
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ , ПРЕДОСТАВЕНА ОТ БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО  
ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ГЛАВА 22 “ОКОЛНА СРЕДА” 

 
 
Допълнителната информация, предоставена по-долу, отразява 
настоящото наличие на данни. 
 
България е в процес на договаряне със Световна банка за провеждане 
на необходимите проучвания и разработване на детайлизирани 
планове за прилагане на директивите - най-малко за тези, по които 
страната изисква преходни периоди. Тези планове ще съдържат 
подробни разработки по отношение на конкретните стъпки, които 
трябва да бъдат предприети за пълното прилагане на директивите, 
времева рамка за постигане на пълно прилагане, финансови разчети на 
необходимите инвестиции и източници на финансиране. България 
предвижда да предостави на Европейската комисия тези планове за 
прилагане до края на 2003 година. 
 
България предвижда разработването и на общ план за 
институционално изграждане и административно укрепване, свързано с 
пълното практическо прилагане на директивите на ЕС в областта на 
околната среда. Този план ще бъде предоставен на Европейската 
комисия до края на 2002 година. 
 
ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 

 
Директива 85/337/ЕЕС за оценка на въздействието на някои обществени 
и частни проекти върху околната среда, изм. от Директива 97/11/ЕС. 
 

 
Транспониране на нормативните актове на ЕС 
Директивата ще бъде напълно транспонирана в Глава Шеста на проекта за 
нов Закон за опазване на околната среда, който се очаква да бъде приет от 
Народното събрание до средата на 2002 г.. В проекта за ЗООС се предвижда 
издаването на нова Наредба за оценка на въздействието върху околната 
среда, която ще детайлизира процедурите, свързани с прилагането на ЗООС 
в частта му, свързана с оценка на въздействието върху околната среда. 
Очакван срок за приемане на Наредбата от МС – второ тримесечие на 2003 
г.  (една година след приемането на ЗООС от Народното събрание). 

 
• В България продължава активният процес на обучение за подобряване на 

административния капацитет в рамките на следните проекти: 
 - ISPA Coordination Unit Twinning Contract -1998 

      Practice Manual for the application of EIA in the planning process for 
development projects. 

       - Dutch – Bulgarian Cooperation – 2001   
      Practical implementation of EIA of plans and programs in Bulgaria. 
 
Въпроси, свързани с техническа информация 



• “освобождаване” на някои проекти от ОВОС – в проекта за нов ЗООС ще 
бъде предложен допълнително следният текст: 
 “Atr.97(3) The Regulation governing Environmental Impact Assessment shall 
detail the requirements for: 
1. Determination of the need for EIA of projects under Annex 2; 
2. Procedures for the exceptional exemption of certain projects in whole or in 

part, subject to the provisions of Articles 88(5) and 94 
• подход при ОВОС в трансграничен контекст – в проекта за нов ЗООС ще 

бъде предложен допълнително следният текст: 
”Art.88(3)3 characteristics of the potential impacts – territorial extent and 

affected 
population including transboundary effects, nature… “ 

• подбор на критериите в Приложение ІІІ на Директива 85/337/ЕЕС, изм. и 
доп. с Директива 97/11/ЕС – критериите, включени в Глава шеста на 
проекта за нов ЗООС, следват изискванията на Приложение ІІІ на 
директивите.  

 
 

Директива 90/313/ЕЕС за достъпа до информация за околната среда 
 

 
До голяма степен разпоредбите на Директивата вече са транспонирани в 
националното законодателство със сега действащия ЗООС (в сила от 1991 
г.). Директива 90/313/ЕЕС ще бъде напълно транспонирана от проекта за нов 
ЗООС (Глава II). Предвижда се приемането на Наредба за реда и начина за 
събиране на информация за околната среда и достъпа на обществеността до 
тази информация, която ще детайлизира съответните процедури.  
 
Очаква се новият ЗООС да бъде приет от НС до средата на 2002 г., а 
съответно Наредбата за реда и начина за събиране на информация за 
околната среда и достъпа на обществеността до тази информация – до 
средата на 2003 г. 
 
Съгласно Националната стратегия по околна среда и план за действие 2000-
2006 г България извежда като основен приоритет и стратегическа цел 
привличането на обществеността в процеса на вземане на решения, 
свързани с политиката за околна среда и широката информираност относно 
състоянието на околната среда.  В плана за действие се предвиждат редица 
конкретни мерки, в т.ч.: 
• Създаване на регистри за информацията за околната среда, събирана и 

съхранявана от държавните институции и институти, в т.ч. и на 
електронен каталог на източниците на информация за околната среда, 
регистър на предприятията, рециклиращи отпадъци, регистри за емисиите 
от промишлеността; създаване на национален портал в Интернет, 
съобразен с изискванията на Европейската агенция по околна среда – 
ЕАОС/EIONET, UNEP/Инфотера и Конвенцията от Орхус; 

• Изграждане на центрове за информация и връзки с обществеността към 
РИОСВ; 

• Включване и засилване в училищните учебни програми на всички нива на 
проблемите по околна среда; осигуряване на местна информация в 
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реално време за качеството на въздуха в горещи точки и актуална 
предупредителна информация в случаи на замърсяване; осигуряване на 
адекватна информация за потребителите чрез задължително поставяне 
на етикети на стоките във връзка със законодателството за защита от 
вредното въздействие от химически вещества и др. 

• Редица кампании: за повишаване общественото съзнание за използване 
на безоловен бензин, за ефективно използване на ел. енергията във 
връзка с промяната на климата, за преустановяване използването на 
озоносъдържащи пестициди, за третирането и намаляването на опасните 
и твърди общински отпадъци; информационни кампании с населението за 
запознаване с начините за компостиране на органични отпадъци от 
домакинства, паркове, вили, малки селски стопанства и за защита на 
природата и опазване на биоразнообразието. 

 
По отношение прилагането на разпоредбите относно информацията за 
околната среда и адаптирането на информационните системи в страната към 
тях през март 2001 г. стартира съвместен проект между България и ОИСР 
“Обследване на информационните системи на България в областта на 
околната среда” (ИСОС), който има следните цели: 
• Създаване на устойчив диалог с българските експерти и експерти от 

ОИСР, отнасящи се до ИСОС в България; 
• Изготвяне на доклад, анализиращ ИСОС в България; 
• Изготвяне на препоръки, отнасящи се до ИСОС в България. 
 
Важен елемент на проекта, който трябва да се гарантира и подпомага от 
страните през цялото време на изпълнението на проекта, е “ефектът на 
мултиплициране”. Предложеният проект ще служи като “пилотен”, който след 
това може да бъде приложен в други страни от региона. 
 
Проектът включва следните 5 основни теми: 
1. Отношение/използване на екологичната информация при взимането на 

решения; 
2. Технически аспекти; 
3. Институционална и финансова уредба;  
4. Адекватност на екологичната информация за международни цели; 
5. По-добро разпространение и достъп до екологична информация. 
 
Много полезен от гледна точка на практическото приложение на Директивата 
в България е провеждания в момента двустранен проект, подпомогнат от 
Министерство на външните работи на Австрия. В рамките на проекта се 
подготвя Национален каталог на източниците на екологична информация, 
който представлява мета база данни, дефинирана като "информация за 
екологичната информация в Република България". Тази база данни дава 
отговор на следните въпроси: къде и каква екологична информация се 
съхранява, в какъв формат и какъв е достъпът до нея. Каталогът ще бъде 
разработен изцяло по изискванията на Европейската агенция по околна 
среда, на която България е пълноправен член от 1 август 2001 г. Каталогът 
представлява също важна стъпка в практическото приложение не само на 
Директива 90/313/ЕЕС, но и на Конвенцията от Орхус. 
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Директива 91/692/ЕЕС за стандартизиране и рационализиране на 
докладите по изпълнението на някои директиви в областта на околната 
среда 
 

 
В рамките на Регионалната програма за сближаване в областта на околната 
среда (REAP) на Европейската комисия България провежда проект 
“Стандартизиране и рационализиране процеса на докладване в България 
съгласно изискванията на Директива 91/692/ЕЕС”, който ще завърши през 
ноември 2001 г. Целта на проекта е да се направи цялостен преглед на 
готовността на българските институции за докладване до Европейската 
комисия съгласно Директива 91/692/ЕЕС и да се препоръчат необходимите 
стъпки и инвестиции, които България трябва да направи за постигане на 
пълно съответствие с изискванията на Директивата. В зависимост от 
резултатите на Проекта и направените препоръки, България ще разгледа 
възможността доброволно да докладва наличните данни за периодите преди 
присъединяване към Европейския съюз. 
 

 
Решение 93/389/ЕЕС, изм. от Решение 1999/296/ЕС за мониторинг и 
докладване на емисии от CO2  и други парникови газове  
 

 
Мерките, включени в Националното съобщение (National Communication) са 
разработени в рамките на проект на SNAP за разработване на Национален 
план за действие по изменение на климата. Някои от тях са включени в 
разработващата се в момента стратегия за енергетиката и енергийната 
ефективност. 
 
Направени са предвиждания за емисиите от парникови газове и са 
определени различни сценарии, които се базират изключително на 
прогнозите за енергийния сектор и големите консуматори на енергия от 
промишлеността, тъй като енергетиката е най-големият емитер на парникови 
газове в България.  
 
В Националните съобщения са залегнали и мерки както за останалите 
сектори от стопанството като транспорт, селско стопанство и гори, така и за 
научни изследвания и програми за повишаване на обучението и участие на 
обществеността. Изследван е потенциалът за нарастване на ролята на 
горите като поглътители и необходимите мерки за това. (The potential for 
increased forest sinks is estimated and appropriate measures are listed.). 
 
Досегашните Национални съобщения (National Communications) са 
разработени по най-добрите методики от екип от високо квалифицирани 
научни работници. 
 
Във връзка с прилагането на “гъвкавите” механизми по Протокола от Киото, в 
ДАЕЕ е създадено съвместно работно звено с МОСВ по механизма 
“съвместно изпълнение”. 
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КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА 
 

 
 Директива 1999/32/ЕС за намаляване съдържанието на сяра в някои 
течни горива 
 

 
В рамките на Phare Twinning Project “Legislation in the Air Sector” през месец 
август 2001 г. приключи Предварителното проучване (съвместно с ADEME-
Франция) на възможностите за прилагане на изискванията на европейските 
директиви за качество на течните горива. 
Проучването показа, че определящо при формулирането на искания 
преходен период е времето, необходимо за задължителното цялостно 
преустройство и реконструкция на националната рафинерия ЛУКОЙЛ 
НЕФТОХИМ - Бургас АД. Съгласно резултатите от проучването оптималният 
срок за постигане на пълно съответствие на произвежданите в рафинерията 
горива с европейските норми е 2020 г. Последното означава, че със своето 
предложение за преходен период по Директива 99/32/ЕС до 01.01.2015 г. 
България поема пред ЕС едно изключително тежко задължение. 
Съкращаването на оптималния срок за постигане на съответствие (от 
01.01.2020 г. на 01.01.2015 г.) на практика означава, че последното може да 
бъде постигнато единствено при наличие на специална стратегия за 
финансиране на съответните мерки и дейности. Такава стратегия ще бъде 
изготвена с оглед спазване на посочения в Позицията срок – 2015 г. 
През месец юли 2001 г. ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ – Бургас АД възложи 
извършването на необходимите детайлни проучвания на американската 
инженерингова компания LUMMUS. Тези допълнителни проучвания ще 
послужат за основа за изготвяне на финансовата стратегия.  
Информацията, отнасяща се до количеството на произвежданите, внасяни 
или изнасяни горива, цените им, действащите спецификации и структурата 
на пазара на тези продукти ще бъде предоставена на ЕК до средата на 2002 
г. 
 

