС).
Бел.: В действащата уредба не е предвидена възможност за информиране на
граждани и организации за резултатите от този последващ контролен етап, нито
възможност за някаква форма на участие в него.
Контролът включва проверка за изпълнението на включените в решението:
 условия и мерки за предотвратяване или намаляване на въздействието върху
местообитанията или видовете - предмет на опазване в ЗЗ;
 компенсиращи мерки - в случаите по чл. 33 ЗБР.
Проверките се извършват по документи и чрез посещение на място.
За резултатите от проверките се съставят констативни протоколи, а в случаите
на констатирани нарушения се налагат административни наказания по реда на
ЗБР (чл. 32, ал. 1-3 от Наредбата).

В.ОСОБЕНОСТИ НА ОЦЕНКАТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ
ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Кога и защо се прилага тази процедура?
Процедурата указва особеностите на реда за извършване на оценка на въздействието на околната
среда /ОВОС/, когато е необходима и оценка за съвместимост по реда на ЗБР и НУРИОС от
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съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), във връзка с ПППИП,
попадащи изцяло или отчасти в защитени територии.
Процедурата е рамкирана в ЗООС и детайлно посочена в Наредба за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (НУРИОС) и в Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС).
Уредбата на процедурата е напълно идентична с предходната разгледана в раздел „Б”
(Б.особености на екологичната оценка при извършване на Оценка за съвместимостта на планове,
програми и проекти).
Г.ИЗДАВАНЕ ОТ РИОСВ НА РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО,
ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ
Цел на провеждане на процедурата по ОВОС: съвместяване на очакванията по отношение на
екологичната среда, в процеса на устойчиво развитие, в съответствие с принципите на опазване на
околната среда, интегрирани в секторните политики – транспорт, енергетика, строителство, селско
стопанство, туризъм, промишленост и др.
Процедурата по ОВОС в България е въведена през 1991 г. с първия Закон за опазване на околната
среда, през 1992 г. е приета първата Наредба №1 за ОВОС, детайлизираща процедурата и изискванията
рамкирани от закона, като и двата акта най-общо са съобразени с тенденциите, опита и познанието по
прилагането на екологичното законодателство на страните-членки на Европейския съюз.
Нормативната уредба, относима към извършването на ОВОС: Закон за опазване на околната
среда (ЗООС); Закон за защитените територии (ЗЗТ); Закон за достъп до обществена информация
(ЗДОИ); Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите; Наредба за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС); Правилник за
устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите; Правилник за
функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети /ЕЕС/ към регионалните инспекции по
околната среда и водите; Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на
околната среда и водите (ТТКССМОСВ).
Обхват: Оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) се извършва инвестиционни
предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието
осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда. Тази специфична категория
обекти на ОВОС е регламентирана в Приложение № 1 и Приложение № 2 към ЗООС (чл. 81, ал. 1, т. 2
ЗООС).
Необходимостта от извършване на ОВОС се преценява за инвестиционните предложения за ново
строителство, дейности и технологии, попадащи в Приложение №2 на ЗООС, за тяхно разширение или
изменение, ако се очаква то да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.
ЕТАПИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА за извършване на ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ на ПППИП
върху защитени зони
1.Уведомяване на РИОСВ, други компетентни органи и засегнатото население - чл. 95, ал. 1 ЗООС
2.Преценяване на необходимостта от ОВОС
3.Извършване на консултации; Определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС
4.Оценка на качеството на доклада за ОВОС
5.Организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС
6. Вземане на решение по ОВОС
7.Осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС;
Компетентни контролни органи:
При процедурата по чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда – компетентността е
на директорът на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) да издаде становище по ОВОС на
планове и програми и инвестиционни предложения.
На практика МОСВ все по-често прехвърля, с изрична заповед, за всеки отделен случай, на
регионалните инспекции голяма част от всички процедури.
І.Уведомяване и провеждане на консултации
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1. Информиране
Инициатор на процедурата по извършване на ОВОС е възложителят, който е длъжен да
информира в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото
население. Съгласно чл.4 от Наредбата възложителят подава Уведомление до РИОСВ за
инвестиционното си намерение – в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен
носител. В уведомлението се посочва задължителната информация по чл.4, ал.3 от Наредбата.
Едновременно с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 възложителят уведомява (чл.5,
ал.2 от Наредбата) писмено кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство
или кметства, Изпълнителната агенция по околна среда, Басейновата дирекция и др., а засегнатото
население – чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин.
Съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата, директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно
лице, в срок 14 дни от постъпване на уведомлението, информира писмено възложителя за
необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на глава шеста от ЗООС.
Следва да се има предвид, че уведомлението по чл.4 от Наредбата и заявлението по чл.6 от
Наредбата, всъщност са един и същ акт на първоначално информиране на компетентния орган и на
обществеността от страна на възложителя, въпреки неясната структура и редакция на НУРИОВОС.
2. Консултации
А) При установяване на непълноти, пропуски и неточности в искането, се дават указания за
отстраняването им от органа по реда на ал.4 от чл.5 от Наредбата. Нормата предвижда 7-дневен срок, в
който възложителят следва да изпълни дадените указания. Срокът да отстраняване на неточности не
се включва в срока за произнасяне на административния орган по чл. 5, ал. 1. Волеизявлението на
административния орган по чл. 5, ал. 4 от Наредбата, като междинно и с несамостоятелен характер, не
подлежи на съдебен контрол, т.е не може да бъде обжалвано по реда на АПК.
В чл. 5, ал. 4 от наредбата не е посочено колко пъти компетентният административен орган може
да остави преписката “без движение” за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности.
Б) Изпълнителната агенция по околната среда също може да дава указания за отстраняване на
непълноти и неточности в заявлението и документацията, приложена от възложителя чл. 6, ал. 8 от
Наредбата, еднократно, но без предвиден срок за изпълнение на указанията от възложителя.
В) За кмета на общината или района, в който попада инвестиционното намерение, не съществува
изрично предвидена нормативна възможност или задължение за даване на становище, но той, както и
заинтересовани лица или организации, могат още на този етап, да заявят писмено интерес към
стартираната процедура по ОВОС.
Възложителят следва да осигури извършването на консултации с проявилите интерес правни
субекти в някоя от формите, установени в чл. 9, ал. 3 НУРИОВОС:
1. обявяване в средствата за масово осведомяване;
2. изпращане на съобщения до местните власти;
3. изготвяне и разпространение на проспект или брошура с кратка информация за
инвестиционното предложение;
4. разпространяване на писма или въпросници до заинтересувани организации или лица, живеещи
в непосредствена близост, с молба за информация и коментар по инвестиционното предложение;
5. поставяне на информационни табла или постери;
6. организиране на експертни или обществени групи по обхвата на оценката;
7. организиране на срещи със засегнатото население.
След приключването на този етап от процедурата, възложителят изготвя справка за проведените
консултации, в която отбелязва мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки (чл. 9, ал. 5
НУРИОВОС).
Г) Съгласно чл.3 от Наредбата МОСВ води публичен регистър за процедурите за ОВОС на
инвестиционни предложения, с отделна партида за всяка процедура. Регистърът се създава със заповед
на Министъра на ОСВ, с която се определят отговорните лица за водене на регистъра, реда за
актуализация на данните, реда за обмяна на информация с РИОСВ и съдържанието на отделните досието.
ІІ.Преценка за необходимостта от ОВОС
Чл. 8 от Наредбата предвижда, че в срок до един месец от внасяне на искането по чл. 6
компетентният орган се произнася с мотивирано решение по необходимостта от извършване на ОВОС.
В 3-дневен срок от решението по чл. 8 директорът на РИОСВ:
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 предоставя оригинал на решението на възложителя;
 обявява решението чрез съобщение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място в
сградата на МОСВ и/или РИОСВ и на интернет страницата си, чрез която осигурява достъп
до съдържанието на решението;
 информира писмено за взетото решение съответната община/общини и съответната басейнова
дирекция, на чиято територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение,
и/или Агенцията за проучване и поддържане на р. Дунав, съответната РИОСВ, и/или дирекция
на национален или природен парк, и/или Изпълнителната агенция по околна среда;
 информира писмено съответния орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното
предложение, като му предоставя копие от постановеното решение за съобразяване с
разпоредбата на чл. 82, ал. 5 ЗООС;
Решението на директора на РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е
индивидуален административен акт и подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез
съответната РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите и/или в 14-дневен срок от
съобщаването му пред съответния Административен съд, по реда на АПК, в състав от един съдия, на
основание чл. 132, ал. 1, чл. 133, ал. 1, предл. 1 и чл. 164 АПК.
ІІІ. Определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС
1. Задание
В случай че решението на административния орган по чл.8 от Наредбата е да се изпълни ОВОС,
Възложителят осигурява изработването на задание за обхвата на ОВОС, чието съдържание е
регламентирано в разпоредбата на чл. 10, ал. 3 НУРИОВОС. Възложителят задължително провежда
консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда – директора на РИОСВ. В
заданието възложителят отразява резултатите от консултациите, проведени по чл.9 от Наредбата, както и
проведените консултации със специализираните компетентни органи на Министерството на
здравеопазването във връзка с ал. 3, т. 5 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравнохигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.
2. Изготвяне на доклада по ОВОС
Докладът за ОВОС се изготвя от колектив от експерти с ръководител, които следва да отговарят
на изискванията по чл.11, ал.3 от Наредбата. Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който
включва:
 съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1;
 списък на източниците на информация, които авторите са използвали в доклада за ОВОС;
 справката по чл. 9, ал. 5;
 списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС, в който всеки
се подписва срещу разработените от него раздели на доклада;
 писмени декларации по чл. 11, ал. 3 от всеки от експертите и от ръководителя на колектива,
подписани лично.
Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат:
 оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите,
попадащи в приложение № 4 към ЗООС;
 нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 9 ЗООС;
 доклад за оценка на степента на въздействие в случаите, когато компетентният орган е изискал
изготвянето на такъв.

