
 
 

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

 
 
Допълнителната информация, предоставена по-долу, е в отговор на Общата 
позиция на ЕС (CONF-BG 51/01) и допълва Позицията за преговори на Р 
България по Глава “Околна среда” (CONF-BG 13/01) и Допълнителна 
информация (CONF-BG 64/01).   
 
Европейският съюз, съобразно заключенията на Съвета от 24.09.1998 г.,  
отбелязва, че всяка нова инвестиция трябва да бъде в съответствие с 
екологичното законодателство 
 
България започна преговори с представители на индустрията за постигане на 
общ напредък, гарантиращ съответствието на новите инвестиции със 
законодателството на Европейския съюз. 
 
Европейският съюз подчертава, че транспонирането на екологичното 
законодателство в националната правна система и неговото прилагане са най-
важните цели, които следва да бъдат постигани приоритетно. Транспонирането 
на законодателството  следва да приключи най-късно към момента на 
присъединяването. Главен приоритет е транспонирането на рамковото 
законодателство, включително относно достъпа до информация и ОВОС, както 
и мерките, свързани с международните конвенции по които Общността е 
страна. Пълното прилагане на тези мерките следва да бъде гарантирано във 
възможно най-голяма степен с цел постигане на съответствие със секторните 
подзаконови нормативни актове. 
 
България потвърждава, че  ще постигне формално транспониране на 
екологичното законодателство на Европейския съюз в националната правна 
система към датата на присъединяването и уведомява Европейския съюз, че 
дейността по транспонирането на acquis върви задоволително и в съответствие 
с Националната програма за приемане на достиженията на правото на 
Европейския съюз. Подробности относно последните законодателни промени 
са представени по-долу. 
 
Европейският съюз подчертава, че е необходимо да бъдат изготвени 
прилагащи програми с графици и основни моменти по определени директиви, 
включващи  финансови стратегии и планове за защита на публичните и частни 
инвестиции в областта на инфраструктурата и технологията. 
 



България представя детайлизирани планове за прилагане на директивите за 
прилагането на които е поискала преходни периоди и за които в Общата 
позиция на ЕС (CONF-BG 51/01) е поискано представянето на такива.  Тези 
планове 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.  
 
Европейският съюз също така подчертава, че на ранен етап трябва да бъде 
обърнато внимание на изграждането на силна и добре оборудвана 
администрация за прилагане на екологичното законодателство. 
 
България разработи  Национален план за изграждане и укрепване на 
административния капацитет за прилагане на европейското екологично 
законодателство и План за действие за постигане на пълно практическо 
прилагане на нормативните актове на ЕС. Този план е представен като 
Приложение 1 към настоящата информация. 
 
В съответствие с член 6 от Договора за Европейската общност, България е 
поканена да прецени от кои момент ще може да бъде постигнато прилагането 
на принципа на интегрирането на изискванията за опазване на околната среда 
в другите политики с цел принос към устойчивото развитие, в съответствие със 
заключенията на Европейския Съвет от Гьотеборг. 
 
С цел интегрирането на екологичната политика в останалите политики с новия 
ЗООС бе създадена правната основа за приемането на Наредба за 
Националната схема за управление и одитиране на околната среда (обн. в ДВ 
бр. 26/21.03.2003) и Наредба за Национална схема за еко-маркировка, чието 
публукуване в ДВ предстои . 
 
България е напълно запозната с принципите на устойчивото развитие, както е 
установен с член 6 от Договора за Европейската общност. Член 9 от наскоро 
одобрената Програма за действие в областта на околната среда предвижда 
интегрирането на националната политика по опазване на околната среда в 
секторните икономически политики: транспорт, енергетика, земеделие, 
туризъм, индустрия, регионално развитие и т.н. 
 
Институционална рамка за прилагане на принципите на устойчивото 
развитие 
 
През 1999 г. в България бе създадена Национална комисия по устойчивото 
развитие като специализирана комисия към Съвета за регионално развитие 
към Министерски съвет. Министърът на околната среда и водите е председател 
на Комисията, а като членове са определени министърът на труда и 
социалната политика, на здравеопазването, на земеделието и горите, на 
културата, на икономиката и на регионалното развитие и благоустройството. 
Основните функции на комисията са: подпомагане на националния диалог, 
целящ постигането на консенсус по основните проблеми, отнасящи се до 
устойчивото развитие на България; формулиране на мерки съвместяване на 
националните и регионално инициативи за устойчиво развитие; оценка и 
препоръки към Националния план на развитие и за неговото трансформиране в 
стратегия за устойчиво развитие. 



 
През последните няколко години бяха предприети мерки за повишаване на 
между-институционалното взаимодействие на национално ниво с оглед на 
устойчивото развитие:  
• Споразумения за взаимодействие; 
• Участие на представители на други министерства в постоянни комисии и 

съвети към МОСВ и обратното; 
• Приемане на програми и планове за развитие в областта на околната среда 

от Министерски съвет, определящи отговорностите на отделните 
институции, действия, мониторинг и докладване; 

• Създаване на ad-hoc междуинституционални работни групи за решаване на 
специфични проблеми, свързани с околната среда; 

• Включване на широка основа на бизнес-асоциации, НПО-и в процеса на 
изработване на решения чрез включването им в работни групи, комисии и 
съвети. 

 
 
Прилагане на принципите на устойчивото развитие 
 
Република България прилага пакет от мерки за интегриране на политиката по 
околна среда в секторните и регионални политики въз основа на устойчивото 
развитие. 
 
Превантивни мерки за постигане на съответствие между секторните 
проекти и дейности и изискванията по опазване на околната среда, 
като: 
 
• Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), чрез която се 

прилагат на  най-ранен етап екологичните изисквания за икономически 
растеж чрез проекти за инфраструктурно развитие, както и чрез проекти за 
индустриалния, енергийния, селскостопанския и други икономически 
сектори. Процедурата по ОВОС бе въведена в България през 1991 г. чрез 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС). С Глава “ОВОС” в новия 
ЗООС, приет през месец септември 2002 г. в българското законодателство 
напълно се транспонират изискванията на Директива 97/11/ЕС, изменяща 
Директива 85/337/ЕЕС, като се определят процесите на скрийнинг и скопинг 
и процедурите по консултации със заинтересованите страни. Процедурата 
по ОВОС в трансграничен контекст също се регламентира със Закона в 
съответствие с изискванията на европейските директиви и на Конвенцията 
на Икономическия Комитет за Европа към ООН (UNECE) относно ОВОС в 
трансграничен контекст, ратифицирана от България през 1995 г.  

 
• България предприема и необходимите мерки за прилагане на 

стратегическата ОВОС на планове и програми. През 1991 г. към МОСВ бе 
създадена между институционална комисия, включваща представители МЗ, 
МЗГ, МРРБ и национални експерти, с цел определяне на изискванията към 
обхвата и съдържанието на докладите по ОВОС, отнасящи се до планове за 
развитие на градовете и техните изменения. Изискванията на Директивата 
са транспонирани в новия ЗООС. 

 



• Екологични одити в действащите съоръжения в процеса на 
приватизация. Тази процедура позволява на България да използва най-
ефективно процеса на икономическо преструктуриране за постигане на 
целите на политиката по околна среда, както и за интегриране на 
екологичните изисквания в индустриални сектор. През 1996 г. МОСВ 
разработи Програма за екологични одити на действащи съоръжения. 
Беше въведено изискване екологичните одити да се извършват от 
независими експерти. Въз основа на резултатите от одита компетентните 
органи предписват временни норми, които да се прилагат от предприятията 
до постигане на ограничителните емисионни стойности за емитираните 
опасни вещества. В съответствие с одитното решение, инвестиционните 
програми се разработват, за да се прилагат от предприятията с цел 
изпълнение на изискванията на екологичното законодателство. Тези 
инвестиционни програми са неразделна част от приватизационния договор 
между държавата и новия собственик на предприятието. Чрез този 
инструмент в процес на структурни реформи в българската икономика се 
вземат под внимание и екологичните изисквания. 

 
• Разрешителни. Прилагането на разрешителната процедура за предприятия 

в различни икономически сектори като превантивен инструмент отразява 
европейската практика и изискванията на европейското законодателство.  
България има дългогодишен опит с разрешителните за ползване на вода и 
заустването на отпадъчните води. Новият Закон за водите (ЗВ) изисква нов 
подход особено при издаването на разрешителни за ползване на вода от 
водните басейни. Към момента се преразглеждат разрешителните на 
индустриалните ползватели с оглед на европейското законодателство и 
практика. Опитът, придобит с ОВОС, еко-одита на действащи съоръжения, 
разрешения по отпадъците и водите, помогна на България и особено на 
МОСВ, да подготви транспонирането в българското законодателство на 
изискванията за издаване на КПКЗ-разрешителни в съответствие с 
Директива 96/61/ЕС, както и първите стъпки по прилагането на Директивата. 
В резултат на проучване МОСВ подготви списък на предприятията, 
попадащи в обхвата на КПКЗ-Директивата. Издаването на комплексните 
разрешителни ще започне през 2003 г. за новите и съществуващите 
предприятия. МОСВ започна изпълнението на проекти, свързани с 
издаването на пилотни комплексни разрешителни на няколко предприятия. 

 
• Стандартът ISO 14001 бе приет като национален стандарт през 1998 

година. Схемата за управление и одит на околната среда бе въведена с 
новия ЗООС. 

 
Планирането е друг инструмент за постигане на устойчиво развитие 
 
• Национални екологични стратегии и програми. Националната стратегия 

по околната среда, включваща План за действие до 2006 г бе 
разработен в съответствие с принципите на устойчивото развитие. Тя 
включва задълбочен анализ на въздействието върху околната среда на 
различните икономически браншове. Стратегическата цел, поставена със 
Стратегията е развитието на еко-земеделие и еко-туризъм, които са 
определени като приоритетни аспекти на икономиката в Националния план 
за развитие 2000-2006 година. 

 



• Секторни стратегии и програми 
 
Енергетика 
През 2000 г.  правителството одобри Национал план за действие по 
изменение на климата. Пленът ревизира Стратегията за развитие на 
енергийния сектор до 2010 г. в контекста на Протокола от Киото и включва 
насоки за постигане на изискваното намаляване на емисиите от парникови 
газове, образувани главно в енергийния сектор. За сравняване на 
ефективността на различните мерки бе изчислен потенциалът на годишното 
намаляване на емисиите и специфичната цена на намаляването на емисиите 
от СО2 с един тон за целия оперативен период за всяка мярка. Мерките, 
разработени в Плана са включени и в Националната програма за енергийна 
ефективност.  
 
Конкретни мерки за намаляване на емисиите от SO2 бяха формулирани в 
Националната стратегия за развитие на енергийния сектор до 2010 г., 
приета от НС през тази година. 
 
Транспорт 
В съответствие с Националната стратегия за развитие на транспортния сектор 
реконструкцията и изграждането на нова инфраструктура за комбиниран 
транспорт превърна развитието на екологосъобразния комбиниран 
транспорт в един от приоритетите на транспортната потика на страната. 
Принципите на лоялната конкуренция между отделните видове транспорт, 
стимулирането на многомодалния транспорт и комбинирания транспорт и по-
специално екологичното съзнание, следва да бъдат предвидени в 
транспортните инвестиции, което ще гарантира хармоничното развитие на 
инфраструктурата за всички видове транспорт, като в същото време се 
поддържат пазарните принципи и се стимулира конкуренцията за посрещане на 
специфичните национални транспортни нужди. 
 
Повишаването се ползването на по-чисти горива е друг приоритет, свързан с 
интегрирането на екологичните въпроси в транспортната политика – качеството 
на горивата е ключов транспортен и екологичен проблем. Първата стъпка е 
постигане на целта на България за елиминиране на използването на оловен 
бензин до 2003 г., изисквано от Националната програма за постепенното 
изтегляне от производство и употреба на оловен бензин, одобрена от МС.  
 
Програмата ISPA е друг инструмент за интегриране на околната среда в 
транспортния сектор, тъй като широк кръг от проектите за развитие на 
транспортната инфраструктура ще отговарят на изискванията за финансиране 
по ISPA само в случай на задоволително заключение от процедурата по ОВОС 
и екологичните изисквания са интегрирани в прилагането. 
 
Земеделие 
Финансовият инструмент на ЕС SAPARD предоставя реална възможност за 
интегриране на екологичната политика в развитието на земеделието в 
България. Един от основните критерии за одобряване на проект за 
финансиране по SAPARD е развитието на Националната стратегия за 
селскостопанско и селско развитие. През 1999 г. МЗГ разработи такава 
стратегия, която напълно интегрира екологичните политики. Тя беше приета от 
НС и одобрена от Европейската комисия. Въз основа на подробните 



икономически и секторни анализи Стратегията установява секторни приоритети 
и цели за периода 2000-2006. Основната цел на Стратегията е устойчивото 
развитие на селските райони в съответствие с най-добрите земеделски 
практики. 
 
 
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 Директива 85/337/ЕЕС, изменена и допълнена с 
Директива 97/11/ЕС 
 
Глава шеста, раздели І и ІІІ на Закона за опазване на околната среда 
(Приложение 2), (ДВ, бр. 91/2002 г.), и Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда на 
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ бр. 25 
от 18 март 2003 г.) транспонират изцяло разпоредбите от Директива 
85/337/ЕЕС, изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕС.  
 
В Приложение № 1 на ЗООС са включени всички позиции на Анекс І на 
Директива 97/11/ЕС, като списъкът е разширен с някои инвестиционни 
предложения от Анекс ІІ на директивата и някои обекти от Анекс І на Директива 
96/61/ЕС. Част от ограничителните критерии са намалени спрямо съответните 
позиции на  анексите на Директива 97/11/ЕС с цел да се уеднаквят с критериите 
по Анекс І на Директива 96/61/ЕС (транспониран с Приложение № 4 на ЗООС). 
Това е и основанието точка 4, второ тире от Анекс І на Директива 97/11/ЕС да 
се транспонира в ЗООС с ограничителен критерии в точка 4 от Приложение № 
1, съответстващо на Анекс І на Директива 96/61/ЕС, като всички останали 
случаи са включени в т. 4 (а) на Приложение № 2 от закона и за тях ще се 
преценява необходимостта от извършване на ОВОС случай по случай. От 
влизане в сила на новия ЗООС няма практически случай за ОВОС по тези 
позиции. При необходимост от страна на МОСВ ще бъдат подготвени 
методически напътствия към РИОСВ, компетентен орган по Приложение № 2 от 
ЗООС, за изискване на ОВОС при всеки от случаите по т. 4 (а) от Приложение 
№ 2 от закона. 
 
Приложение № 2 на ЗООС включва всички позиции на Анекс ІІ на Директива 
97/11/ЕС. 
 
Наредбата определя и:реда за извършване на ОВОС за инвестиционни 
предложения извън Приложения 1 и 2 на ЗООС, но които засягат  защитени 
зони от Националната екологична мрежа. Съгласно чл. 3 от Закона за 
биологично разнообразие Националната екологична мрежа включва: защитени 
зони, в които могат да участват защитени територии; защитени територии, 
които не попадат в защитените зони; буферни зони около защитените 
територии. Приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места и 
орнитологични важни места. 2. допълнителни изисквания към информацията, 
която трябва да бъде представена в доклада за ОВОС, като изцяло се 
транспонира Анекс ІV и чл. 5, ал. 1, б. “б” от Директива 85/337/ЕЕС и 97/11/ЕС. 
 



При работата по проекта за наредба за ОВОС са ползвани Указанията за 
определяне съдържанието, обхвата и преценка на необходимостта от ОВОС на 
Комисията на ЕС. 
 
Мястото на процедурата по ОВОС е в ранния етап на инвестиционното 
предложение при съвместяване с прединвестиционните проучвания или 
задание за проектиране. 
 
В Приложение 3.1. са посочени етапите на процедурата по ОВОС в България. 
 
Прилагане, по-специално във връзка с възможността на изключване на 
някои проекти от ОВОС, подход за ОВОС в трансграничен контекст и 
критерии за преценяване по Приложение ІІІ от Директива 85/337/ЕЕС, 
изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕС 
 
• Изключване на някои проекти от ОВОС 
 
С чл. 81, ал. 5 от ЗООС е предвидено да не се извършва ОВОС за 
инвестиционни предложения, свързани с отбраната и националната сигурност, 
което е в съответствие с чл. 1/4 от Директива 85/337/ЕЕС, изменена и 
допълнена с Директива 97/11/ЕС. В ЗООС и Наредбата няма определение на 
понятието “национална сигурност” и процедура за тези случаи. 
 
 С чл. 81, ал. 6 от ЗООС се допуска да не се провежда процедурата по ОВОС 
по реда на този закон за инвестиционни предложения, които по реда на 
специален закон се одобряват по процедура, включваща подобна оценка и при 
осигурен обществен достъп до информацията.. Тази възможност е съобразено 
с Article 1, para 5 от Директива 85/337/ЕЕС, изменена и допълнена с Директива 
97/11/ЕС и цели единствено да се избегне дублирането на процедури, които се 
извършват по реда на различни закони въз основа на подобна документация и 
осигурено включване на обществеността. 
 
Конкретен пример за прилагане на чл. 81, ал. 6 от ЗООС са инвестиционните 
предложения, предвидени да бъдат реализирани на Антарктика. Република 
България е ратифицирала Протокола за опазване на околната среда към 
Договора за Антарктика през 1998 г. и през 1999 г. е обнародвана в ДВ Наредба 
за условията и реда за изпълнение на този Протокол. С наредбата е 
предвидена подобна оценка и е предвидено изискване за широк при осигурен 
достъп до информацията, включително и задължения за уведомяване на 
всички страни по Протокола. 
 
Нормативната уредба не допуска и не регламентира процедура за 
“освобождаване” на някои инвестиционни предложения от извършването на 
задължителна ОВОС (за предложения по Приложение № 1 от ЗООС) или от 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (за предложения по 
Приложение № 2 от ЗООС. МОСВ няма основания да предлага в бъдеще 
изменение на ЗООС за въвеждане на такава процедура. 
 
• Подход за ОВОС в трансграничен контекст 
 
Член 7 от Директива 85/337/ЕЕС, изменена и допълнена с Директива 97/11/ЕС, 
е транспониран в българското законодателство с чл. 98 от Закона за опазване 



на околната среда и по-подробно с Глава осма от Наредбата за ОВОС. Текстът 
на цитираната глава от наредба е даден в приложение към информацията – 
Приложение 3.2. 
 
Република България е страна по Конвенцията по ОВОС в трансграничен 
контекст – ратифицирана от Народното събрание през 1995 г., в сила от 10 
септември 1997 година. Съгласно Конституцията на Република България 
ратифицираните международни договори за част от вътрешното право на 
страната и имат предимство при прилагането в случай на противоречие с 
нормите на международното право. 
 
Практически подходът за ОВОС в трансграничен контекст беше приложен 
успешно през 2001-2002 г. за проект “Втори мост над река Дунав при Видин – 
Калафат” между България и Румъния. 

 
• Критерии за преценяване по Приложение ІІІ от Директива 85/337/ЕЕС, 

изменена и допълнена с Директива  97/11/ЕС 
 
С новия ЗООС е въведен подходът случай по случай и въз основа на критерии 
да бъде преценявана необходимостта от извършване на ОВОС за 
инвестиционните предложения, включени в Приложение № 2 на закона.  
 
Критериите на Приложение III от Директива 97/11/ЕС са пренесени с чл. 93, ал. 
4 от ЗООС, като са добавени и два нови. Критерият за зоните, в които 
стандартите за околна среда са нарушени (Анекс ІІІ, т. 2 f), е предвиден с чл. 
93, ал. 4, т. 3 г (“райони, в които нормите на замърсяване са превишени”), като 
текстът е съобразен с българското законодателство и терминология, и по 
смисъл отчита напълно изискващото се от Директивата. Транспонирането на 
изискването за “нарушение” (nuisance) в критериите за преценяване и в 
информацията в доклада за ОВОС е съобразено с необходимостта да се 
регламентира изискване, което да е еднозначно и разбираемо при прилагането.   
 
Схемата на процедурата за преценяване е приложена към информацията – 
Приложение 3.3. 
 
Предвижда се за подпомагане на работата при преценяването компетентните 
органи по околна среда – МОСВ и РИОСВ, да използват Въпросник за 
преценяване на необходимостта от ОВОС, съвместно с Въпросник за 
определяне на значимостта на въздействията върху околната среда, които са 
идентични с въпросниците от Указанията на Комисията на ЕС за Screening. 
 
• Подпомагане на практическото прилагане 
  
В резултат от проекта по българо-холандско сътрудничество “Практическо 
прилагане на ОВОС за планове и програми в България” са подготвени Указания 
за ОВОС на инвестиционни предложения, които се основават на Указанията на 
Комисията на ЕС за Определяне съдържанието, обхвата и преценка на 
необходимостта от ОВОС, при съобразяване с българското законодателство. 
  
Независимо от дългогодишния опит в България по ОВОС в България е 
необходимо обучение, насочено към: 
А. експертите от МОСВ и РИОСВ по отношение на: 



- преценяване на необходимостта от ОВОС; 
- подход при одобряване на заданието за обхват на доклада за ОВОС; 
- оценка на качеството на доклада за ОВОС; 
- провеждане на ефективен контрол по изпълнение на условията в 

решенията по ОВОС. 
Б. Експерти, които подготвят докладите по ОВОС, инвеститорите и 
представителите на общините по отношение на: 

- организиране и провеждане на резултатни консултации и обществено 
обсъждане; 

- определяне на обхвата на ОВОС. 
   
Предвидено е провеждането на по-широка обществена кампания, насочена към 
повишаване на информираността на заинтересуваните в процеса на ОВОС, 
както и и за мястото и ролята на ОВОС и резултатите от нея с целия процес на 
инвестиционно планиране и одобряване на инвестиционни проекти. 
 