 
Директива 94/63/ЕС за емисиите от летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини 
 

  
При отчитане на капацитета на отделните инсталации и разпоредбите на 
Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения 
при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ бр. 
75/1999 г., в сила от 25.05.2000 г.), обхватът и продължителността на 
съответните преходни периоди, искани от Република България, могат да 
бъдат систематизирани както следва: 
Installation Proposed implementation Length of TP 

(counted 
from 
1.1.2007) 

Years granted 
to MS 
(counted from 
entry into force 
of Directive) 
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Storage installations at 
terminals > 25,000 t/y (and 
< 50,000 t/y) 
Article 3, Annex I 

1.1.2008 for installations put 
into operation before 
31.12.1995; 
1.1.2007 for installations put 
into operation as from 
31.12.1995 

1 year 
 
 
0 years 

7 years  
(end 2001) 

Storage installations at 
terminals < 25,000t/y 
Article 3, Annex I 

1.1.2010 for installations put 
into operation before 
31.12.1995; 
1.1.2007 for installations put 
into operation as from 
31.12.1995 

3 years 
 
 
0 years 

10 years  
(end 2004) 

Loading/unloading of 
mobile containers at 
terminals > 25,000 t/y (and 
< 150,000 t/y) 
Article 4, Annex II 

1.1.2008 for installations put 
into operation before 
31.12.1995; 
1.1.2007 for installations put 
into operation as from 
31.12.1995 

1 year 
 
 
0 years 

7 years 
(end 2001) 

Loading/unloading of 
mobile containers at 
terminals < 25,000 t/y 
Article 4, Annex II 

1.1.2010 for installations put 
into operation before 
31.12.1995; 
1.1.2007 for installations put 
into operation as from 
31.12.1995 

3 years 
 
 
0 years 

7 years 
(end 2001) 

Loading into storage 
installations at service 
stations > 500 m3/y (and < 
1000 m3/y) 
Compliance with Annex III 

1.1.2008 for installations put 
into operation before 
25.5.2000, 
1.1.2007 for installations put 
into operation as from 
25.5.2000 

1 year 
 
 
0 years 

7 years  
(end 2001) 

Loading into storage 
installations at service 
stations < 500 m3/y  
Compliance with Annex III 

1.1.2010 for installations put 
into operation before 
25.5.2000, 
1.1.2007 for installations put 
into operation as from 
25.5.2000 

3 years 
 
 
0 years 

10 years  
(end 2004) 

 
Всички съоръжения за съхранение на бензини с капацитет над 50 000 т/г, за 
товарене или разтоварване с капацитет над 150 000 т/г, както и действащите 
бензиностанции по смисъла на Директивата с капацитет над 1000 т/г ще 
бъдат преоборудвани и/или реконструирани с оглед постигане на 
съответните технически изисквания към 01.01.2006 г. 
Само две фирми ПЕТРОЛ АД (бившата национална  дистрибуторска 
компания) и рафинерията ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ – Бургас АД разполагат с 
инсталации за товарене/разтоварване на бензини, чиято производителност 
превишава 10 000 т/г. 
Исканият преходен период не се отнася до терминалите на ЛУКОЙЛ 
НЕФТОХИМ – Бургас АД, тъй като неговите инсталации за съхранение са с 
голям капацитет и следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията 
на Директивата към 01.01.2006 г. (съгласно действащата Наредба № 16). С 
други думи, освен четирите терминала на Държавен резерв, които не 
извършват търговска дейност, преходният период ще обхване единствено 
средно-големите терминали на ПЕТРОЛ АД. Въпросните терминали, вкл. 
тяхната производителност и съответните технически данни за отделните 
инсталации за съхранение и товарене/разтоварване са посочени в 
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Приложение 1 към настоящата допълнителна информация. Всички те се 
нуждаят от цялостна реконструкция и преустройство с оглед постигане 
съответствие с изискванията на Директивата. 
Допълнителна информация относно броя, местоположението, вида (тип и 
производителност) и степента на съответствие с изискванията на 
Директивата на бензиностанциите и малките инсталации за съхранение (с 
капацитет под 10 000 т/г), попадащи в обхвата на искания преходен период, 
както и подробни инвестиционни планове с оценка на необходимите разходи, 
ще бъдат представени към 30.12.2003 г. С изготвения инвестиционен план 
ще бъдат определени и подлежащите на закриване терминали, т.е. 
бъдещите съкращения в обхвата на искания преходен период. 
 

 
Директива 1999/30/ЕС за нормите за серен диоксид, азотни оксиди, 
прахови частици и олово в атмосферния въздух  

 
Директива 92/72/ЕЕС за замърсяването на въздуха с озон 
 

    
 
Необходимите мерки и компетентните органи (отговорните институции) за 
привеждане в съответствие на действащата в страната система за 
мониторинг на КАВ със съответните европейски изисквания по отношение на 
обхвата на замърсителите, методите за оценка и осигуряването на 
качеството на измерванията са посочени в Плана за прилагането на 
Директива 99/30/ЕС (Приложение 2 към настоящата информация). 
Крайният срок за постигане на съответствие, в т.ч. за въвеждане на 
действаща система от алармени прагове [alert threshold system] по 
отношение на озона, серния и азотния диоксид е 30.12.2005 г. 
През месец август 2001 г. приключи предварителната оценка /preliminary 
assessment/ на КАВ на територията на страната (основаваща се на 
наличните данни от НАСЕМ, данните от инвентаризацията на емисиите и 
моделирането на тяхната дисперсия /emission inventory and dispersion 
modeling data/, както и резултатите от представителните програми за 
измерване нивата на замърсителите чрез шестте мобилни станции на 
контрол на КАВ). Въз основа на тази предварителна оценка територията на 
страната е разделена на райони/агломерации [zones and agglomerations] за 
оценка и управление на КАВ. Списъкът на районите/агломерациите на 
територията на страната, групирани съгласно чл.8 (1) и (2), и чл.9 на 
Рамковата директива 96/62/ЕС, ще бъде предоставен на Комисията преди 
30.03.2002 г. 
Поради времето необходимо за преоборудване на системата за мониторинг, 
в т.ч. с оглед постигане на съответствие с определения референтен метод 
EN 12341, предварителната оценка по отношение нивата на ФПЧ [PM10] ще 
приключи към 30.12.2003 г. В момента се извършват доставките на 
необходимите допълнителни средства за измерване. 
Междувременно Република България пристъпи към изготвянето (съвместно с 
BMU/UBA - Германия, в рамките на Twinning проект по Програма PHARE’99) 
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на Пилотна програма за оценка и управление на КАВ [Pilot Program for 
Ambient Air Quality Assessment and Management in the region of Pernik 
according to art. 8 of The Framework Directive 96/62/EC] в Община Перник по 
смисъла на чл. 8 Директива 96/62/ЕС. Пилотната Twinning програма 
завършва през месец септември 2002 г. Аналогични програми за останалите 
райони/агломерации на територията на страната, за които е налице 
превишаване на установените норми за вредни вещества (в т.ч. за ФПЧ) ще 
бъдат разработени в последствие - преди края на 2005 г. 
 
Към настоящата информация прилагаме (Приложение 2) План за 
прилагането на Директива 99/30/ЕС. 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

 
Рамкова директива 75/442/ЕЕС за отпадъците    
 

 
Република България потвърждава, че ще нотифицира пред Комисията 
план(ове) за управление на отпадъците, покриващи цялата територия на 
страната и в съответствие с изискванията на чл. 7 на Директивата, най-късно 
до датата на присъединяване.  
 
 

 
Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки 
 

 
Република България потвърждава готовността си да изготви план за 
прилагане  изискванията на Директивата до края на 2002 г. При изготвяне на 
плана България ще отчете изискванията на ЕС, представени в Общата 
позиция. Изготвянето на плана за прилагане на директивата ще бъде 
осигурено в рамките на съвместен проект с Германското Министерство за 
околна среда, опазване на природата и ядрена безопасност чрез Twinning 
проект по Програма PHARE’99. В рамките на двустранното сътрудничество с 
Германия България провежда също проект за разработване на 
информационна система за опаковките и отпадъците от опаковки. 
Резултатите от проекта и допълнително предприетите проучвания ще 
подпомогнат преразглеждането и уточняването на искането за преходен 
период по прилагане на Директивата. 
 
България ще представи на ЕК изисканата допълнителна информация, план 
за прилагане на директивата, както и уточнено искане за преходен период до 
31.12.2003 г.  
 

 
Директива 86/278/ЕЕС за използване на утайките от пречиствателни 
станции 
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Република България потвърждава готовността си да представи исканата 
информация до края на 2002 г. Информацията ще бъде представена под 
формата на Национален план за управление на утайки от ПСОВ 
самостоятелно или като част от Националния план за управление на 
отпадъците. Изготвянето на плана за обезвреждане на утайки от ПСОВ ще 
бъде осигурено в рамките на проект, финансиран по Regional Environmental 
Approximation Project (REAP). 
 
МЗГ, МОСВ и МЗ  упражняват контрол върху:  
• пределно допустимите концентрации на тежки метали в утайките, 

предназначени за употреба в земеделието;  
• пределно допустими количества на тежки метали, които могат да бъдат 

внасяни годишно в земеделските земи, средно за десетгодишен период,  
• пределно допустимите концентрации на тежки метали в почви, в които са 

употребени утайки. 
 
Информация за характеристики на утайки и почви се получава чрез тяхното 
изпитване от специално акредитирани лаборатории по конкретно определени 
показатели и приети методи за вземане на проби. В тази връзка конкретни 
задължения за подаване на информация имат както генераторите на утайки, 
така и потребителите. 
 
Регламентирани са също срокът за набиране на информацията, вида, 
съдържание и форма на  регистрация, субектите, които предоставят, ползват, 
анализират и контролират данните, както и връзките между отделните субекти 
и техните отговорности. 
 
Употребата на утайки за нуждите на земеделието се допуска въз основа на 
разрешения от специализираните органи на МЗГ по чл. 6, ал.1 т. 3 от Закона 
за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и на МОСВ по чл.37, ал.1 от Закона 
за опазване от вредното въздействие на отпадъците върху околната среда 
(ЗОВВООС). 
 