3. Оценка на качеството на доклада по ОВОС
За извършване на оценка на качеството възложителят изпраща доклада по ОВОС на съответната
РИОСВ по реда на чл.13 от Наредбата. Компетентният административен орган оценява качеството на
доклада за ОВОС и нетехническото резюме в срок 30 дни от внасянето му въз основа на критериите по
чл.14 от Наредбата. След извършване на проверка на представения доклад директорът на РИОСВ дава
оценка на качеството му, в резултат на която:
 при положителна оценка на доклада по ОВОС (възложителят се уведомява с писмо по чл.15,
ал.1 от Наредбата) се пристъпва към организиране на обществено обсъждане от страна на
възложителя;
 при отрицателна оценка административният орган връща доклада по ОВОС за допълване
и/или преработване, като дава конкретни указания за това. При три поредни отрицателни
оценки на качеството на доклада компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС, за
което уведомява възложителя – чл.15, ал.4 от Наредбата.
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ІV.Обществено обсъждане на доклада за ОВОС
С писмото по чл. 15, ал. 1 директорът на РИОСВ определя и засегнатите общини, райони и/или
кметства, с които възложителят да организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС и
приложенията към него и осигурява достъп до доклада за оценка на степента на въздействие чрез своята
интернет страница - в 5-дневен срок след изпращане на писмото по чл. 15, ал. 1.
Ред за провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС (чл. 17 Наредба)
1.Предоставяне на доклада за Възложителят предоставя по един екземпляр от доклада за ОВОС с
ОВОС
всички приложения към него на определените органи по чл. 16 заедно
с писмено искане по чл. 97, ал. 2 ЗООС.
2.Потвърждаване на мястото, Засегнатите общини, райони и/или кметства по чл. 16 потвърждават
датата и часа за провеждане на писмено мястото, датата и часа за провеждане на среща/срещи за
среща/срещи за обществено обществено обсъждане, мястото и времето за обществен достъп до
обсъждане;
доклада за ОВОС и приложенията към него, както и мястото за
Потвърждаване на мястото за предоставяне на писмени становища, или правят друго предложение в
достъп до доклада
срока по чл. 97, ал. 2 ЗООС.
Възложителят ги обявява в средствата за масово осведомяване и/или
по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди срещата/срещите за
общественото обсъждане; обявата се изготвя по образец съгласно
приложение № 3.
От засегнатите общини/райони/кметства се осигурява уведомяване по
подходящ начин на населението за предстоящото обществено
обсъждане, включително чрез поставяне на обява на обществено
достъпно място в сградата на общината/района/кметството, за което
се съставя протокол.
3.Уведомяване на компетентния Възложителят уведомява писмено компетентния орган за мястото,
орган за мястото, датата и часа датата и часа за провеждане на срещата/срещите за общественото
на
срещата/общественото обсъждане и представя доказателства за изпълнението по т. 2 в срок 7
обсъждане
дни след това.
4.Уведомяване
на
други По своя преценка възложителят може да уведоми писмено и други
институции и организации
специализирани лица, органи и организации за срещата/срещите за
обществено обсъждане.
5.Провеждане на срещата
Срещата/срещите за общественото обсъждане се ръководи от
възложителя или от упълномощено от него лице, които запознават
присъстващите накратко с инвестиционното предложение.
6.Предоставяне на информация
Възложителят осигурява присъствието на ръководителя и на
представители на колектива от независими експерти на
срещата/срещите, като те запознават присъстващите накратко с
резултатите от извършената ОВОС, като използват и карти, схеми и
др. нагледни материали.
В случаите на приложен доклад за оценка на степента на въздействие
към доклада за ОВОС възложителят осигурява присъствие и на
представители на колектива, изготвили оценката за съвместимост,
които запознават също накратко присъстващите с резултатите от
извършената от тях оценка.
Протокол

За общественото обсъждане се води протокол от длъжностно лице,
определено от кмета на общината (района, кметството), на чиято
територия се провежда срещата. Протоколът се подписва от
възложителя и от протоколчика и към него се прилагат писмените
становища, предоставени предварително или по време на
обсъждането.
Длъжностното лице-протоколчик предоставя материалите с
резултатите от общественото обсъждане на възложителя в срок до 3
дни от датата на срещата.
В срок до 7 дни след срещата/срещите за обществено обсъждане
възложителят
представя
на
компетентния
орган
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Писмено становище

протокола/протоколите и всички предоставени писмени становища.
В срок от 10 дни след срещата/последната среща за обществено
обсъждане възложителят представя на компетентния орган и на
съответните общини/райони/кметства писмено становище по
предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат
на общественото обсъждане.
Съответните общини/райони/кметства осигуряват обществен достъп
до становището на заинтересуваните лица или организации и на
вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в
резултат от общественото обсъждане.
Съгласно чл.17, ал.6 когато в резултат на общественото обсъждане са
предложени писмено други възможни начини за осъществяване на
инвестиционното предложение, възложителят по своя преценка
възлага допълване на доклада за ОВОС и организира ново
обществено обсъждане по реда на ал. 1. Преценката да не се възлага
допълване на доклада за ОВОС заедно с мотивите за нея се включва
към становището, изразено от заинтересованите лица.
Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице
осигурява обществен достъп до документацията и становищата за
преглед на място до насрочване заседанието на ЕЕС, а след това - по
общия ред на Закона за достъп до обществена информация – чл.17,
ал.9 от Наредбата.