 
Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на определени планове 
и програми върху околната среда 
Съществуващо законодателство 
Предприети са законодателни стъпки по въвеждане на Директивата в 
българското законодателство. Общата рамка е транспонирана в раздел 
“Екологична оценка на планове и програми” - Глава VІ от новия Закон за 
опазване на околната среда (ЗООС – ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г.). Предвижда се 
разделът да влезе в сила от 01.07.2004 година, като дотогава ще действа 
преходната наредба за ОВОС на национални, регионални и областни планове 
и програми, устройствени планове и техните изменения.(ДВ бр.24/2003) 
Хармонизиране на законодателството 
В срок до 01.07.2004 г. ще бъде приета Наредба за условията, редът и 
методите за извършване на екологична оценка, която ще траспонира напълно 
изискванията на Директива 2001/42/ЕС.  
Институционална рамка за прилагане  
Компетентните органи за издаване на становище по екологична оценка на 
планове и програми са Министърът на околната среда и водите или директорът 
на съответната РИОСВ. 
 
 
Директива 90/313/ЕЕС за достъпа до информация за околната среда 
 
Изискванията на Директивата са напълно транспонирани в националното 
законодателство с приемането на новия Закон за опазване на околната среда, 
Глава II (виж Приложение 2). С приемането на този Закон бе постигнато пълно 
въвеждане на изискванията на Директивата в българското законодателство, 
като с оглед подчертаване на значимостта на достъпа до информация до 
околната среда, всички разпоредби са разписани в Глава ІІ. 
 
Като първа стъпка по прилагането на Директивата бяха подготвени и издадени 
две заповеди, създаващи вътрешните и междуведомствени правила за процеса 
на събиране и предоставяне на достъп до екологичната информация. 



Заповедите въвеждат детайлната процедура за поддържането на каталога на 
източниците на информация, задължените лица, сроковете и докладването по 
процедурата, както и подробния въпросник за предоставяне на информацията 
за целите на каталога, публикуването й на web-страниците на компетентните 
органи, публикуването съгласно ЗООС и ЗДОИ на всички регистри и на 
каталога на източниците на екологична информация. 
 
В рамките на проект от договора за двустранно сътрудничество, финансиран от 
Австрийското Министерство на Външните работи, бе разработен и утвърден 
Национален каталог на източниците на информация за околната среда. Той 
представя база мета-данни, определени като “Информация за информацията 
за околната среда в Република България”. Тази база данни дава отговори на 
следните въпроси: къде и каква информация за околната среда се съхранява, в 
какъв формат и какъв е достъпа до нея. Каталогът е разработен в съответствие 
с изискванията на Европейската Агенция по Околна среда, на която България е 
пълноправен член от 1 август 2001 г. и е важна крачка по отношение 
практическото прилагане ан не само на Директива 90/313/EEC, но и на 
Конвенцията от Орхус. 
 
В рамките на проект по двустранното българо-норвежкото двустранно 
сътрудничество през 2002 г. са създадени 6 информационни центъра в РИОСВ 
за обществеността. 
 
На регионално ниво се изготвят три пилотни доклада в рамките на РИОСВ, 
предназначени да запознаят обществеността в съответните региони със 
състоянието на околната среда в детайли. Тази необходимост се обуславя от 
факта, че годишният доклад на МОСВ относно състоянието на околната среда 
е обобщеният документ на национално ниво за запознаване на обществеността 
с тези въпроси. През 2003 г. всички РИОСВ ще изготвят такива доклади. 
 
Във връзка с всички тези  проекти и изпълнението на разпоредбите на новите 
ЗООС и ЗДОИ, нарастна необходимостта от укрепване на административния 
капацитет. В тази връзка в Националния план за изграждане и укрепване на 
административния капацитет за прилагане на европейското екологично 
законодателство и Плана за действие за постигане на пълно практическо 
прилагане на нормативните актове на ЕС (виж Приложение 1) се предвижда 
назначаването на нови 15 експерти в информационните центрове на РИОСВ,  
4-ма експерти в ИАОС и 2-ма - в МОСВ, чието назначаване стартира от 1 
януари 2003 г. 
 
 
Директива 91/692/ЕЕС за стандартизиране и рационализиране на 
докладите по изпълнението на някои директиви в областта на околната 
среда 
 
България осъзнава, че всички изисквания за докладване трябва да се 
изпълняват от момента на присъединяването й към ЕС. България потвърждава, 
че от 1 януари 2007 г. ще приложи напълно изискванията на acquis. За 
съответния период до присъединяването България предвижда възможността 
да предоставя информацията доброволно. България потвърждава, че от датата 
на присъединяването си към ЕС ще изпълнява всички задължения по 
докладването. 



 
През 2001 г. институционалните отговорности за изпълнение задълженията по 
докладването на България за околната среда на Европейско ниво бяха 
изяснени в рамките на проект от Регионалната програма за сближаване в 
областта на околната среда (Regional Environmental Approximation Programme 
(REAP) Project - “Стандартизиране и рационализиране процеса на докладване в 
България в съответствие с изискванията на Директива 91/692/EEC”. 
 
Следвайки резултатите от проекта и направените препоръки, България реши да 
предприеме следващата стъпка в посока напълно функционираща система за 
докладване в рамките на проекта за двустранно сътрудничество, подпомаган от 
Австрийското Министерство на Външните работи. Предприе се подробен 
анализ на настоящите европейски задължения по докладването, съдържащи се 
в 12те  въпросника, базирани на Директивата по докладването 91/692/EEC 
(Директива за Стандартизиране на Докладването - ДСД) за въздуха, водите и 
отпадъците, както и за друго законодателство, непокрито от ДСД (включително 
в сектори опазване от промишленото замърсяване, управление на риска, 
химикали и шум). За всяко от задълженията по докладването ще се направи 
анализ и оценка на изискваната информация и нуждите относно мониторинга, 
управлението на данните и организационните разпоредби. Специално 
внимание България ще обърне на Решенията, свързани с Директива 96/61/ЕС, 
а именно Решение на Комисията 1999/391/ЕС относно въпросниците по 
Директива 96/61/ЕС и Решение 2000/479/ЕС относно прилагането на 
Европейски регистър на замърсяващите емисии. Създаването на Национален 
регистър на замърсяващите емисии е предвидено в ЗООС (чл.130)  и предстои 
да бъде разработен и поддържан от Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС). 
 
Очаква се проектът да завърши до юни 2003 г., а резултатите от него ще бъдат 
издадени на CD-Rom.  
 
Наличните данни, форматирани за нуждите на Европейските задължения по 
докладването, ще бъдат въведени в европейската система ReportNet. 
Пилотната версия на тази система бе представена през януари 2002 г. от 
Европейската Агенция по Околна среда на http://rn2.eionet.eu.int. 
 
Детайлният преглед на европейските задължения по докладването, направен 
по проекта, бе използван от експертната група на Европейската комисия за 
описание задълженията по докладването и започване процес на ревизия на 
ДСД. България е представена в тази експертна група и по тази причина следи 
от близо развитието на процеса на ревизия на докладването. 
 
 
Решение 93/389/ЕЕС, изм. от Решение 1999/296/ЕС за мониторинг и 
докладване на емисии от CO2  и други парникови газове  
 
На 17 юли 2002 г. Република България ратифицира Протокола от Киото към 
Конвенцията на ООН за изменение на климата. 
 
През юни 2002 г. България представи Третото си Национално съобщение. В 
него са направени предвиждания за емисиите от парникови газове и са 
определени различни сценарии, които се базират изключително на прогнозите 

http://rn2.eionet.eu.int/


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.  
 
От 1 януари 2003 г. стартира проект за актуализация на Националния План за 
Действие по изменение на климата, подпомогнат от Холандското правителство 
по програма PSO. 
 
Във връзка с прилагането на “гъвкавите” механизми по Протокола от Киото, 
през юли 2000 г. МОСВ съвместно с Държавната агенция по енергийна 
ефективност (сега Агенция по енергийна ефективност) създаде работно звено 
по механизма “съвместно изпълнение”, което работи две години в АЕЕ, а от 
юли 2002 г. звеното работи към МОСВ. До момента България е подписала 
Меморандуми за разбирателство с Холандия и Австрия. 
 
Информацията относно инвентаризацията на CO2 и парниковите газови е 
публикувана през юни 2001 г. от Изпълнителната агенция по околна среда на 
Националния сървър за комуникация с Европейската агенция по околната 
среда CIRCA (www.nfp-bg.eionet.eu.int) заедно с другата информация, която 
България докладва на Европейската агенция по околна среда. Тази 
информация е на разположение на ЕАОС и може да бъде предоставена на 
Европейската комисия при поискване.  
 
Понастоящем се извършва инвентаризация на парникови газове (greenhouse 
gas inventory) за 2000 и 2001 г. Очаква се инвентаризацията да приключи до 
юни 2003 г. 
 
Третото национално съобщение, изпратено от България е достъпно на следния 
интернет адрес: www.unfccc.int. 
 
От 2003 г. се предвиждат мерки ца административно укрепване във връзка с 
прилагането на изискванията на Конвенцията и Решение 93/389/ЕЕС, в т.ч. и 
назначаването на нови служители в ИАОС. 
 
 
КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА 
 
Директива 98/70/ЕС относно качеството на бензините и дизеловите горива 
Директива 1999/32/ЕС за намаляване съдържанието на сяра в някои течни 
горива 
 
Р България представя прилагаща програма по Директива 1999/32/ЕС 
(Приложение 4). В прилагащата програма са представени финансова оценка  и 
източници на финансиране, времевите графици, сроковете за изпълнение на 
мерките и тяхната обосновка, мерките, предприети от Р България за обучение 
на операторите на промишлени инсталации. Представени са данни за 
количеството произвеждано, изнасяно и внасяно гориво; цени на съответните 

http://www.unfccc.int/


горива; спецификация и качество на продуктите; структура на пазара на 
горивата и по-специално на котелните горива; необходимите инвестиции за 
преструктуриране и оборудване на рафинериите. 
На основата на направените допълнителни проучвания и получена 
информация, представени в прилагащата програма, Р България ревизира 
своята първоначална позиция по транспониране и прилагане на изискванията 
на Директива 99/32/ЕС (изложена в Позиция за преговори по присъединяване 
на Република България към ЕС по Глава 22 Околна среда, CONF-BG 13/01). 
Р България намалява от осем на пет години искания преходен период за 
употреба на течни тежки (котелни) горива с максимално съдържание на сяра от 
1 % (маса). В този смисъл пълно съответствие с изискванията на Директива 
1999/32/ЕС (в т.ч. с разпоредбите на чл.3, ал.1) ще бъде постигнато към 
31.12.2011 г.  
Както е заявено в общата преговорна позиция, изискванията за съдържание на 
сяра в газьола (в т.ч. промишлени и комунални цели) и корабни дестилатни 
горива (чл. 4, ал. 1 на Директивата) ще бъдат прилагани както следва: 
- от 31.12.2006 г. - не повече от 0,20 масови процента; 
- от 31.12.2009 г. - не повече от 0,1 % масови процента. 
В допълнение, Р България потвърждава постигането на съответствие и 
цялостното прилагане на Директива 98/70/ЕС за качеството на моторните 
горива преди датата на присъединяване (01.01.2007 г.). Необходимите за целта 
технически мерки (инвестиции), сроковете за тяхното прилагане, необходимите 
разходи и източници на фонансиране са посочени в прилагащата програма по 
Директива 1999/32/ЕС. 
Р България ще представи окончателна позиция относно предложенията на ЕК 
за изменение на Директива 98/70/ЕС и Директива 99/32/ЕС, съответно COM 
(2001) 241 final, 2001/0107 (COD), и COM (2002) 595 final, 2002/0259 (COD), след 
тяхното финализиране.  
Изпълнението на техническите мерки и инвестиции за постигане на 
съответствие с изискванията на сега действащите Директива 98/70/ЕС и 
Директива 99/32/ЕС ще създадат необходимите условия за навременното (без 
преходни периоди) прилагане на предложените бъдещи изменения на двете 
директиви, в рамките на предложените за договаряне преходните периоди (в 
съответствие с гореспоменатата ревизирана преговорна позиция, т.5 от 
приложената Прилагаща програма за Директива 99/32/ЕС). 
 
Относно прилагането на измененията на Директива 99/32/ЕС, очаква се то да 
се осъществи без съществени допълнителни разходи за операторите в 
сравнение с предварително заплануваните. 
Липсата на достатъчен капацитет и производството на ограничени количества 
корабно гориво може да причини допълнително претоварване на рафинерията 
или осигуряването на заместващ внос. 
Що се отнася до прилагането на измененията на Директива 98/70/ЕС, 
допълнителни инвестиции от около 54 млн. евро ще са необходими от страна 
на Лукойл Нефтохим Бургас в периода 2006- 2008. Разпределени според вида 
на горивата, инвестициите в допълнителни съоръжения и инсталации в 



рафинерията имат за цел намаляване съдържанието на сяра до 10 и ще 
включват: 
- за дизелово гориво 35 млн. евро за нови реактори (с катализатори с висока 

ефективност) и допълнителна деароматизационна секция; 
- за бензини- 18-19 млн. евро за съоръжения за допълнителна каталитична 

обработка в инсталациите за каталитичен крекинг и в инсталацията за 
парафинова изомерация.  

  
Независимо от това, след влизане в сила на измененията на Директива 
98/70/ЕС и Директива 1999/32/ЕС, Р България ще приеме необходимите 
нормативни изменения за осигуряване на технически, пазарни и други условия 
за прилагане на новите изисквания.  
 
 
Решение 2002/159/ЕС, определящо общ формат за докладване на 
обобщените национални данни за качеството на горивата 

Хармонизиране на законодателство 
Хармонизирането на националното законодателство с Решение 2002/159/ЕС 
ще се осигури с приемането (преди 30.06.2003 г.) от Министерски съвет на 
новата Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 
условията, реда и начина за техния контрол, транспонираща изцяло 
Директива 98/70/ЕС за качеството на моторните горива. Изискванията, които 
ще се регламентират с новата наредба, включват съответните задължения за 
изпитване качеството на горивата, съхранение, обработка и докладване на 
резултатите от изпитванията в съответствие с Решението и действащите 
европейски стандарти (CEN).  
 
Институционална рамка за прилагане 
Национален компетентен орган по хармонизацията на Решение 2002/159/ЕС е 
МОСВ. Компетентен орган за изпитване, обработка, съхранение и докладване 
на обобщените национални данни за качеството на течните горива съгласно 
Решението е ДАМТН. Извършените и предвидени мерки за разширяване и 
укрепване на административния капацитет на двете институции във връзка с 
цялостното прилагане на директивите за качество на горивата, включват и 
необходимите мерки за прилагане на Решението след датата на 
присъединяване. За повече подробности виж прилагащата програма за 
Директива 1999/32/ЕС (Приложение 4). 
 
 
Рамковата директива 96/62/ЕС за оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух и дъщерни директиви 
Директива 99/30/ЕС относно нормите на сериен диоксид, азотни оксиди, 
прахови частици и олово в атмосферния въздух 
 
Райони и агломерации, за които е необходимо разработване на 
програми за управление на КАВ по смисъла на чл.8 директива 96/62/ЕС 
 



Предварителната оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) върху 
територията на страната по отношение на нивата на олово, серен диоксид и 
азотен диоксид бе извършена през 2001 г. 
 
По отношение нивата на ФПЧ (PM10), както вече е упоменато в предходната 
информация, тя ще приключи към 30.12.2003 г. Въпреки това, вече са 
установени редица райони за оценка и управление, в които е налице 
превишаване на нормите за прахови частици съгласно Първата дъщерна 
директива 1999/30/ЕС. 
 
Разработването на пълния списък на районите за оценка и управление, за 
които по смисъла на чл. 8 от Рамковата директива за оценка и управление на 
КАВ се изисква изготвянето на  програми за намаляване на нивата на 
замърсителите, вече започна и се очаква да завърши преди 2004 г., както е 
посочено в Приложение 5.1. Разработването на програмите вече е започнало 
и се очаква да приключи преди 2005 г. 
 
Освен наименованието и териториалния обхват на съответните райони в 
таблицата са посочени замърсителите, които следва да са обект на програмите 
за управление на КАВ (в колона 6), начините за установяване на превишенията 
(колона 5) и вида превишение (колона 4), т.е. наличието на превишения и на 
допустимите отклонения [margins of tolerance] към тях. Направено е също и 
разграничение между замърсителите по чл.8 ал.1 и 2.  
 
В допълнение, в Приложение 5.2 е приложена карта на Р България, включваща 
всички райони за оценка и управление на територията на страната съгласно 
Наредба № 7 от 1999 г. за оценка на качеството на атмосферния въздух (ДВ, 
бр. №45/1999 г.) към Закона за чистота на атмосферния въздух, транспонираща 
Рамковата директива 96/62/ЕС в националното ни законодателство.  
 
Методите използвани за измерване са определени в анекс 5.3. Съответствието 
с приложимите референтни методи, установени със съответната дъщерна 
директива, са също определени. Що се отнася до Директива 99/30/ЕС 
единствено методът за измерване на ФПЧ 10 в автоматизираните 
мониторингови станции, не отговаря на изискванията. В този смисъл се очаква, 
че до 31.12.2005 необходимите паралелни измервания ще бъдат проведени, за 
да се потвърдят резултатите от мониторинга. До тази дата Националната 
мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух ще бъде 
приведена в съответствие с изискванията на Рамковата директива 96/62/ЕС и 
дъщерните директиви що се отнася до методите за измерване, броя на 
мониторинговите станции и осигуряване на качеството на измерванията и 
качеството на контрола. Необходимите за целта средства (приблизително 1 
млн. лева на година) ще бъдат осигурени от ПУДООС. Осигуряването на 
подходящото оборудване се предвижда да се осъществи поетапно (преди 
гореспоменатата дата) 
Създаването на система за пренос на данни в реално време в рамките на 
НСЕМ беше завършено през 2002.Осигуряването на оборудването е 
финансирано по линията на програма ФАР 98. От началото на 2003 
информацията и данните за емисионните нива на замърсителите от 
автоматичните мониторингови станции, се трансферират в реално време към 
съответната РИОСВ или към ИАОС. За да се осигури обезпечаването на 
навременна информация за населението относно превишаването на 



установените алармени прагове, беше одобрена специална Инструкция на 
МОСВ, според която до 30.06.2003 ИАОС и РИОСВ трябва да сключат 
споразумения с национална или регионална медия и с подходящи екологични 
или други организации (по предварително одобрен списък) за 
разпространяване на съответната информация. В допълнение ИАОС и/или 
РИОСВ са длъжни да осигурят в рамките на един час от регистриране на 
превишаване на установения алармен праг, специално известие в 
предварително определена форма, до медиите и организациите с, които имат 
постигнати споразумения. Последните трябва незабавно да информират 
обществеността за отчетените превишения (по- специално за нива, 
замърсители, обхват, чувствителни групи, необходимостта от специални мерки 
за безопасност и.т.н.) 
 
От друга страна до края на 2005г. съответната информация за нивото на 
емисиите на замърсители в реално време ще бъде на разположение на 
интернет страницата на ИАОС. По настоящем 5 монитора, разположени пред 
сградите на съответните общини, осигуряват информация за качеството на 
въздуха в реално време.          
 
 
 
 
 
Директива 2000/69/ЕС за нормите за бензен и въглероден оксид в 
атмосферния въздух 
Директива 2002/3/ЕС относно озона в атмосферния въздух 
За разлика от старата Директива 92/72/ЕС за тропосферния озон, двете 
директиви са  частично транспонирани в националното законодателство. 
Въпреки това, действащият ЗЧАВ осигурява нормативната основа за пълната 
хармонизация на законодателството с двете директиви. 
Хармонизация на законодателството 
Хармонизацията националното законодателство с директивите ще се извърши 
посредством приемането на следните наредби към ЗЧАВ: 

• Наредба за норми за нивата на бензен и въглероден оксид в 
атмосферния въздух; 

• Наредба за норми за нивата на озон в атмосферния въздух. 
Първата наредба ще бъде утвърдена от МОСВ и МЗ преди 31.12.2003г., а 
втората – преди 30.06.2004г. 
Институционална рамка за прилагане  
Национален компетентен орган за прилагане изискванията на Директивите е 
МОСВ. При това, ИАОС, съгласувано с Националния център по хигиена, 
медицинска екология и хранене към МЗ, отговаря за извършването на 
необходимата оценка на КАВ върху територията на страната, а общините - за 
разработването (със съдействието на РИОСВ и съгласувано с регионалните 
структури на МЗ) и прилагането на програмите за подобряване на КАВ, в 
районите където то е нарушено. В задълженията на РИОСВ и общините, 
отново посредством НСЕМ на МОСВ влиза и своевременното информиране на 
населението при превишаване на установените алармени прагове и 



привеждането в изпълнение на разработените за целта оперативни планове за 
действие.   
Необходимите мерки за институционално изграждане във връзка с прилагането 
на Рамковата директива 96/62/ЕС и дъщерните директиви към нея са заложени 
в Националния план за изграждане и укрепване на административния 
капацитет за прилагане на европейското екологично законодателство. 
Предвидено е поетапно назначаване преди 30.12.2004 г. на 15 нови експерта по 
КАВ в РИОСВ (по един за всяка), които да се занимават с разработването и 
координацията по прилагането на програмите за оценка и управление. Също 
така, се разширява щата на МОСВ и ИАОС, а с оглед окончателното 
установяване на ефективна система за QA/QC на измерванията за 
финансиране по Програма ФАР 2003 г. за целта е представен специален 
туининг проект (с продължителност две години). 
Основни стъпки по прилагането 
НСЕМ не разполага с оборудване за измерване на бензен, а наличното такова 
за измерване на въглероден оксид е недостатъчно. Наличните пунктове за 
мониторинг на нивата на тропосферния озон са достатъчни за нуждите на 
предварителната оценка.  
В тази връзка, в момента ИАОС извършва доставка (на стойност около 800 000 
лв.) на необходимите средства за измерване за извършване на предварителна 
оценка на нивата на бензен и въглероден оксид. Осигурено е допълнително 
финансиране чрез ПУДООС, вкл. за въвеждане на референтния метод за 
определяне на  озоновите прекурсори. За измерване нивата на тропосферния 
озон и въглеродния оксид вече се използват съответните референтни методи, 
както е видно от Анекс 5.3. 
Предварителната оценка ще завърши към 30.12.2004 г., след което ще се 
пристъпи към разработването на съответни програми за управление, т.е. 
намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 
КАВ. 
Междувременно към 30.06.2004 г. ИАОС ще приключи разработването на 
Национална програма за оценка на КАВ (зададена за финансиране по НФООС 
за 2001 г.). В нея ще бъдат определени допълнителни мерки за поддръжка и 
развитие на НСЕМ с оглед привеждането и в пълно съответствие с 
изискванията на отделните дъщерни директиви към 30.12.2005 г. Както е 
упоменато по-горе необходимите за целта средства ще бъдат осигурени чрез 
ПУДООС. 
 