Първият обобщен доклад за употребата на утайки в селското стопанство по 
количество, критерии и възникнали проблеми ще бъде изготвен от министъра 
на земеделието и горите, съгласувано с министъра на околната среда и 
водите и министъра на здравеопазването и внесен в Министерски съвет в срок 
до 31.12.2005 г., след което такова докладване ще се извършва на всеки 4 
години. 
 
Към момента МЗГ изгражда информационна система за земеделски и почвени 
ресурси по чл. 4, ал. 2 от ЗОЗЗ, към която ще бъде включена като неразделна 
част и посочената по-горе информация. 
 

 
Регламент ЕЕС/259/93 за контрол на транспортирането на отпадъци  
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По отношение вноса на отпадъци за обезвреждане (disposal) България ще 
продължи безусловно и в съответствие с националното законодателство да 
не допуска внос на отпадъци за обезвреждане на територията на страната.  
 
По отношение вноса на отпадъци за оползотворяване (recovery) България се 
ангажира да предостави на ЕК (по възможност след провеждане на 
консултации с Комисията) исканата допълнителна информация до края на 
2002 г. 
 

 
Директива 1999/31/ЕС за депата за отпадъци 
 

 
През м.юли 2000 г., чрез електронния въпросник на ЕВРОСТАТ и ОИСР 
"JQ'2000 - Waste", НСИ предостави  данни за битовите отпадъци за периода 
1995 - 1998 г. Все още няма информация дали в ЕВРОСТАТ тези данни са 
окончателно валидирани. Източник на данни са общинските администрации.  
 
Република България потвърждава искането си за преходни периоди за 
депониране на биоразградими и течни отпадъци така както са формулирани 
в Позицията.  
 
Република България внимателно ще следи промените в законодателството 
на ЕС относно обезвреждане на отпадъци от мините. В срок до 31.12.2003 г. 
Република България ще осигури и предостави на ЕК , вкл. чрез възлагане на 
допълнително проучване на  необходимата информация за всяко от 
съоръженията в експлоатация, предмет на искания преходен период. В 
посочения срок Република България ще изясни обхвата и срока на искания 
преходен период относно депониране на течни отпадъци за всяко от 
представените съоръжения и ще представи пълен план за прилагане заедно 
с оценка на разходите и източниците за финансиране, графици и срокове за 
физическо прилагане (инвестиции). 
 
 
КАЧЕСТВО  НА  ВОДИТЕ 
 

 
Директива 91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води 
 

 
Designation of sensitive areas 
The background material for the identification of sensitive areas will be available in 
2002, after finishing of the PHARE CBC Project 9904-04 “Feasibility study for 
Identification of Sensitive areas in the Mesta, Struma, Arda, Tundja and Maritza 
River Basins in accordance with the criteria of Directive 91/271/EC (specified in 
Annex II)”. The designation of sensitive areas for the entire territory of the country 
is expected to be finalized subsequently one year later (2003). То ще бъде 
извършено в рамките на Програма Phare – национална съгласно Финансов 
меморандум 2001. 
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Bulgaria is aware of its shared responsibility for the conditions of the Black Sea 
and Danube River, which is reflected in its participation in international activities 
related to the protection of this water bodies. (Convention on Co-operation for the 
Protection and   Sustainable Use of the Danube River and Convention of the 
protection of Black Sea against pollution) The Bulgarian Republic is involved in 
preparing joint action plans and implementing the proposed measures. 
 
Искането за преходен период е свързано с големите по мащаб инвестиции и 
необходимо време за реализиране на програмите по 
изграждане/реконструкция на канализационните системи на населените 
места, изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води и 
осигуряване на необходимата степен на пречистване на индустриалните 
отпадъчни води, зауствани в канализациите на населените места. 
 
Последователността на изграждане на пречиствателните станции за 
отпадъчни води са съобразени с критериите за приоритетност на 
директивата и специфичните национални условия (размер на здравния риск, 
степен на изграденост и ползваемост на канализационните мрежи, брой на 
населението, наличие на източници на питейно водоснабдяване, застрашени 
от заустването на непречистени отпадъчни води, зони с води за къпане, 
защитени територии, води за обитаване от риби и пр., както и заустване в 
трансгранични водни течения).  
 
Статус на пречистване на градските отпадъчни води 
• За 1999 г.: 
Общото количество на отпадъчните води, отведени от обществената 
канализация и стопанските единици /без ВЕЦ и АЕЦ/, са 944 345 хил.м3, от 
които 29% са непречистени. От пречистваните преди заустване отпадъчни 
води около 60% са третирани с  биологични методи на пречистване. 
 
От канализационните системи на населените места са отведени 670 194 хил. 
м3 отпадъчни води, включващи 82573 хил.м3 отпадъчни води от стопанските 
единици. 
От общото количество отпадни води, отведени от канализациите на 
населените места /670 194 хил. м3/, 248 028 хил.м3 не са преминали през 
обработка, а 422166 хил.м3 са преминали през селищни пречиствателни 
станции за отпадъчни води /от тях 14437 хил.м3 са обработвани чрез 
механични методи на пречистване, а 407729 хил.м3 - с биологични методи./.  
 
Към настоящия момент в страната са изградени 61 ГПСОВ, от които 11 са 
само с механично пречистване на водите. Те обслужват над 53 населени 
места и пречистват 63-65% от целия обем отпадъчни води от 
канализационните системи на населени места.  
 
Планира се до края на 2006 г. да бъдат изградени 36 приоритетни станции за 
населени места, чийто отпадъчни води формират преобладаващия обем 
отпадъчни води от градски канализации, които не се пречистват. 
Строителството на някои от тези пречиствателни станции вече е започнало, 
а за други етапът на подготовка за започване на строителството е пред 
завършване. Предстои актуализиране на Националната програма, която да 
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обхване всички населени места в страната от 2 000 до 10 000 еквивалентни 
жители. 
 
Националната програма за изграждане на канализационни мрежи и 
довеждащи колектори до ГПСОВ в населени места с над 10 000 
еквивалентни жители следва приоритетите на Програмата за изграждане на 
пречиствателните станции. 
 
В рамките на проект на Световната банка “The challenges of Complying with 
EU Environmental Directives” е направено обща оценка на разходите за 
постигане на съответствие с изискванията на Директивата, съгласно което: 
- минималните необходими инвестиции са 1 210 млн. евро; 
- максималните необходими инвестиции са 1 964 млн. евро. 
За обезпечаване на горепосочените инвестиции България мобилизира 
максимално всички възможни вътрешни и външни източници на 
финансиране: средства от Държавния бюджет (ДБ), Националния фонд за 
опазване на околната среда (НФООС), Националния доверителен екофонд 
(НДЕФ) и външни средства от ISPA, PHARE програма, кредити от EIB и 
програми за двустранно сътрудничество с различни страни.  
 
До края на 2003 г. България ще представи подробна техническа 
информация, както и детайлен план с междинни цели и с необходимите 
финансови разчети. 
 

 
Директива 91/676/ЕЕС за замърсяването с нитрати от земеделски 
източници 
 

 
Министърът на околната среда и водите е отговорен за: 
• Определяне на водите във водните обекти или части от тях, които са 

замърсени или застрашени от замърсяване; 
• Определяне на чувствителните зони, в които водите се замърсяват с 

нитрати от земеделски източници; 
• Утвърждаване съвместно с министъра на земеделието и горите на 

програми за ограничаване и отстраняване на замърсяването. 
 
Министърът на земеделието и горите е отговорен за изготвяне и 
утвърждаване на правила за добра земеделска практика. МЗГ и в частност 
Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия 
(НСРЗКА) извършват мониторинг за съдържанието на нитрати във водите за 
поливане. 
 
През 1999 г. МОСВ започна изпълнението на проект "Оценка на 
замърсяването на подземните води в България с опасни вещества във 
връзка с изпълнение на програмата за хармонизиране със 
законодателството на Европейския съюз". Предвижда се до края на 2003 г. 
да бъде извършена инвентаризация на източниците на опасни вещества в 
цялата страна. В рамките на същия проект ще бъдат определени водите и 
водните обекти, които са замърсени или уязвими. 
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През м.юни 2001 г. започна работа проект "Опазване на водите от 
замърсяване, причинено от нитрати от земеделски източници", финансиран 
по REAP. Проектът предвижда до края на годината да бъдат:  
• определени замърсените, застрашените и уязвими водни обекти, 

свързани с въздействието на нитрати от земеделските източници при 
торене с азотни торове и отглеждане на животни; 

• определени мерки за ограничаване и премахване на замърсяване на 
водите с нитрати; 

• изработени правила за добра земеделска практика/ част от правилата ще 
представляват съоръженията за правилно съхранение на естествения тор 
от фермите/. 

 
В момента в МЗГ се изпълнява проект 9810-02-01 по програма PHARE 
“Разработване на детайлни мерки за Националния план за развитието на 
земеделието и селските райони по Програма САПАРД за България”, който 
следва да приключи в края на 2001 г. Проектът подпомага разработването и 
на мярка 1.3. “Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на 
околната среда”. Мярката предвижда изготвянето на Кодексите за добра 
земеделска практика съгласно Регламент ЕС/1257/99 на ЕС и правилата за 
прилагането му ЕС/1750/99, които представляват специфични правила за 
добра земеделска практика за пилотните агроекологични проекти, 
финансирани по тази мярка.  

Предвижда се резултатите от работата по двата проекта да бъдат обобщени 
чрез издаването на Кодексите за добра земеделска практика. Очаква се те 
да бъдат готови в началото на 2002 г., след приключването на двата проекта. 
 
По отношение капацитета на фермите за складиране на торове ще бъде 
възложено специално проучване и изисканата допълнителна информация 
ще бъде предоставена на ЕК до края на 2003 г.  
 
Определянето на "уязвимите" зони още не е завършило. На база  
резултатите от мониторинга за качеството на подземните води се установява 
следното: 
• съдържанието на нитрати в подземните води /за 2000 г./ се следи в 198 

пункта на територията на цялата страна. Средно годишните стойности на 
22 пункта превишават нормите за съдържание на нитрати, което 
представлява 11% от всички подземни води. 

• По предварителна оценка като "уязвими" към замърсяване с нитрати от 
земеделски източници зони може да се посочат подземните води в 
райони с интензивно земеделие в терасите на река Дунав, Марица и 
Искър. 

 
Състоянието на крайбрежните Черноморски води и водите на крайбрежните 
езера, застрашени от еутрофикация е както следва (сезонно се контролира 
съдържанието на биогенни елементи в тези води): 
• крайбрежните езера са четири, като периодични превишения на нормите 

се констатират за фосфора /мерен като PO4/. Съдържанието на общ азот 
е относително ниско; 
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• крайбрежните морски води се контролират за съдържание на биогенни 
елементи ежемесечно. По-високи стойности за биогенните елементи се 
установяват само в някои райони със значителни антропогенни 
натоварвания /зауствания на отпадъчни води от населени места, 
курортни комплекси и др./. Тези повишени концентрации са периодични, 
непостоянни и създават предпоставки за развитие на еутрофизационни 
процеси с нагледен пример "цъфтеж" на водата в отделни случаи. В 
рамките на проекти и дейности по Черноморската Конвенция и 
Програмата за опазване на Ч.море от замърсяване се провеждат 
специфични измервания за условията на еутрофизация, като освен 
биогенните елементи се измерва биомасата на фитопланктона, 
съдържанието на хлорофил и пр. 