V.Вземане на решение по ОВОС
Решението по ОВОС се взема от директора на РИОСВ въз основа на доклада за ОВОС и
приложенията към него, документацията и становищата, получени в хода на процедурата, резултатите от
общественото обсъждане и с оглед решението на Експертния екологичен съвет (ЕЕС) към съответната
РИОСВ. С решението може да бъде одобрено (чл. 19, ал. 1 от Наредбата) или да не бъде одобрено (чл.
19, ал. 2 от Наредбата) осъществяването на инвестиционното предложение.
И в тази процедура, подобно на процедурата по издаване на Екологична оценка, не бива да се
подминава хипотезата на чл.19, ал.2, т.3 от Наредбата, според която директорът на РИОСВ не одобрява
осъществяването на инвестиционното предложение, в случай че са постъпили мотивирани възражения по
законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение. В практиката това найчесто се случва в рамките на общественото обсъждане на ИП. Това е самостоятелно основание за отказ.
Тълкувайки нормата може да се стигне до извода, че всеки две подадени „мотивирани
възражение” задължават директора на РИОСВ да откаже съгласуване на проекта. Следва да се отбележи
ясно и че „мотивирано” в никаква степен не означава „основателно” (такова твърдение/поведение, което
почива на правна норма и е в съответствие с предписаното нормативно поведение).
Директорът на РИОСВ взема решение по ОВОС в срок до 45 дни след провеждане на
общественото обсъждане, като отчита резултатите от него – чл.99, ал.2 от ЗООС.
Според чл.99, ал.4 от ЗООСВ в срок от 7 дни от постановяване на решението по ОВОС
компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:
 предоставя решението по ОВОС на възложителя;
 оповестява решението по ОВОС чрез централните средства за масово осведомяване, интернет
страницата си и/или по друг подходящ начин.
Решението по ОВОС по чл. 19, ал. 1 е елемент от фактическия състав от процедурата за издаване
на акта за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон
съгласно чл. 82, ал. 5 ЗООС и е приложение - неразделна част от административния акт по
одобряване/разрешаване, необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение.
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Становището на директора на РИОСВ по ОВОС на ИП е индивидуален административен акт и
подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез съответната РИОСВ пред Министъра на
околната среда и водите и/или в 14-дневен срок от съобщаването му пред съответния
Административен съд, по реда на АПК, в състав от един съдия, на основание чл. 132, ал. 1, чл. 133, ал. 1,
предл. 1 и чл. 164 АПК.
Освен правото на възложителя да обжалва становището по ОВОС, правен интерес имат и трети
заинтересовани лица за защита на конкретни граждански права, засегнати от акта – право на
собственост, вещни права, права на концесионерите и др.
VІ.Осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по ОВОС
Становището по ОВОС определя и мерките за наблюдение и контрол при реализиране на
инвестиционното предложение, включително и периодичността за изготвяне на справки и доклад по
контрола и наблюдението. Директорът на РИОСВ е компетентен да осъществява контрол по
изпълнението на условията от решенията:
 при одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти;
 по време на строителството;
 при издаване на разрешение за ползване на строежа;
 по време на експлоатацията на обекта.
Според чл.22, ал.2 от Наредбата контролът включва проверка по документи и чрез посещение на
място на резултатите от изпълнението на плана за мерките за предотвратяване, намаляване или
ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда и оценка на тяхната ефективност
и се извършва по реда на глава девета от ЗООС. Органът, постановил решението по ОВОС, оповестява
резултатите от проверката по ал. 4 по реда на чл. 99, ал. 4 ЗООС.
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Приложение № 3
КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ
ИНСТИТУЦИИТЕ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО НИВО, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА
СТРОИТЕЛСТВОТО

Законът за устройството на територията (ЗУТ) е основният нормативен акт, който урежда
обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и
строителството, определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели. Държавната
политика в областта на устройството на територията и инвестиционното проектиране се ръководи от
министъра на регионалното развитие и благоустройство, който координира и ръководи дейността на
централните и териториални органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и
администрация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по
устройството на територията и инвестиционния процес.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява дейността по контрол
върху устройството на територията чрез Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), която
е основен орган на изпълнителната власт, отговарящ за законосъобразното провеждане на строителство,
от неговия начален момент, до въвеждането в експлоатация на завършения обект. Териториалните звена
на ДНСК провеждат държавната политика в областта на контрола върху строителството на територията
на съответния регион и административна област.
Местни органи с обща компетентност, в рамките на която попада и контролът върху
благоустройството на съответната териториална област и община, са областният управител,
общинските съвети, кметовете на общини, съответно кметовете на райони в градове с районно деление.
Областният управител утвърждава определена категория устройствени планове, назначава органи по
устройството на територията за съответната област и провежда държавната политика по устройство на
територията в областта. Общинските съвети и кметовете на общини, в рамките на предоставената им
компетентност, определят политиката и осъществяват контрол по устройството на територията на
съответната община.
Специализиран контрол върху процеса по строителство, в рамките на своята компетентност,
осъществяват и служители, определени от министъра на вътрешните работи (за нарушения на правилата
и нормите за пожарна безопасност), от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор, от министъра на околната среда и водите (за нарушаване на нормите по опазване на околната
среда и водите).
Основните органи, осъществяващи контрол върху строителството по места, са териториалните
структури на ДНСК и кметовете на общини, съответно кметовете на райони, в градовете с районно
деление.
Контролът върху строителството се осъществява през три етапа:
1) контрол върху строителните книжа при разрешаване на строителството;
2) контрол върху извършваното строителство - спиране и премахване на незаконни
строежи;
3) контрол по въвеждането в експлоатация на завършените строителни обекти.
Органите по строителен контрол в общините и органите на ДНСК имат различни контролни
правомощия по време на целия строителен процес, във всичките му етапи.
Етап
Институция, осъществяваща
Институция, осъществяваща
контрол
контрол
І етап: контрол относно
ДНСК и общински контролни
ДНСК и общински контролни
разрешаване
на
органи
органи
строителството
(за всички категории строежи)
(за всички категории строежи)
ІІ етап: контрол върху
ДНСК
Общински контролни органи
извършваното строителство
(за строежи от І, ІІ и ІІІ
(за строежи от ІV, V и VІ
(спиране и премахване)
категория)
категория)
ІІІ етап: въвеждане в
ДНСК
Общински контролни органи
експлоатация
(за строежи от І, ІІ и ІІІ
(за строежи от категории за
категория)
строежи от ІV, V и VІ категория)
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В зависимост от своите характеристики, значимост, сложност и рискове при експлоатация в чл.
137, ал. 1от ЗУТ строежите са разпределени основно в шест категории, В първата категория са
строежите с най-висока степен на значимост, а към строежи шеста категория спадат строежите, за които
не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж.
Според чл. 137 от Закона за устройство на територията в зависимост от характеристиките,
значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират в 6 категории:
1. ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската
пътна мрежа, железопътни линии, пристанища и летища за обществено ползване, метрополитени;
преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на
водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности;
хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им
съоръжения и временно строителство; електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100
мегавата; производствени предприятия с капацитет над 500 работни места; производствени на
металургичната и химическата промишленост; недвижими културни ценности с категория "световно
значение" и "национално значение", сгради в границите и охранителните зони на археологическите
резервати.
2. ВТОРА КАТЕГОРИЯ: пътища III клас от републиканската пътна мрежа, първостепенна улична мрежа
I и II клас и съоръженията към тях; разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в
областта
на
водоснабдяването,
канализацията,
електроснабдяването,
топлоснабдяването,
газоснабдяването и други дейности; инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за
отпадъци; сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители;
производствени сгради, инсталации и други с капацитет от 200 до 500 работни места; електрически
централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата; сгради и съоръжения на мини, рудници и
кариери.
3. ТРЕТА КАТЕГОРИЯ: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и
съоръженията
към
тях;
елементи
на
техническата
инфраструктура,
хидротехнически,
хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории;
жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с
разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100
до 200 работни места и съоръженията към тях; електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25
мегавата; паркове и градини с площ над 1 хектар; електронни съобщителни мрежи и съоръжения,
изграждани от магистрален тип на национално ниво.
4. ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ: частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и
съоръженията към тях; жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за
обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200
места за посетители; производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях; паркове, градини и озеленени
площи до 1 хектар; недвижими културни ценности с категория "местно значение"; електронни
съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно
застрояване.
5. ПЕТА КАТЕГОРИЯ: жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и
съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100
места за посетители; производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и
други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; строежи от допълващото застрояване,
извън тези по шеста категория; реконструкции, преустройства, основни ремонти; електронни
съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;
недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение".
6. ШЕСТА КАТЕГОРИЯ: строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 (временни строежи за нужди, свързани
с организация на строителството, за нужди, свързани с осъществяване на мероприятия по възстановяване
и рекултивация на нарушени територии; стопански постройки със селскостопанско предназначение и
строежите от допълващото застрояване; монтаж на инсталации; оранжерии до 200 кв. м.; басейни с обем
до 100 куб. м в оградени поземлени имоти; подпорни стени с височина до 2 м над нивото на терено,
покрития с площ до 100 кв.м; остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към
първостепенната улична мрежа;
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A.КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛСТВОТО, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ОБЩИНИТЕ
І.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТРОЛНАТА СТРУКТУРА
Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗУТ общинските съвети и кметовете на общините, в рамките на
предоставената им компетентност, определят политиката и осъществяват контрол върху дейностите по
устройството на територията на територията на съответната община.
В общините и в районите на Столична община и градовете с районно деление се назначават главни
архитекти.
Правомощия на главния архитект на общината:
 ръководи, координира и контролира дейностите по устройствено планиране, проектиране и
строителство на съответната територия;
 издава индивидуални
правомощия;

административни

актове

съобразно

 координира и контролира дейността на служителите от
устройството на територията в общината.