 
Решение 2002/358/ЕС относно одобрение от страна на ЕО на Протокола от 
Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата и 
съвместно изпълнение на произтичащите задължения 
 
Р България на 17.07.2002 г. ратифицира Протокола от Киото със Закон за 
ратификация  (ДВ бр. 72 от 25.07.2002 г.). 
 
 
Протокол към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха с 
тежки метали на дълги разстояния, одобрен с Решение 2001/379/ЕС 



Хармонизиране на законодателство 
Протоколът за трансграничното замърсяване на въздуха с тежки метали е 
подписан от Р България на Третата министерска конференция “Околна среда 
за Европа”, състояла се през 1998г. в град Орхус, Дания. Основните мерки и 
дейности, осигуряващи неговото изпълнение са вече предприети.. Останалите 
ще бъдат извършени преди датата на присъединяване. 
Очакваният срок за ратификация на Протокола от Парламента на страната е 
първото тримесечие 2004г. 
Институционална рамка за прилагане 

Национален компетентен орган по прилагане и налагане на изискванията на 
Протокола е МОСВ. Компетентни органи за прилагане на отделни негови 
изисквания са МИ, МЕЕР и НСИ. Наличният административен капацитет е 
достатъчен за прилагане на изискванията. 
 
 
Директива 97/68/ЕС относно мерките за ограничаване замърсяването на 
атмосферния въздух от двигатели, инсталирани в извън-пътни машини 
 
Хармонизиране на законодателството 
 
Директива 97/68/ЕС ще бъде транспонирана в българското законодателство 
чрез наредба на министъра на земеделието и горите за условията и реда за 
одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника, 
която ще бъде приета на основание на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 
22/11.03.2003 г.), който създава правно основание за приемането на посочената 
наредба.. Наредбата ще бъда приета в 6-месечен срок от влизането в сила на 
ЗИД на ЗРКЗГТ, т.е. до 14.09.2003 г. 
 
Институционална рамка за прилагане 
 
Прилагането на изискванията на Директива 97/68/ЕС относно извършването на 
одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извън-пътни машини, 
издаване на сертификати за одобрение на тип и контролът за съответствие на 
двигателите с одобрения тип ще се извършва от органи в структурата на 
Министерство на земеделието и горите (Контролно-техническата инспекция и 
центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части). 
 
В тази връзка ,в Националния план за изграждане и укрепване на 
административния капацитет за прилагане на европейското екологично 
законодателство са заложени различни мерки, които да осигурят ефективното и 
своевременно прилагането изискванията на Директивата, включващи: 
• Назначаване на служители в отдел “Сертификати за двигатели с вътрешно 

горене за извън-пътни машини” към МЗГ; 
• Назначаване на служители в отдел “Мониторинг, контрол и база данни” към 

МЗГ; 
• Разработване и изпълнение на подходящи програми за обучение. 
 
 



Директива 1999/94/ЕС относно предоставяне на информация на 
потребителите за емисиите  на отделяния въглероден двуокис и разхода 
на гориво на новите пътнически автомобили 
Хармонизация на законодателството  
Транспонирането на Директива 1999/94/ЕС е свързано с транспонирането на 
Директиви 70/156/ЕЕС и 80/1268/ЕЕС. Последните две ще бъдат 
транспонирани чрез приемането на съответните български наредби за 
одобряване на типа на МПС (категория М1-леки коли) и за техническите 
изисквания към МПС (категория М1-леки коли) относно емисиите на СО2 и 
разхода на гориво. Директива 1999/94/ЕС ще бъде транспонирана чрез 
приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически 
автомобили относно икономията на гориво и емисиите на въглероден 
двуокис. Наредбата ще бъда издадена на основание Закона за защита на 
потребителите и правилата за търговия до 31.12.2003 год. и ще влезе в сила 9 
месеца след публикуването й в Държавен вестник.  
Институционална рамка за прилагане  
Компетентният орган за прилагане изискванията на бъдещата наредба 
(респективно, на Директивата) е Комисията по търговия и за защита на 
потребителите към Министъра на икономиката. Наличният капацитет е 
достатъчен за осигуряване на прилагането и налагането на съответните 
изисквания. 
 
 
Директива 94/63/ЕС за емисиите от летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини  
 
България представя прилагаща програма по Директива 94/63/ЕС (Приложение 
6), която съдържа  подробна информация за броя, характера, 
местонахождението и настоящото ниво на съответствие на съществуващите 
инсталации, попадащи в обхвата на Директивата (вкл. подвижните контейнери), 
оценка на разходите, източници на финансиране, времева рамка и конкретни 
стъпки за реално прилагане (инвестиции) изискванията на Директивата. 
 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
Рамкова директива 75/442/ЕЕС за отпадъците    
 
В рамките на проект, финансиран по линия на Фламандската програма за 
сътрудничество за централна и източна Европа за 2001 г. - “Изработване и 
прилагане на Национален план за управление на отпадъците” - приключва 
актуализирането на  Националната програма за управление на отпадъците за 
периода от 2003 до 2007 г. Обхватът и съдържанието на Програмата ще бъдат 
съобразени изцяло с изискванията на Член 7 на Директива 75/442/ЕЕС. 
Актуализираната Национална програма ще включва: 
 
1. Отчет на изпълнението на действащата към момента Национална програма; 



2. Описание на съществуващо състояние и практики по управление на 
отпадъците – вид, количество и произход на отпадъците, както и начините 
за тяхното третиране; 

3. Определяне на отговорностите на институциите и местните власти в 
процеса на управление на отпадъците, както и ролята на частния и 
обществен сектор;  

4. Описание на законодателната рамка и политика на ниво Европейски съюз и 
на национално ниво – в тази глава ще бъде описано рамковото 
законодателство, изискванията към съоръженията и инсталациите за 
обезвреждане на отпадъци и изискванията съм специфичните отпадъчни 
потоци; 

5. Основните принципи и цели на Програмата. Националната програма ще 
бъде основана на всички ключови принципи за управление на отпадъците. 
Целите на Програмата са определени на база на анализ на основните 
проблеми в съществуващата система за управление на отпадъците и са в 
съответствие с изискванията на ЕС и на националната политика. Те са: 

- предотвратяване на образуването на отпадъците; 
- увеличаване на процента на повторното използване и рециклиране на 

отпадъците; 
- подобряване на организацията на събиране, съхранение и 

транспортиране; 
- екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 
- правно регулиране на дейностите с отпадъците; 
- подобряване на системата за събиране на информация, мониторинг и 

контрол; 
- финансиране и възстановяване на разходите за дейностите с 

отпадъците; 
6. План за действие, съдържащ мерки, срок за изпълнение, отговорни 

институции,  необходими средства и предлагани източници за финансиране. 
7. Инвестиционна програма, която ще съдържа критерии за избор на обекти, 

възможности за финансиране и инвестиционни проекти.  
 
Очаква се програмата да бъде приета през втората половина на 2003 г. след 
приемането на Закона за управление на отпадъците. Актуализираната 
Национална програма за управление на отпадъците ще бъде представена на 
Европейската комисия след приемането й от Министерски съвет.  
 
Общините в България са задължени (чрез действащото законодателство, както 
и от Законопроекта за управление на отпадъците) да приемат общински 
програми за управление на отпадъците. Към настоящия момент около 95% от 
общините са изработили и утвърдили такива програми. Общинските програми 
трябва да са съобразени с изискванията на националното законодателство по 
управление на отпадъците и Националната програма. В действащия закон, 
както и в Законопроекта за управление на отпадъците, са поставени основните 
изисквания относно съдържанието на общинските програми. След 
актуализацията на Националната програма и приемането на новия Закон за 
управление на отпадъците общинските програми също следва да бъдат 
актуализирани.  
 
Съобразно законодателството по управление на отпадъците преди да се 
приемат от общинския съвет общинските програми се представят пред 
Регионалните инспекции по околна среда и води за одобрение. РИОСВ могат 



да ги върнат с предписания с цел да се осигури пълно съответствие с 
нормативните изисквания. 
 
Националната програма за управление на отпадъците отговаря на 
изискванията, поставени в чл. 7 от Рамковата Директива. По-долу е 
представена кратка оценка точка по точка за това как Националната програма 
за управление отпадъците съответства на всеки абзац от Чл. 7 от Рамковата 
Директива: 

• анализ на състоянието и прогноза за вида, свойствата и количествата на 
отпадъците, образувани и подлежащи на третиране – направено е 
описание на източниците на информация за вида, свойствата и 
количествата на отпадъците, посочени са недостатъците в събирането и 
обработването на информацията и са отправени препоръки за 
отстраняването им. Анализирани са тенденциите за нарастване или 
намаляване на количествата на отделните видове отпадъци; 

• общи технически изисквания – задължения и отговорности на 
причинителите и притежателите на отпадъци (промишленост, 
домакинства, обществен и частен сектор); 

• специални мерки, предвидени за особени отпадъци – в Националната 
програма е направен преглед на състоянието на управлението на 
специфични отпадъчни потоци като: батерии и акумулатори, опаковки, 
ПХБ/ПХТ, отработени масла, излезли от употреба МПС, отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване, минни отпадъци, утайки от 
ГПСОВ, болнични отпадъци, пепели от горивни процеси, селскостопански 
отпадъци. Предначертани са основните насоки на политиката, която ще 
следва страната при управлението на различните отпадъчни потоци и е 
изработен план за действие; 

• подходящи съоръжения и инсталации -  направена е оценка на 
съществуващото състояние на дейностите по събиране, третиране, 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, като са изтъкнати 
съществуващите проблеми и тенденции. Направен е анализ на 
съществуващото състояние на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци в страната и свързаните с това проблеми и тенденции. 
Набелязани и приоритизирани са целите за подобряване на състоянието 
и отстраняване на проблемите; 

• лицата, упълномощени да управляват отпадъците – описани са 
отговорностите на местните власти и институциите, очертани са 
съществуващите проблеми и тенденции и са отправени препоръки; 

• оценка на разходите за обезвреждане и оползотворяване – посочени са 
източниците на финансиране на набелязаните цели. В плана за действие 
са посочени необходимите финансови средства за мерките, предвидени 
в програмата; 

• подходящи мерки за насърчаване и рационализиране на събирането, 
сортирането и третирането на отпадъците – анализирано е моментното 
състояние на дейностите с отпадъци и са отправени препоръки за 
рационализирането им. В плана за действие са посочени етапите, 
сроковете, отговорните лица и необходимите финансови средства за 
мерките, предвидени в програмата. 

 
 



Решение 2001/573/ЕС, изменящо Решение 2000/532/ЕС относно списъците 
на отпадъците 
Съществуващо законодателство 
Изискванията на Решение 2000/532/ЕС са въведени в българското 
законодателство чрез:  

• Заповед РД-323 на Министъра на околната среда и водите и на 
Министъра на здравеопазването за класификация на отпадъците (ДВ. 
бр.120/1998 г.); 

Европейският списък на опасните отпадъци  е приет като национална 
класификация на отпадъци, като е регламентирана и процедурата за 
класифициране на даден отпадък като опасен. 
Хармонизиране на законодателството 
Измененията в Списъка на отпадъците ще бъдат въведени в българското 
законодателство чрез приемането на Наредба за определяне на класификация 
на отпадъците на министъра на околната среда и водите и министъра на 
здравеопазването, която следва да бъде приета в срок до една година от 
приемането на новия Закон за управление на отпадъците, приет на първо 
четене от Народното събрание на 17.01.2003 година. 
 
 
Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки 
 
В рамките на приключилия Проект за побратимяване, финансиран по Програма 
ФАР за 1999 г., проведен съвместно с Министерство за околна среда, опазване 
на природата и ядрена безопасност на Германия, бе изготвен проект на 
Наредба за условията и реда за намаляване, оползотворяване и рециклиране 
на отпадъците от опаковки. Проектът включва следните най-важни разпоредби: 
 
1. Производителите и вносителите са задължени да оползотворяват и 

рециклират отпадъците, образувани в резултат от употребата на 
продуктите, пуснати от тях на пазара, в съответствие с целите, въведени с 
Наредбата; 

2. Производителите и вносителите имат две възможности– да изпълняват 
целите индивидуално или да сключват договор с организация по 
оползотворяване. Ако ще постигат целите индивидуално, те ще трябва да 
прибират обратно собствените си отпадъци от опаковки на мястото на 
продажбата или на друго подходящо място. 

3. МОСВ трябва да лиценцира организация по оползотворяване. Броят на тези 
организации не е ограничен от нормативната уредба. 

4. Организациите по оползотворяване трябва да предлагат на общините 
договори за организиране на системи за разделно събиране   

5. Съответната община може да приеме или отхвърли предложението: 
• ако общината приеме договора, тя ще бъде отговорна за организирането 

на разделно събиране, докато организацията по оползотворяването 
отговаря за постигането на целите от името на своите членове; 

• ако общината отхвърли договора, то тя ще бъде отговорна за 
определянето на местата за разполагане на елементите на системата за 
разделно събиране, избрана от организацията по оползотворяване. 
Организацията по оползотворяване ще отговаря за организирането на 



системата на територията на съответната община и за постигането на 
целите. 

6. Производителите на опаковъчни материали, производителите на опаковки, 
производителите и вносителите на продукти, от които се образуват 
отпадъци от опаковки, следва да гарантират, че съдържанието на тежки 
метали отговоря на нивата, определи в Директива 94/62/ЕС; 

7. Маркирането на опаковките е задължително по смисъла на Приложение 1 от 
Директивата; 

8. МОСВ представя отчет на ЕК за изпълнение на изискванията на 
Директивата въз основа на отчети от: 
• Националния статистически институт относно опаковките, пуснати на 

пазара; 
• Заводите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки; 
• Агенция “Митници” относно количествата внесените опаковки и отпадъци 

от опаковки. 
 
Проектът на Наредбата ще бъде внесен в Министерски съвет след приемане на 
Закона за управление на отпадъците, тъй като Законът създава правна основа 
за въвеждането на най-важните разпоредби от Наредбата.  
 
Времето, необходимо за организирането и изпълнението на техническите 
мерки в програмата и гарантирането на разходите за прилагането, 
потвърждава необходимостта от поискания преходен период за постигане на 
количествените цели по Член 6(1) от Директивата. 
 
Основните причини, подкрепящи поискания преходен период са следните: 
 

• Ниското ниво на консумация на отпадъци от опаковки в страната и 
свързаните с това трудности за постигане на високите нива за събиране 
на различните опаковъчни материали и високата единична цена на 
събирането на отпадъците; 

• Времето, необходимо на производителите и вносителите на опаковани 
стоки за създаването на Организация(и) за оползотворяване; 

• Необходимият период от няколко години за Организацията(ите) за 
оползотворяване да включат представителен дял от опаковките, пуснати 
на българския пазар и за осигуряване на необходимите ресурси за 
организацията и прилагането на система за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки; 

• Времето, необходимо за изграждане на изцяло нова инфраструктура за 
събиране и сортиране на отпадъци от опаковки, произлизащи от потока 
на твърдите битови отпадъци, с цел покриването на значителна част от 
населението; 

• Значителните допълнителни разходи за събиране и сортиране на 
отпадъците; 

• Определените количествени цели за оползотворяване по Член 6(1) 
следва да бъдат постигнати изцяло чрез рециклиране на отпадъците от 
опаковки поради липсата на подходящи инсталации и методи за периода, 
за който програмата е разработена; 

• Липсата на опит по прилагането на системи за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки от домакинствата; 



• Липсата на обществен интерес за участие в системи за разделно 
събиране, в случай на доставяне на рециклируемите материали без 
съответно заплащане. 

 
Поисканият преходен период за постигане на целите за оползотворяване и 
рециклиране е формулиран по следния начин: 
 

• Две години преходен период (до 31.12.2008 г.) за постигане на 
минималните цели за рециклиране на 15% от теглото на пластмасовите 
отпадъци от опаковки в съответствие с член 6(1)(b) от Директива 
94/62/ЕС; 

• Четири години преходен период (до 31.12.2010 г.) за постигане на 
общите цели за оползотворяване на 50% от теглото на общото 
количество отпадъци от опаковки в съответствие с член 6(1)(а) от 
Директива 94/62/ЕС; 

 
 
 
Директива 86/278/ЕЕС за опазване на околната среда и по-специално на 
почвите, при използване на утайките  в селското стопанство 
 
В рамките на проект, финансиран по Regional Environmental Approximation 
Programme (REAP) Project, финансиран от Европейския съюз, бе изготвен 
проект на Национален план за управление на утайки от ГПСОВ. 
Краткосрочните и дългосрочните цели, заложени в него са както следва: 
 
• Краткосрочни 

- Разработване на план за управление на утайки от ГПСОВ като част от 
Националната програма за управление на отпадъците, съгласно 
изискванията на Директива 75/442/EЕC; 

- Оценка на капиталните разходи за депониране на утайките от ГПСОВ и 
определяне на финансови механизми и източници; 

- Подобряване на познанията на компетентните органи относно 
практиката по депониране на утайките от ГПСОВ и свързаните с това 
разрешения и инспекции. 

• Дългосрочни 
- Оползотворяване на утайки от ГПСОВ с минимален отрицателен ефект 

върху човешкото здраве и околната среда; 
- Създаване на подходяща инфраструктура от съоръжения за третиране 

и възможности за оползотворяване на утайките; 
- Допринасяне за пълно съответствие с Директива 75/442/EЕC. 

 
Планът е изграден на областен принцип за всяка от 28-те административни 
области в България: 
• Всяка ПСОВ в експлоатация, обслужваща не по-малко от общо 10 000 ЕЖ, 

да бъде снабдена със утайково стопанство със съоръжения за механично 
обезводняване. Обезводнените утайки от тези станции да бъдат 
транспортирани директно на регионалното депо; 

• За всяка област се определя централна станция за третиране на утайки 
(ЦСТУ). В рамките на областта, ПСОВ, обслужваща населено място с най-



голям общ брой ЕЖ, се приема за ЦСТУ. ЦСТУ може да приема течни 
утайки, транспортирани от по-малките ПСОВ в областта; 

• ПСОВ в експлоатация, обслужващи по-малко от общо 10 000 ЕЖ, да не се 
оборудват със съоръжение за механично обезводняване. Утайките ще се 
третират в ЦСТУ и оттам ще се депонират на депа за БО; 

• ПСОВ за изграждане и пускане в експлоатация са синхронизирани с 
определените срокове в НПП за ПСОВ; 

• След механично обезводняване като минимално предварително третиране, 
утайките се депонират на регионалното депо в рамките на областта. 
Операторите на депата се ръководят от принципите на добрата 
експлоатационна практика да минимизират рисковете, свързани с околната 
среда, при депонирането на утайките.  Разглеждано от практическа гледна 
точка, това включва ежедневното запръстяване на отпадъците. За всяко 
населено място е прието средно разстояние 20 km от ПСОВ, оборудвана 
със съоръжения за обезводняване до регионалното депо. 

 
Разгледани са четири сценария за третиране и депониране на утайки, като 
всеки от тях разширява предходния и предполага прогресивно по-интензивно 
предварително третиране на утайките. Разгледани са възможностите за 
оползотворяване на утайките в краткосрочен и дългосрочен план чрез 
прилагане на методи, различни от депонирането, като: употребата в 
земеделието и увеличаване на използването на утайки при рекултивацията на 
терени. Поради наличието на обширни обработваеми площи в България 
употребата на утайки в земеделието има голям потенциал за 
оползотворяването им. Поради законодателните ограничения този метод не 
може да има водещо значение, но въпреки това чрез него могат да се 
оползотворяват значителни количества утайки.  
 
Предвижда се по-широко приложение да намери употребата на утайки при 
рекултивацията на нарушени терени, тъй като в случай, че възстановените 
площи няма да бъдат използвани за земеделски нужди, за този метод не се 
изисква прилагането на толкова стриктни забрани и законодателни 
ограничения. В страната има много нарушени терени, които се нуждаят от 
рекултивиране, образувани главно в резултат на минната дейност. Оценката, 
направена в цитирания Национален план, е, че годишното количество на 
утайките, необходими за рекултивацията на нарушените терени (планирана да 
завърши след 20 години), е по-голяма от количеството на утайките, образувани 
в страната за година. 
 
Изготвен е цялостен икономически/финансов модел за оценка на разходите и 
за сравнение на поносимостта от въвеждане на стратегиите на третиране на 
утайките и възможностите за оползотворяване. Оценени са наличните 
мощности в ПСОВ за третиране на утайките. 
 
С цел подобряване на знанията на компетентните органи по практиките за 
оползотворяване на утайките от ГПСОВ бяха проведени два семинара, 
свързани с третиране и оползотворяване на утайки и издаване на разрешения. 
 
Основните мерки, предвидени в проекта на плана ще бъдат включени в 
актуализираната Национална програма за управление на отпадъците. 
Допълнителната информация относно прилагащите мерки и времевите рамки, 
по-специално за третирането, използването и обезвреждането на утайките от 



пречиствателни станции, ще бъде представена след приемането на 
актуализацията на Националната програма за управление на отпадъците. 
 
 

Регламент ЕЕС/259/93 за наблюдение и контрол на превоза на отпадъци в 
рамките на, за и от ЕС 
   
По отношение вноса на отпадъци за обезвреждане (disposal) България ще 
продължи безусловно и в съответствие с Чл. 7 (3) от Директива 75/442/EEC, Чл. 
4 (3)(a)(i) от Регламент EEC/259/93 и националното законодателство, да не 
допуска внос на отпадъци за обезвреждане на територията на страната .  
 