 
 

Директива 76/464/ЕЕС за изпускане на опасни вещества в 
повърхностните води и “дъщерните” директиви  82/176;  83/513;  84/156;  
84/491 и  86/280, изменени и допълнени с 88/347 и 90/415 
 

 
Съгласно чл. 5 на Директива 86/280/ЕЕС страните-членки трябва изготвят 
програми за преустановяване на замърсяването с опасни вещества, които са 
посочени в приложение ІІ на директивата, от  значими източници за които 
няма емисионни норми на общността или национални стандарти. За 
страните-членки изпълнението на тези програми трябва да се осъществи не 
по-късно от 5 години след влизане в сила на директивата. 
 
Изискванията на чл. 5 на Директива 86/280/ЕЕС са напълно транспонирани в 
чл. 9 на Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти 
(ДВ, бр.97 от 2000 г.).  Съгласно цитираната наредба програмите за 
преустановяване на замърсяването с опасни вещества от посочените 
значими източници ще бъдат утвърдени от министъра на околната среда и 
водите и от директорите на басейновите дирекции. Програмите трябва да 
съдържат най-подходящите мерки и технологии за замяната, задържането 
и/или рециклирането на опасните вещества и изпълнението им да се 
осъществи в срок, не по-дълъг от 10 години от датата на влизане в сила на 
наредбата.  
 
През третото тримесечие на 2001 г. Регионалните инспекции по околната 
среда и водите започнаха идентифицирането и инвентаризациятацията на 
източниците на опасни вещества, които попадат в обхвата на чл. 5 от 
Директива 86/280/ЕЕС, респективно чл. 9 от Наредба № 6. Този процес ще се 
осъществи в тясно сътрудничество с индустриалния сектор и се предвижда 
да завърши до средата на 2002 г. Въз основа на инвентаризацията ще бъде 
разработена програма от специфични мерки за замяната, задържането и/или 
рециклирането на опасните вещества. Програмата ще включва срокове и 
необходими средства за изпълнението на предвидените мерки за всеки 
източник. Съгласно препоръката на ЕК ще се положат всички усилия от наша 
страна реализацията на програмата да завърши до датата на 
присъединяването ни към ЕС. 
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Изискванията на Директива 76/464/ЕЕС и нейните “дъщерни” Директиви са 
транспонирани в Закона за водите, Наредба № 6 за емисионни норми за 
допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауствани във водни обекти и Наредба № 7 за условията и реда за заустване 
на производствени отпадъчни води в канализационните системи на 
населените места. Република България предлага преходен период до 
1.12.2008 г. за прилагане изискванията на директивите само за веществата: 
1,2 дихлоретан; трихлоретилен; перхлоретилен и трихлорбензен. 
 
През третото тримесечие на 2001 г. Регионалните инспекции по околната  
среда и водите започнаха инвентаризацията на източниците на отпадъчни 
води, съдържащи опасни вещества  от списък І, за които има емисионни 
норми в директивите. Този процес  ще се осъществи в тясно сътрудничество 
с индустриалния сектор и се предвижда инвентаризацията да завърши до 
средата на 2002 г. Въз основа на резултатите от инвентаризацията ще бъде 
изготвена план-програма за прилагането и постигането на емисионните 
норми по “дъщерните” директиви в сроковете, определени в Наредба № 6 и 
посочени по-долу. План-програмата ще включва конкретни технически мерки 
и необходимите инвестиции за тяхната реализация. 

 
Разрешителен режим за заустване на отпадъчни води и 
административното му прилагане. Прилагане на “комбиниран” подход” при 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните 
за заустване на отпадъчни води: 
 
Със Закона за водите е въведен разрешителен режим за всички зауствания 
във водни обекти на отпадъчни води, в.т. и на тези, които съдържат опасни 
вещества от списък І и ІІ. Компетентните органи за издаване на 
разрешителни са МОСВ и басейновите дирекции. На практика 
разрешителният режим започна да се прилага от началото на 2001 г., след 
обнародването на Наредба № 6. В разрешителните се определят 
индивидуалните емисионни ограничения за източника на отпадъчните води 
въз основа на т.н. “комбиниран подход”. Индивидуалните емисионни 
ограничения в разрешителните не може да бъдат по-либерални от 
емисионните норми по “дъщерните” директиви за опасните вещества от 
списък І, но може да бъдат по-строги от тях, ако това се налага за постигане 
на целите за качеството на водите на водоприемника на отпадъчните води. В 
разрешителните за заустване на отпадъчни води от съществуващи 
предприятия се определя и срока за постигането на определените  
индивидуални емисионни ограничения. Съгласно Наредба № 6 сроковете за 
постигането на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните, 
по отношение на опасните вещества от списък І от съответните 
индустриални сектори, не могат да бъдат по-дълги от:  
• за живак от хлор-алкална електролиза     до 1.06.2001 г.;  
• за живак от други видове промишлени предприятия   до 1.06.2004 

г.;  
• за кадмий         до 1.06.2004 

г.;  
• за хексахлорциклохексан       до 1.06.2004 г.;  
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• за тетрахлорметан        до 1.12.2002 г.;  
• за ДДТ          до 1.12.2002 г.;  
• за пентахлорфенол        до 1.12.2002 г.;  
• за алдрин, диелдрин, ендрин и изодрин     до 1.12.2003 г.;  
• за хексахлорбензен        до 1.12.2004 г.;  
• за хексахлорбутадиен        до 1.12.2004 

г.;  
• за хлороформ         до 1.12.2004 г.  
 
Преходен период до 1.12.2008 г. се предвижда за 1,2 дихлоретан, 
трихлоретилен, перхлоретилен и трихлорбензен.  
 
За новите предприятия разрешителни се издават само ако в тях се прилагат 
най-добрите налични техники  и индивидуалните емисионни ограничения 
трябва да са съобразени с тях. 
 
Съгласно Наредба № 7 при заустването на отпадъчни води, съдържащи 
опасни вещества, в канализационните системи на населените места се 
прилагат изискванията на Наредба № 6, в която са транспонирани 
емисионните стандарти и изискванията  на “дъщерните” директиви. 
  
Изготвяне на програми за намаляване на замърсяването с опасни 
вещества от списък ІІ 
 
До края на 2002 г. се предвижда да бъде извършено идентифицирането на 
източниците на отпадъчни води, съдържащи опасни вещества от списък ІІ. 
Въз основа на получената информация ще се пристъпи към разработването 
на програми с конкретни мерки и необходимите инвестиции, за намаляване 
замърсяването с опасни вещества от списък ІІ. Предвижда се окончателното 
изготвяне и приемане на програмите да стане до края на 2004 г., т.е. преди 
датата на присъединяването ни към ЕС, а сроковете за реализацията на 
мерките в програмите да не бъдат по-дълъг от 6 години след приемането им. 
Източниците на опасни вещества от списък ІІ подлежат също на 
разрешителния режим по Закона за водите. В разрешителните за заустване 
на отпадъчните води, съдържащи опасни вещества от списък ІІ, 
индивидуалните емисионни ограничения ще се определят въз основа на 
целите за качеството на водоприемниците на отпадъчните води. Целите за 
качеството на водоприемниците (имисионни норми) по отношение на 
опасните вещества, съдържащи се в директивите на ЕС, са транспонирани в: 
Наредба № 4 за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на 
черупкови организми; Наредба за качеството на водите за къпане (ще бъде 
утвърдена и обнародвана до края на т.г.); Наредба за качествените 
изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване (ще бъде утвърдена и обнародвана до края на т.г.). 
 
В Министерство на околната среда и водите предстои изпълнението на 
Twinning проект по Програма PHARE’2000 –“Институционално укрепване на 
национално и регионално ниво за прилагане на Директиви 98/83/ЕС, 
75/440/ЕЕС, 76/160/ЕЕС, 78/659/ЕЕС, 79/923/ЕЕС и 76/464/ЕЕС и дъщерните 
й директиви”, разработен съвместно с Министерство на здравеопазването и 
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консорциум от Франция и Германия.  Подпроект Б, изпълняван в 
Министерство на околната среда и водите, се занимава изцяло с 
прилагането на  директивите за водите за къпане, риби и черупкови 
организми и замърсяването на водите с опасни вещества. Проектът цели 
цялостна оценка на настоящото състояние на съответните води и свързани с 
тях системи, разработването на анализи на празнотите с оглед изискванията 
на ЕС, изготвяне на съответни инвестиционни, мониторингови, обществени и 
др. програми, разширяване на съществуващи и изграждане на нови 
информационни и за бази данни системи, картиране посредством ГИС на 
съответно избрани пилотни области и пр.  

 
 

Директива 80/778/ЕЕС, допълнена и изменена с директива 98/83/ЕС за 
качеството на водата, предназначена за консумация от човека 
 

 
Директива 80/778/ЕЕС, допълнена и изменена с директива 98/83/ЕС, е 
напълно транспонирана в българското законодателство чрез Наредба № 9 за 
качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели. Цялостният 
контрол по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от 
органите на държавния санитарен контрол (Министерство на 
здравеопазването и хигиенно-епидемиологичните инспекции). 
 
В страната са изградени следните административни структури на централно 
и регионално ниво: 
• Министерство на здравеопазването и неговите 28 регионални хигиенно-

епидемиологични инспекции.  
• Министерство на регионалното развитие и регионалните ВиК дружества. 
 
Министерство на здравеопазването, с оглед ефективното прилагане на тази 
наредба и укрепване на съществуващите административни структури, 
планира до края на 2001 г. провеждане на обучение на местните 
компетентни органи. Предвижда се и е в процес на изграждане 
информационна система  “Околна среда – здраве”, която включва модул 
“Води”. 
 
Регионалните структури на МЗ и водоснабдителните организации съвместно 
разработват програми и извършват постоянен и периодичен мониторинг на 
качествата на питейната вода. 
 
Местните компетентни органи изготвят ежегодни доклади за качествата на 
питейната вода. На базата на тях органите на централно ниво изготвят 
тригодишен обобщен национален доклад. Първият национален доклад ще се 
изготви за периода 2002 – 2004 година.Съгласно разпоредбите на Наредба 
№ 9 при необходимост МЗ предоставя събраната информация и обобщения 
Национален доклад за изпълнение на задължения на българското 
правителство по международни договори в тази област. 
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Органите на централно и местно ниво са длъжни да осигуряват достъп на 
потребителите до обективна и актуална информация относно качествата на 
питейната вода. 
 
 

 
Директива 75/440/ЕЕС за качеството на повърхностните води 
предназначени за човешка консумация 
 

 
Относно Директива 75/440/ЕЕС за качеството на повърхностните води, 
предназначени за питейно-битови цели е разработен проект на Наредба за 
качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-
битово водоснабдяване, която въвежда напълно европейската директива. в 
българското законодателство. Предвижда се наредбата да бъде приета и да 
влезе в сила до 31.12.2001 г. 
 