предоставените

по

закон

специализираните звена по

В структурата на всяка общинска администрация се създават специализирани звена, които
осъществяват контрол върху строителството на територията на съответната община. С Устройствения си
правилник всяка община определя наименованието на специализираното звено в общинската
администрация, осъществяващо контрол върху строителството, неговата вътрешна структурата, функции
и организацията на работа на неговите служители. (Например, в Община Несебър специализираното
звено, осъществяващо контрол, се нарича отдел „Контрол върху строителството“, в Столична община то
се нарича дирекция „Общински строителен контрол“, в община Пловдив - дирекция „Устройство на
територията“).
Правомощия на служителите от специализираните общински звена за контрол върху
строителството:
 извършват проверки на място на място – служебно или по сигнал – на строежи и строителни
площадки;
 констатират незаконни строежи и строежи с нарушения;
 констатират нарушения при ползването на строежи;
 изпълняват заповеди за спиране, за забрана на достъп, ползване на строежи и за премахване на
незаконно строежи;
 установяват други нарушения на правилата, определени в ЗУТ и правилниците по прилагането
му;
 контролират изпълнението на мероприятия за възстановяване на територии с особена
териториално устройствена защита;
 създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила
заповеди за премахване на незаконно строителство.
II. КОНТРОЛНИ ПРАВОМОЩИЯ
1.ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
КОНТРОЛ ПРИ РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Предварителният контрол по разрешаване на строителството се осъществява от главният архитект
на общината/района.
Правомощия на главния архитект при разрешаване на строежи:
 съгласува и одобрява инвестиционните проекти;
 издава разрешението за строеж за всички категории строежи, с изключение на обектите по чл.
148, ал. 3 от ЗУТ (бел.: в повече от една община/област; с регионално/национално значение и
др.) .
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Взаимодействие с други институции:
 Всяко издадено разрешение за строеж се изпраща служебно от главния архитект до органите
на ДНСК и подлежи на служебна проверка за съответствието с предвижданията на ПУП.
(Проверката на ДНСК е необходимо условие за влизането в сила на разрешението за строеж).
 Всички актове, посочени в чл. 216, ал. 1 от ЗУТ 3, издадени от главните архитекти в процеса по
разрешаване на строителство, подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците
на териториално компетентната РДНСК.
2.ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗВЪРШВАНОТО СТРОИТЕЛСТВО
Контролът върху извършваното строителство и по въвеждането в експлоатация на
завършените строежи, контролните правомощия на общинските органи и органите на ДНСК са строго
разграничени, като са поставени в зависимост от категорията на строителния обект, определена съгласно
чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
За строителни обекти от четвърта, пета и шеста категория контролът върху извършваното
строителство се осъществява от кмета на общината и служителите от звеното по контрол върху
строежите в общината.
Контролът върху извършваното строителство представлява дейност по установяване на
нарушения при вече започнало или завършено строителство, като в зависимост от характера и тежестта
на самото нарушение, мерките се разделят на две категории:
1.Спиране на строителството
2.Премахване на незаконен строеж
Принудителна административна мярка с по-лек и Най-тежката
принудителна
административна
временен характер:
мярка, която се налага при тежки нарушения на
на нарушителя се дава възможност да продължи нормите на застрояване, които водят да
процеса по застрояване след като отстрани застрашаване на природата, здравето и сигурността
причините, довели да налагането й, и след като на гражданите.
заплати наложените му глоби или имуществени Нарушенията, които са основание за спиране на
санкции.
строежа, са изброени в чл. 224, ал, 1 от ЗУТ.
Нарушенията, които определят строежа като
незаконен и подлежащ на премахване, са посочени
в чл. 225, ал. 2 от ЗУТ.

Правомощия на общинските органи по контрол върху извършваното строителство:
 осъществяват проверка на място на строителния обект и на всички съпътстващи го строителни
книжа, служебно или по сигнал на граждани;
 констатират допуснати нарушения при изпълнението на строежи, като съставят констативни
актове и протоколи за установяване на строежи с нарушения и незаконни строежи;
 привеждат в изпълнение и контролират заповеди за спиране и премахване на незаконни
строежи;
 контролират изпълнението на мероприятия за възстановяване на територии с особена
териториално-устройствена защита;
 установяват други нарушения на Закона за устройството на територията и правилниците по
прилагането му;
 създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила
заповеди за премахване на незаконни строежи.

3

Бел.: Това са: 1. отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на
комплексния проект за инвестиционна инициатива; 2. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени
инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на
комплексния проект за инвестиционна инициатива.
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Документи, свързани с осъществявания контрол
При констатиране на нарушение на правилата на ЗУТ и правилниците по прилагането му за
строежи от четвърта, пета и шеста категория, органите по контрол съставят констативен акт въз основа
на който, кметът на общината или упълномощено от него лице, издава заповед, с която:
1. спира незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни строителни
и монтажни работи;
2. спира изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи с
нарушения по чл. 224, ал. 1 и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията
и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за
ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;
4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1 и 2;
5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със
съществените изисквания към строежите и не отговарят на изискванията на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, и
извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;
6. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
7. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети
и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните
книжа или е забранено ползването им;
10. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация,
изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;
11. налага предвидените в ЗУТ глоби и имуществени санкции.
3.ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
КОНТРОЛ ПО ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЪРШЕНИ СТРОИТЕЛНИ
ОБЕКТИ
Общините осъществяват контрол по въвеждането в експлоатация на строежи от четвърта и
пета категория. Строежите от шеста категория не подлежат на въвеждане в експлоатация съгласно чл.
178, ал. 2 от ЗУТ.
Контролът в този етап се осъществява в две направления:
1.ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
по въвеждане в експлоатация на строежа
(РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ)
При фактическото завършване на строежа следва
процедура по въвеждането на строежа в
експлоатация.
Целта на този контрол, който се осъществява по
формата
на
разрешителен
режим,
е
компетентните
органи
да
установят
функционалната пригодност за ползване на
строителния обект съобразно строителните книжа
и нормативните изисквания.

2.ТЕКУЩ КОНТРОЛ
на строежи, които се ползват: (1) без да са въведени
в експлоатация по установения ред или (2) се
ползват не по предназначение
Общинските органи осъществяват и текущ контрол
върху ползването на строежи от четвърта и пета
категория служебно или по сигнал на граждани.
Целта на този вид контрол е да не се допуска
ползването на строителни обекти, които не са
въведени в експлоатация по установения ред или се
ползват не по предназначение, съгласно издадените
строителни книжа.

Правомощия на общинските органи по текущ контрол върху върху ползването на строежи:
 осъществяват проверка на място на строителния обект и на всички съпътстващи го
строителни книжа, служебно или по сигнал на граждани;


констатират допуснати нарушения при ползването на строежи, като съставят констативни
актове и протоколи за установяване нарушения по чл. 178, ал. 3;



констатират нарушения при ползването на строежи не по предназначението им;



привеждат в изпълнение и контролират заповедите за забрана на ползването на строежи.

59

Документи, свързани с този етап от контрола
1.Във връзка с разрешение за въвеждане в
2. Във връзка с контрола върху строежи, които се
експлоатация
ползват: (1) без да са въведени в експлоатация по
установения ред или (2) се ползват не по
предназначение
Удостоверение за въвеждане в експлоатация Констативен акт – установяващ нарушение на
(за строежите от четвърта и пета категория).
правилата за ползването на строежи от четвърта и пета
Удостоверението се издава от
главния категория, установени в ЗУТ и правилниците по
архитект на общината (т.е. от органа, който е прилагането му (съставя се от органите по контрол).
издал разрешението за строеж).
Въз основа на констативния акт кметът на общината
или упълномощено от него лице издава заповед, с
която:
- забранява ползването на строежи или на части от тях;
- забранява достъпа до тях;
- забранява захранването с електрическа и топлинна
енергия, вода и газ;
- разпорежда поставянето на отличителни знаци за
ограничаване на достъпа и недопускане на хора и
други.
III.ПРОЦЕДУРИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ОТ
ОБЩИНИТЕ ВЪРХУ СТРОИТЕЛСВТОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА
1.КОНТРОЛ ПО РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Контролът по разрешаване на строителството има превантивен характер и се осъществява с цел да
не се допуска незаконно строителство и строителство, несъобразено с предвижданията на ПУП и
правилата и нормативите на застрояване по ЗУТ и правилниците по прилагането му. По своята форма
този контрол се осъществява чрез разрешителен режим.