Подходът, които страната ще прилага по отношение на вноса на отпадъци за 
оползотворяване (recovery), ще бъде определен с приемането на новия Закон 
за управление на отпадъците. 
 
Проектът на Закон допуска внос на отпадъци за оползотворяване чрез 
рециклиране  в Република България, в случаите, когато в страната съществуват 
достатъчни и подходящи мощности, притежаващи съответните разрешения за 
дейности с отпадъци, при условие, че вносът е в съответствие с Националната 
програма за управление на отпадъците.  
 
Проектът на Закон забранява вноса на отпадъци в страната, предназначени за 
изгаряне, в т.ч. с оползотворяване на енергията 
 
Съгласно Националната програма за управление на отпадъците един от 
основните приоритети е наличните в страната съоръжения за преработване на 
отпадъците да се използват за третиране на отпадъците, образувани в 
страната. С оглед на това, в националното и местното законодателство са 
въведени редица задължения, като: 

• преработвателите да преработват не по-малко количество отпадъци с 
български произход от количеството, внесени отпадъци за текущата 
календарна година; 

• отпадъците да бъдат съхранявани и преработвани в срок не по-дълъг от 
6 месеца по начин, изключващ риск за човешкото здраве и околната 
среда. 

Към датата на присъединяване Националната програма и Закона за 
управление на отпадъците ще бъдат актуализирани и съобразени с 
изискванията на Регламента за внос на отпадъци, предназначени за 
оползотворяване. 
 
Компетентен орган по прилагане на Базелската конвенция и Наредбата, 
създаваща правно основание за прилагане изискванията на Регламента, е 
МОСВ. Не се предвижда определянето на регионални компетентни органи. 
Агенция “Митници” и граничните органи на ДАСМ контролират съответствието 
на товара със съпроводителните документи (сертификати и документ за 
превоза). 
 
В България за вноса, износа и транзита на отпадъците, изброени в Жълтия и 
Червения списък на Регламента, е въведена нотификационна процедура. За 
получаване на разрешение за въвеждане, изнасяне или транзит на отпадъци от 



Жълтия и Червения списък се представя и банкова гаранция или застраховка 
за възстановяване на разходите за отстраняване на евентуално замърсяване 
на околната среда по време на въвеждането, износа или транзитния превоз на 
отпадъци на територията на Република България. Вносът на отпадъци се 
разрешава само при наличие на договор с крайния преработвател. За износ на 
отпадъци се изисква писмено известие от компетентния орган на страната-
вносител, потвърждаващо наличието на договор с лицето, което ще третира 
отпадъците. 
 
Лицата, желаещи да получат разрешение за въвеждане, изнасяне или транзит 
на отпадъци, представят в МОСВ молба със свободен текст и документи, 
удостоверяващи че са изпълнени условията, при които се разрешава вноса 
износа или транзита на отпадъците.  
 
Разрешението за въвеждане, изнасяне или транзит на отпадъци се издава в 
срок до 60 календарни дни от деня на подаване на документите и след 
получаването на уведомителните известия от компетентните органи на други 
държави или от деня на представяне на допълнителната информация, когато 
такава е поискана.  
 
В срок, не по-дълъг от 3 работни дни след действителното въвеждане или 
транзит на отпадъците, заявителят представя в МОСВ копие от "Документ за 
превоза",  потвърждавайки, че въвеждането или транзитът на отпадъците е 
осъществено съгласно условията на разрешението. 
 
При изнасяне на отпадъци в срок, не по-дълъг от 3 работни дни след 
получаване на отпадъците от преработвателя, заявителят представя в МОСВ и 
на компетентния орган на държавата-вносител копие от "Документ за превоза", 
попълнен и подпечатан на определените места, удостоверявайки, че товарът е 
получен от преработвателя. 
 
В срок, не по-дълъг от 180 дни след действителното въвеждане или изнасяне 
на отпадъците, преработвателят представя в МОСВ копие от "Документ за 
превоза", удостоверявайки, че отпадъците са преработени. 
 
За издаване на разрешенията за внос на отпадъци МОСВ изисква становища 
от РИОСВ и общините. Те проверяват дали са изпълнени всички изисквания за 
внос на отпадъците. За техническото оформяне на крайния документ в МОСВ е 
определен един експерт. РИОСВ упражняват контрол за спазване на 
условията, поставени в разрешенията. АМ и ДАСМ контролират съответствието 
на товара със съпроводителните документи (сертификати и документ за 
превоза). 
 
По отношение на отчета на информация Р България изпълнява изискванията 
на Чл. 41 от Регламента. България е ратифицирала Базелската конвенция и 
ежегодно изпраща доклад до Секретариата в съответствие с изискванията на 
чл. 13 (3) от Конвенцията. 
  
 
Регламент ЕС/2557/2001, изменящ Приложение V на Регламент ЕЕС/259/93 
за наблюдение и контрол на превоза на отпадъци в рамките на, за и от ЕС 



Съществуващо законодателство 
Изискванията за трансграничен превоз на отпадъци са регламентирани в 
българското законодателство чрез: 

• Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда (ДВ, бр.86/1997 г., посл. изм. бр.28/2000 г.); 

• Наредба за случаите, за които се изисква разрешение за въвеждане, 
изнасяне и транзит на отпадъци и за условията и реда за неговото 
издаване (приета с ПМС № 166 от 2000 г., ДВ, бр.66/2000 г., изм. бр. 67/2000 
г.). С Наредбата са определени и случаите, в които се изисква учредяване на 
банкова гаранция или застраховка.  

• Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране. 

Институционална рамка за прилагане 

Министерството на околната среда и водите е определено като национален 
компетентен орган за издаване на разрешения и осъществяване на наблюдение 
при превоза на отпадъци.  
Изпълнителна агенция “Митници”, осъществяваща граничния контрол, 
подпомага Министерството на околната среда и водите при прилагането и 
изпълнението на изискванията за трансграничен превоз на отпадъци. За 
органите, заети с прилагане изискванията на Регламента се провежда 
съответното обучение в периода до присъединяването.  
 
 
Директива 96/59/EC за обезвреждането на полихлорирани бифенили и 
полихлорирани терфенили 
 
В периода 2001 – 2002 г., в рамките на проект за побратимяване по Програма 
ФАР за 1999 г. беше изготвен Проект на Наредбата за обезвреждане на 
полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили и проведено проучване 
на оборудването, потенциално съдържащо ПХБ/ПХТ. Проектът на Наредба ще 
бъде внесен за разглеждане  след приемане на Закона за управление на 
отпадъците, тъй като с него се създава правното основание за нейното 
приемане. С проектонаредбата се транспонират напълно изискванията на 
Директива 96/59/EC. Въвежда се задължение инвентаризацията на 
оборудването, потенциално съдържащо ПХБ, да се извърши от МОСВ. 
Притежателите на такова оборудване са задължени да представят информация 
за количествата полихлорирани бифенили. Предвижда се анализите за 
определяне на ПХБ/ПХТ в нефтопродукти, отработени масла и изолационни 
течности да се извършват по методите, определени с Решение 2001/68/EC, от 
акредитирани лаборатории. Определеното чрез инвентаризацията оборудване 
задължително се маркира съгласно изискванията на Чл. 4 (5). Обезвреждането 
на ПХБ/ПХТ или оборудване, съдържащо ПХБ/ПХТ, се извършва от лица, 
притежаващи разрешение, издадено от компетентните органи, като 
количествата, произхода, свойствата и съдържанието на ПХБ/ПХТ се 
регистрират и представят на компетентните органи. 
 
В рамките на проекта бяха изпратени въпросници до 150 предприятия от 
следните индустриални сектори: черна и цветна металургия, минно-добивната 
промишленост, електро-производство и електро-разпределение; предприятия, 



произвеждащи кондензатори, кабели, водни помпи, перални машини и др. 
електродомакински уреди. След обработване на попълнените въпросници, 
верифицирани на място в някои от предприятията, беше установено наличието 
на около 130 тона масла, съдържащи ПХБ/ПХТ. Предприятията, за които има 
най-голяма вероятност да притежават оборудване, съдържащо ПХБ/ПХТ, бяха 
включени в обхвата на проучването, така че е налице ясна картина за 
състоянието в цялата страна.  
 
Предстои верификация на резултатите от българо-германския проект за 
побратимяване и обхващане на останалите предприятия, като се очаква 
инвентаризацията да  приключи до края на 2004 година. 
 
Планът за деконтаминиране и обезвреждане на инвентаризираното оборудване 
ще включва и оборудването съгласно Чл. 11 (1), втора подточка от 
Директивата. Предвижда се планът да бъде изработен до края на 2005 година. 
 
 
Решение 2001/68/ЕС относно два референти метода за измерване на 
полихлорирани бифенили съгласно Чл. 10а на Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили 
 
Хармонизиране на законодателството 
Референтните методи, предвидени в Решение 2001/68/ЕС ще бъдат въведени в 
българското законодателство с приемането на Наредба за изискванията за 
обезвреждане на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили и 
полихлорирани терфенили, която ще бъде приета в срок до една година от 
приемането на новия Закон за управление на отпадъците. 
В Българския институт по стандартизация е в ход процедурата по приемане на 
референтните методи като български държавни стандарти, която се очаква да 
приключи преди представяне на проекта на Наредбата за разглеждане в 
Министерски съвет. 
 
 
Директива 75/439/EEC за обезвреждане на отработени масла  
 
За събиране и транспортиране на отработени масла са издадени разрешения 
на голям брой фирми (вериги бензиностанции и сервизи), чиято дейност 
обхваща цялата територия на страната. Събраните отпадъци се предават  за 
регенериране или обезвреждане на инсталации, притежаващи разрешение за 
тези дейности.  
 
Към настоящия момент негодните за регенериране масла се съхраняват при 
спазване на изискванията на Директивата. В близко бъдеще се предвижда 
негодните за регенериране масла да бъдат изгаряни с оползотворяване на 
енергията в циментовите заводи в страната. Един от тези заводи вече има 
положително решение по ОВОС, а редица други са подали заявления за 
решение по ОВОС. Предварителните оценки показват, че капацитетът на тези 
заводи е достатъчен за оползотворяване на всички отработени масла, 
образувани в страната, при спазване на йерархията, определена в Чл. 3 на 
Директивата. 



 
Очаква се стартирането на проект по линия на двустранното сътрудничество с 
Германия за създаване на  Национална система за контрол на отработени 
масла. Целта на проекта е да се оцени прилагането на законодателството по 
управление на отработените масла и да се набележат мерки за отстраняване 
на недостатъците. 
 
 
Директива 2000/53/ЕС за излезлите от употреба моторни превозни средства 
Решение 2002/151/ЕС относно минималните изисквания за удостоверение 
за разкомплектоване в съответствие с член 5 (3) на Директива 2000/53/ЕС 
за излезлите от употреба МПС 
 
Съществуващо законодателство 
Изискванията Директивата са въведени изцяло в българското законодателство 
чрез:  

• Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда (ДВ, бр. 86/1997 г., последно изменение ДВ, бр. 28/2000 
г.) 

• Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с 
отпадъци от моторни превозни средства (МПС), приета с ПМС № 257 
от 09.11.2001 г. (ДВ, бр. 98/2001 г.), влязла в сила, считано от 01.01.2002 
година 

• ПМС № 249 от 13.11.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, 
които се събират в системата на МОСВ и от общините за издаване на 
разрешения по ЗОВВООС (ДВ, бр. 137/1998 г.) 

Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от 
моторни превозни средства транспонира изцяло изискванията на Директива 
2000/53/ЕС. Чрез Наредбата се създава Национална система за третиране на 
излезлите от употреба МПС (ИУМПС), в която участват: собствениците на МПС, 
общините и стопански субекти. 
Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите е отговорна институция за 
прилагането на изискванията на Наредбата.   
Съгласно чл. 37 от ЗОВВООС, МОСВ и регионалните инспекции по околната 
среда и водите са компетентните органи по издаването на разрешения по чл. 
37 за извършване на дейностите, посочени в Наредбата. 
Кметовете на общините отговарят за дейностите по събирането и 
съхранението на излезли от употреба моторни превозни средства на 
площадките за временно съхраняване, като определят броя и местата за 
разполагане на площадките за временно съхраняване и техния брой на 
територията на съответната община, организират събирането, 
транспортирането и съхраняването на площадките за временно съхраняване 
сами или възлагат задълженията си на физически или юридически лица, 
регистрирани като търговци и притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. 
Финансовите средства, необходими за събирането, транспортирането и 
съхранението (включително и временното  съхранение на общинските 



площадки), оползотворяването и обезвреждането на ИУМПС, са осигурени със 
заплащането от вносителите и производителите на моторни превозни средства 
на продуктова такса за моторните превозни средства, пуснати на пазара.  
 
Държавната агенция по метрология и технически надзор, считано от 
01.07.2003 г., ще осъществява надзор на пазара във връзка със забраната за 
пускането на пазара на компонентите на МПС,  съдържащи олово, живак, т-
валентен хром и кадмий, с изключение на случаите, изрично посочени в 
Наредбата. 
Сектор “КАТ – Пътна полиция” към Министерство на вътрешните работи 
подпомагат кметовете на общините, като на всеки 3 месеца им предоставят 
информация относно излезлите от употреба автомобили. 
Прилагането на изискванията се възлага като задача на общините. Дейностите 
могат да се извършват от стопански субекти, притежаващи разрешение по чл. 37 
ЗОВВООС. На стопанските субекти е дадена възможност и да събират и 
разкомплектоват моторните превозни средства на техни площадки, отговарящи 
на условията на Наредбата, по региони. По този начин се цели по най-бърз 
начин да се решат проблемите по събирането и екологосъобразното 
обезвреждане на ИУМПС. Тези стопански субекти оползотворяват металните 
съставки на моторните превозни средства, но не са в състояние да осигурят 
изпълнението на изискванията на Член 7 на Директивата. 
С развитието на практиката по третиране на ИУМПС се предвижда създаване на 
комплексни специализирани центрове за обезвреждане на ИУМПС. Това може 
да стане чрез финансиране на проекти за изграждане на съоръжения за 
цялостно комплексно извършване на дейностите по обезвреждането на ИУМПС. 
 
На възможно най-ранен етап България започна проучване на изискванията на 
проектодирективата на ЕС за ИУМПС и практиката на държавите-членки за 
решаване на въпросите, свързани с ИУМПС. Тези проучвания бяха инициирани 
главно поради назряващия в страната проблем с отпадъците от МПС. Основно 
в рамките на два проекта беше проучена ситуацията в страната и беше 
подготвено транспонирането на изискванията на Директивата в националното 
законодателство: 
 

• “Проучване за третиране на излезлите от употреба МПС в България”, 
проведено през 1998-1999 г. от холандската фирма TEBODIN 
Consultants&Engineers. Проучването беше подкрепено от Холандското 
правителство в рамките на двустранното сътрудничество между 
Министерство на строителството, благоустройството и околната среда и 
Министерство на околната среда и водите на България; 

“Третиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства и 
отпадъци от електродомакинско и електронно оборудване” към Twinning Project, 
BG 98/IB-EN-01/02 по програма ФАР в партньорство с Германското 
Министерство за околна среда, опазване на природата и ядрена безопасност 
Необходимост от преходен период 
Във връзка с постигането на целите по Член 7 (2)(а) от Директивата е необходим 
петгодишен преходен период – до 31.12.2011 година. Основните причини за 
което са: 
• Оползотворяването на ИУМПС в страната е в началния си стадий; 



• Голям брой натрупани през годините ИУМПС, които не се преработени; 
• Липса на подходящи съоръжения, които могат да осигурят постигането на 

високите проценти на рециклиране и оползотворяване, заложени в 
Директивата; 

• Високата цена на необходимите съоръжения (шредери,  сепаратори и др.); 
• Големият брой на старите МПС  с части, които трудно биха намерили 

повторна употреба; 
• Липса на инсталации за изгаряне с оползотворяване на енергията; 
• Липса на развит пазар на част от видовете отпадъци от ИУМПС, с 

изключение на металните отпадъци и акумулатори. 
Р България представя прилагаща програма по Директива 2000/53/ЕС 
(Приложение 8) 
 
 
Директива 1999/31/EC за депониране на отпадъци  
Р България представя прилагаща програма по Директива 1999/31/ЕС 
(Приложение 9), включваща времева рамка и конкретни стъпки за реалното й 
приложение (инвестиции), както и оценка на разходите и източници на 
финансиране 
Програмата потвърждава необходимостта от поискания преходен период за 
забрана за депониране на течни отпадъци за 14 от съществуващите съоръжения 
за депониране, изброени в таблица 4-5 от Приложение 4 към програмата. 
 
Причините за заявения преходен период са това, че едно или повече от 
следните обстоятелства се отнася до всяко от съоръженията, за което е поискан 
преходния период: 
 

 Поддържането на високо ниво на водна маса е необходимо техническо 
решение с цел избягване на разпространяването на прах, причинен от 
отпадъците и предпазване от замърсяване на въздуха и околните почви 
в района на съоръженията; 

 Съоръженията са изградени на териториите на съответните индустрии 
и в близост няма достатъчно място, позволяващо изграждането на нови 
съоръжения с достатъчен капацитет за покриване на всички отпадъци; 

 Няма налично икономически приложимо техническо решение за 
преместване на използваните при производството води; 

 Съоръженията са част от общата система за пречистване на 
отпадъчните води, използвани в съответната индустрия; 

 Количествата на отпадъците са значителни и не са налице подходящи 
методи и капацитет за оползотворяване; 

 Работата на депото е свързана с жизнения цикъл на съответната 
индустрия и изграждането на нови съоръжения за обезвреждане на 
отпадъци не е технически и икономически обосновано. 

 
Въз основа на гореспоменатите обстоятелства поисканият преходен период се 
съкращава: 
 

• За 14 съществуващи съоръжения, изброени в Таблица 4-5 от Приложение 
на програмата за прилагане; 

• За Член 5(3)(а) относно забраната за депониране на течни отпадъци; 



• За Член 5(3)(b) относно забраната за депониране на отпадъци, 
притежаващи определени характеристики (само относно разпоредбите, 
отнасящи се до следните свойства: корозивни и оксидиращи); 

• За Приложение I, Част 2, Раздел втори относно предпазването от  
навлизането на води в отпадъците (само относно разпоредбите, свързани 
с предпазването от навлизането на повърхностни води в отпадъците). 

 
Посредством мерките, предвидени в плана за действие към програмата за 
прилагане, България ще извърши оценка на риска за всяка от инсталациите, за 
които е поискан преходния период, с цел оценка на съответствието с Член 4 от 
Директива 758442/ЕЕС за отпадъците. Оценката ще бъде извършена в рамките 
на Проекта “Национална програма за намаляване на риска от депата и старите 
замърсявания с отпадъци”, финансиран от правителството на Федерална 
република Германия, чрез “Deutsche Gesellschaft feur Technische 
Zusammenarbeit” (GTZ) GmbH, който следва да приключи до края на 2004 
година. 
 
България положи значителни усилия за намаляване на броя на съоръженията, 
за които се иска преходен период. В резултат на това 15 от общо 29-те 
съоръжения, използващи в момента хидро-транспортиране на отпадъците, си 
ще бъдат адаптирани към изискванията на Директива 1999/31/ЕС. 
 
Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на отпадъците 
Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата са частично въведени в българското 
законодателство чрез: 
• Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 

околната среда (ДВ, бр. 86/1997 г., последно изменение ДВ, бр. 28/2000 г.) 
• Наредба № 11 за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови 
отпадъци (ДВ, бр. 152/1998 г.) 

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53 от 19.03.1999 г. 
(ДВ, бр. 29/1999 г.) 

Хармонизиране на законодателството 
Във връзка с пълното транспониране на изискванията на Директивата Наредба 
№ 11 и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци ще бъдат изменени в срок от една година от 
датата на влизането в сила на новия Закон за управление на отпадъците 
(ЗУО). Проектът на новия ЗУО бе одобрен на първо четене от Народното 
събрание  и предстои разглеждането му на второ четене от Комисиите към 
Народното събрание.
 
Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната 
агенция по околна среда е националният компетентен орган, отговарящ за 
прилагането на Наредба № 11 и Наредбата за изискванията за третиране и 



транспортиране на производствени и опасни отпадъци, включително за 
издаване на разрешителни за инсталации. 
Регионалните инспекции по околна среда и водите са компетентните органи 
по издаване на разрешителни за инсталации за изгаряне на опасни отпадъци и 
по извършването на инспекции на общинските инсталации за изгаряне на 
отпадъци. 
За постигане на точно прилагане на изискванията на законодателството за 
изгаряне на опасни отпадъци от началото на 2003 година в РИОСВ са назначени 
15 нови експерти в съответствие с Националния план за изграждане и укрепване 
на административния капацитет за прилагане на европейското екологично 
законодателство и План за практическо прилагане на нормативните актове на 
Европейския съюз. 
 
 
 
КАЧЕСТВО  НА  ВОДИТЕ 
 
Директива 2000/60/ЕС – установяваща рамка за действие на Общността в 
областта на политиката по водите 
Съществуващо законодателство 
Основните принципи на политиката по водите на Общността са транспонирани 
в българското законодателство посредством Закона за водите (ДВ бр.67/1999 
г.), който е в сила от 28.01.2000 г. Законът въвежда  интегрираното управление 
на водите на речно-басейнов принцип. В закона са определени четири райони 
за басейново управление на водите на територията на страната. Раздел ІІ на 
Глава 10 от Закона за водите “Органи за управление на водите” урежда 
организационната структура на управлението на водите. Органите за 
управление на водите на национално ниво са Министерския съвет и Министъра 
на околната среда и водите. Органите за  управление на водите на басейново 
ниво са директорите на четирите басейнови дирекции и басейновите съвети 
към тях. На 17 януари 2002 г. със Заповед на Министъра на околната среда и 
водите бяха създадени към МОСВ четирите басейнови дирекции за управление 
на водите. Правилника за дейността, организацията на работа и състав на 
басейновите дирекции  бе издаден от Министъра на околната среда и водите и 
обнародван в ДВ бр.10/2002 г. 
Хармонизиране на законодателството 
До края на 2005 г. се предвижда да се приемат необходимите нормативни 
актове за цялостното транспониране на изискванията на рамковата директива 
за водите в националното законодателство. За целите на басейновото 
управление на водите ще бъдат създадени четири басейнови съвети, към всяка 
една басейнова дирекция , които ще включват представители на държавната и 
териториалната администрации, водоползвателите и екологичните и научните 
организации. Басейновите съвети са държавно-обществени консултативни 
комисии за подпомагане дейността на басейновата дирекция. Дейността, 
структурата, организацията на работа и числения състав на басейновия съвет 
ще бъдат определени с устройствен правилник, който ще се издаде от 
Министъра на околната среда и водите. Правилникът е изготвен и е в процес на 
съгласуване. 



