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Текст, предложен от Комисията Изменение 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, 

ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, 

ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 

(ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТА 

ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ В 

ДОКЛАДА ОТНОСНО ОКОЛНАТА 

СРЕДА) 

1. Описание на проекта, което съдържа 

по-конкретно: 

1. Описание на проекта, което съдържа 

по-конкретно: 

 -а) описание на местоположението 

на проекта; 

a) описание на физическите 

характеристики на целия проект, 

включително, когато е уместно, 

неговите подземни характеристики, 

както и изискванията относно 

използването на водите и земята, на 

етапа на строеж и на етапа на 

експлоатация; 

а) описание на физическите 

характеристики на целия проект, 

включително, когато е уместно, 

неговите подземни характеристики, 

както и изискванията относно 

използването на водите и земята, на 

етапа на строеж, на етапа на 

експлоатация и, по целесъобразност, 

на етапа на разрушаване; 

б) описание на основните 

характеристики на производствените 

процеси, например естеството и 

количеството на използваните 

материали, компоненти, енергия и 

природни ресурси (включително водите, 

земята, почвите и биологичното 

разнообразие); 

б) описание на основните 

характеристики на производствените 

процеси, например естеството и 

количеството на използваните 

материали, компоненти, енергия и 

природни ресурси (включително водите, 

земята, почвите и биологичното 

разнообразие); 



 

AM\1005255BG.doc  PE515.950v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

в) оценка по вид и количество на 

очакваните остатъчни вещества и 

емисии (замърсяване на вода, въздух, 

почва и подпочвен слой, шум, вибрации, 

светлини и топлинни лъчения, радиация 

и др.) в резултат от действието на 

предложения проект. 

в) оценка по вид и количество на 

очакваните остатъчни вещества и 

емисии (замърсяване на вода, въздух, 

почва и подпочвен слой, шум, вибрации, 

светлини и топлинни лъчения, радиация 

и др.) в резултат от действието на 

предложения проект. 

2. Описание на аспектите, свързани с 

техническото изпълнение, 

местоположението или други фактори 

(напр. по отношение на техническия 

проект, техническия капацитет, размера 

и мащаба) относно разгледаните 

алтернативи, включително определяне 

на алтернативата с най-малко 

въздействие върху околната среда, и 

посочване на главните причини за 

направения избор с оглед на 

последиците за околната среда. 

2. Описание на аспектите, свързани с 

техническото изпълнение, 

местоположението или други фактори 

(напр. по отношение на техническия 

проект, техническия капацитет, размера 

и мащаба) относно разгледаните от 

изпълнителя на проекта разумни 

алтернативи, които са свързани с 

предлагания проект и неговите 

специфични характеристики и които 

дават възможност за извършване на 

сравнителна оценка на 

устойчивостта на разглежданите 

алтернативи с оглед на тяхното 

значително въздействие върху 

околната среда, и посочване на главните 

причини за направения избор. 

 

3. Описание на съответните аспекти от 

настоящото състояние на околната 

среда и вероятната им еволюция, ако 

проектът не бъде осъществен (базов 

сценарий). Това описание следва да 

обхваща всички съществуващи 

екологични проблеми, свързани с 

проекта, и да включва по-специално 

проблемите, засягащи всички области с 

особено екологично значение и 

използването на природните ресурси. 

3. Описание на съответните аспекти от 

настоящото състояние на околната 

среда. Това описание следва да обхваща 

всички съществуващи екологични 

проблеми, свързани с проекта, и да 

включва по-специално проблемите, 

засягащи всички области с особено 

екологично значение и използването на 

природните ресурси. 