Компетентен орган
Главен архитект на общината/
Главен архитект на района (въз основа на
решение на ОС)
Областен управител
Министър на регионалното развитие и
благоустройството
Министър на отбраната
Министър на вътрешните работи или
председател на ДАНС

По отношение на какъв обект се издава разрешението
В общия случай за строежи на територията на
съответната община/район (чл. 148, ал. 2)
Обект на техническата инфраструктура с обхват и
значение за повече от една община
Строеж с обхват и значение за повече от една област или
с национално значение
Специални обекти, свързани с отбраната
Специални обекти, свързани със сигурността

Правно основание за подаване на заявление за разрешаване на строителство: Чл. 148, чл. 149,
чл. 151-153 от ЗУТ
Специални нормативно установени изисквания (чл. 148, ал. 4, изр. 4 ЗУТ; чл. 183 ЗУТ (чл. 148,
ал. 5 ЗУТ; чл. 148, ал. 6 ЗУТ; чл. 148, ал. 7 ЗУТ; чл. 148, ал. 10 ЗУТ; чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл. 125а от
Закона за водите и изискванията по чл. 125 от Закона за водите (чл. 148, ал. 11 ЗУТ; чл. 62, ал. 10 ЗУТ
(Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на съответната община (чл. 148,
ал. 12 ЗУТ).
ВЪТРЕШЕН ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА
Подаване на заявление

Документ: заявление, заедно с приложенията
Кой подава заявлението: заявителят
(собственикът; лицето, в полза на което е учредено право на строеж
в чужд имот; лицето, което има право да строи в чужд имот)
До кого се адресира заявлението: до главния архитект на
общината (района).
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Срок за издаване на разрешение
за строеж
Издаване
на
разрешение:
съдържание на разрешението за
строеж
Уведомяване на РДНСК
издаденото разрешение

Заверяване
разрешение

на

за

издаденото

Съобщаване
за
издадено
разрешение или за отказ от
издаване на разрешение
Отказ за издаване на разрешение
Обжалване
Резултат от процедурата

Заявлението се депозира в деловодството на съответната общинска
(районна) администрация.
7-дневен срок от постъпване на заявлението
(когато има одобрени инвестиционни проекти или когато за
реализирането на строежа не се изисква одобряването на такива
проекти)
В разрешението се вписват: (1) всички фактически и правни
основания за издаването му и (2) условията, свързани с
изпълнението на строежа.
(чл. 149 ЗУТ)
Главният архитект на общината е длъжен да уведоми служебно
съответната РДНСК за всяко едно издадено разрешение за строеж,
като изпраща копие от него и другите строителни книжа в 7-дневен
срок от издаването му.
Органите на РДНСК извършват служебна проверка за
законосъобразност на издаденото разрешение в 14-дневен срок от
съобщаването. Служебната проверка е необходимо условие за
заверяване на издаденото разрешение, като това дава основание за
влизането му в сила.
(чл. 149, ал. 5)
Заинтересованите лица се информират по реда на АПК
Отказ се прави само по законосъобразност, като се посочват
конкретните мотиви
(чл. 149, ал. 1, изр. второ ЗУТ)
Срок: В 14-дневен срок от съобщаването
Пред какъв орган се обжалва: пред директора на съответното
РДНСК (по реда на чл. 216 от ЗУТ)
Разрешението за строеж, наред с одобрените инвестиционни
проекти и съставения протокол за определяне на строителна линия и
ниво, се включва в понятието "строителни книжа" по смисъла на § 5,
т. 36 ДР ЗУТ, въз основа на които възложителят на строежа може да
започне извършването на строително-монтажните работи.

2.ПРОЦЕДУРИ ПО КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗВЪРШВАНОТО СТРОИТЕЛСТВО
2.1.Недопускане на незаконно строителство
Цел на процедурата по недопускане на незаконно строителство: да се спре изпълнението на
започнал строеж, който се осъществява в отклонение от нормативните изисквания за застрояване.
Обект на контрола
Строежи от четвърта, пета и шеста категория, за които са установени
нарушения (чл. 224, ал. 1 от ЗУТ):
 без влязло в сила разрешение за строеж;
 при съществени отклонения (чл. 154, ал. 2, т.5-8 ЗУТ);
 със строителни продукти, несъответстващи на изискванията, или
в нарушение на правилата за строителните и монтажните работи
(чл. 169а, ал. 1; чл. 169, ал. 1, 2 и 3);
 без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите,
когато такъв е задължителен;
 без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без
да е заверена заповедната книга;
 без съгласуване с Министерството на културата (за недвижими
културни ценности и за строежи в техните граници и
охранителните им зони);
 без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице
актовете по смисъла на чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8.
Контролен орган
Кмет на общината или упълномощено от него длъжностно лице с
мотивирана заповед
(чл. 224а, ал. 1 от ЗУТ)
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Правомощия на контролните органи във връзка с недопускане на незаконно строителство
общинските контролни органи (чл. 223, ал. 5 от ЗУТ):
 на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното
ползване по реда на чл. 194, ал. 1 и 3 ЗУТ.;
 да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени
справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната
площадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и
експлоатационните дружества;
 да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно
обслужване при условия и по ред, определени със закон.
Вътрешен ход на процедурата
Кой може да сезира за незаконно
строителство?

Действия за проверка на сигнала

Съставяне на констативен акт за
нарушение (чл. 224, ал. 1 от ЗУТ)

Връчване на констативния акт

Възражение на констативния акт
Издаване на заповед за спиране
изпълнението на строежа и
забрана на достъпа
Връчване на заповедта

Санкции за неизпълнение

Поради високия обществен интерес е разширен кръгът на лицата,
които могат да сезират:
 по сигнал на лица, чиито права са пряко засегнати от незаконния
строеж,
 по сигнал на всеки гражданин, търговска или неправителствена
организация.
 служебно – в резултат на периодичните проверки или след
самосезиране на общинските контролни органи.
 проверка на място (при отказ да се изпълни разпореждане за
достъп, същото се изпълнява принудително със съдействието на
органите на МВР);
 проверка на строителните книжа;
 получаване на други съпътстващи документи, данни от регистри,
писмени справки и обяснения.
 Съдържание: наименование на строежа; местоположение;
собственик (ползвателят); основание за заемане на строежа
(документ за собственост, договор за наем); представени
(непредставени) строителни книжа; нарушени разпоредби по
устройство
на
територията;
както
административно
производство се образува и на какво основание.
Констативният акт се връчва лично на собственика (ползвателя) на
строежа. Ако той не е присъствал при извършване на проверката,
уведомяването се извършва чрез залепване на констативния акт на
строежа и на видно място в сградата на общината, района или
кметството.
Така направеното съобщение се удостоверява със служебна бележка
с подписите на две длъжностни лица.
В 7-дневен срок от връчването на констативния акт
собственикът/ползвателят може да направи възражения.
В 3-дневен срок от изтичане на срока за възражения кметът (или
упълномощено лице) издава мотивирана заповед за спиране.
Заповедта се връчва на всички заинтересувани лица по реда на АПК.
Със заповедта задължително се дават указания за отстраняване на
причините, довели спиране на строителството, както и сроковете за
тяхното изпълнение.
При необходимост със заповедта за спиране може да бъде
разпоредено и освобождаване на строежа и на строителната
площадка от хора и механизация, както и прекъсване на
захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ.
Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно,
като при неизпълнение същите носят административно-наказателна
отговорност по ЗУТ.
За нарушаване на правилата и нормите при извършване на строежи,
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Обжалване

Срок за обжалване
Продължаване на строителството

нарушителят носи и административнонаказателна отговорност. При
констатиране на нарушение, контролните органите съставят АУАН
по реда на чл. 36 ЗАНН, въз основа на който се издава наказателно
постановление и се налага глоба/имуществена санкция на
нарушителя съобразно чл. 232 от ЗУТ.
Издадената заповед за спиране на строителството е индивидуален
административен акт по смисъла на чл. 214, т. 3 от ЗУТ и подлежи
на обжалване относно нейната законосъобразност пред съответния
административния съд по местонахождение на недвижимия имот,
чрез органа издал заповедта
(чл. 215 ЗУТ).
14-дневен срок от получаване на съобщението.
Жалбата пред съда не спира изпълнението на заповедта за спиране
съгласно чл. 217, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.
Строителствотоможе да продължи с разрешение на органа, който я е
издал, след:
 отстраняване на причините, довели до спирането му; и
 след плащане на наложените глоби или имуществени санкции.