 
След публикуването на окончателния вариант на Ръководството за 
практическото прилагане на изискванията на Рамковата директива за водите (в 
процес на подготовка от различни работни групи на ЕК), то ще бъде въведено 
за ползване  в Р България. 
Институционална рамка за прилагане  
Органите за управление на водите на национално ниво са Министерски съвет и 
Министърът на околната среда и водите. Органите за управление на водите на 
басейново ниво са Директорите на четирите басейнови дирекции за всеки един 
от четирите райони за басейново управление на водите. 
 
 
Решение 2001/2455/ЕС относно списък с приоритетни вещества и 
изменящо Директива 2000/60/ЕС  
Съществуващо законодателство 
В списъка на приоритетните вещества са включени опасни вещества, които се 
регулират с Директива 76/464:ЕЕС. С Наредба №6 от 2000 г. са транспонирани 
напълно емисионните норми за съдържанието на опасните вещества в 
отпадъчните води, които се съдържат в Директива 76/464/ЕЕС и “дъщерните” и 
директиви. Целите за качеството на водите по отношение на опасните в 
посочените по-горе директиви, както и целите за качеството на водите в други 
директиви като 75/440/ЕЕС, 78/659/ЕЕС и др.   са  транспонирани с Наредби 
№№ 4 и 9  относно качеството на водите за обитаване от риби и черупкови 
организми, повърхностните води предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване .  
 
Съгласно Закона за водите за изпускането на всички отпадъчни води във 
водните обекти, в т.ч. и на тези, съдържащи опасни вещества по Директива 
76/464/ЕЕС  и вещества от списъка на приоритетните вещества по Решение 
2455/2001/ЕС е въведен разрешителен режим. В разрешителните се поставят 
индивидуални емисионни ограничения за всеки конкретен случай като се 
използва комбинирания подход – прилагане на изискванията на емисионните 
стандарти и на целите за качеството на води. 
Хармонизиране на законодателството 
Предвижда се Решение №2455/2001/ЕС да бъде транспонирано заедно с 
Рамковата Директива за водите посредством разработването и приемането до 
края на 2004 г. на нов Закон за водите. По този начин ще се постигне пълно 
хармонизиране на националното законодателство с това на ЕС в областта на 
водите. Разрешителният режим за изпускане на отпадъчни води ще продължи и 
в бъдеще да бъде използван като ефективен инструмент за постигане в 
бъдеще на изискванията на чл.16(1) и (8) от Рамковата директива за водите за 
прогресивно намаляване на емисиите на приоритетните вещества и 
преустановяване изпускането на приоритетно опасните вещества.  
Институционална рамка за прилагане  
Органите за управление на водите и компетентни органи за издаване на 
разрешителни за изпускане на отпадъчни води на национално ниво са 
Министерски съвет и Министъра на околната среда и водите, а на басейново 



ниво – Директорите на четирите басейнови дирекции за всеки един от 
обособените четири райони за басейново управление на водите. 
 
 
 
Директива 91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води 
 
Р България представя прилагаща програма по Директива 91/271/ЕЕС 
(Приложение 10) 
 
Идентифициране на "чувствителните зони" по смисъла на Приложение 
2 на Директивата 
 
Определянето на "чувствителните зони" за цялата територия на страната (без 
определените по проекта от програма ФАР-трансгранично сътрудничество 
“Проучване за определяне чувствителните зони в речните басейни на 
реките Места, Струма, Арда, Тунджа и Марица”) се очаква да бъде 
извършено през 2003 г., ползвайки методите, опита и подходите, вече 
отработени при реализацията на този проект. Очаква се продължение на този 
проект и за другите два района за басейново управление на водите - Дунавски 
и Черноморски, за което са провеждани предварителни консултации. 
 
Информация относно съществуващото състояние по пречистването 
на отпадъчните води, включително промишлените отпадъчни води, 
изисквано по Директивата /чл.13/, както и относно утайките 
 
Извършен е пълен преглед на населените места/агломерации по брой 
еквивалент жители /ЕЖ/ по речни басейни, като са групирани съгласно 
изискванията 2-10 хил.; 10-15 хил.; 15-150 хил. и над 150 хил.ЕЖ. 
 
След направения преглед на агломерациите и състоянието по пречистване на 
отпадъчните води, е изготвена информация за всеки речен басейн, включваща: 
общ брой населени места; изградени пречиствателни станции за отпадъчни 
води; брой за ново строителство; брой за довършване; разширение, 
реконструкция и модернизация. 

 
Състояние по пречистването на отпадъчните води 2000 г. 
 
Общото количество на отпадъчните води, заустени във водните обекти е 
878555хил.м3 за 2000 годината или 2407 хил.м3/ден. 
 
От обществената канализация са отведени 1478 хил.м3/д, от които 76% са 
преминали през селищни пречиствателни станции за отпадъчни води. 
 
66,8% от населението е включено към канализациите на населените места, 
като 63 селища имат изградени ПСОВ, обслужващи 36,8 от населението на 
страната. 
 
От промишлеността отпадъчните води са 861 хил.м3/д, от които 283745 м3/д 
постъпват директно във водните обекти или земните недра, а 433379 м3/д 



преминават през локални пречиствателни станции за промишлени отпадъчни 
води. 
 
От общото количество- 1 478 027 м3/д отпадъчни води, отвеждани от 
обществената канализация, 355 367 м3/д не се обработват, 1 122 663 м3/д 
преминават през СПСОВ, от които 31 315 м3/д са подложени на механично 
пречистване, а 1 081 838 м3/д - на биологично. 
 
Количеството на утайките от селищните пречиствателни станции за отпадъчни 
води е около 52259 тон/сухо вещество, от които 18253 т/с.в. преминават през 
механично обезводняване, 27459 т. - са подадени на изсушителни полета, а 
737 т. са използвани за селскостопански цели. 
 
 
Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати 
от земеделски източници 
 
 
Чувствителните зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски 
източници, ще бъдат предложени до края на 2003 г. Министърът на околната 
среда и водите ще определи чувствителните зони със Заповед до 24.10.2004 г. 
До 24.10.2004 г. Министърът на околната среда и водите, съвместно с 
министъра на земеделието и горите, ще утвърди програми за ограничаване и 
отстраняване на замърсяването. 
 
Правилата за добра земеделска практика за всеки конкретен район ще бъдат 
разработени до средата на 2004 г. и утвърдени от министъра на земеделието и 
горите до 24.10.2004 г. 
 
Програмите за действие (action programmes) ще бъдат разработени съвместно 
с МЗГ до края на 2004 год. 
 
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, включително и фермите - 
източници на замърсяване с азотни съединения - нитрати , нитрити и амоний. 
Наложените ограничения във финансирането на задачата може да наложат 
удължаване на срока. В рамките на същия проект ще бъдат определени водите 
и водните обекти, които са замърсени или уязвими на основата информацията 
за повече от 5 000 пункта. 
 
В рамките на проект "Опазване на водите от замърсяване, причинено от 
нитрати от земеделски източници", финансиран от Regional Environmental 
Approximation Programme (REAP) Project с помощта на данните от 
Националната мрежа за мониторинг на водите в МОСВ - около 450 пункта за 
повърхностни и подземни води - в рамките на проекта бяха:  
• 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 от земеделските източници; 

• изработени правила за добра земеделска практика и публикувани /част от 
правилата се отнасят за  съоръженията за правилно съхранение на 
естествения тор от фермите/; 

• проведен беше семинар за обучение по Правила за добра земеделска 
практика на кадри от науката и  администрацията, заети  в земеделието и 
екологията, както и от земеделските  браншови организации. 

 
От началото на 2003 г. започна работата по проект "Подпомагане на 
Националната  система за мониторинг на подземните води в България", 
финансиран от Агенцията по околна среда на Дания. В рамките на проекта ще 
бъде оценено състоянието на подземните водни обекти в страната по 
отношение на количеството и качеството, включително и по отношение на 
нитратите. 
 
В Министерството на земеделието и горите се работи по разработване на 
Правила за добра земеделска практика. През 2003 г. предстои изпълнението на 
туининг-проект по финансов меморандум 2001 “Подкрепа на 
предприсъединителната стратегия на Министерството на земеделието и горите 
и на Министерството на околната среда и водите в областта на 
агроекологията”, в който ще се обобщят резултатите от проведените до 
момента наблюдения и ще бъдат разработени Правила за добра земеделска 
практика, в изпълнение на изискванията на Директива 91/676/ЕЕС на 
Европейската комисия от 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с 
нитрати от земеделски източници. 
 
В рамките на гореспоменатия проект по Програма REAP такива правила за 
разработени са Пловдивска област - район с интензивно земеделие, на базата 
на проучване на земеделските практики. 
 
В момента, в района на гр. Бургас се изпълнява проект в рамките на 
Регионалния екологичен център на тема: “Създаване на партньорство за 
опазване на Черно море от биогенно замърсяване и въвеждане на устойчиви 
земеделски практики”. В края на проекта се предвижда също издаване на 
правила за добра земеделска практика в Бургаския регион, които да се 
основават на заключенията от проучванията на съществуващите практики и 
идентифицираните проблеми. 
 
До момента в МЗГ няма събирана информация за възможностите за 
складиране на оборски тор. Повечето от дребните земеделски стопанства не 
разполагат с капацитет за извършване на подобен вид дейности. В програма 
САПАРД (мярка Инвестиции в земеделските стопанствае предвидено 
подпомагане за  изграждане на торосъбирателни ями и площадки  в 
съответствие с изискванията на ЕС и за закупуване на техника за почистване на 
оборския тор. През 2003 г. предстои преброяване на земеделските стопанства, а 
в срок до края на 2004 г. ще бъде представена информация за капацитета на 
стопанствата за складиране на оборски тор на база nutrient balance principle.  
 
В момента, в отдел “Агроекология”, дирекция “Развитие на селските райони и 
инвестиции” на Министерството на земеделието и горите, в заключителен етап 
на доразработване е Мярка 1.3. “Развитие на селскостопански дейности, 



целящи опазването на околната среда” от Националния план за развитие на 
земеделието и селските райони 2000-2006 г. В Мярката са определени 
Стандарти за добра фермерска практика, съгласно раздел 9 от Регламент 
1750/1999. Те представляват лесно проверим набор от стандарти в 
съответствие със задължителните  изисквания за опазване на околната среда. 
Предложеният подход за въвеждане на правилата за добрата земеделска 
практика в рамките на  агроекологичните схеми за България се основава на три 
основни ключови елементи:  
 
• Законодателство за опазване на околната среда – задължително за всички 

земеделски производители; 
• Лесно проверими Стандарти за добра фермерска практика – задължителни 

за всички земеделски производители, участващи в агроекологичните схеми; 
• Допълнителни препоръки - напр.  защита на водите - те са препоръчителни 

за всички производители, участващи в агроекологичната схема. 
 
Определени са три области на Стандартите за добра фермерска практика, 
съгласно съществуващото екологично законодателство, свързано със 
земеделието:  
 
• Замърсяване на водата; 
• Използване на земята и почвено плодородие; 
• Защитени територии 
 
 
Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 
"дъщерните" директиви 
 
България е заявила преходен период  от 4 години (до 1.01.2011 г.) за постигане 
на съответствие изискванията на Директива 86/280/ЕЕС за 1,2 – дихлоретан 
(EDC), трихларетилен (TRI), перхлоретилен (PER) и трихлорбензен (TCB). 
 
В резултат на инвентаризацията приключила преди края на 2002 г, се оказа че 
има само един промишлен източник на 1,2 дихлоретан (EDC). Заустваните 
отпадъчни води са в съответствие с определените стойности за емисионни 
стандарти за  EDC поставени в Директивата. Няма източници на останалите 
три вещества, посочени по-горе.  
 
Вещества от Списък І и респективните промишлени сектори/процеси, попадащи 
в обхвата на изискванията по чл.5 от Директивата  86/280/ЕЕС, не бяха 
идентифицирани при извършената инвентаризация с изключение на 
перхлоретилен (PER), използван като разтворител при сухо почистване и за 
обезмасляване на метали. Във всички тези случаи вече са предприети мерките 
за събиране и  рециклиране на.перхлоретилен (PER). 
 
Р България оттегля искането си за преходен период Р България представя 
прилагаща програма по Директива 76/464/ЕEС (Приложение 11), обосноваваща 
оттеглянето на искането за преходен период. 
 
Р България потвърждава завършването на инвентаризацията на веществата по 
Списък І. Инвентаризацията на веществата от Списък І беше завършена в 



средата на 2002 г. Инвентаризацията идентифицира общо 43 източника на 
замърсяване от следните вещества от Списък І: живак, кадмий и 1,2 – 
дихлоретан (EDC). Идентификацията на определените най-важни източници на 
вещества от Списък ІІ в зауствани отпадъчни води беше завършена в края на 
2002 год. Източниците на следните важни вещества от Списък ІІ бяха 
идентифицирани: цинк, мед, олово, арсен, хром и никел. Идентификацията на 
други вещества от Списък ІІ ще продължив близко бъдеще. 
 
В съответствие със Закона за водите, от 2000 г. в страната се въведе система 
на разрешителен режим за всички зауствания на отпадъчни води във водните 
обекти. За всяко заустване на отпадъчни води, които могат да съдържат опасни 
вещества от Списъци І и ІІ, се изисква приоритетно издаване на разрешително. 
Издаденото разрешително може да бъде за определен период и трябва да 
бъде подновявано на всеки 3 години. Компетентните органи поставят в 
разрешителното емисионни стандарти за тези вещества от Списъци І и ІІ, които 
се съдържат в отпадъчните води. Стойностите на емисионните стандарти  за 
веществата от Списък І на Директивата  76/464/EEC са  напълно транспонирани 
в националните нормативи (Наредба №6 от 2000). 
 
Граничните стойности за емисионните стандарти за голям брой от веществата 
по Списък ІІ, приложими за различните промишлени сектори, вече са въведени 
в националните нормативи (Наредба №6 от 2000). За тези вещества от Списък 
ІІ и промишлени сектори, за които няма емисионни стандарти, компетентните 
органи имат законовото право да определят индивидуални емисионни 
ограничения, на базата на цели за качество, ако такива са определени, 
подхождайки индивидуално за всеки конкретен случай. 
 
Всички цели за качество за веществата от Списъци І и ІІ на Европейските 
директиви вече са транспонирани в националните нормативи в областта на 
водите. 
 
Издаването на разрешителни за всички зауствания на отпадъчни води, 
съдържащи вещества от Списък ІІ, ще приключи най-късно до края на 2004 г. 
Крайните срокове за постигане на съответствие с емисионните стандарти, 
определени в разрешителното е до края на 2006 г., т.е. преди датата на 
присъединяване. 
 
Съгласно Закона за водите и Наредба № 6 за емисионните ограничения за 
допустимо съдържание на опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 
водни обекти (ДВ 97/2000 г.), съответните предприятия са задължени да 
разработват програми за намаляване на замърсяването с вещества от Списък 
II. Крайният срок за постигане съответствие с изискванията на Директива 
76/464/EEC е 5 години (т.е. 2005 г.). 
 
В рамките на проект за побратимяване по програма ФАР, изпълняван съвестно 
с Френско-немски консорциум, се провежда преглед, реорганизация и 
адаптиране на мониторинговата мрежа за привеждането й в съответствие с 
мониторинговите изисквания за веществата от Списък I и II. Прегледа и 
адаптирането на мониторинговата система се очаква да завърши през 2004 г. 
 
Общите програми за намаляване замърсяването за територията на цялата 
страна ще бъдат разработени и приложени в съответствие с изискванията но 



Рамковата Директива за Водите. Те ще бъдат прилагани от момента на 
присъединяването. Закона за водите съдържа законови разпоредби за тизи 
програми (чл. 118, ал.1 и 2). 
 
Издаването на разрешителни за всички зауствания на отпадъчни води във 
водни обекти, съдържащи вещества от Списък І, ще приключи най-късно до  
средата на 2003 г. Крайните срокове за постигане на съответствие с 
емисионните стандарти, определени в разрешителното е до края на 2004 год. 
  
Издаването на разрешителни за всички зауствания на отпадъчни води в 
канализации , съдържащи вещества от Списък І, ще приключи най-късно до  
края на 2003 г. Крайните срокове за постигане на съответствие с емисионните 
стандарти, определени в разрешителното, е до края на 2005 г.  
 
Всички източници на замърсяване /заустване на отпадъчни води, съдържащи 
вредни и опасни вещества/ включително други източници, различни от 
промишлените, като животновъдни ферми, депа за отпадъци и др. са покрити в 
рамките на разрешителния режим. Други  източници на опасни вещества, 
различни  от промишлените, които не бяха включени в инвентаризацията са 
също обект на разрешителния режим и ще бъдат взети под внимание при 
изготвянето в близко бъдеще на Плановете за управление на речните басейни.  
 
Конкретните отговорности на различните институции в областта на водите са 
определени в националните нормативи. МОСВ е компетентният орган за 
националната политика по управление на водите, вкл. по изготвяне на 
нормативи, стратегии и програми и т.н.Във връзка с прилагане на Директива 
76/464/ЕЕС МОСВ изпълнява следните функции: 

• изготвяне на нормативи и политика за опазване на водите, вкл. от 
замърсяване с опасни вещества; 

• утвърждаване на Плановете за управление на речни басейни; 
• издаване на разрешителни за зауствмане на отпадъчни води; 
• утвърждаване на програми с мерки за намаляване на замърсяването с 

опасни вещества, предложени от басейновите директори. 
 
Основните функции на Басейновите дирекции, свързани с прилагането на тази 
директива и с Наредба №6, са:  

• организиране изготвянето на плановете за управление на речните 
басейни; 

• издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води съдържащи 
вредни и опасни вещества; 

• осъществяване на националния мониторинг за водите на басейново 
ниво; 

• контрол на изискванията на издадените разрешителни. 
 
МОСВ издава разрешителни за заустване на отпадъчни води в подземни недра 
и директно в Черно море и Р.Дунав. Басейновити дирекции издават 
разрешителни за заустване на отпадъчни води за другите водоприемници..   
   
Изискванията на Директива 76/464/ЕЕС са напълно транспонирани в 
българското законодателство чрез Наредба №6 /ДВ 97/28.11.2000/ за 
емисионни норми за вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 



във водните обекти, Наредба №10 /ДВ 66/27.07.2001/ за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водните обекти и 
определяне на индивидуални емисионни ограничения за точкови източници на 
замърсяване и Наредба №7 /ДВ 98/01.12.2000/ за заустване на промишлени 
отпадъчни води в канализациите . 
 
 
Директива 80/778/ЕЕС, допълнена и изменена с директива 98/83/ЕС за 
качеството на водата, предназначена за консумация от човека 
 
Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно - битови 
цели (ДВ, бр. № 30/2001 г.), която напълно транспонира в българското 
законодателство Директива 98/83/ЕС е в сила от м. март 2001 г. Към момента 
наредбата се прилага за 32 параметъра от Анекс І (Части А, В и С) на 
Директивата. За параметрите, за които се прилага наредбата към момента, са в 
сила най - строгите стойности от Директивата (напр. параметър Олово (Lead) - 
максимална стойност 10 µg/l). 
 
Съгласно предвиденото в Наредба № 9, тя ще се прилага за параметрите 
Алуминий, Трихалометани, Електропроводимост и Клостридиум перфрингенс 
(Aluminium, Trihalomethanes, Conductivity and Clostridium perfringens) от 01. 01. 
2005 г., а за параметрите Антимон, Бензен, Бенз(а)пирен, Бор, Бромати, 1,2 
Дихлоретан, Живак, Никел, Общ органичен въглерод, Пестициди, Пестициди 
общо, Полициклични ароматни въглеводороди, Тетрахлоретен, Трихлоретен и 
Тритий (Antimony, Benzene, Benzo(a)pyrene, Boron, Bromate, 1,2-dichloroethane, 
Mercury, Nickel, Total organic carbon, Pesticides, Pesticides - total, Polycyclic 
aromatic hydrocarbons, Tetrachloroethene and Trichloroethene and Tritium) - от 01. 
01. 2007 г. Основната причина, поради която наредбата не се прилага към 
момента за посочените показатели, е липсата на възможност за извършване на 
мониторинг, поради липса на необходимото оборудване в лабораториите на 
контролните органи (28 регионални хигиенно - епидемиологични инспекции), 
както и в лабораториите на водоснабдителните организации. 
 
Тъй като е необходим период от време за въвеждане като Български държавни 
стандарти (BDS) на ISO и CEN методи за анализ на питейни води, в периода до 
2007 г. наредбата дава възможност за определяне на параметрите по 
Директивата, съгласно действащи БДС методи за анализ, които не отговарят на 
всички изисквания (trueness, precision and limit of detection) на Анекс ІІІ на 
Директивата. Използването на ISO и CEN методи за анализ, отговарящи 
напълно на изискванията на Анекс ІІІ е пряко свързано с модернизирането на 
лабораториите, за което беше споменато по - горе. 
 
Понастоящем 98 % от населението на страната е свързано с водопроводната 
мрежа за питейно - битово водоснабдяване. Данните за 2001 г. сочат, че 88 % 
от това население получава вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 
9. 
 