В Министерство на здравеопазването предстои изпълнението на Twinning 
проект по Програма PHARE’2000 – “Институционално укрепване на 
национално и регионално ниво за прилагане на Директиви 98/83/ЕС, 
75/440/ЕЕС, 76/160/ЕЕС, 78/659/ЕЕС, 79/923/ЕЕС и 76/464/ЕЕС и дъщерните 
й директиви”, разработен съвместно с Министерство на околната среда и 
водите и консорциум от Франция и Германия. Подпроект А се отнася изцяло 
до прилагането на двете директиви за питейните води, целейки следните 
резултати: 
• оценка на настоящото състояние на ВиК и мониторинговите системи в 

България с анализ на празнотите по отношение правните, 
организационни и технически аспекти; 

• разработване на инвестиционна програма за подобряване състоянието на 
водните услуги, пречистването на водите и водопреносните системи; 

• разработване на подходящи ценова система и система за възвръщаемост 
на разходите; 

• оценка на настоящата мониторингова система за питейните води по 
отношение изискванията на ЕС и разработване на програма за достигане 
пълно съответствие с изискванията на директивите, включваща изготвяне 
на ръководство за добра мониторингова/лабораторна практика; 

• обучение на компетентните органи на национално и регионално ниво; 
• установяване на близко сътрудничество между съответните национални и 

регионални органи, вкл. Организации за защита на потребителите и 
засегнатите страни; 

• програма за повишаване общественото съзнание за информиране на 
обществеността за проблемите, касаещи водите. 

 
Резултатите от проекта ще се използват за изготвяне на допълнителна 
информация, която ще бъде предоставена на ЕК през 2004 г.  
 
ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА   
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Директива 92/43/ЕС за хабитатите от дивата фауна и флора 
 
 

 
Подготвен е проект на Закон за биологичното разнообразие, в който са 
въведени напълно изискванията на Директива 92/43/ЕС за опазване на 
хабитатите и  на дивата флора и фауна /ДХ/, а именно: 
• установява се изграждането на Национална екологична мрежа /НЕМ/, 

основни елементи на която са територии за опазване на местообитания и 
видове от европейско и национално значение. Тези територии са 
именовани “защитени зони” /ЗЗ/ и ще представляват националната част в 
общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 /чл. 3 от ДХ/ след 
присъединяването на България към ЕС; 

• въведени са критериите от Приложение 3 на ДХ за избор на ЗЗ; 
• предвижда се изготвянето на национален списък на ЗЗ и е определена 

процедурата за официалното им обявяването като ЗЗ /чл. 4 от ДХ/; 
• предвижда се изготвянето на Планове за управление на ЗЗ и процедура 

за одобряването им ЗЗ /чл. 6, ал. 1 от ДХ/;  
• въведено е изискване и процедура за оценка на планове и проекти, които 

могат да окажат негативно въздействие върху ЗЗ /чл. 6, ал. 2, 3 и 4 от 
ДХ/.В тази връзка може да се потвърди, че тези мерки ще се въведат в 
националното законодателство, както и съществува необходимия 
институционален капацитет за тяхното прилагане; 

• въведено е изискване към отраслевите планове и проекти за опазване на 
елементи на ландшафта като връзка между ЗЗ /чл. 10 от ДХ/; 

• въведени са изискванията на /чл. 12 и чл.13 от ДХ/ за стриктна защита на 
определени растителни и животински видове; 

• определени са изискванията и процедурите за регулативни мерки при 
ползване на определени растителни и животински видове /чл. 14 от ДХ/; 

• въведени са изискванията на чл. 15 от ДХ по отношение забранените 
уреди и средства за улавяне и убиване; 

• регламентирани са условията и процедурите за възможните изключения 
/чл. 16 от ДХ/ от въведените забрани; 

• предвижда се изготвянето на Планове за действие за растителни и 
животински видове и процедура за одобряването им; 

• предвидени са изисквания за оценка и разрешителен режим в случаите на 
въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и 
растителни видове в природата /чл. 22 от ДХ/; 

• предвидени са санкции за нарушаване изискванията на закона; 
• определени са отговорностите на институциите за прилагането и 

налагането на закона. Основно това е МОСВ, но определени 
отговорности в това отношение се вменяват и на други държавни органи, 
напр. МЗГ по отношение на видове, поставени под регулирано ползване – 
ловни видове и риби. 

• типовете местообитания и видовете от дивата флора и фауна, вкл. птици, 
предмет на закона са посочени в приложени към него списъци. 
Местообитанията и видовете, срещащи се в България и включени в 
списъците, са в съответствие с приложенията към Директива 92/43/ЕС за 
опазване на хабитатите и на дивата флора и фауна и Директива 
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79/409/ЕС за опазване на дивите птици.  Единствено за три вида – вълк 
/Canis lupus/, дива котка /Felis silvestris/ и дива коза /Rupicapra rupicapra 
balcanica/ е направено изключение, като те не се поставят под стриктна 
защита, а са определени за регулирано ползване. За тези три вида 
България е внесла съответно предложение в ЕК. Списъците към закона 
са разширени с допълнителни /извън обхвата на Директивите/ 
местообитания и видове, за които се счита, че са необходими мерки за 
опазването им на териториален принцип, чрез поставяне на видовете под 
стриктна защита или под регулирано ползване.  

 
Стъпки за подготовка на мрежата НАТУРА 2000. 
• В България са определени 165 сайта с международно значение в рамките 

на системата “Корине-биотопи”.  
• В ход е подготовката на проект “Опазване на видове и местообитания в 

България по примера на Европейската общност”. Очаква се проектът да 
бъде подкрепен финансово от Датското обединение за околна среда в 
Източна Европа (Danish Cooperation for Environment in Eastern Europe  
DANCEE). След сформиране на работни колективи и анализ на данните в 
системата “Корине биотопи” ще бъде събрана допълнителна научна 
информация, сайтовете ще бъдат оценени и данните попълнени в 
стандартната форма за входни данни за екологичната мрежа “Емералд”, 
която е съвместима с формата за входни данни за НАТУРА 2000. 
Предвижда се до датата на присъединяване  България да има списък на 
защитените зони, попълнени стандартни форми за всяка от тях, уточнени 
структури и механизми за опазването им и за осъществяване на 
необходимите дейности в тях според целите за които тези защитени зони 
са определени;                      

• Освен постигането на основната цел на проекта “Опазване на видове и 
местообитания в България по примера на Европейската общност”,  в 
неговите рамки се предвижда: 

- Институционално укрепване на Министерството на околната среда и 
водите, Министерството на земеделието и горите, на техни 
регионални звена, на научни институции и неправителствени 
организации при осъществяването на инвентаризации и 
идентифициране на потенциални сайтове за НАТУРА 2000; (Capacity 
of MоЕW, MAF, their regional offices, scientific institutions and NGOs to 
carry out inventories and to identify potentiаl NATURA 2000 increased) 

- Засилване на участието на местните общности и заинтересовани 
лица в планирането и управлението на биологичното разнообразие; 
(Participation of the local autorities and stakеholders in biodiversity 
planning and management  enhanced) 

- Повишаване на oсведомеността за опазване на биологичното 
разнообразие сред широката общественост и органите на местна 
власт. (Biodiversity conservation awareness among the general public 
and authorities raised) 

• Предвижда се също провеждането на широка разяснителна и обучителна 
програма, свързана с целите, установяването и стъпките за изграждане 
на сайтовете от значение за Европейската общност. Очаква се тази 
кампания да се финансира по линия на програмата “PHARE Access” по 
проект “Повишаване готовността на България за изграждане на 
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европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”, подготвен от 
Българското дружество за защита на птиците и да се реализира през 2002 
г. 

 
До датата на присъединяване България ще представи съгласно изискването 
на Общата позиция списък със сайтове от значение за Общността. България 
потвърждава, че ще прилага мерките за защита, предвидени в чл. 6 /2/,  /3/  и  
/4/ на директивата към датата на присъединяването за всички сайтове, 
включени в националните списъци.  
 

 
Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици 
 

 
Информацията за транспонирането на Директива 92/43/ЕС, дадена по-горе, 
се отнася в пълна степен и за Директива 79/409/ЕС за опазване на дивите 
птици, тъй като подходът на двете директиви е почти идентичен. Така че 
изискванията на Директивата за птиците за опазване на местообитания, 
стриктна защита, регулирано ловуване и търговия, забрана за определени 
уреди и средства, както и за възможните изключения са транспонирани в 
най-пълна степен. Освен това е предвидено местообитанията на видовете 
птици от приложение 1 на Директивата да бъдат обявявани за “защитени 
зони”.  
 
България потвърждава, че местата под специална защита за птиците, вкл. за 
мрежата Натура 2000, ще бъдат определени до датата на присъединяване, 
както и че ще прилага на тези територии мерките, предвидени в Директивата. 
 
КОНТРОЛ НА ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКА 
 

 
Директива 96/61/ЕС за интегрираното предотвратяване и контрол на 
замърсяването 
 

  
Директивата ще бъде транспонирана в Глава Седма на проект на Закон за 
опазване на околната среда. С проекта на ЗООС е предвидена Наредба за 
издаването и изпълнението на разрешителните за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването. График за издаване на 
разрешителните по сектори и години ще бъде даден в приложение към 
Наредбата. Очакван срок за приемане от МС – средата на 2003 г.   
 
За подпомагане на МОСВ за пълно транспониране на Директива 96/61/ЕС 
чрез  Наредбата за издаването и изпълнението на разрешителните за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването е заявен проект по 
двустранното сътрудничество с Датската агенция по околна среда, който ще 
стартира до края на 2001г.  

 
• Описание на действащите структури и начина им на функциониране 
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Във връзка с пилотно издаване на разрешителни за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването в МОСВ е създадено звено в 
отдел “ОВОС и комплексни разрешителни”. До 31.10.2001 г. ще бъдат 
издадени 7, а до края на 2002 г. се очакват още 10 пилотни комплексни 
разрешителни за големите промишлени предприятия в металургичния, 
химическия и нефтопреработвателния сектори. Експертите в отдела 
провеждат консултации с представителите на предприятията, инспекция на 
площадките, оценяват качеството на заявлението, организират обществения 
достъп, изготвят доклад за аспектите на околната среда от работата на 
инсталацията, подготвят проект за разрешително. Те се подпомагат в 
инспекцията на площадките и оценка на качеството на заявлението от 
специалисти от Регионалните инспекции по околна среда и води. Пилотното 
издаване се извършва съвместно с чуждестранни специалисти по Twinning 
проект по Програма PHARE’99 с партньор Ирландската агенция по околна 
среда и по двустранното сътрудничество с Датската агенция по околна 
среда. 
 
За въвеждането на новия инструмент в практиката, свързано с прилагането 
на изискванията на новия Закон за опазване на околната среда се предвижда 
укрепване и доизграждане на административните структури в МОСВ на 
централно и регионално ниво за периода от 2002-2003 г. В отдел “ОВОС и 
КР” експерти ще координират работата по подготовката на националните 
ръководства за най-добри налични техники по сектори, съпоставими с BAT – 
референтните документи на Европейската комисия.  
 