Отказът да бъде издадена заповед за спиране на строителството не е индивидуален административен
акт по смисъла на чл. 214, т. 3 от ЗУТ и не подлежи на обжалване, нито по административен ред пред
Общинския съвет или областния управител, нито по съдебен ред - пред компетентния административен
съд.
Лицето, което е подало сигнала, се уведомява за резултата от извършената проверка с писмо.
Изявлението в уведомителното писмо не представлява индивидуален административен акт по смисъла
на ЗУТ и не подлежи на по-нататъшен контрол (административен и съдебен). Съгласно действащата
нормативна уредба, лицето подало сигнал, не разполага с правни средства да оспори
законосъобразността на извода на кмет, че не са установени нарушения.
2.2.Процедура по премахване на незаконни строежи
Цел на този вид контрол: да не се допуска незаконно застрояване на територията на Република
България, което би довело до сериозни поражения за хората, природата и обществото като цяло.
Констатирането на незаконен строеж се извършва в хода на специфично административно
производство, което приключва с издаването на заповед за премахване, имаща характера на санкционна
принудителна административна мярка.
В производството по издаването на заповед за премахване на незаконен строеж задължително
взема участие неговият извършител, независимо дали е собственик на поземления имот, в който
строежът е извършен, или е налице хипотезата на извършване на незаконен строеж в чужд имот.
Компетентен орган
Незаконни строежи, които са
обект на премахване
(чл. 225)

Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице
(за незаконен строеж от четвърта, пета и шеста категория)
(чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ)
1. в несъответствие с предвижданията на действащия подробен
устройствен план;
2. без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за
строеж;
3. при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект
по чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4, а именно:
- нарушение на предвижданията на действащия ПУП;
- нарушение на изискванията за строителство в територии с особена
териториалноустройствена защита или в територии с режим на
превантивна устройствена защита (по смисъла съответно на § 5, т. 4
и 5 ДР ЗУТ);
- несъвместимост с предназначението на територията;
- нарушение на строителните правила и нормативи, техническите,
технологичните,
санитарно-хигиенните,
екологичните
и
противопожарните изисквания;
4. със строителни продукти, несъответстващи на съществените
изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за
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изпълнение на строителните и монтажни работи, ако това се
отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на
строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с
изискванията на ЗУТ;
5. при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт по чл. 142,
ал. 5, т. 8. Това е хипотеза, когато инвестиционни проекти не
отговарят на изискванията на влезли в сила административни
актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са
необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие,
Закона за културното наследство или друг специален закон, както и
отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта.
6. в нарушение на изискванията за строителство в територии с
особена териториалноустройствена защита или с режим на
превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 3 от ЗУТ.
Вътрешен ход на процедурата
Стартиране на производство за
премахване на
незаконно строителство

Спиране на строежа и забрана на
достъпа до него

Констативен акт за незаконен
строеж

Връчване на констативния акт

Възражение

Поради високия обществен интерес е разширен кръгът на лицата,
които могат да сезират:
 служебно – по инициатива на органите по строителен контрол в
общинската администрация;
 по сигнал на лица, чиито права са пряко засегнати от незаконния
строеж;
 по сигнал и жалба на всеки гражданин, търговска или
неправителствена организация.
Жалбите и сигналите са със свободен текст.
Лицето, което е подало сигнала не се уведомява за деня, в който ще
се извърши проверката и по никакъв начин не може да проследи
действията на контролните органи при извършването й.
Когато установеният незаконен строеж е в процес на изграждане,
преди да се издаде заповед за премахване, строежът се спира и се
забранява достъпа до него със заповед на кмета на общината или
упълномощено от него длъжностно лице.
При противодействие или отказ да се осигури достъп за
извършването на проверка за констатиране на незаконен строеж
достъпът се осигурява принудително със съдействието на органите
на Министерство на вътрешните работи.
Съдържание: наименование на строежа; собственик на имота и
строежа; извършител на незаконния строеж, участници в
строителството; данни за предвижданията на подробния устройствен
план и за издадените строителни книжа; подробно описание на
извършеното строителство; начертана окомерна скица на
разположението на строежа; установени нарушения и нарушените
разпоредби; посочва се също какво административно производство
се образува; срок за извършване на възражение срещу констативния
акт; орган, до когото се подава възражението.
Към акта се прилагат копия от наличната документация, послужила
за направените констатации.
Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица (собственик,
извършител, съсобственици, строител, консултант)
Когато собственикът и/или извършителят на незаконен строеж са
неизвестни, копие от съставения констативен акт се поставя на
строежа и на определено място в общината.
Заинтересуваните лица имат право на възражения по него в 7-дневен
срок (чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ).
В подкрепа на възраженията се прилагат документи, опровергаващи
констатираните нарушения на нормативните разпоредби.
Ако констативният акт не бъде оспорен или възраженията по него се
приемат за неоснователни, се пристъпва към издаването на заповед

64

за премахване.
Издава се от кмета на общината или упълномощено от него
длъжностно лице.
В заповедта за премахване се определя срок за доброволното й
изпълнение.
Принудително изпълнение на Ако срокът за доброволно изпълнение не бъде спазен и незаконният
заповедта за премахване на строеж не се премахне от задължените лица, заповедта за
незаконен строеж
премахване се изпълнява принудително от общината по ред,
определен с наредба на общинския съвет (чл. 225а, ал. 3от ЗУТ).
При премахване органите по контрол имат право да ползват
специалните средства, посочени в чл. 223, ал. 3 ЗУТ.
Служителите на общината могат да ползват съдействието на
органите на Министерство на вътрешните работи.
Заповед за незабавно изпълнение Издава се въз основа на влязлата в сила заповед за премахване на
по реда на чл. 418 от ГПК (чл. строежа и протокол за извършените разходи по премахването.
225а, ал. 4 от ЗУТ)
Принудителното премахване е за сметка на извършителя и лицата,
посочени в чл. 225а, ал. 5 от ЗУТ, като тяхната отговорност е
солидарна.
Санкции за нарушителя
Контролните органите
съставят акт за установяване на
административно нарушение (АУАН) по реда на чл. 36 ЗАНН, въз
основа на който се издава наказателно постановление и се налага
глоба/имуществена санкция на нарушителя съобразно чл. 232 от
ЗУТ.
Обжалване
Издадената заповед за премахване е индивидуален административен
акт по смисъла на чл. 214, т. 3 ЗУТ и подлежи на обжалване по
съдебен ред по реда на чл. 215 от ЗУТ.
Заповедта за премахване може да се обжалва пред съответния
административен съд по местонахождение на недвижимия имот,
чрез органа, който я е издал.
Срок
14-дневен срок от съобщаването на заповедта за премахване.
Жалбата спира изпълнението на заповедта до приключването на
делото с влязъл в сила съдебен акт.
Отказът на кмета да издаде заповед за премахването на незаконен строеж не е индивидуален
административен акт по смисъла на чл. 214, т. 3 от ЗУТ и не подлежи на обжалване, нито по
административен ред пред Общинския съвет или областния управител, нито по съдебен ред пред
компетентния административен съд.
Лицето, което е подало сигнала, се уведомява за резултата от извършената проверка с писмо.
Изявлението в уведомителното писмо не представлява индивидуален административен акт по смисъла
на ЗУТ и не подлежи на по-нататъшен контрол (административен и съдебен). При така действащата
нормативна уредба, лицето подало сигнал не разполага с правни средства да оспори законосъобразността
на извода на кмета, че строежът е законен.
Заповед за
премахване
незаконен строеж