Плановете за укрепване на административния капацитет по прилагане на 
Наредба № 9 (Директива 98/83/ЕЕС) включват: 
• оборудване на лабораториите на контролните органи със съответна 

модерна техника за извършване на мониторинг по всички изисквания на 
Директивата. Предвижда се укрепване на 8 - 10 лаборатории, които да имат 



възможности за пълен анализ на всички параметри по Директивата (Audit 
monitoring), а всички останали да могат да провеждат анализите за 
рутинните параметри (Check monitoring); 

• провеждане на обучение на централно и регионално ниво на контролните 
органи и водоснабдителните организации; 

• разработване и използване на компютърна информационна система за 
питейните води. 

 
По изпълнение на горепосочените дейности за укрепване на административния 
капацитет до настоящия момент е извършено следното: 
• реализация на Twining проект по Програма ФАР за 2000 година; 
• разработване на предложение за проект с инвестиционен компонент 

“Съдействие за прилагане на Европейските директиви за питейните води, 
водите за къпане и повърхностните води, предназначени за питейно - 
битово водоснабдяване, методите за измерване и честотата на вземане на 
проби и изпитване на водите (98/83/ЕС, 76/160/ЕЕС, 75/440/ЕЕС и 
79/869/ЕЕС); 

• разработване и въвеждане в експлоатация на Информационна система на 
МЗ “Околна среда - здраве. Заразни болести”, включваща и модул “Питейни 
води”. Предвидено е тази информационна система да предоставя 
информация на Световната здравна организация (WHO); 

• Провеждане на 3 национални и 2 регионални семинари за обучение по 
Наредба № 9 (Директива 98/83/ЕС).  

 
Съгласно изискванията на Наредба № 9 регионалните ХЕИ съвместно със 
съответните водоснабдителни организации следва да разработят 
мониторингови програми за провеждане на периодичен (Audit monitoring) и 
постоянен (Check monitoring) мониторинг на питейната вода в съответния 
регион. Към настоящия момент всички регионални ХЕИ и водоснабдителни 
организации са изготвили тези програми и работят по тяхното изпълнение. МЗ 
планира да изготви подробно указание за изготвяне на мониторингови 
програми на базата на натрупания опит. 
 
Разпоредбите, касаещи достъпа на обществеността до информация съгласно 
Директива 98/83/ЕС, са напълно транспонирани в българското законодателство 
посредством Наредба № 9. Член 9.6 от Директивата, третиращ своевременното 
информиране на засегнатото население относно отклонения в качеството на 
питейните води е напълно транспониран с чл. 11 на Наредбата. Разпоредбите 
на чл. 13 от Директивата, касаещи информацията и отчетите са напълно 
транспонирани с чл.чл. 14, 15 и 16 на Наредбата 
 
 
Директива 75/440/ЕЕС за качеството на повърхностните води, 
предназначени за човешка консумация 
 
Директива 75/440/ЕЕС и Директива 79/869/ЕЕС са напълно транспонирани в 
българското законодателство с Наредба № 12 за качествените изисквания 
към повърхностни води, предназначени за питейно - битово водоснабдяване 
(ДВ, бр. 63/2002 г.). 
 
 



Конвенция за опазване на трансграничните водни потоци и 
международните езера  
 
Министерство на околната среда и водите ще внесе в Народно събрание 
посредством Министерски съвет предложение за ратификация на Конвенцията 
в началото на 2003 г. 
 
 
ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА   
 
Транспониране на Директиви 92/43/ЕЕС и 79/409/ЕЕС 
 
Законът за биологичното разнообразие – Приложение 12 - (ДВ., бр. 77/2002 
г.) въвежда напълно изискванията на  Европейските директиви за хабитатите и 
дивите птици, както и създава нормативна основа за изграждане на 
необходимата административна структура за въвеждане на изискванията на 
Регулация ЕЕС/338/97 за търговия със застрашените видове. 
 
Глава втора регламентира изграждането на Национална екологична мрежа до 
2006 г., която трябва да покрие 10-12% от територията в страната и в която се 
включват: 
• защитени зони, в които могат да участват защитени територии; 
• защитени територии, които не попадат в защитените зони; 
• буферни зони около защитените територии. 
 
В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, 
Рамсарски места и орнитологични важни места. 
 
За защитени зони (ЗЗ) се обявяват установените територии с европейско 
значение за опазване на определени типове природни местообитания и 
местообитания на видове растения и животни, вкл. и птици. Те ще 
представляват националната част в Европейската екологична мрежа НАТУРА 
2000. Типовете природни местообитания и местообитания на видове растения и 
животни, предмет на опазване са посочени в Приложения I и II на Закона, като в 
тях са включени всички природни местообитания и местообитания на видове 
растения и животни, вкл. и птици, от двете директиви, които се срещат в 
България. 
 
В закона са посочени критериите за установяване и оценка на териториите с 
европейско значение (чл. 7), които са идентични с тези от Приложение III на 
Директивата за хабитатите. 
 
Въз основа на извършената оценка, в 4 - годишен срок от приемането на 
закона, се предвижда изготвянето на национален списък на териториите с 
европейско значение, вкл. и за птици в България; 
 
Законът определя Министерство на околната среда и водите (МОСВ) като 
отговорното  ведомство в процеса на изграждане на мрежата от ЗЗ (Раздел III, 
Глава втора), който включва: 
• осигуряване на проучванията, оценките и изготвяне на документации за 

териториите с европейско значение, отговарящи на критериите на Анекс ІІІ 
на Директива 92/43/ЕС; 



• организиране на обществени обсъждания на документациите с 
представители на съответните местни администрации, научни институции и 
екологични организации; 

• изготвяне на национален списък на местата; 
• разглеждане на документациите и приемане на списъка от формиран със 

закона Национален съвет по биологично разнообразие – консултативен 
орган на министъра на околната среда; 

• приемане от Министерски съвет на националния списък от Министерския 
съвет на всички територии, които ще бъдат обявени като защитени зони по 
смисъла на Директиви 92/43/ЕЕС и 79/409/ЕЕС; 

• обявяване на местата от списъка за “защитени зони”, предназначени за 
опазване на местообитания за птици. 

• обявяване на местата от списъка за “защитени зони”, предназначени за 
опазване на хабитати и на растителни и животински видове по Директивата 
за хабитатите. 

 
В закона са регламентирани изготвянето на Планове за управление на ЗЗ и 
процедурата за одобряването им (Раздел V, Глава втора).  
 
В чл. 31 – 34 от Закона са въведени напълно изискванията на чл.6(2), (3) и (4) 
от Директивата за хабитатите относно изискванията и оценката на планове и 
проекти, които могат да имат отрицателно въздействие върху ЗЗ. 
 
Предвидено е плановете, програмите и инвестиционните предложения, които 
не се непосредствено свързани с управлението на защитените зони или не са 
необходими за това, но които поотделно или във взаимодействие с други 
планове и проекти могат да окажат значително отрицателно въздействие върху 
защитените територии, да бъдат подложени на екологична оценка (за планове 
и програми) или на оценка на въздействието върху околната среда – за 
инвестиционните предложения, включени в Приложения №1 и 2 на Закона за 
опазване на околната среда - по реда на същия закон. 
 
Положително становище по екологичната оценка за планове и програми и 
положително решение по оценка на въздействие върху околната среда за 
инвестиционни предложения се издават по реда на Закона за опазване на 
околната среда, само когато се установи, че защитената зона няма да бъде 
значително увредена. 
 
Изключение от това правило се допуска само по причини от първостепенен 
обществен интерес и когато не е налице друго алтернативно решение, като в 
случаите в които съответната защитена зона включва приоритетен тип 
природно местообитание и/или местообитание на приоритетен вид, то за 
осъществяване на това изключение могат да бъдат валидни само съображения 
във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни 
въздействия върху околната среда. 
 
Министерство на околната среда и водите е компетентния орган за взимането 
на компенсиращи мерки за осигуряване на целостта на Националната 
екологична мрежа, независимо от фазата на реализация на плана или проекта. 
Мерките се състоят в опазване или възстановяване на същия тип природно 
местообитание или местообитание на същия растителен или животински вид: 



на друго място в увредената защитена зона; в разширение на същата или 
разширение на друга защитена зона; в нова защитена зона; 
 
Законът (чл.30) предвижда за осигуряване на връзките между защитените зони 
в плановете и проектите да се включват мерки и дейности за опазване на 
елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната 
структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското 
разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските 
популации и видове – чл. 10 от Директивата за хабитатите. 
 
Законът въвежда изискванията на Директивата за хабитатите за стриктна 
защита за определени растителни и животински видове (Раздел II, Глава 
трета), които са поименно посочени в Приложение III към закона. В това 
приложение са включени всички видове от Приложение IV на Директивата, 
които се срещат в България /с изключение на вълка - Canis lupus, дивата коза - 
Rupicapra rupicapra balcanica и дивата котка - Felis silvestris/, , както и редица 
други видове, които не са предмет на защита от Директивата, но за които се 
въвежда режим на стриктна защита в България.  
 
В съответствие с Директивата за птиците, закона осигурява стриктна защита на 
всички видове диви птици, срещащи се на територията на Република България 
(Раздел ІІ и Раздел V, Глава трета).  
 
Въведени са изискванията на Директивите и са посочени процедурите за 
определяне на регулативни мерки при ползване на определени растителни и 
животински видове (Раздел III, Глава трета). Видовете са посочени в 
Приложение IV към закона и съответстват на българските видове, включени в 
приложение V на Директивата за хабитатите и в Приложения II и III на 
Директивата за птиците. Отговорните институции за прилагане на мерките са 
МОСВ и МЗГ. 
 
Законът въвежда забрана за използването на неселективните уреди, средства  
и методи  за залавяне и убиване на животни (Раздел IV, Глава трета). Уредите 
и методите са посочени в  Приложение V към закона и напълно съответстват на 
тези посочени в приложенията на Директивата за хабитатите и Директивата за 
птиците. 
 
В съответствие с Директивите са регламентирани възможните случаи и 
процедурите за изключения от въведените със закона забрани за улавяне, 
убиване и търговия с екземпляри от видовете обект на защита от закона 
(Раздел VI, Глава трета). МОСВ и МЗГ са  компетентните органи за 
разрешаване на изключенията.  
 
В Раздел VII на Глава трета на ЗБР е регламентирано разработването на 
планове за действие за растителни и животински видове; 
 
Законът въвежда изисквания за оценка и разрешителен режим в случаите на  
въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни растителни и 
животински видове в природата (Раздел IХ, Глава трета). Разрешенията ще се 
издават от МОСВ и НУГ.  
 



Законът предвижда налагане на санкции за нарушаване на забраните и др. 
изисквания въведени в закона. Компетентни да налагат санкции са основно 
органите на МОСВ, но определени отговорности в това отношение се вменени 
и на други държавни органи, напр. МЗГ по отношение на видове, поставени под 
регулирано ползване – ловни видове и риби, както  и за видовете под стриктна 
защита. 
 
В допълнение към Закона за биологичното разнообразие в момента се 
разработват проекти на наредби относно: 

• реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от 
забраните за растителните и животински видове (вкл. и птици); 

• реда и условията за издаване на разрешителни за въвеждане на 
неместни или повторно въвеждане на местни животински и 
растителни видове в природата (вкл. и птици); 

• реда и условията за разработване на планове за действие за 
застрашени растителни и животински видове (вкл. и птици). 

 
Наредбите ще детайлизират изискванията установени в закона и ще 
транспонират напълно изискванията на  Директивите за хабитатите и дивите 
птици, като по този начин няма да е необходима промяна в съществуващото 
законодателство. 
 
Стъпки за изграждането на екологична  мрежа НАТУРА 2000 в България 
  
В България са  определени 165 места от международно значение в мрежата 
“КОРИНЕ - биотопи”, които ще бъдат в основата на Националната екологична 
мрежа, като се предвижда и извършването на допълнителни проучвания на 
останалите райони в страната, с оглед събирането на най-пълна информация 
за оценяване на местата, които ще се включат в Националния списък. 
 
През месец октомври 2002 г. стартира проект “Опазване на видове и 
местообитания в България по примера на Европейската общност” 
финансиран от Датското сътрудничество за околна среда  в Източна Европа 
(Danish Cooperation for Environment in Eastern Europe - DANCEE).  
 
Основната цел на проекта е определяне в България на потенциалните места за 
НАТУРА 2000. Това включва събиране на допълнителна информация за 
установените 165 места по проекта “КОРИНЕ - биотоп”, проучвания на други 
места с типове хабитати и местообитания на видовете по Директивите; 
изготвяне на документации и оценки.  
 
Предвижда се до датата на присъединяването, България да има списък от 
защитени зони, попълнени стандартни форми, специфични структури и 
механизми за тяхната защита и за осъществяване на предвидените в ЗБР 
дейности. 
 
В допълнение към основната цел на проекта се предвижда и предприемането 
на следните мерки: 
• повишаване капацитета 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 места за НАТУРА 
2000;  

• Засилване на участието на местните общности и заинтересовани лица в 
планирането и управлението на биологичното разнообразие;  

• Повишаване на информираността за опазване на биологичното 
разнообразие сред широката общественост и органите на местните власти. 

 
В момента се разработват и други проекти за които се търсят средства за 
финансиране по линия на GEF и UNDP. Предвижда се и допълнително 
национално финансиране на проучвания в райони, непокрити от 
международните проекти. 
 
В хода на реализация на проектите ще се търсят при необходимост и други 
възможности за подпомагане на процеса с оглед към датата на 
присъединяване към ЕС да е налице изготвен Национален списък на местата 
за НАТУРА 2000. 
 
Относно установяването на специални защитени зони (SPAs), в съответствие с 
Директивата за птиците, процедурата установена с Закона за биологичното 
разнообразие е идентична с тази за определяне на местата по Директивата за 
хабитатите и те заедно ще бъдат определени до 2006 г. 
 
За разлика от местата по Директивата за хабитатите, тези по Директивата за 
птиците ще се обявяват за “защитени” зони веднага след приемане на списъка 
от Министерския съвет. 
 
За основа при определянето на местата по Директивата за птиците ще послужи 
събраната информация за 50 места определени като IBA (Important Bird Areas), 
като 29 от тях и в момента имат природозащитен статус на защитени 
територии.  
 
В края на месец септември и началото на месец ноември 2002 г. бяха обявени 
5 нови места като влажни зони с международно значение по смисъла на 
Рамсарската конвенция, които са и IBA. В следствие на това обявяване 
Рамсарските обекти за страната в момента са 10 на брой.  
 
Част от средствата по проект “Опазване на видове и местообитания в България 
по примера на Европейската общност” финансиран от Датското сътрудничество 
за околна среда  в Източна Европа (Danish Cooperation for Environment in 
Eastern Europe  DANCEE) ще се използват за определяне на териториите 
отговарящи на критериите на чл. 4 от Директивата 79/409/ЕЕС. 
 
Институционално развитие 

 
Основната институция по прилагане на ЗБР, и въведените с него изискванията 
на Европейското законодателство в сектор “Защита на природата”, е МОСВ и 
неговите регионални органи. 
 
Понастоящем в МОСВ това е Дирекция “НСЗП” с персонал от 15 души, 
разделен в рамките на дирекцията на два отдела: “Национална екологична 
мрежа” и “Опазване на биоразнообразието”. До 2006 г. се очаква  персонала да 
достигне 20 души. В 15-те Районните инспекции по околна среда и водите в 



тази област работят 55 експерти, както и 25 души охрана в резерватите и 
влажните зони. За 2006 г. се очаква обезпечаване на РИОСВ с допълнително 
30 души експертен състав. В момента 175 души персонал работи в трите 
Дирекции на Националните паркове и до 2006 г. се очаква поетапно попълване 
на персонала с още 45 човека. 
 
Оборудването на персонала с технически средства също се очаква да стане 
етапно от 2003 г. в зависимост от увеличения персонал. 
 
Участие на обществеността 
  
В ЗБР се предвиждат различни форми на участие на обществеността в 
областта на опазване на биоразнообразието: 
• обществени обсъждания на предложенията за потенциални места по 

НАТУРА 2000. 
• участие на представители на НПО в състава на Националния съвет по 

биологично разнообразие – консултативен орган към министъра на околната 
среда и водите. Съветът има функции за: разглеждане и приемане на 
стратегии и планове за действие по  опазване на биоразнообразието; 
провеждане на политиката и координация между институциите; 
усъвършенстване на законовата база; приемане проекто-списъка на местата 
за НАТУРА 2000; приемане на планове за действие за опазване и 
възстановяване на растителни и животински видове; разглеждане и 
решения за въвеждане в природата на неместни видове; други въпроси и 
проблеми в този област; 

• разработване и прилагане от НПО  на планове за действие на видове;   
 
 
Институционално укрепване за прилагането на Регулация ЕС/338/97 за 
защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на 
търговията с тях 
 
Законът за биологичното разнообразие създава нормативна основа за 
изграждане  на необходимата административна структура за въвеждане на 
изискванията на Регулация ЕС/338/97 за търговия със застрашените видове, в 
съответствие с Конвенцията за международна търговия със застрашени видове 
от дивата флора и фауна (CITES); 
 
Глава четвърта от закона регламентира разрешителен режим за внасянето и 
изнасянето на екземпляри от защитените видове видовете, посочени в чл.70 на 
територията на България, вътрешната търговия с тях, регистрацията на 
екземплярите, правомощията на митническите органи по контрола за 
спазването на изискванията на закона при внасяне и изнасяне, както и 
разпореждането с екземпляри, отнети в полза на държавата. 
 
През 2001 г. в сътрудничество между МОСВ и Австрийската Федерална 
Агенция по околна среда, стартира проект по Програма ФАР за 2000 г., 
“Институционално укрепване за прилагането на Регулация ЕС/338/97 и 
ЕС/939/97 за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на 
търговията с тях”. Основната цел на проекта е да осигури ефективно прилагане 
на двете регулации, в съответствие с Конвенцията за международна търговия 



със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), чрез укрепване на 
административните структури, отговорни по тяхното прилагане. 
 
В рамките на проекта се предприеха следните дейности: 
• стартира серия от обучения и семинари за митнически служители, за 

идентификация на посочените в чл.70 от Закона застрашени видове;  
• изготвиха се ръководства за идентификация на защитените видове CITES 

идентични с тези използвани в страните-членки на ЕС; 
• стартира провеждането на кампания за информиране на населението в 

пограничните райони, относно задълженията и процедурите  по внос и износ 
на застрашени видове; 

• започна изграждането на единна IT-система за контрола на търговията със 
застрашени видове,; 

• започна изграждането на спасителни центрове за конфискувани животни, 
предмет на незаконна търговия.  

 
Регламент 2001/2476/ЕС, изменящ Регламент ЕЕС/338/97 за търговията с 
видове от дивата флора и фауна 
Регламент 2001/1808/ЕС, въвеждащ подробни правила за прилагане на 
Регламент ЕЕС/338/97 за търговията с видове от дивата флора и фауна 
Текущо състояние 
Законова база за търговията с видове от дивата флора и фауна се създава със: 

• Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г.); 
• Закон за митниците (ДВ, бр. 15/1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. – бр. 

63/2000 г.). 
Институционална рамка за прилагане  
Министерство на околната среда и водите публикува списъци и измененията в 
тях за видовете, включени в приложенията на Конвенцията по международна 
търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) и регистрира 
тяхното движение в страната; издава разрешителни за внос и износ; контролира 
прилагането на законовите изисквания.  
Агенция “Митници” към Министерство на финансите осъществява митническия 
контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането  на екземпляри от 
видовете включени в приложенията на Конвенцията по международна търговия 
със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).  
За органите, заети с прилагане изискванията на Регламента, се провежда 
съответното обучение в периода до присъединяването.  
 
 
КОНТРОЛ НА ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
 
 
Директива 96/61/ЕС за интегрираното предотвратяване и контрол на 
замърсяването 
България представя прилагаща програма по Директива 96/61/ЕС (Приложение 
13). В прилагащата програма са представени финансова оценка на мерките за 
привеждане на отделни категории или групи от категории инсталации в 



съответствие с изискванията на Директивата, времевите графици, сроковете за 
изпълнение на мерките и тяхната обосновка, мерките, предприети от Р 
България за обучение на операторите на промишлени инсталации. 
Трансграничното въздействие и нарушаването на правилата на честната 
конкуренция са отчетени при разработването на  прилагащата програма. Р 
България преоценява искането си за преходен период по следния начин: 

• За 126 площадки преходен период не е необходим; 
• За 13 площадки – необходим е преходен период от 1 година и 2 месеца –

до 31.12.2008 г.; 
• За 3 площадки – необходим е преходен период от 2 години и 2 месеца – 

до 31.12.2009 г.; 
• За 100 площадки – необходим е преходен период от 4 години и 2 месеца 

– до 31.12.2011 г. 
. 
Изискванията на Директива 96/61/ЕС са транспонирани в глава 7, раздел II – 
комплексни разрешителни на ЗООС (виж Приложение 2).  Наредба за реда и 
условията за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на 
действащи промишлени инсталации и съоръжения, беше приета  от МС с 
постановление 62/12.03.2003 г. и публикувана в ДВ бр.26/21.03.2003. 
 
Министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице е 
компетентният орган за издаване, преразглеждане и изменение на 
комплексните разрешителни. Директорът на съответната РИОСВ е 
компетентният орган за издаване, преразглеждане и изменение на 
разрешителни за инсталации и съоръжения извън обхвата на приложение № 4 
към ЗООС въз основа на писмено заявление от съответните оператори. 
Министърът на околната среда и водите координира условията и процедурите 
по издаване на разрешителните между различните поделения в структурата на 
МОСВ. Министърът на околната среда или директорът на съответната РИОСВ 
контролира осъществяването на връзката между процедурите по ОВОС и 
процедурите за издаване на комплексни разрешителни, като осигурява 
използването на всяка получена информация и направено заключение от 
ОВОС (Приложения14.1, 14.2 и 14.3). 
 