4. Описание на аспектите на околната 

среда, които е вероятно да бъдат 

засегнати значително от предлагания 

проект, и по-конкретно населението, 

човешкото здраве, фауната, флората, 

биологичното разнообразие и 

екосистемните услуги, предоставяни 

от него, земята (усвояване на земя), 

почвата (органични вещества, ерозия, 

уплътняване, запечатване), водите 

4. Описание на факторите на околната 

среда, които е вероятно да бъдат 

засегнати значително от предлагания 

проект, и по-конкретно населението, 

човешкото здраве, фауната, флората, 

биологичното разнообразие, земята 

(усвояване на земя), почвата (органични 

вещества, ерозия, уплътняване, 

запечатване), водите (количество и 

качество), въздуха, климатичните 
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(количество и качество), въздуха, 

климатичните фактори, изменението 

на климата (емисиите на парникови 

газове, включително вследствие на 

земеползване, промените в 

земеползването и горското стопанство, 

потенциала за смекчаване на 

последствията, въздействията във 

връзка с адаптирането, ако проектът 

отчита рискове, свързани с изменението 

на климата), материалните активи, 

културното наследство, включително 

архитектурно и археологическо, 

ландшафта; това описание следва да 

включва взаимната връзка между 

горепосочените фактори, както и 

експозицията, уязвимостта и 

устойчивостта на горните фактори на 

риска от природни и причинени от 

човека бедствия. 

фактори, климата (емисиите на 

парникови газове, включително 

вследствие на земеползване, промените 

в земеползването и горското стопанство, 

потенциала за смекчаване на 

последствията, въздействията във 

връзка с адаптирането, ако проектът 

отчита рискове, свързани с изменението 

на климата), материалните активи, 

културното наследство, включително 

архитектурно и археологическо, 

ландшафта; това описание следва да 

включва взаимната връзка между 

горепосочените фактори, както и 

експозицията, уязвимостта и 

устойчивостта на горните фактори на 

риска от природни и причинени от 

човека бедствия. 

5. Описание на вероятните значителни 

последици на предлагания проект за 

околната среда, произтичащи, между 

другото, от: 

5. Описание на вероятните значителни 

последици на предлагания проект за 

околната среда, произтичащи, между 

другото, от: 

a) съществуването на проекта; а) съществуването на проекта; 

б) използването на природните ресурси, 

по-специално на земята, почвата, 

водите, биологичното разнообразие и 

екосистемните услуги, предоставени 

от него, като се взема предвид, 

доколкото е възможно, наличието на 

тези ресурси, също и в контекста на 

променящите се климатични условия; 

б) използването на природните ресурси, 

по-специално на земята, почвата, водите 

и биологичното разнообразие, 

включително флората и фауната; 

в) емисиите от замърсители, шум, 

вибрации, светлина, топлина и 

радиация, възникването на вредни 

въздействия и премахването на 

отпадъците; 

в) емисиите от замърсители, шум, 

вибрации, светлина, топлина и 

радиация, възникването на вредни 

въздействия и премахването на 

отпадъците; 

г) рисковете за човешкото здраве, 

културното наследство или околната 

среда (например вследствие на 

произшествия или катастрофи); 

г) рисковете за човешкото здраве, 

културното наследство или околната 

среда (например вследствие на 

произшествия или катастрофи), които 

нормално се считат за присъщи на 

естеството на проекта; 
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д) комбинирането на въздействието с 

това на други проекти и дейности; 

 

е) емисиите на парникови газове, 

включително тези от земеползването, 

промяната на земеползването и горското 

стопанство; 

е) емисиите на парникови газове, 

включително тези от земеползването, 

промяната на земеползването и горското 

стопанство; 

ж) използваните технологии и вещества; ж) използваните технологии и вещества; 

з) хидроморфологичните промени. з) хидроморфологичните промени. 

 

Това описание на вероятните 

значителни последици следва да 

обхваща преките последици и всички 

непреки, вторични, кумулативни, 

трансгранични, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни 

и временни, положителни и 

отрицателни последици от проекта. В 

това описание следва да се вземат 

предвид целите относно опазването на 

околната среда, установени на 

равнището на ЕС или това на държавите 

членки, които са от значение за проекта. 

