МОТИВИ
към проект на Правилник за функциите и състава на Експертния съвет за одобряване на
стратегически карти за шум и планове за действие

1. Причини, които налагат приемането:
С цел създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на
околната и жизнената среда от шум се извършва оценка, управление и контрол на шума в
околната среда, причинен от различни източници.
В тази връзка Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) регламентира
разработването и одобряването на стратегически карти за шум както за агломерациите, така
и за основните пътища, основните железопътни линии и основните летища на територията
на страната.
Стратегическите карти за шум определят районите с констатирано превишаване на
стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие
върху здравето на хората и за които се прилагат планове за действие.
Стратегическите карти за шум за агломерациите се възлагат за разработване от
кметовете на общини и се одобряват от съответния общински съвет.
Стратегическите карти за шум за основните железопътни линии, основните летища
и основните пътища се възлагат за разработване от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството, в зависимост от техните компетентности, и се одобряват от министъра
на здравеопазването, по предложение на експертен съвет към него.
С цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в
агломерациите и в урбанизираните територии, в парковете и градините или в други тихи
зони в урбанизираните територии, в тихите зони извън урбанизираните територии или в
районите в близост до детски и лечебни заведения, училища и научноизследователски
организации в непосредствена близост до основните пътища, основните железопътни
линии и основните летища, до промишлените инсталации и съоръжения, включително за
категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за
опазване на околната среда, както и до локални източници на шум, се разработват планове
за действие.
Плановете за действие за агломерациите се възлагат от кмета на съответната
община по реда на разработването, одобряването, отчета и контрола на общинските
програми за опазване на околната среда по глава пета от Закона за опазване на околната
среда и се одобряват от съответния общински съвет.
Плановете за действие за основните железопътни линии, основните летища и
основните пътища се възлагат за разработване от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството, в зависимост от тяхната компетентност, и се одобряват от министъра
на здравеопазването по предложение на експертен съвет към него.

Във връзка с горното, както и в изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от ЗЗШОС,
съгласно която функциите и съставът на експертния съвет се уреждат с правилник,
утвърден от министъра на здравеопазването, е разработен предложеният проект на
правилник.
2. Целите, които се поставят:
С проекта на правилник се цели да се регламентират функциите и съставът на
Експертния съвет, в съответствие с изискванията на ЗЗШОС, както и да се създаде
сигурност и увереност в определените от закона отговорни лица, че разработените от тях
стратегически карти за шум и планове за действие ще бъдат разгледани и оценени от
различни експерти в съответните области, свързани с шумовото замърсяване, в условията
на една прозрачна процедура, проведена в нормативноопределения срок.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предложеният проект на акт, няма да окаже въздействие върху държавния бюджет в
текущата и/или в следващите години. Прилагането на нормативния акт не изисква
допълнителни финансови и/или други средства, които да бъдат направени от компетентните
органи.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
С приемането на проекта на Правилник за функциите и състава на Експертния съвет
за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие ще се повиши
ефективността на работа на Съвета.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
След извършения анализ на европейското право се установи, че обществените
отношения, предмет на проекта на Правилник за функциите и състава на Експертния съвет
за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие не са регламентирани
в актове на Европейския съюз. Тяхната уредба е въпрос на национално решение и е от
компетентността на отделените държави-членки.