на

3.ПРОЦЕДУРИ ПО КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИ
Общините осъществяват контрол по въвеждането в експлоатация на строежи от четвърта и пета
категория. Контролът се осъществява в две направления – предварителен контрол по въвеждане в
експлоатация на строежа и текущ контрол на строежи, които се ползват без да са въведени в
експлоатация или се ползват не по предназначение.
3.1.Въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта и пета категория
Целта на този контрол е да се установи функционалната пригодност на строежа за ползване
съобразно издадените строителни книжа.
Компетентен орган
Заявител

Главен архитект на общината/
Главен архитект на района (по решение на общинския
съвет при градовете с районно деление) (чл. 148, ал. 2)
Възложител по смисъла на чл. 161 ЗУТ (собственик на
имота; лице, на което е учредено право на строеж в чужд
имот; лице, което има право да строи в чужд имот).
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Нормативни изисквания: За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
от четвърта или пета категория е необходимо:
1. Да бъдат представени пред главния архитект окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ,
договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата
инфраструктура и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено
изискването по чл. 175, ал. 5 ЗУТ (за предаване на екзекутивната документация, отразяваща
несъществените отклонения от съгласуваните проекти) – чл. 177, ал. 1 ЗУТ;
2. Да се състави констативен акт образец 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003
г., с който се удостоверява изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа,
заверената екзекутивна документация, изискванията за носимоспособност, устойчивост, дълготрайност,
пожарна безопасност, безопасно ползване, опазване здравето и живота на хората и т.н., както и
съответствие с условията на сключения договор за строителство.
Вътрешен ход на процедурата
При несъществени отклонения от
проектите:
изготвяне
на
екзекутивна документация
При съществени отклонения от
издадените строителни –
издаване на заповеди за спиране,
забрана на ползването, достъпа
и за принудително премахване на
незаконни строежи и т.н.
При съответствие с одобрените
проекти - удостоверение за
въвеждане в експлоатация

Отказ
за
регистриране
въвеждането на строежа в
експлоатация и за издаване на
удостоверение за въвеждане

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна
документация, отразяваща несъществените отклонения от
съгласуваните проекти, от изпълнителя или от лице, определено от
възложителя.
(чл. 175, ал. 1 ЗУТ)
При установени съществени отклонения от издадените строителни
книжа, органът, одобрил проектите, е длъжен да предприеме
действията по чл. 223, ал. 2, т. 1 от ЗУТ
(спира незаконни строежи; забранява достъпа; забранява
захранването; забранява влагането на строителни продукти;
забранява ползването; забранява достъпа; издава заповеди за
премахване на незаконни строежи; предписва изпълнение на
укрепителни и възстановителни мерки; налага глоби и санкции).
Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените
инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация
(чл. 175, ал. 4 ЗУТ).
В този случай:
 с подписите на лицата, посочени в чл. 175, ал. 2 ЗУТ, поставени
върху копия от одобрените проекти, и със запис се
удостоверява, че не са допуснати отклонения по време на
строителството. Подписаното копие от проекта се предава в
общинската администрация.
 За строежите на обекти с производствено и друго специфично
предназначение, в зависимост от уговореното в договора,
завършването на строителството се доказва допълнително с
извършване на успешни приемни изпитвания (чл. 176, ал. 2
ЗУТ).
 В 7-дневен срок от постъпване на искането органът издал
разрешението за строеж (главният архитект), след проверка на
окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането
на строежа в експлоатация и издава удостоверение за
въвеждане в експлоатация (чл. 177, ал. 3 ЗУТ).
 Издаденото удостоверение за въвеждане в експлоатация се
връчва на възложителя или на упълномощено от него лице.
Издава се от главния архитект на общината (района). Мотивираният
отказ за регистриране въвеждането на строежа в експлоатация и
издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация се прави в
следните случаи:
 при изпълнени работи в нарушение на правилата за изпълнение
на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и
незавършени работи;
 при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и
2 ЗУТ (бел.: в съответствие с изискванията на нормативните
актове и техническите спецификации);
 при липса на документи, удостоверяващи съответствието на
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Обжалване на
 удостоверение за въвеждане в
експлоатация;
 отказ за издаване на
удостоверение.
Срок

строителните продукти със съществените изисквания към
строежите;
 при неизвършени мероприятия, предвидени в част "Вертикална
планировка", и нереализирано озеленяване по одобрения проект;
 при непремахнати съществуващи сгради и постройки… когато
са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;
 при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно
инвестиционния проект;
 ако не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици,
пътища или алеи съгласно чл. 69 ЗУТ в курортите..;
 когато липсва определен размер на отчисленията за единица
депониран отпадък…;
 ако не е упражняван строителен надзор в случаите, когато е
задължително, или е упражняван от лице без необходимото
оправомощаване или лицензиране (арг. чл. 178, ал. 3, чл. 224, ал.
1 ЗУТ).
Удостоверението за въвеждане в експлоатация и отказът за издаване
на удостоверение са индивидуални административни актове по
смисъла на чл. 214 ЗУТ. Те подлежат на обжалване пред
административния съд по местонахождение на недвижимия имот
(чл. 215, ал. 1 ЗУТ).
14-дневен срок от съобщаването на заповедта за премахване.

3.2. Контрол върху ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация или се
ползват не по предназначението им
За да се забрани ползването на строеж е необходимо органите по контрол в общината да
констатират ползването на строежа без да е въведен в експлоатация или ползването на строеж не по
предназначението му или в нарушение на условията по въвеждане в експлоатация.
В какви случаи се издава заповед
за забрана на ползването на
строеж?
Компетентен орган
Жалбоподател

Когато не е доказана функционалната пригодност съобразно
издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или
заверената екзекутивна документация и действащата нормативна
уредба и в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Кметът на общината или упълномощено от него лице
(чл. 223, 1, т. 6)
Поради високия обществен интерес е разширен кръгът на лицата,
които могат да подадат сигнал:
 по сигнал и жалба на всеки гражданин, търговска или
неправителствена организация;
 по сигнал на лица, чиито права са пряко засегнати от незаконния
строеж;
 служебно – чрез самосезиране на органите по строителен
контрол при извършване на проверки по образувани преписки в
съответната общинска администрация.