Това описание на вероятните 

значителни последици следва да 

обхваща преките последици и всички 

непреки, вторични, кумулативни, 

трансгранични, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни 

и временни, положителни и 

отрицателни последици от проекта. В 

това описание следва да се вземат 

предвид целите относно опазването на 

околната среда, установени на 

равнището на ЕС или това на държавите 

членки, които са от значение за проекта. 

6. Описание на прогнозните методи, 

използвани при оценката на 

последиците за околната среда, 

посочени в точка 5, както и списък на 

основните елементи на несигурност и 

тяхното влияние върху оценката на 

въздействията и избора на предпочитана 

алтернатива. 

6. Описание на прогнозните методи, 

използвани при оценката на 

последиците за околната среда, 

посочени в точка 5, както и списък на 

основните елементи на несигурност и 

тяхното влияние върху оценката на 

въздействията и избора на предпочитана 

алтернатива. 

7. Описание на предвидените мерки за 

предотвратяване, намаляване и, където 

е възможно, премахване на 

значителните неблагоприятни 

последици за околната среда, посочени 

в точка 5, и, когато е уместно, на всички 

предложени мерки за наблюдение, 

включително изготвянето на анализ на 

неблагоприятните последици за 

околната среда след завършването на 

проекта. Това описание следва да 

обяснява до каква степен са намалени 

или компенсирани значителните 

неблагоприятни последици и да 

обхваща както етапа на строеж, така и 

7. Описание на предвидените мерки, 

като приоритет с цел 

предотвратяване и намаляване, а като 

последна възможност – с цел 

премахване на значителните 

неблагоприятни последици за околната 

среда, посочени в точка 5, и, когато е 

уместно, на всички предложени мерки 

за наблюдение, включително 

изготвянето на анализ на 

неблагоприятните последици за 

околната среда след завършването на 

проекта. Това описание следва да 

обяснява до каква степен са 

предотвратени, намалени или 
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етапа на експлоатация. компенсирани значителните 

неблагоприятни последици и да 

обхваща както етапа на строеж, така и 

етапа на експлоатация. 

8. Оценка на рисковете от природни и 

причинени от човека бедствия, както и 

на риска от произшествия, спрямо които 

проектът може да е уязвим, и, когато е 

уместно, описание на мерките, 

предвидени за предотвратяване на тези 

рискове, както и на мерките по 

отношение на подготвеността и 

възможностите за реагиране при 

извънредни ситуации (например мерки, 

които се изискват съгласно 

Директива 96/82/ЕО, както е 

изменена). 

8. Оценка на вероятните рискове от 

природни и причинени от човека 

бедствия, както и на риска от 

произшествия, спрямо които проектът 

може да е уязвим, и, когато е уместно, 

описание на мерките, предвидени за 

предотвратяване на тези рискове, както 

и на мерките по отношение на 

подготвеността и възможностите за 

реагиране при извънредни ситуации. 

 

9. Нетехническо обобщение на 

информацията, представена в 

предишните точки. 

9. Нетехническо обобщение на 

информацията, представена в 

предишните точки. 

10. Описание на всички затруднения 

(технически недостатъци или липса на 

ноу-хау), които изпълнителят на 

проекта е срещнал при събирането на 

необходимата информация, и на 

използваните източници на данни за 

направените описания и оценки, както и 

списък на основните елементи на 

несигурност и тяхното влияние върху 

определянето на последиците и избора 

на предпочитана алтернатива. 

10. Описание на всички затруднения 

(технически недостатъци или липса на 

ноу-хау), които изпълнителят на 

проекта е срещнал при събирането на 

необходимата информация, и на 

използваните източници на данни за 

направените описания и оценки, както и 

списък на основните елементи на 

несигурност и тяхното влияние върху 

определянето на последиците и избора 

на предпочитана алтернатива. 

Or. en 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Решението за издаване на 

разрешение за осъществяване може 

да се вземе чрез приемането на 

специален национален законодателен 

акт, при условие че компетентният 

орган е осъществил всички елементи 

на оценката на въздействието върху 

околната среда в съответствие с 

разпоредбите на настоящата 

директива. 

Or. en 

 

 