В глава 7, Раздел II на ЗООС е предвидена възможност за операторите на 
инсталации извън обхвата на Анекс I на Директивата (Приложение 4 на ЗООС) 
да получат комплексно разрешително по тяхно желание. Условията в тези 
комплексни разрешителни не трябва задължително да осигуряват прилагането 
на най-добрите налични техники. 
 
През 2002 г. в Изпълнителната агенция по околна среда е създаден сектор 
“Разрешителни” и в него са назначени 5 експерта. В началото на 2003 г. бяха 
назначени 7 нови експерта. С персонал от 12 експерти секторът ще бъде в 
състояние да издава до 65 комплексни разрешителни годишно на площадки с 
действащи инсталации. 
 
От началото на 2003 г. стартира назначаването на 30 инспектори в РИОСВ 
(средно по 2 инспектора за 1 РИОСВ), за да се осигури административно 
контрола на издадените комплексни разрешителни. 
 
Отговорностите на МОСВ, ИАОС и РИОСВ са разгледани подробно в част Б 
“Текущо състояние” на прилагащата програма по Директива 96/61/ЕС. 



 
В момента министерството изготвя национални ръководства за прилагането на 
най-добрите налични техники за големи горивни инсталации, инсталации за 
повърхностна обработка на пластмаса и метали и инсталации за производство 
на органични вещества. В съответствие със ЗООС и глава втора на проекта за 
наредба за реда и условията за изграждането и експлоатацията на нови и 
експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения тези 
ръководства, както и изготвяните в бъдеще такива ще са напълно съвместими с 
BREF документите. 
 
България потвърждава, че всички нови и съществено променени инсталации по 
смисъла на Директива 96/61/ЕС ще работят в съответствие с изискванията на 
директивата от датата на присъединяване към ЕС или от началото на 
експлоатацията си след датата на присъединяване. 
 
От 30.10.1999 г. до датата на влизане в сила на новия ЗООС не са издавани 
комплексни разрешителни на пилотна основа на нови инсталации. 
 
Комплексни разрешителни на действащите инсталации ще бъдат издадени в 
периода 2003 – 2007 г. в съответствие с приложения график (Приложение 14.4). 
Депата, които не са в съответствие с изискванията на законодателството, ще 
преустановяват работата си по времето, когато съгласно графика трябва да 
получат комплексно разрешително. Поради това очакваният брой на 
подадените заявления за издаване на комплексни разрешителни за действащи 
депа към 31.01.2007 г. се очаква да бъде значително по-малък от броя на 
съществуващите в момента депа. Това ще позволи на отдел “Разрешителни” на 
ИАОС да изготви проектите на разрешителните в срок до 31.10.2007 г. 
 
В Приложения 14.5 и 14.6 е представена информация относно: 
• Приложение 14.5 - списък с данните за износа (за 2000 г.) на операторите в 

обхвата на  директивата; 
• Приложение 14.6 - списък с данни за броя, вида и местонахождението на 

площадките в обхвата на директивата и номерата на решенията по ОВОС за 
нови и реконструирани (1999 – 2002) инсталации. 

 
“Списък на предприятията” е съставен с цел да подпомогне прилагането на 
Директивата за действащите инсталации. При изготвянето му е взето предвид 
определението за инсталация съгласно Директивата. Поради това горивната 
инсталация на “Целхарт” АД е включена към площадката на оператора 
“Целхарт” АД (№191 в списъка), а не към Горивните инсталации с номинална 
термична мощност, превишаваща 50 MW.  
 
Списъкът, съдържащ икономическа информация - “Data on Bulgarian IPPC 
enterprises” е изготвен,  като операторите от “Списък на предприятията” бяха 
разпределени в групи имащи сходни фактори, замърсяващи околната среда.  
 
Списъкът  “Data on Bulgarian IPPC enterprises” е представен единствено поради 
съдържащите се в него данни за износа към Европейския съюз на отделните 
оператори. Депата за отпадъци не са включени в този списък, тъй като за тях 
България не се нуждае от преходен период за привеждане в съответствие. 
 
 



Решение 2000/479/ЕС за прилагане на Европейския регистър на емисиите 
на вредни вещества (EPER) в съответствие с чл.15 на Директива 96/61/ЕС 
отнасяща се до IPPC  
Хармонизиране на законодателството 
Законовата база за прилагане на Решение 2000/479/ЕС е установена с приетия 
Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/25.09.2002 год.). 
Хармонизацията на законодателството с  Решение 2000/479/ЕС е осъществено  
с Наредба на Министерски съвет за условията и реда за издаване на 
разрешителни за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. 
Наредбата е приета от МС с постановление 62/12.03.2003 и е публикувана в ДВ 
бр. 26/21.03.2003 год.  
Институционална рамка за прилагане  
Компетентен орган за прилагане на EPER е Министерство на околната среда 
и водите. В Изпълнителната агенция по околна среда ще бъде създадена база 
данни, в която (на база годишния доклад на издадените комплексни 
разрешителни) ще бъде въвеждана информация за веществата, които попадат в 
обхвата на EPER. Р България ще представя на ЕК докладите съгласно Решение 
2000/ 479/ЕС в установените срокове. 

 
 

Директива 88/609/ЕЕС за големите горивни инсталации (ГГИ)  
 
С оглед изтичането на сроковете за намаляване на националните емисии на 
серен диоксид и азотни оксиди, изпускани в атмосферния въздух от действащи 
ГГИ, Р България изразява своето съгласие да попълни съответна таблица, 
представена от ЕК във връзка с бъдещата актуализация на Директива 
88/609/ЕЕС. 
 
 
Директива 2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите на определени вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от ГГИ 
Хармонизиране на законодателството 

За разлика от Директива 88/609/EEC, новата Директива 2001/80/ЕС не е 
транспонирана в националното законодателство. 
Цялостната хармонизация ще се извърши с приемането на нова Наредба към 
ЗЧАВ за НДЕ на серен диоксид, азотни оксиди и прахообразни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от ГГИ. Проектът на наредбата се 
разработва в момента от МОСВ и предстои да бъде утвърден преди 30.09.2003 
г., съвместно с МЕЕР и МИ. Сроковете за привеждане в съответствие на 
действащите ГГИ и изискванията към новите ГГИ, изгарящи местни лигнитни 
въглища, които ще бъдат заложени в наредбата ще са в съответствие с 
приложената Програма за прилагане на Директивата и постигнатите 
договорености в рамките на преговорите за присъединяване. 
При това, Р България няма да прилага подхода по чл. 4. 6 предвиждащ 
разработването на Национален план за намаляване на емисиите от 
действащите ГГИ, а изискванията на новата наредба ще се прилагат към 
новоизградените ГГИ от 01.01.2004 г. Въпреки това, тъй като няма ГГИ, 
въведени в експлоатация между края на 2000г. и края на 2003г. всички нови 



ГГИ (по смисъла на Директивата) ще отговарят на нейните изисквания преди 
датата на присъединяване (т.е. 01.01.2007 г.). 
Въведените в експлоатация между средата на 1987 г. и края на 2000 год. 
блокове №7 и №8 в ТЕЦ “Марица изток 2” и №12 в ТЕЦ към “Лукойл Нефтохим 
Бургас” АД (т.е. тези, които са “нови”) също ще отговарят на изискванията на 
Директивата преди датата на присъединяване. 
Институционална рамка за прилагане  
Национален компетентен орган за хармонизацията на Директива 2001/80/ЕС, в 
т.ч. за прилагане и налагане на приложената Програма за нейното прилагане е 
МОСВ чрез своята Дирекция “Опазване чистотата на въздуха”. В допълнение, 
МОСВ отговаря за координацията на действията на заинтересованите 
ведомства и лица. 
Компетентен орган за прилагане и налагане на заложените в Програмата за 
прилагане оздравителни мерки към енергийните и топлофикационни ГГИ е 
МЕЕР, а за тези към промишлените централи – МИ. 
Пълното и ефективно прилагане на изискванията на Директива 2001/80/ЕС 
изисква единствено допълнително развитие и разширяване на 
административния капацитет на МОСВ и МЕЕР. За целта, в съответствие с 
Националния план за изграждане и укрепване на административния капацитет 
за прилагане на европейското екологично законодателство и Плана за 
практическо прилагане на нормативните актове на Европейския съюз, през 
2003 г. в Дирекция “Опазване чистотата на въздуха” на МОСВ ще бъде 
назначен един допълнителен експерт, който да отговаря за изпълнението на 
приложената Програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС. Мерките за 
разширяване на административния капацитет на МЕЕР са в процес на 
договаряне. 
Необходимост от преходни периоди 
За прилагане на Директива 2001/80/ЕС са необходими капитални вложения 
(инвестиции) в размер на 1,274 милиарда лева (т.е. около 4% от БВП) в 
рамките на четири години преди 01.01.2008 г. При това положение, само 
разходите за обслужване на кредитите, които са необходими за тези 
инвестиции и експлоатационните разходи надхвърлят 310 милиона лева 
годишно (или 1% от БВП). 
Следва да се отчете и фактът, че през посочения период се налагат и 
инвестиции в изграждане на заместващи мощности в обществени централи за 
топлофикация на обща стойност 1.3 млрд. лв., което допълнително утежнява 
платежния баланс на страната. 
В резултат, прилагането на изискванията на Директивата в установените за 
целта срокове би довело до непосилни икономически тежести и представлява 
неизпълнима задача за промишления потенциал на страната, т.к 
непроизводствения характер на тези разходи ще наруши нейната финансово-
икономическа стабилност. 
В тази връзка, за прилагане изискванията на Директива 2001/80/EC Р България 
предлага следните преходни периоди: 
1. ТЕЦ “Варна“- преходен период от 7 години (до 31.12.2014 г.), като шестте 

блока на централата се привеждат в пълно съответствие поетапно /по 
един блок всяка година/ през периода 2009-2014 г. По този начин, 



необходимите публични инвестиции в размер на 214 млн. лв. ще бъдат 
отложени за периода след 2007 г. и ще могат да бъдат осигурени от новият 
собственик (след приватизация на централата); искането за преходен 
период се отнася само за изпусканите във въздуха серен диоксид и 
прахови емисии от централата; емисиите от азотни оксиди на централата 
ще бъдат в съответствие в края на 2007 г. според изисквания та на 
Директивата;   

2. ТЕЦ “Бобов дол“- преходен период от 4 години (до 31.12.2011 г.) за блок № 
2 и 7 години за блок № 3 (до 31.12.2014 г.), като трите блока на централата 
се извеждат от експлоатация съответно през 2007 г., 2011 г. (4 години) и 
2014 г. (7 години). При този подход не са необходими публични инвестиции 
за привеждане в съответствие, които в противен случай биха възлезли 
на136.5 млн.лв; искането за преходен период се отнася само за емисиите 
на  серен диоксид и прах от централата; емисиите от азотни оксиди  ще 
бъдат в съответствие в края на 2007 г. според изисквания та на 
Директивата;   

3. ТЕЦ “Русе изток“- преходен период от 2 години (до 31.12.2009 г.) за блок № 
3 и  блок № 4 “; и 4 години ( до 31.12.2011 г.) за блок № 1 и блок № 2, като 
блоковете на централата се привеждат в пълно съответствие поетапно 
през периода 2005 – 2011 г. Останалите  3 блока ще бъдат в съответствие 
с всички изисквания до края на 2007 год. По този начин, необходимите 
публични инвестиции в размер на 155 млн. лв. допълнително ще бъдат 
отложени за периода след 2007 г. и ще могат да бъдат осигурени от новият 
собственик (след приватизация на централата); искането за преходен 
период се отнася само за емисиите на серен диоксид   и прах; емисиите от 
азотни оксиди на централата ще бъдат в съответствие до края на 2007 г. 
според изисквания та на Директивата;   

4. ТЕЦ “Лукойл Нефтохим Бургас”- отлагане на прилагането на Директивата 
до 31.12.2011 г. (4 години) в съответствие с крайния срок за прилагане на 
Директива 99/32/EC за намаляване на съдържането на сяра в течните 
горива, искането за преходен период включва всички замърсители; при 
поетапно намаляване на емисиите в периода 2006-2011 г. Необходимите 
инвестиции в размер на 600 млн.лв. (или около 40% от общите инвестиции 
за прилагане на Директивата) ще бъдат осигурени от оператора на 
рафинерията. По-голямата част от тях (583 млн.лв.) представляват 
инвестиции за намаляване на съдържанието на сяра в течните горива, т.е. 
за постигане на съответствие с Директива 99/32/ЕС. 

Прилагането на горните преходни периоди ще позволи необходимите 
инвестиции в периода до 2008 г. да бъдат намалени до 700 млн.лева, при което 
годишните експлоатационни разходи ще могат да се поемат от операторите на 
ГГИ. 
Преходните периоди, също така, ще позволят инвестициите да се разпределят 
в по-дълъг период (8-10 години вместо 4). Така промишлеността може да поеме 
равномерно капиталовото натоварване, а разходите по обслужване на 
кредитите и експлоатационните разходи ще намалеят значително, като в 
периода 2008-2010 г. ще бъдат 200 млн. лв., което ще допринесе за запазване 
на финансово-икономическата стабилност на страната. 
Допълнителен мотив за необходимостта от определяне на горните преходни 
периоди е извеждането от експлоатация на действащите ядрени мощности, в 



резултат на което е възможно нарушаване на националния енергиен баланс на 
страната. 
За да защити исканите преходни периоди, България представя Прилагаща 
програма за Директива 2001/80/ЕС (Приложение 15), съдържаща подробна 
информация за броя, техническите характеристики, местонахождението и 
настоящото нивото на съответствие на съществуващите и новите ГГИ, 
попадащи в обхвата на Директивата. Програмата също така съдържа и 
финансова оценка на мерките за постигане на съответствие с изискванията на 
Директивата, в това число графици и крайни срокове за  приложение и тяхната 
обосновка. При изготвяне на Програмата, възможността за евентуално 
нарушаване на конкуренцията и правилата на свободната търговия бяха взети 
под внимание и нейното прилагане ще осигури изпълнението на 
ангажиментите, поети от държавата, с оглед ограничаване на трансграничното 
замърсяване на въздуха. 
Допълнителна обосновка на преходния период за прилагане на Директивата по 
отношение на ТЕЦ “Лукойл Нефтохим Бургас” е дадена в приложената 
Програма за прилагане на Директива 99/32/ЕС (виж Приложение 4)   
 
 
Директива 2001/81/ЕС за националните тавани за определени атмосферни 
замърсители 
Хармонизиране на законодателството 

Направеното през 2000 г. изменение и допълнение на ЗЧАВ (в частност, новия 
чл.10а) сближава частично Директива 2001/81/ЕС в националното 
законодателство и осигурява необходимата законова база за нейното пълно 
транспониране. 
Пълното транспониране на Директива 2001/81/ЕС ще се постигне с 
разработването и приемането на Национална програма за ограничаване на 
емисиите от съответните замърсители до установените за целта 
национални тавани. 
В тази връзка, Р България предлага при следващото актуализиране на  
Директива 2001/81/ЕС, в съответствие с направеното от ЕК предложение, 
основаващо се на специално разработения за целта сценарий (т.нар. 
Benchmark Scenario), за страната да бъдат определени следните национални 
емисионни тавани: 

• за ЛОС – 175 килотона/годишно; 

• за азотни оксиди – 247 килотона:годишно; 

• за амоняк – 108 килотона/годишно; 

• за серен диоксид – 836 килотона/годишно. 
Тези тавани ще бъдат заложени в горепосочената Национална програма, която 
ще бъде разработена на основание чл.10а ЗЧАВ, утвърдена от МС на Р 
България и представена на ЕК преди 31.12.2005 г.  
Успоредно с това, с оглед осигуряване на необходимия обществен достъп 
Националната програма ще бъде публикувана в интернет страниците на МОСВ 
и ИАОС. В допълнение, тя ще бъде изпратена до подходящи обществени и 



екологични организации съгласно предварително изготвен списък, който ще 
бъде съгласуван с ЕК, преди средата на 2005 г. Общественият достъп до 
резултатите от годишните инвентаризации на емисиите, на които се основа 
разработването и прилагането на програмата, както и на свързаните с това 
проучвания, чийто възложител е МОСВ, ще се осигури по същия начин. 
Междувременно, през 2002 г. МОСВ възложи специално проучване на 
възможностите за по-нататъшно ограничаване на националните годишни 
емисии на замърсителите, попадащи в обхвата на Директива 2001/81/ЕС. 
Проучването ще приключи през 2003 г., а резултатите от него ще осигурят 
възможността страната да участва в предстоящото тяхно предоговаряне 
(съгласно чл.6, ал.3 на Директивата) преди края на 2006 г.  
При това, изискванията към ежегодната инвентаризация на емисиите, заложени 
в Директива 2001/81/ЕС, се припокриват със задълженията на страната в 
рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния. Р България изпълнява тези изисквания и в настоящия момент. За 
осигуряването им МОСВ е утвърдило специална методика за балансово 
определяне на емисиите, която се основава на CORINAIR и отговаря на 
изискванията на Приложение ІІІ на Директивата. Сключено е и съответно 
споразумение за обмен на информация с Националния статистически институт 
(НСИ). 

Институционална рамка за прилагане  

Национален компетентен за сближаване изискванията на Директива 
2001/81/ЕС, в т.ч. за разработване, прилагане и налагане на Национална 
програма за ограничаване емисиите на съответните замърсители е МОСВ чрез 
своята Дирекция “Опазване чистотата на въздуха”. Необходимата ежегодна 
инвентаризация на емисиите се извършва от ИАОС (Дирекция “Мониторинг”) 
съвместно с РИОСВ, НСИ (отдел “Статистика на околната среда”) и неговите 
регионални структури. ИАОС, също така, отговаря за докладването на 
резултатите от инвентаризацията на емисиите и процедурата по осигуряване 
на обществен достъп до Националната програма и свързаната с нея 
информация, като гарантира нейната яснота и достъпност. 
Пълното и ефективно прилагане на изискванията на Директива 2001/81/ЕС 
изисква единствено допълнително развитие и разширяване на горепосочените 
административни единици на МОСВ. За целта, в съответствие с Националния 
план за изграждане и укрепване на административния капацитет за прилагане 
на европейското екологично законодателство и Плана за практическо 
прилагане на нормативните актове на Европейския съюз, през 2003г. ще бъдат 
назначени (а, впоследствие и обучени) двама допълнителни експерти – по един 
в МОСВ и ИАОС. 
 
 
Директива 1999/13/ЕС за ограничаване емисиите на ЛОС вследствие 
използването на разтворители в определени дейности и инсталации 
 
След завършване на необходимите проучвания и анализи Р България 
преразглежда своята първоначална преговорна позиция относно искането за 5 
годишен преходен период за прилагането на Директивата към съществуващите 
инсталации.  



В тази връзка, Р България оттегля искането си за преходен период и 
потвърждава, че към 31.10.2007 г. всички съществуващи инсталации ще са в 
съответствие с изискванията на Директивата, а всички нови - преди датата за 
присъединяване (01.01.2007 г.).  
Р България представя прилагаща програма по Директива 1999/13/ЕС 
(Приложение 16), която съдържа информация за броя, характеристиките, 
местонахождението и настоящото ниво на съответствие на съществуващите 
инсталации, попадащи в обхвата на Директивата, както и оценка на разходите, 
източници на финансиране, времева рамка и конкретни стъпки (инвестиции) за 
реално прилагане изискванията на Директивата. 
Прилагащата програма се основава на горната ревизирана преговорна 
позиция. 
 
Р България няма да разработва национален план за ограничаване емисиите на 
разтворители съгласно чл.6 на Директивата 
 
 
Директива 96/82/ЕС  за контрол на големите промишлени аварии 
 
Хармонизиране на законодателството 
 
Основните разпоредби на Директива 96/82/ЕС са транспонирани от новия Закон 
за опазване на околната среда. Правната рамка за прилагане на релевантните 
разпоредби на европейската директива е в глава 7. Тя въвежда основните 
разпоредби, отнасящи се до главните задължения на оператора, списъка от 
документи, който трябва да бъде подготвен от оператора на инсталациите по 
Севезо и създаването на регистър за всички предприятия по Севезо, който ще 
осигури обмена на информация между МОСВ и съответните европейски 
институции. Тук също е установена и административната рамка за прилагане 
на изискванията на директивата. На МОСВ е определена ролята на централен 
компетентен орган. Другите компетентни органи включват общинската 
администрация, на територията на която е разположен обектът и Управление 
Гражданска защита. Други органи със специфична роля са Министерството на 
труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, 
Националната служба на противопожарна защита и аварийна безопасност към 
Министерството на вътрешните работи и Националната дирекция за технически 
надзор. 
 
Наредбата за контрол на големите промишлени аварии е приета от 
Министерски Съвет на заседанието на 27.03.2003 и се очаква публикация в 
Държавен вестник. Наредбата влиза в сила на 1.01.2004 за нови и на 1.01.2006 
за съществуващи предприятия. 
 
Проектът на наредба транспонира всички разпоредби на директивата, 
въвеждащи по-детайлни изисквания, отнасящи се до необходимата 
документация (Анекс ІІ - VІ) и административните процедури, установени от 
рамковия закон. Проектонаредбата установява система за издаване на 
разрешение или забрана на предприятията по Севезо. Схемата на процедурата 
по  Севезо, както е установена в проекто-наредбата, е описана по-долу.  
 



Процесът на издаване на разрешително на предприятие започва с подаването 
на уведомление от страна на оператора. То трябва да бъде подадено до един 
месец след като операторът е класифицирал предприятието като обект, 
подлежащ на разрешителен режим съгласно чл. 104 на ЗООС. 
Класифицирането на предприятието е задължение на оператора и се извършва 
въз основа на количествата опасни вещества в предприятието и не може да 
бъде еднозначно дефинирано във времето. Операторът подава, заедно със 
заявлението за издаване на разрешително, уведомление за извършената 
класификация, към което е приложена документацията, описана в ЗООС и 
проектонаредбата /Оценка на риска, доклад за политиката за предотвратяване 
на големи аварии, доклад за безопасност, вътрешен авариен план и 
информация, необходзима за изготвянето на външен авариен план/.  
 