Вътрешен ход на процедурата по издаване на заповед за забрана на ползването на строеж
Констативен акт
В случай на установено незаконосъобразно ползване на строеж при
извършена проверка от общинската администрация се съставя
констативен акт, който е
основание за започване на
административно производство за забрана ползването по реда на чл.
178, ал. 6 ЗУТ.
Съдържание: наименование на строежа; местоположение;
собственик (ползвател); основание за заемане на строежа (документ
за собственост, договор за наем); представени (непредставените)
строителни книжа и документи за въвеждане в експлоатация;
описание на строежа; предназначение, с което се ползва строежът;
по възможност се определя периодът на завършване и въвеждане в
експлоатация. Вписват се нарушените разпоредби по устройство на
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територията, както и какво административно производство се
образува и на какво основание.
Задължително се посочва в какъв срок може да се направи
възражение по акта, органът до който се подава възражението и на
какъв адрес.
Връчване на констативен акт
Констативният акт се връчва лично на собственика (ползвателя) на
строежа по реда на АПК. Ако той не е присъствал при извършване
на проверката, уведомяването се извършва чрез залепване на
констативния акт на строежа и на видно място в сградата на
общината, района или кметството.
Така направеното съобщение се удостоверява със служебна бележка
с подписите на две длъжностни лица.
Заповед за забрана на ползването Кметът на общината или упълномощено лице (след разглеждане на
констативния акт, приложенията към него и постъпилите
възражения), издава мотивирана заповед за забрана на ползването на
строежа. Със заповедта се:
 забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са
въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не
по предназначението си съгласно издадените строителни книжа
и условията за въвеждане в експлоатация;
 забранява достъпа до тях;
 забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода
и газ;
 разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване
на достъпа и недопускане на хора.
Писмено
съобщение
за Заповедта за забрана ползването задължително се съобщава на
издадената заповед
заинтересуваните лица по реда на § 4, ал. 1 ЗУТ чрез писмено
съобщение.
Санкции
Строежи, за които е издадена заповед за забрана за ползване, не
могат да бъдат обитавани (ползвани) до отстраняване на причините;
заплащане на дължимите глоби и такси и въвеждането им в
експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ.
За нарушаване на правилата по въвеждане в експлоатация и
ползване на строеж не по предназначението му, нарушителят носи
административнонаказателна отговорност.
При констатиране на нарушение, контролните органите съставят
АУАН по реда на чл. 36 ЗАНН, въз основа на който се издава
наказателно постановление и се налага глоба/имуществена санкция
на нарушителя съобразно чл. 232 от ЗУТ.
Обжалване
Издадените заповеди за забрана подлежат на обжалване относно
тяхната законосъобразност по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред съда по
местонахождението на недвижимите имоти.
Срок за обжалване: в 14-дневен срок от получаване на съобщението
чрез органа, който ги е издал.
Жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на
заповедта за забрана ползването на строежа. Съдът може да спре
изпълнението на заповедите за забрана ползването.
Отказът на кмета да издаде заповед за забрана на ползването на строеж не е индивидуален
административен акт по смисъла на чл. 214, т. 3 от ЗУТ и не подлежи на обжалване, нито по
административен ред пред Общинския съвет или областния управител, нито по съдебен ред пред
компетентния административен съд.
Лицето, което е подало сигнала, се уведомява за резултата от извършената проверка с писмо.
Изявлението в уведомителното писмо не представлява индивидуален административен акт по смисъла
на ЗУТ и не подлежи на по-нататъшен контрол (административен и съдебен). При така действащата
нормативна уредба, лицето подало сигнал не разполага с правни средства да оспори законосъобразността
на извода на кмета, че няма нарушение на правилата за ползване на строежа, обект на жалбата.
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Б. КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛСТВОТО, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ДНСК
І.Обща информация за структура на ДНСК
Държавната агенция за национален строителен контрол (ДНСК) е основният орган на
изпълнителната власт, който чрез своите териториални структури, упражнява контрол върху
строителството по места. Структурата, дейността и организацията на работа на ДНСК е уредена в
нейния Устройствен правилник (УП), приет с Постановление на Министерския съвет № 5 от 20.01.2010
г.
ДНСК е юридическо лице, със седалище в гр. София, второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройствто. ДНСК се ръководи от
началник, който се назначава и освобождава от министъра на регионалното развитие и
благоустройството. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния
строителен контрол, като неговите правомощията са изчерпателно посочени в чл. 6, ал. 1 от УП. При
осъществяване на своите правомощия началникът на ДНСК се подпомага от двама заместник-началници,
които се назначават от него, като техните правомощия не са нормативно уредени, а се делегират със
заповед.
Правомощията на ДНСК са в следните насоки:
 осъществява контрол върху законосъобразността
строителство;

на

разрешеното

и

извършваното

 осъществява контрол при въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на
въведените в експлоатация строежи;
 осъществява контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство;
 осъществява контрол съответствието на строежите с предвижданията на подробния
устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към
строежите;
 осъществява контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени
строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността,
достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.
ДНСК е структурирана в обща и специализирана администрация, като същинската дейност по
контрол върху строителството се осъществява от специализираната администрация, чието централно
управление е организирано в дирекция „Оперативна дейност и контрол“ и дирекция „ Строителен и
устройствен контрол”.
Териториалната структура на специализираната администрация е двустепенна и се състои от:
 шест (6) Регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) с
 двадесет и осем (28) регионални отдела „Национален строителен контрол“ към тях (РОНСК).
Регионални
дирекции
за
национален строителен контрол
(РДНСК)
РДНСК - Северозападен район
РДНСК - Северен централен район
РДНСК - Североизточен район
РДНСК - Югоизточен район
РДНСК - Югозападен район
РДНСК - Южен централен район

Регионални отдели "Национален строителен контрол"
(РОНСК)
Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен
Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра
Варна, Добрич, Търговище и Шумен
Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол
Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково

Всяка от регионалните дирекции за национален строителен контрол има по един регионален отдел
"Национален строителен контрол" (РО НСК) във всяка административна област. Обхватът на действие на
регионалните отдели "Национален строителен контрол" е за територията на целия район от ниво 2.
Служителите от регионалните отдели "Национален строителен контрол" към РДНСК осъществяват
своята дейност на територията на съответната административна област под ръководството на
непосредствения си ръководител, а за територията на останалите области в района от ниво 2 - съгласно
чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие под ръководството на началника на съответната РДНСК.
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ІІ.КОНТРОЛНИ ПРАВОМОЩИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ДНСК
Контролната дейност на териториалните структури на ДНСК преминава през три етапа:
1) контрол върху строителните книжа, при разрешаване на строителството (осъществяван по
отношение на всички категории строежи);
2) контрол върху извършваното строителство (за строежи от І, ІІ и ІІІ категория);
3) контрол по въвеждането в експлоатация на завършените строителни обекти (за строежи от І, ІІ и
ІІІ категория).
Предвид специфичния фокус на настоящата методология, предмет на разглеждане тук ще бъде
само контролната дейност по отношение на първия етап, относим към всички категории строежи.
1.Контрол по разрешаване на строителството
Цел: Контролът върху строителните книжа, осъществяван от РДНСК, има превантивен характер и
се прави с цел изначално още преди да е започнало строителството, инвеститорът да има сигурността, че
неговата инвестиционна инициатива ще приключи успешно и на пазара ще се появи един качествен
строителен продукт.
Предварителният контрол по разрешаване на строителството се състои в правомощието на
РДНСК да осъществява контрол за законосъобразност на издадените строителни книжа. Възлагането
на регионалните дирекции да извършват тези проверки по места е с цел да бъдат извършени пълни и
подробни проучвания на случаите, като проверката завърши в най-кратки срокове, за да се стигне бързо
до реална възможност строителството да започне да се извършва по книжа, проверени за съответствие
със закона.
Контролните правомощия на РДНСК се осъществяват при две хипотези:












СЛУЖЕБНА ПРОВЕРКА
на всяко разрешение за строеж, издадено от
главния архитект
Служебната проверка се извършва в 7-дневен
срок от уведомяването. Според чл. 149, ал. 5 на
ЗУТ главният архитект, уведомя, при всеки
случай за издаденото разрешение, писмено,
регионална дирекция по местонахождение на
обекта. Той изпраща копие от него и
придружаващите го строителни книжа.
Служебният контрол се състои в проверка на
съответствието на издаденото разрешение за
строеж и одобрените инвестиционни проекти,
когато такива се изискват с предвижданията на
действащия подробен устройствен план (ПУП).
Служебната проверка на разрешението за
строеж, извършвана от РДНСК, е необходимо
условие за влизането му в сила, съгласно чл. 3,
ал. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството /Наредба № 3/2003 г./.
Срокът на служебната проверка е 14 дни,
считано от деня на уведомяването.
При констатиране на нарушение, което води до
незаконосъобразност на издадените строителни
книжа, директорът на РДНСК издава
мотивирана заповед, с която отменя
разрешението за строеж и одобрените
инвестиционни проекти.
Тази заповед се довежда до знанието на главния
архитект и всички заинтересувани лица, които
могат да я обжалват по реда на чл. 215 от ЗУТ.

КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ
след сезиране от заинтересувано лице (по смисъла
на чл. 149, ал. 2 от ЗУТ)
 В обхвата на този контрол е включена проверка
на законосъобразността на отказите за
одобряване и съгласуване на инвестиционни
проекти, когато не са съставна част от
комплексния
проект
за
инвестиционна
инициатива, разрешенията за строеж, заедно
със съгласуваните и одобрени инвестиционни
проекти, когато такива се изискват, и отказите
за издаването им, когато не са част от
комплексния
проект
за
инвестиционна
инициатива (чл. 216 от ЗУТ).
 Право на жалба имат само лицата, посочени в
чл. 149, ал. 2от ЗУТ, които имат качеството
заинтересувани страни.
 Срокът за обжалване е 14 дни, считано от датата
на уведомяването.
 След като се изяснят всички факти и
обстоятелства
от
значение
за
случая,
началникът на РДНСК се произнася с
мотивирана заповед.
 Фазата на административния контрол за
законосъобразност може да бъде последвана от
фаза на съдебен контрол. Съгласно чл. 216, ал. 6
от ЗУТ заповедите на началника на
регионалната
дирекция
за
национален
строителен контрол, с които последният се
произнася по основателността на жалби срещу
разрешения за строеж, могат да бъдат
обжалвани по реда на чл. 215 от ЗУТ.
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