С цел подобряване на административния капацитет се осъществяват 
следните проекти: 
 

- Програма PHARE’99 – Туининг Subproject 1“Implementation of IPPC-
SEVESO” - обучение на 15-те РИОСВ и на ограничен брой 
предприятия;  

- Проект на DANCEE Bulgaria 5 IPPC Permits – семинар за 100 
предприятия от промишлеността;  

- Programme  PHARE’2000- Twining, Subproject 4 - Project title: Training 
and application of the IPPC Directive on a regional level for specialists 
from the Regional Inspectorates and from the industrial sector 

- Regional Environment Accession Project (REAP) - Project title: 
Development of guidelines for implementation and enforcement of issuing 
integrated permits according to Directive 96/61/EC (and EPER) for 
Bulgaria 

- Technical Assistance from the Netherlands - Project title: Implementation 
and enforcement of European standards (CEN) in the monitoring and 
control of IPPC permits. 

 
По отношение на въпросите, свързани с техническа информация 

 
Република България поддържа заявения в Позицията преходен период от 
пет години (до 2012 г.) за привеждане в съответствие на всички действащи 
инсталации в България. Искането се основава на изводите за техническото 
състояние на засегнатите от Директивата стопански субекти в нашата страна 
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в резултат от извършените екологични одити на обекти в експлоатация по 
предписание на компетентния орган. Началото е сложено през 1996 г. и до 
средата на 2001 г. са одитирани над 400 обекта,  основната част от които са 
в списъка, даден в таблица 2. Проучването на техните програми за 
привеждане в съответствие (Environmental Compliance Plans) показва, че 
повечето инсталации не могат да бъдат приведени в съответствие с всички 
изисквания на Директива 96/61/ЕС до датата на присъединяване на страната 
към ЕС /1.01.2007 г./, поради което преходният период от пет години след 
тази година се счита за особено наложителен. България съзнава, че ЕС 
поставя на централно място опасенията от отрицателните въздействия от 
трансграничното замърсяване, както и от евентуалното нарушаване на 
правилата на конкуренцията през преходния период. Подробни данни в тази 
посока ще бъдат събрани до края на 2002 г., едновременно с разработването 
на графика, който ще бъде даден в приложение към Наредбата за 
издаването и изпълнението на разрешителните за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването. Графикът ще определи 
издаването на разрешителните за действащите инсталации по сектори в 
периода между 2003 и 2007 г. Въз основа на допълнителната информация 
ще се посочат сроковете за привеждане в съответствие на действащите 
инсталации в периода между 2003 - 2012 г. Целта е в разрешителните за 
действащите инсталации, имащи отношение към трансграничното 
замърсяване или към евентуалното нарушаване на правилата на 
конкуренцията, да бъдат поставени условия за привеждане в съответствие с 
изискванията на Директива IPPC до края на 2007 г.  
 
България потвърждава, че всички нови и съществено изменени инсталации, 
въведени в действие след 2002 г., ще оперират в съответствие с 
изискванията най-късно до датата на присъединяване или до датата на 
започване на дейността, ако са пуснати в експлоатация след 
присъединяването. 
За инсталациите, които са изградени или ще бъдат изградени в периода от 
1999 г. до края на 2002 г., се извършва проучване, в резултат на което ще се 
оцени възможността те да бъдат приведени в съответствие с изискванията 
на Директивата не по-късно от датата на присъединяване. Допълнителната 
информация, свързана с резултатите от това проучване, ще бъде 
предоставена на ЕК до средата на 2002 г.  
 
Повече информация, която се изисква в Общата позиция, специално за 
експортния дял по сектори за ЕС ще бъде представена до средата на 2002 г. 
В момента предоставяме наличните данни общо за експорта: 

 
Таблица 1 

Economic activity groupings In Millions 
Levs (BGN) 

Agriculture 510.3 
Foods, beverages and tobacco 648.2 
Textiles 295.3 
Leather, leather and fur clothes, footwear  and products 254.5 
Pulp, paper and paper production, publishing and printing 93. 7 
Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 541.4 
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Chemicals, chemical products products and man-made fibers 843.2 
Other non-metallic mineral products 168.9 
Basic metals except casting of metal 1089.8 
Metal products, machinery and equipment; casting 630.4 
                                                     Total 3373.7 

 
Note: 1 EUR  = 1.95583 BGN (1 BGN = 0.511292 EUR) 
Source: Statistical Yearbook of Republic of Bulgaria, 2000 
 

Списък на действащите инсталации по смисъла на чл. 2, ал. 4 от Директива 
96/61/ЕС, който съдържа адреси и характеристика на производството се 
подготвя в МОСВ. Необходимо да бъде актуализиран по отношение на 
адресите и допълнен с данни за експорта им в ЕС. В таблицата по-долу е 
даден броя на инсталациите, по сектори съгласно Приложение 1 на 
Директивата. Посочени са съответните Регионални инспекции. 
  

Таблица 2 
Regional Environmental Inspectorates 

Installations 
(according Annex 1 

of the 96/61/EC) B
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1.1 1 4 1 1 4 1 4 2 1 0 8 8 4 2 4 45
1.2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
2.3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 8
2.4 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 10
2.5 0 0 2 1 0 1 2 0 2 3 2 0 1 0 1 15
2.6 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 0 1 17
3.1 2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 15
3.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
3.3 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 9
3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3.5 1 3 0 0 1 2 1 0 2 0 6 5 15 0 2 38
4.1 0 3 3 0 1 0 2 1 1 0 4 1 2 0 1 19
4.2 6 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 17
4.3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
4.4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4.5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 8
4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5.1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 2 5 0 0 0 13
5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5.4 2 6 9 0 0 0 1 3 3 1 1 9 2 4 1 42
6.1 2 0 0 0 3 1 3 0 0 0 4 0 1 0 1 15

 24



6.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 8
6.3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3
6.4 0 9 0 0 1 1 0 1 4 0 2 0 0 0 0 18
6.5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
6.6 2 5 1 0 2 1 2 8 6 1 1 1 9 0 0 39
6.7 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 20 43 30 3 13 16 26 24 26 5 56 32 51 10 17 372
 
Note: Oilseeds oil and fats processing; Cocoa, chocolate, fine bakery wares, sugar confectionery; 
Fruits processing; Grain milling; Cereal processing; Pasta production; Beer production; Spirits 
production; Wine production and Non-alcoholic beverages sectors are not included. There are in 
the scope of Food, Drink and Mink BREF (Record of the First Plenary meeting of TWG, Seville, 17-
19 January 2001) 
 
България потвърждава, че националните BAT ръководства ще са напълно 
съпоставими с ВАТ референтните документи, публикувани от Комисията. В 
момента приключва Twinning проект по Програма PHARE’99, с който се слага 
началото на информационна система за ВАТ (Best Available Techniques) в 
МОСВ и се разработват процедурата и правилата при разработването на 
националните ръководства на ВАТ.  Тази дейност ще продължи и в Twinning 
проект по Програма PHARE’2000.  
 

 
Директива 88/609/ЕЕС за Големите горивни инсталации (ГГИ)  
 

 
България приема предложението за провеждане на технически консултации 
с Комисията с оглед адаптирането на Приложения І и ІІ от Директивата. 
Идентифицираните към настоящия момент действащи инсталации, 
попадащи в обхвата на директивата, термичната им мощност и емисиите им 
за 1990 г. (в kt/y) са показани в следващата таблица: 

No Large Combustion Plant Capacity, MW SO2 NOx 
E1. TPP “Maritza Iztok - 1” 1128 175.5 5.9 
E2. TPP “Maritza Iztok - 2” 4312 445.0 16.4 
E3. TPP “Maritza Iztok - 3” 2424 146.0 14.1 
E4. TPP “Maritza - 3”, 

Dimitrovgrad 
580 51.2 1.6 

E5. TPP “Bobov Dol” 1716 51.8 5.7 
E6. TPP “Varna” 3336 58.3 21.4 
E7. TPP “Ruse” 1303 68.7 3.9 
E8. DHC “Pernik” 632 30.3 10.7 
E9. DHC “Sliven” 489 16.0 0.8 
E10. DHC “Gabrovo” 126 4.0 0.7 
E11. DHC “Kazanlak” 200 3.3 0.4 
E12. DHC “Plovdiv-Sever” 519 7.8 1.1 
E13. DHC “Plovdiv-Ug” 348 1.6 0.3 
E14. DHC “Pleven” 626 0.5 0.9 
E15. DHC “Veliko Tarnovo” 250 0.9 0.1 

 25



E16. DHC “Vratza-Gradska” 59.3 -- 0.2 
E17. DHC “Vratza-Mladost” 116.3 -- 0.6 
E18. DHC “Varna” 232 0.36 0.1 
E19. DHC “Burgas” 232.6 2.4 0.3 
E20. DHC “Shumen” 300 0.2 0.3 
E21. DHC “Ruse” 88 -- 0.2 
E22. DHC “Sofia”  

TPP “Sofia-Iztok” 
2338 0.9 1.0 

E23. DHC “Sofia”  
TPP “Lulin” 

645 0.4 0.6 

E24. DHC “Sofia”  
TPP “Sofia” 

1786.5 1.2 2.7 

E25. DHC “Sofia”  
TPP “Zemliane” 

580 0.1 0.4 

Total for the energy sector 24366 1066 90 
I1. TPP “Devnya” SCo. 1560 11.4 5.8 
I2. TPP “Himko” JSCo., Vratza 375 -- 1.0 
I3. TPP “Vidin”, Vidin 471 11.5 2.1 
I4. TPP “Sviloza”, Svishtov 692 18.5 2.8 
I5. TPP “St. Kiradjiev”, 

Stamboliiski 
238 3.6 0.5 

I6. TPP “Zaharni zavodi”, Gorna 
Oriahovitza 

159 51.3 7.9 

I7. TPP “Agrobiohim”, Stara 
Zagora 

392 12.4 0.8 

I8. TPP “Plama”. Pleven 510 0.5 0.9 
I9. TPP to Pirinhart Co., Razlog 127.75 2.3 0.2 
I10. TPP “Kremikovtzi”, Sofia 1070 -- 2.4 
I11. TPP to Lukoil Co., Burgas 2074 48.0 8.5 
Total for the industrial sector 7668 159 33 
TOTAL  32035 1226 123 

Данни за действащите временни норми за допустими емисии, в т.ч. 
съответната техническа информация за всяка отделна инсталация, ще бъдат 
представени на Комисията след разработването и приемането на 
Националната програма за ограничаване на емисиите от действащи ГГИ, т.е. 
към 30.06.2002 г. 
 
Три блока (units), в рамките на две от горепосочените ГГИ са действащи по 
смисъла на Директивата, т.е. те са пуснати в експлоатация след 01.07.2001 г. 
Това са блокове 7 и 8 в ТЕЦ “Марица Изток - 2” (E2) и блок 11 в ТЕЦ “Лукойл 
Нефтохим” (I11). През месец май тази година към блокове 7 и 8 в ТЕЦ 
“Марица Изток – 2” бяха пуснати в експлоатация две серочисващи 
инсталации (с проектна ефективност от 90%). По този начин, едновременно с 
утвърждаването на временни норми за ТЕЦ “Лукойл Нефтохим”, се осигурява 
привеждането в съответствие на въпросните блокове с изискванията на 
Директивата към новите ГГИ, т.е. отпада необходимостта от формулирането 
на преходни периоди, респективно - от разработването на планове за 
привеждане, извършването на оценка на разходите и т.н. 
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Положението ще се измени коренно след приемането на обсъждания в 
момента Проект на нова директива за ГГИ. Доколкото отделните варианти на 
нейните разпоредби биха довели до съществени различия при подхода за 
нейното сближаване в страната (разходите за инвестиции, например, могат 
да варират със повече от сто милиона ЕВРО), Република България ще 
представи своя позиция по Проекта на нова директива преди нейното 
окончателно приемане и след приемане в България на новата Стратегия за 
развитие на енергетиката и енергийната ефективност. 
 

 
Директива 96/82/ЕС  за контрол на големите промишлени аварии 
 

 
Транспонирането на Директива 96/82/ЕС ще се осъществи с приемането на 
проекта за нов ЗООС (предвидено за приемане от Народното събрание до 
средата на 2002 г.), както и с подзаконов нормативен акт към него – наредба 
на Министерски Съвет, който ще се приеме една година след влизането на 
Закона в сила. В Проекта на ЗООС са регламентирани: основните изисквания 
към оператора – нотификация, изготвяне на Политика за предотвратяване на 
големи аварии, Доклад за безопасност, Вътрешен авариен план, както и 
предоставянето на информация, необходима за съставянето на Външен 
авариен план, на местните власти. Предвижда се в Закона да се отрази 
изискването за забрана за дейност на предприятията, представляващи риск 
за околната среда, здравето и имуществото на хората, както и 
информационния обмен с Европейската Комисия и страните-членки. В 
наредбата ще бъдат детайлизирани процедурите за подаването на 
изискваната от Закона документация, честотата на преразглеждането и 
актуализирането и, както и предоставянето на информация, касаеща 
безопасността на районите около предприятието, на обществеността и 
отчитането на общественото мнение. За целите на планирането на 
използуването на земите около предприятията по чл. 9 на Директивата, в 
Закона се включват изисквания за консултации с Централния компетентен 
орган и обществеността за всички строежи в околността. 
 
Във връзка с транспонирането на Директива 96/82/ЕС в ход е Twinning проект 
BG99/IB/EN01 по Програма PHARE’99 , в рамките на когото се предвижда 
анализ на българското законодателство, сформиране на междуведомствена 
работна група и изготвянето на предварителен списък на българските 
предприятия, попадащи под обхвата на Директивата. Други мероприятия, 
залегнали в този проект, са помощ при изготвянето на законодателните 
актове, провеждането на пилотен проект по изготвяне и оценка на 
документация по Директивата, както и начално запознаване на експерти от 
МОСВ, РИОСВ, други институции и представители на индустрията със 
същността и изискванията на Директива 96/82/EC. В ход са процедурите по 
започване на нов Twinning проект по Програма PHARE’2001 като в него са 
заложени обучение на МОСВ, РИОСВ, другите компетентните органи и 
представители на индустрията, стартиране на програма по количествена 
оценка на риска, както и дефиниране на процедури за предоставяне на 
информация на обществеността по изготвянето и тестването на аварийни 
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планове за застрашените райони около предприятието и по 
земепланирането около предприятията. 
Резултатите от проектите, както и дъпълнително набрана информация ще 
послужат за основа на изготвяне на исканата детайлизирана информация по 
прилагането на Директивата. Тази информация ще бъде представена на ЕК 
до края на 2004 г. 
Същевременно поетапно от 2002 до 2005 г. ще бъдат изградени 
административните структури, необходими за прилагане на Директивата, на 
всички нива на управление. 
 

 
Директива 1999/13/ЕС за емисии на летливи органични съединения  
вследствие на използване на някои органични  разтворители в 
определени дейности и инсталации.  
 

 
След приключване на инвентаризацията на действащите инсталации и 
предварителната оценка на разходите (през средата на 2003 г.), Република 
България ще пристъпи към разработването на детайлни планове за 
прилагане на изискванията на Директивата към отделните инсталации, за 
които се изискват преходни периоди. Към същата дата страната ни ще е в 
състояние да информира  ЕК относно своите намерения във връзка с 
разработването на Национален план за намаляване на емисиите от ЛОС. 
Останалата част от исканата информация, отнасяща се до данните за износа 
на продукция от действащите инсталации, които попадат в обхвата на 
Директивата, както и съответната информация относно мерките срещу 
нарушаването на пазарните принципи ще бъде представена едновременно с 
детайлните (индивидуалните) планове за прилагане до края на 2004 г. 
В заключение, Република България потвърждава, че исканият преходен 
период не се отнася до нито една нова инсталация по смисъла на 
Директивата, която е или предстои да бъде пусната в експлоатация след 
30.07.2001 г. 
 
ХИМИКАЛИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 
 

 
Директива 98/8/ЕС относно пускането на пазара на биоцидни продукти  
 

 
Разработен е Проект на наредба за разрешаване употребата на биоцидните 
продукти. Предвижда се наредбата да бъде приета до 31.12.2002 г. и да 
влезе в сила след две години преходен период. Едновременно с това, до 
края на 2003 г. ще се подготви детайлен план за прилагане на Директивата, в 
който ще се предвидят всички необходими мерки, гарантиращи прилагане на 
Директивата до присъединяването, вкл. мерките, свързани с изграждане на 
административния капацитет. 
 

 
Регламент ЕС/2037/00 относно веществата, нарушаващи озоновия слой 
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България потвърждава, че по отношение на Регламент ЕС/2037/00 относно 
веществата, нарушаващи озоновия слой, всички контролирани  вещества са 
покрити в процеса на прилагане 
 

 
Регламент ЕЕС/2455/92 относно вноса и износа на определени опасни 
химически вещества 
 

 
Съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните 
вещества, препарати и продукти нормативна уредба за прилагане на 
Регулация ЕЕС/2455/92 за внос и износ на определени опасни химични 
вещества ще бъде създадена чрез подзаконов нормативен акт – наредба. 
Законът влиза в сила от 02.2002 г. Разработването на наредбата е в ход и 
ще бъде приета през 2002 г. Правата и задълженията на компетентните 
органи и на вносителите/износителите ще бъдат дефинирани в 
горепосочената наредба. В ход е Twinning проект по Програма PHARE’2000 
“Въвеждане и основни практически положения на наредбите, свързани със 
закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, 
препарати и продукти” с немското Министерство на околната среда. 
 
Поетапно от 2002 до края на 2005 г. ще бъдат напълно изградени и 
ефективно действащи административните структури за прилагане на 
Регламента. 
 

 
Директива 86/609/ЕЕС относно защитата на животни 
 

 
До края на 2003 г. България ще представи информация относно пълно 
прилагане на Директивата. 
 
ШУМ 
 

 
Директива 86/594/ЕЕС относно шума от домакински уреди  
 

 
 
Директива 86/594/ЕЕС (въздушнопреносим шум, емитиран от битовите уреди) 
ще бъде въведена в българското законодателство с наредба на основание на 
чл. 7 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, която ще 
бъде приета до края на 2002 г.  
 
До края на 2001 г. България ще завърши проучване за използваните от 
директивата стандарти, както и за методиките за измерване. 
 
План за прилагане на директивата с конкретни мерки ще се представи до края 
на 2003 г.  
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Като има предвид, че директивата е ориентирана към продукти и е свързана с 
функционирането на Вътрешния пазар, България потвърждава, че към датата 
на присъединяване ще осигури нейното пълно прилагане. 
 
 
ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 

 
Член 35 от Договора Евратом 

 
За извършване на мониторинг на аерозоли, води, почви, хранителни 
продукти и въздух е създадена организация от Министерството на околната 
среда и водите, Държавна агенция “Гражданска защита”, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на земеделието и горите, Държавна 
агенция по стандартизация и метрология и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД. 
 
През м.септември 2001 г. завърши разширяването на Националната 
автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон 
(RaMo)  чрез включване в нея на ведомствената система “BERTHOLD” за 
външен радиационен контрол на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. 
На фиг. 1 е показано графично разположението на станциите от Национална 
автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон 
(RaMo). 
 
Описаната в предварително представената позиция по глава 22 апаратура 
за радиационен контрол е разположена в лабораторията на Изпълнителната 
агенция по околна среда при Министерството на околната среда и водите в 
гр.София и регионалните му структури – лаборатории за радиологичен 
контрол към Регионалните инспекции по опазване на околната среда в гр. 
Монтана, гр. Враца, гр. Варна, гр. Бургас, гр.Плевен, гр.Пловдив  и гр. Стара 
Загора; Държавна агенция “Гражданска защита” (във всички областни и 
общински градове), Министерство на здравеопазването – в лабораториите 
на отдели “Радиационен контрол и защита” към ХЕИ в гр. Враца, гр. Русе, гр. 
Варна, гр. Пловдив, гр. Бургас и гр. София и Националния институт по 
метеорология и хидрология – БАН в гр. София, гр. Пловдив и гр. Плевен; 
лабораторията на Държавна агенция по стандартизация и метрология - гр. 
Ловеч, лабораториите за Държавен ветеринаро-санитарен контрол към 
Министерството на земеделието и горите и външната дозиметрия на АЕЦ 
“Козлодуй” ЕАД. На фиг.2 е показано разположението на лабораториите на 
територията на Р. България. 
Всички измервателни системи са в състояние да работят в непрекъснат 
режим на работа и са включени в Националния авариен план, като при 
отчитане на отклонения в показанията на мощността на дозата, са създадени 
условия за започване на експресни измервания на цялата територия на Р 
България за съдържанието на радиоизотопи във въздуха, водите, почвите, 
хранителните продукти, фуражите и др.  
Данните от радиационния контрол на въздуха, водите и почвата се събират, 
обработват, анализират и публикуват в ежемесечните доклади на НИМХ-
БАН, тримесечните и годишните бюлетини и Зелената книга на МОСВ. 
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Данните се предоставят на Държавна агенция “Гражданска защита”, МЗ и 
КИАЕМЦ, който ги  анализират и включват в годишния си доклад. Данните се 
публикуват в ежегодния национален доклад “Околна среда – здраве”. 
 
Данните от Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на 
радиационния гама-фон (RaMo) се събират, анализират и архивират 
ежедневно в главната станция, разположена в Изпълнителната агенция 
“Околна среда” – МОСВ и се репликират към аварийните станции на  
КИАЕМЦ и ДАГЗ. Същите в преработен вид ежедневно се публикуват в 
Интернет страницата на КИАЕМЦ.  
 
Р. България е в състояние да изпълни изискванията на този член и при 
поискване да предоставя данните на ЕК и на страните-членки преди 
официалното приемане на страна за членка на ЕС. 
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Член 36 от Договора Евратом  
 

 
Мониторингът на млякото и смесената храна се извършва от Министерството 
на здравеопазването – в лабораториите на отдели “Радиационен контрол и 
защита” към ХЕИ в гр. Враца, гр. Русе, гр. Варна, гр. Пловдив, гр. Бургас и гр. 
София и Националния институт по метеорология и хидрология – БАН в гр. 
София, гр. Пловдив и гр. Плевен и лабораториите за Държавен ветеринаро-
санитарен контрол към Министерството на земеделието и горите. 
Млякото и млечните произведения се контролират с определена 
периодичност в съответствие със Заповед на Министъра на 
здравеопазването.  
В пълен мащаб контролът на млякото и смесената храна ще се осъществява 
след приемането на Република България в Европейския съюз.  
 

 
Член 37 от Договора Евратом, информация за съществуващите 
операции по смисъла на Commission Recommendation 1999/829/Euratom 
по прилагането на Член 37 от Договора Евратом  
 

 
На територията на Република България наличните радиоактивни отпадъци 
се съхраняват в две изградени за целта хранилища – площадката на АЕЦ 
“Козлодуй” и Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови Хан, 
които са предмет на постоянен контрол от държавния регулиращ орган – 
Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели. 
 
Основните количества радиоактивни отпадъци се получават в резултат от 
работата на блокове 1-6 на АЕЦ “Козлодуй” и са разположени на различни 
места на територията на централата.  
 
Течните отпадъци, включително ниско- и средноактивни сорбенти и утайки, 
временно се съхраняват в резервоари с общ проектен обем 7540 m3, 
намиращи се в проектирани за целта спецкорпуси (СК-1, СК-2 и СК-3). 
Общият свободен обем на резервоарите към момента е 2130 m3.  
 
Твърдите отпадъци I  и II категория са разположени както следва: в СК-1, СК-
2 и СК-3 - 2078 m3; в траншейно хранилище – 3740 m3; във временен склад – 
811 m3 (пресовани в 200 л. варели); на открита площадка в железобетонни 
контейнери – 225 m3 и в голямотонажни контейнери 405 m3.  
 
На територията на АЕЦ “Козлодуй” се въвежда в експлоатация  комплекс за 
преработка на ниско- и средноактивни течни и твърди РАО. Основните 
обекти в комплекса са “Цех за преработка на РАО” и “Склад за временно 
съхраняване на преработените РАО”. В процес на въвеждане в експлоатация 
на линията за преработка на твърди РАО и предстои въвеждане в 
експлоатация на линията за течни РАО. Паралелно с това ще въведен в 
експлоатация и склада за временно съхраняване на тези преработени РАО”. 
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Значително по- малко количество радиоактивни отпадъци се получават 
извън АЕЦ “Козлодуй”. Такива са РАО получавани от научно-
изследователски дейности, в медицината, промишлеността , селското 
стопанство и пр. Всички тези отпадъци се съхраняват в съществуващото 
Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци в Нови хан на 35 кm от 
София. През последните години беше извършено реконструкция и 
модернизация на това хранилище в рамките на проекта на МААЕ – BUL/4/005 
“Повишаване на безопасността на ПХРАО-Нови хан”. На територията на 
хранилището са обособени 4 площадки както следва: 
− Площадка № 1 - съхраняване на твърди РАО в железопътни контейнери и 

обособени вместимости за биологични отпадъци; 
− Площадка  № 2 - съхраняване на твърди РАО в железобетонни 

контейнери; 
− Площадка  № 3 - съхраняване на чисти варели, контейнери и опаковки; 
− Площадка № 4 - съхраняване на циментирани РАО във варели и 

кладенец за съхраняване на отработени източници. 
 
По време на изпълнението на техническият проект на МААЕ BUL/4/005 бяха 
проведени две експертни мисии: 

- “Система за осигуряване на качеството на ПХРАО-Нови хан” 
- “Управление на закритите източници с изтекъл срок на годност в 

ПХРАО-Нови хан”. 
 
Направените препоръки от страна на експертите на МААЕ се отчитат и 
взимат под внимание от КИАЕМЦ при разглеждане на предлаганите от 
ИЯИЯЕ-БАН мерки за реконструкция и модернизация на хранилището. 
 

 
Директива 96/29/Euratom за основните стандарти по безопасност 
 

 
Новите Основни норми за радиационна защита (ОНРЗ) – 2000 са 
разработени в съответствие с Директивата на Европейския съюз 
96/29/Евратом от 13 май 1996 г. Принципите залегнали в директивата, са в 
основата и на ОНРЗ – 2000 – принцип на нормирането, принцип на 
обосноваността и принцип на оптимизацията (ALARA).  
При разработването на ОНРЗ-2000 са взети предвид и препоръките на 
Международната агенция по атомна енергия, съдържащи се в Основните 
стандарти за безопасност (Basic Safety Standards /BSS/–115) от 1996 г., както 
и опитът на страната при извършването на дейности в областта на ядрената 
енергия. ОНРЗ-2000 определя и границите на дозите, както на лицата, 
подложени на професионално облъчване в среда на йонизиращи лъчения, 
така и на цялото население при нормални условия и при аварийно или 
хронично облъчване. За целите на радиационната защита освен основните 
граници на дозите са определени вторични контролни нива и справочни 
данни. 
ОНРЗ2000 влезе в сила с обнародването й в ДВ (бр.5/2001г.) от януари 
2001г. 
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Изискванията, които не са предмет на ОНРЗ-2000 са включени в проекта на 
Закон за използване на ядрената енергия за мирни цели. Проектът на закон 
е внесен за разглеждане в постоянните комисии на Парламента, като 
водещата комисия е Комисията по енергетика. Предстои разглеждането на 
законопроекта и от Комисията по правни въпроси, Комисията по европейска 
интеграция, Комисията по околна среда и водите и Комисията по бюджет и 
финанси.  

Раздел VII:   
 Чл.40 от Директивата е въведен с чл.5 и чл.6 на ОНРЗ-2000; 
 Чл.41 от Директивата относно осъществяването на коригиращи мерки 
за намаляване облъчването е въведен в ОНРЗ-2000, като след 
приемането на Закона за използване на ядрената енергия за мирни 
цели ще бъдат регламентирани детайлни изисквания с наредбата, 
предвидена по законопроекта; 

 Чл.42 от Директивата ще бъде детайлно въведен с наредбата, 
предвидена по  законопроекта, а на законово ниво - със Закона за 
радиационна защита на населението. 

 
Раздел IX: 
 Чл.48 от Директивата на законово ниво ще бъде въведен с текст от 
Законопроекта за използване на ядрената енергия за мирни цели, а 
детайлното му отразяване ще бъде в предвидената от 
законопроекта наредба. Същото изискване съществува и в ОНРЗ-
2000; 

 Чл.49 от Директивата на законово ниво ще бъде въведен с текстовете 
на  Законопроекта за използване на ядрената енергия за мирни 
цели. Тези въпроси частично са решени с действащата Наредба за 
планиране и готовност при радиационна авария; 

 Чл.50 от Директивата на законово ниво ще бъде въведен с текстовете 
на  Законопроекта за използване на ядрената енергия за мирни 
цели, с което съответствието ще е пълно. По отношение на т.4 от 
чл.50 на Директивата трябва да се има предвид, че Република 
България е страна по Конвенцията за оперативно уведомяване при 
ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария 
или радиационна аварийна обстановка, които са част от 
националното законодателство; 

 Чл.51 от Директивата на законово ниво ще бъде въведен с текстовете 
на  Законопроекта за използване на ядрената енергия за мирни 
цели. Тези принципи са залегнали в Конвенцията за оперативно 
уведомяване при ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай 
на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и Наредба 
№ 2 на КИАЕМЦ; 

 Чл.52 от Директивата на законово ниво ще бъде въведен с текста на  
Законопроекта за използване на ядрената енергия за мирни цели; 
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 Чл.53 от Директивата ще бъде въведен с наредбата, предвидена от 
Законопроекта за използване на ядрената енергия за мирни цели. 

 
 

Директива 90/641/Euratom за защита на външните работници, подложени 
на риск от йонизиращо лъчене по време на работата им в контролирани 
зони, информация по смисъла на Член 4(2)(а) и Приложение II 
 

 
Съгласно  действащите нормативни актове по радиационна защита (ОНРЗ-
2000, Наредба 0-35 за работа с радиоактивни вещества и други източници на 
йонизиращи лъчения, Наредба 40 за дозиметричния контрол на 
индивидуалното външно облъчване на лицата, работещи с източници на 
йонизиращи лъчения) е задължително осигуряването на общ и индивидуален 
дозиметричен контрол, както и на система за отчитане и архивиране на 
данните от него за работещите в сфера на йонизиращи лъчения, независимо 
от това дали са от външни организации или от персонала на дадено 
съоръжение.  
Доколкото отговорността на експлоатиращия, съгласно действащото 
българско законодателство,  не се прехвърля върху друго лице, не са 
определени различни или специфични изисквания  за радиационна защита 
на  работниците от външни организации. Работниците от външните 
организации се разглеждат като персонал на съответното съоръжение. 
Оторизираните служби за контрол на дозово натоварване поддържат архив 
от индивидуални картони и компютъризирани системи с данните за 
индивидуалните дози за всеки работник в сфера на йонизиращи лъчения. 
Данните, съхранявани в индивидуалните картони и компютъризираните 
архиви в основната си част покриват изискванията на Директива 
90/641/EURATOM, но все още съответствието не е пълно.  
До края на 2002 г. е планирано  разработване от Министерството на 
здравеопазването с участието на КИАЕМЦ на Закон за радиационна защита 
на населението и на Наредба за основни правила за безопасна работа с 
източници на йонизиращи лъчения, с които се очаква да бъдат 
регламентирани по-подробно и специфични изисквания за  контрола на 
дозите на работници от външни организации, като се отчетат напълно и 
изискванията на Директива 90/641/ EURATOM.  
 

 
Регламент (EC) 727/97, установяващ списък на продуктите, изключени 
от прилагане на Регламент (EC) 737/90 за условията, ръководещи вноса 
на селскостопански продукти, произхождащи от трети страни след 
аварията на Чернобилската АЕЦ, заменен от Регламент (EC) 1609/2000 
Регламент (EC) 1661/1999 и 1627/2000, установяващи подробни правила 
за прилагане на Регламент (EC) 737/90 за условията, ръководещи вноса 
на селскостопански продукти, произхождащи от трети страни след 
аварията на Чернобилската АЕЦ 

 
Република България е известена за замяната на Регламент (EC) 727/97 с 
Регламент (EC) 1609/2000. При подготовката на Наредбата за внос и износ 
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на храни след аварията в Чернобил и на Наредбата за внос и износ на 
фуражи след аварията в Чернобил ще бъдат отчетени Регламенти (EEC) 
737/90, (EC) 1661/1999 и 1627/2000.
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