По силата на съществуващото и новото българско законодателство, 
компетентен орган в областта на предотвратяването на големи аварии и 
ликвидирането на последствията от тях е министърът на околната среда и 
водите. Той извършва оценката на документите, представени от оператора и 
взема решение за издаване или отказване издаването на разрешително за 
изграждане или експлоатация на нови или действащи предприятия, попадащи в 
обхвата на Севезо. Решението се взема въз основа на становища от 
председателя на Държавна агенция "Гражданска защита", министъра на 
вътрешните работи, директора на Национална служба "Пожарна и аварийна 
безопасност", министъра на здравеопазването, председателя на Държавната 
агенция по метрология и технически надзор, областните управители и органите 
на местното самоуправление, на чиято територия се намира съответното 
предприятие и съоръжение, както и въз основа на посещения на обектите и 
консултации с компетентните органи и експертните надзорни групи. 
 
Разрешението, издадено от министъра на околната среда и водите, е 
сертифицирано потвърждение,  че изискванията на Директивата са изпълнени. 
В него може да съдържат определени условия, отнасящи се до някои аспекти 
като например датата за преглед на докладите или информацията, подадени от 
оператора. Министърът на околната среда и водите издава, преразглежда и 
променя разрешителните по силата на ЗООС и проектонаредбата, като за 
целта изисква становища от всички гореспоменати органи. 
 
На Държавна агенция "Гражданска защита" е определена главната роля в 
инспекцията на обектите, които са получили разрешение от МОСВ. ДА 
“Гражданска Защита” е основен компетентен орган при провеждането на 
неотложни аваийно-спасителни работи и защита на населението. Чрез 
Постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи към общините по чл. 16 от Правилника за организацията и 
дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, 
аварии и катастрофи ДА “ГЗ” изготвя външни аварийни планове за района 
около предприятието, идентифицира предприятия, където е възможно да 
възникне “ефект на доминото” и организира и провежда контрола в 
предприятието. 
 
Областните управи и органите на местното самоуправление осъществяват и 
политиката на планиране на земеползването с цел ограничаване на риска от 
големи аварии. 
 



Останалите държавни органи оценяват информацията, подадена от оператора 
в рамките на професионалната си компетентност, дават становища до МОСВ и 
участват чрез представители на местните си структури в контрола над 
предприятията. 
   
Общинската администрация има важна роля в: 
А/  осигуряване на достъп на обществеността до докладите и плановете 
Б/  предаване на мнението на обществеността на ССА и  
В/  консултиране с обществеността с оглед подготовката и развитието на “off 
site”  аварийни планове 
 
Общините осигуряват достъп на обществеността до документите, подадени от 
оператора. МОСВ води публичен регистър на разрешителните и всички 
документи, подадени от оператора. Операторът на предприятие и съоръжение, 
класифицирано като “предприятие и съоръжение с висок рисков потенциал” е 
длъжен да предостави информация за планираните мерки за безопасност и за 
начините на поведение и действие в случай на авария на работниците в 
предприятието и съоръжението и на засегнатото население в района около 
предприятието и съоръжението. В случай на авария Постоянните комисии за 
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към общините 
оповестяват, алармират и информират населението. 
 
Списък на потенциалните Севезо-предприятия бе подготвен през 2001 г. по 
проект на програма ФАР 2000, включващ информация за броя, типа и 
местонахождението на бъдещи предприятия с по-ниски (Lower Tier) или по-
високи стойности (Upper Tier) по отношение на Севезо. Списъкът показва, че в 
България има 67 предприятия (включващи химическа промишленост, нефтени 
рафинерии, металургична индустрия, енергийни централи, добивна и минна 
промишленост, фармацевтична промишленост, стари депа на пестициди), 
които попадат под контрола на наредбата по Севезо. Извън тези 67 
предприятия, 35 са  Top Tier предприятия /големи индустриални предприятия, 
обширни складови зони/ и 32 Lower Tier предприятия /малки индустриални 
предприятия, складове за запалими вещества, складове за пестициди/. 
 
Представителите на индустрията са запознати с изискванията на Директива 
96/82/ЕС и кореспондиращото й българско законодателство на семинари, 
организирани от МОСВ по туининг проект по Програма ФАР 1999 с Ирландската 
агенция по околна среда. В рамките на този проект бе изготвен диск с 
информация и материали за обучение /ръководства, законодателни актове на 
ЕС и презентации по различни аспекти на Директива 96/82/ЕС/, като повече от 
200 броя са раздадени на операторите на предприятия. Подобно обучение се 
предвижда и в рамките на туининг проект по Програма ФАР 2001 с 
Австрийската агенция по околна среда. Някои предприятия са включени в 
пилотни проекти по тези туининг проекти /по Програма ФАР 1999 – 
Агрополихим АД, по Програма ФАР 2001 – всички големи предприятия от 
азотно-торовата промишленост, цветната металургия, фармацевтиката, както и 
по-малки обекти/. 
 
 
Институционално укрепване за прилагането на Директива 96/82/ЕС  за 
контрол на големите промишлени аварии 
 



От 1 януари 2003 г. седем експерти са назначени в новосъздядения отдел 
“Химикали и управление на риска” към Дирекция “ Координация на 
регионалните инспекции по околната среда и водите” към МОСВ /Дирекцията, 
която е отговорна за транспониране и прилагане на Директива Севезо ІІ/. Този 
отдел е отговорен за управлението на риска и системите за безопасност. 
 
В МОСВ ще бъдат проведени програми за обучение във връзка с изискванията 
на тази наредба. Те се предвиждат по проект ФАР 2001 съвместно с 
Австрийската агенция по опазване на околната среда. Този проект включва 
сътрудничество с датски експерти по оценка на риска и техническо 
подпомагане и експерти от Бюрото по големи аварии към Джойнт Рисърч 
Център. Основните задачи са подготовка на детайлна програма за цялостно 
прилагане на Директивата Севезо ІІ, подготвена от експерти от страни-членки и 
одобрена от Колегиума на МОСВ, установяване на регистрация на 
предприятията по Севезо и система за докладване, както и включването им в 
базите данни на ЕС SPIRS и MARS, пилотен проект по подготовката на Севезо 
документация /документи за нотификация, MAPP, SMS, доклади за 
безопасност,  аварийни планове/ за редица “Top Tier” и “Lower Tier”   български 
предприятия, разработване на обучаващи програми за оценка на риска и като 
цяло по Севезо законодателството, разработване на ръководни документи, 
основани на  Европейските ръководни бележки, подготвени от MAHB, както и 
подготвяне на адаптирано за България ръководство за оценка на риска. 
 
 
Регламент 1980/2000/ЕС относно схемата на ЕС за присъждане на еко-
етикет 
Решение 2002/18/ относно работен план на ЕО за еко-етикетирането 
Текущо състояние 
Създаването на правната основа за прилагането на Регламент ЕС/1980/2000 е 
предвидено в Закона за опазване на околната среда. Предвижда се 
първоначално да се създаде национална схема, идентична на тази на ЕС, която 
да подготви българската администрация за пълно прилагане изискванията на 
Регламента от датата на присъединяване на страната към ЕС. Пълното 
прилагане на Регламента ще се осигури с Наредба на Министъра на околната 
среда и водите за организацията на националната схема за екомаркировка. 
Наредбата е подписана от Министъра на околната среда и водите и се очаква 
публикуването й в  ДВ до края на м. април 2003 год.   
Институционална рамка за прилагане  
Компетентен орган по прилагане на Националната схема за екомаркировка е 
Министерството на околната среда и водите. Конкретния отдел е отдел 
"Предотвратяване на промишленото замърсяване". За подготовка на 
специфичните критерии за отделните продуктови групи е предвидено създаване 
на групи, включващи съответните заинтересовани страни. 
 
 
Регламент ЕС/761/2001 за еко-управление и одит, позволяващ 
доброволното участие на организации в Общността при еко-мениджмънта 
и схемите за одит (EMAS) 



Решение 2001/681/ЕС за инструкциите за прилагане на Регламент 
761/2001/ЕС, позволяващ доброволното участие на организации в 
Общността при еко-мениджмънта и схемите за одит 
Текущо състояние 
Създаването на правната основа за прилагането на Регламент ЕС/7610/2001 е 
предвидено в Закона за опазване на околната среда. Пълното прилагане на 
Регламента е осигурено с Наредба за организацията на националната схема 
за управление на околната среда и одитиране. Наредбата е публикувана в ДВ 
бр.26/21.03.2003 год.   
Институционална рамка за прилагане  
Компетентен орган по прилагане за Националната схема за управление по 
околната среда и одитиране (създадена с цел да подготви българската 
администрация за пълно прилагане изискванията на Регламента от датата на 
присъединяване на страната към ЕС) е Министерството на околна среда и 
водите. Конкретният отдел е отдел "Предотвратяване на промишленото 
замърсяване". Органите, осъществяващи контрол по прилагането на 
законодателството по околна среда са регионалните инспекции по околна 
среда и водите и са в структурата на МОСВ. 
 
Компетентен орган за акредитация на проверяващите по околна среда е 
Изпълнителна агенция "Българска служба акредитация", който е националния 
орган по акредитация. 
 
 
ХИМИКАЛИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 
 
Директива 98/8/ЕС относно пускането на пазара на биоциди 
 
Директива 98/8/EC за пускане на пазара на биоциди ще бъде транспонирана от 
Наредбата за разрешаване на биоциди. Правно основание за приемане на 
наредбата ще бъде създадено със Закона за изменение и допълнение на 
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати 
и продукти, който ще бъде приет от Народното събрание до средата на 2003 г. 
В срок до шест месеца от влизане в сила на закона, Министерски съвет ще 
приеме Наредбата за разрешаване на биоциди. До края на 2003 ще бъде 
подготвен детайлизиран план за прилагане на наредбата, в който ще бъдат 
развити необходимите мерки за прилагане на изискванията на директивата, 
включително и мерките за укрепване на административния капацитет.  
 
Компетентен орган за прилагане на изискванията на директивата е 
Министерство на здравеопазването. То организира, управлява, координира и 
контролира всички дейности, свързани с внос на биоцидни продукти и 
производството им на територията на страната. Неговите регионални структури 
- 28 Регионални хигиенно-епидемиологични инспекции контролират пазара на 
биоциди. 
 
Регламент ЕЕС/2455/92 относно вноса и износа на определени опасни 
химически вещества 
 



Регламент EEC/2455/92/EEC за вноса и износа на определени опасни вещества 
е транспониран от Наредбата за реда и начина на внос и износ на опасни 
химични вещества, препарати и продукти на територията на Република 
България, приета с Постановление на МС 129/01.07.2002 (ДВ бр. 66/09. 07. 
2002), която създава правната рамка за приложението на Регламент 
EEC/2455/92/EEC, за да подготви влизането му в сила в Р България, след 
приемането в ЕС. Наредбата е приета въз основа на чл. 22, ал. 2 от Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и 
продукти. Наредбата влиза в сила през 2004 г., а по отношене на износа - през 
2007 г..  
 
Наредбата определя правата и задълженията на вносителите и износителите 
по отношение на следните изисквания: 

• Свободен режим на износ за определени опасни вещества, препарати и 
продукти, изброени в Приложение І към наредбата, за които има 
регистрационен номер в съответствие с Приложение ІІ към наредбата;   

• Регистрационен режим на износ за определени опасни вещества, 
препарати и продукти, изброени в Приложение І към наредбата, за 
които няма регистрационен номер в съответствие с Приложение ІІ към 
наредбата. В този случай износителят трябва да следва процедурата в 
съответствие с Глава трета на наредбата; 

• Разрешителен режим за внос на опасни вещества, препарати и 
продукти, изброени в Приложение І към наредбата и означени като 
“строго ограничени”; 

• Опасните вещества, препарати и продукти, изброени в Приложение І 
към наредбата и означени като “забранени” е забранено да бъдат 
внасяни на територията на Р България; 

Чрез тази наредба се въвежда PIC - процедурата, по отношение на износа на 
опасни химикали. 

 
Институционално укрепване за прилагането на Регламент ЕЕС/2455/92 
относно вноса и износа на определени опасни химически вещества 
 
МОСВ и Агенция Митници са компетентните органи по приложение на 
Регламент  EEC/2455/92. 
 
Органът, отговорен за прилагане на наредбата е МОСВ. В началото на 2001 г. в 
Дирекция ”Координация на Регионалните инспекции по околната среда и 
водите” беше създаден нов сектор “Химикали”, където бяха назначени двама 
експерти. В началото на 2003 г. още шест експерта ще бъдат назначени в този 
сектор.  
 
В МОСВ се предвижда провеждането на програми за обучение във връзка с 
изискванията на регламента. Те се предвиждат по проект по Програма ФАР 
(Twinning project BG 2000/IB/EN-01c) за приложение на законодателството в 
областта на опасните химични вещества, препарати и продукти с партньори от 
Германското Министерство на околната среда и Авсрийската Федерална 
Агенция по околна среда. 
 
 
Директива 86/609/ЕЕС относно защитата на животни, използвани за 
експериментални и други научни цели 



 
Хармонизиране на законодателството 
Проектът на Наредба за защита и хуманно отношение към животните, 
използвани за опитни и други научни цели, транспонира изцяло изискванията 
на Директива 86/609/ЕЕС за сближаването на законите, регулациите и 
административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на 
животните, използвани за експериментални и други научни цели.  
Наредбата ще бъде издадена до средата на 2003 г. от Министерство на 
земеделието и горите като подзаконов акт към Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и ще влезе в сила от 01.01.2004 г. 
 
Институционална рамка за прилагане 
В проекта на Наредба се предвиждат следните контролни органи: 
 

• Министърът на земеделието и горите, към който се създава 
Комисия по етика към животните – консултативен орган, който го 
подпомага при изпълнение на неговите функции. Министърът  след 
получаване на становище от Комисията:  

- Разрешава извършването на експерименти, след внимателна преценка за 
важността на предвидените научни изследвания, включващи опити с 
животни (сравнява  дали експеримента не се дублира, дали не могат 
целите му да бъдат постигнати без използване на опитни животни и дали 
вече целите му не са постигнати при други научни проекти) и наличието на 
ветеринарномедицинско разрешително за дейност, което удостоверява, че 
в обектите, в които ще се провеждат експериментите има подходящи 
условия за настаняване и грижа към животните. Може да смени вида и 
броя на включените животни. 

- Събира и обработва данните за броя проведени експерименти, за броя и 
вида, използвани в експерименти животни, броя на дадените разрешения и 
броя на отказаните такива 

- Води регистър на издадените разрешения за използването на животни за 
експериментални и други научни цели; 

- Публикува статистическа информация. 
 

• Национална ветиринарно-медицинска служба и Регионални 
ветиринарно-медицински служби:  

- Предварително съгласува изграждането на обектите; 
- Издава ветеринарномедицинско разрешително за дейност;  
- Регистрира обектите, на които е издадено ветеринарномедицинско 

разрешително за дейност; 
- Изменя, допълва или отменя издаденото разрешение в случаите, описани 

в закона за ветеринарномедицинската дейност; 
- Извършва проверки в обектите, които отглеждат и доставят опитни животни 

и в обектите, които извършват експерименти с животни за спазване на 
зоохигиените параметри за настаняване и грижа за животните, за спазване 
на хуманното отношение към тях и за поддържане на нужната хигиена, 
воденето на документацията и спазване на останалите изисквания, 
залегнали в наредбата.  

- Извършва проверки в обектите, които извършват опити с животни за 
провеждането на опитите в съответствие с даденото разрешително, за 
това дали се спазва броя и вида на опитните животни, определени в 



разрешителното, за квалификацията на работещият с животни персонал, 
за воденето на документацията и за провеждането на експериментите 
съгласно изискванията на наредбата. 

 
 
Директива 98/81/ЕС, изменяща Директива 90/219/ЕЕС относно  
ограниченото използване на генетично модифицирани микроорганизми 
Решение 2001/204/ЕС, допълващо Директива 98/81/ЕС относно  
ограниченото използване на генетично модифицирани микроорганизми  
Хармонизиране на законодателството  
Нормативна основа за въвеждане на изискванията на Директивата ще бъде 
създадена с приемането на  Закон за генетично изменените организми през 
2003 г.  
Проектът на закон е разработен съвместно от експерти на Министерство на 
земеделието и горите, Министерство на околната среда и водите, 
Министерство на икономиката и Министерство на здравеопазването и 
транспонира напълно изискванията на Директива 98/81/ЕС относно  
ограниченото използване на генетично модифицирани микроорганизми и 
Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното освобождаване в  на генетично 
модифицирани организми (ГМО) в околната среда, отменяща Директива 
90/220/ЕЕС.  
Предвиден е разрешителен режим за работата с ГМО в контролирани условия 
и регистрационен режим на помещенията за работа с ГМО в контролирани 
условия. Регламентирани са изискванията на които трябва да отговарят 
помещенията за работа, както и към самите условия за работа с ГМО в 
контролирани условия и предпазните мерки, които трябва да бъдат предприети. 
В законодателната програма на Министерски съвет е заложено проекта на 
Закон за генетично модифицирани организми да бъде приет през първата 
половина на  2003 г. 
Институционална рамка за прилагане  
Съгласно проекта на Закон за ГМО, Министърът на околната среда и водите е 
компетентния орган за издаването, изменянето или отнемането на разрешения 
при работа с ГМО и регистриране на помещенията за работа с ГМО в 
контролирани условия. В своята дейност той ще се подпомага от консултативен 
орган - Комисия по генетично модифицирани организми, съставена от експерти 
на заинтересуваните държавни ведомства и научни организации.  
Контролът при работата с ГМО в контролирани условия ще се осъществява от 
Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и 
горите, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и 
социалните грижи  в рамките на техните компетенции.  
 
 
 
Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното освобождаване в  на 
генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда, отменяща 
Директива 90/220/ЕЕС. 
Хармонизиране на законодателството  



Проект на Закон за генетично модифицираните органвизми ще въведе 
напълно през 2003 г. в българското законодателство изискванията на 
Директивата. 
Проектът на закон предвижда създаването на разрешителен режим при с 
работата с ГМО в контролирани условия, освобождаването на ГМО в околната 
среда и предлагането на ГМО на пазара като продукти или съставака на 
продукти, с изключение на генетично модифицираните храни, хранителни 
съставки, лекарства за хуманната медицина и ветеринарномедицински 
продукти, които се състоят или съдържат ГМО или комбинация от ГМО, вноса и 
износа на ГМО и контрола върху дейностите с тях. 
Институционална рамка за прилагане  
Съгласно проекта на Закон за ГМО, Министърът на околната среда и водите 
координира цялостната държавна политика и дейността на компетентните 
органи при осъществяване на дейностите с ГМО. Той е компетентният орган за 
издаването, изменянето или отнемането на разрешения при работа с ГМО в 
контролирани условия, освобождаване на ГМО в околната среда и регистриране 
на помещенията за работа с ГМО в контролирни условия. Министърът на 
земеделието и горите е компетентният орган за издаването, изменянето или 
отнемането на разрешения при предлагането на ГМО на пазара като продукти 
или съставака на продукти. За подпомагане на дейността на двамата министри е 
предвидено създаването на консултативен орган - Комисия по генетично 
модифицирани организми, съставена от експерти на заинтересуваните 
държавни ведомства и научни институции. 
С оглед пълното прилагане на изискванията на европейското законодателство и 
за да се гарантира строгото контролиране на дейностите с ГМО е предвидено 
контролът да се осъществява от Министерство на околната среда и водите, 
Министерство на земеделието и горите, Министерство на икономиката, 
Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалните грижи 
и Агенция “Митници”, към Министерство на финансите, в рамките на техните 
компетенции.  
 
 
Регламент EEC/793/93 относно условията за оценка и контрол на риска от 
съществуващите вещества 
 
Компетентните органи за прилагането на Регламент EEC/793/93 са тези, 
определени за прилагането на изискванията на Директива 93/67/ЕЕС за оценка 
на риска от нови химични вещества. МОСВ е компетентният орган за оценка на 
риска за човека и околната среда от въздействието на съществуващи химични 
вещества.  

 
 

Регламент 2001/2592/ЕС относно информация и тестови изисквания към 
производители или вносители на определени приоритетни вещества в 
съответствие с Регламент ЕЕС/793/93 за оценка и контрол на риска от 
съществуващи вещества 
 
 
Съществуващо законодателство 
Разпоредбите на регламента ще бъдат въведени в българското законодателство 
след присъединяване на Република България към ЕС, тъй като оценката на 



риска за съществуващи вещества се извършва въз основа на приоритетни 
списъци, които разпределят веществата, подлежащи на изпитвания между 
отделни страни-членки на ЕС.  
Институционална рамка за прилагане 
Компетентни органи за прилагане на Регламент 2001/2592/ЕС и ЕЕС/793/93 ще 
бъдат тези, определени за прилагане на изискванията за оценка на риска от 
нови химични вещества с Наредба за окончателната оценка на риска за човека и 
за околната среда от нови химични вещества (приета с Постановление на МС № 
131 от 1.07.2002 г., Обн., ДВ, бр. 67 от 12.07.2002 г.) към Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти. 
Министерството на околната среда и водите е отговорна институция за 
прилагането на изискванията на наредбата. Оценката на риска за човека и 
околната среда от нови химични вещества се извършва от министъра на 
околната среда и водите въз основа на експертна оценка на риска за човека, 
извършена от Министерство на здравеопазването и експертна оценка на риска 
за околната среда, извършвана от Министерство на околната среда и водите. 
 
 
Регламент ЕС/2037/2000 относно веществата, разрушаващи озоновия слой 
Решение 2002/273/ЕС относно квотите за внос на вещества, контролирани 
съгласно Регламент ЕС/2037/2000 за озоноразрушаващите вещества 
Съществуващо законодателство 
С оглед изпълнението на поетите от страната задължения, в рамките на 
Виенската конвенция и Монреалския протокол към нея, и осигуряване 
прилагането на Регламент ЕС/2037/2000 Министерство на околната среда и 
водите подготви изменение и допълнение на Наредба за осъществяване на 
контрол и управление на ВНОС, приета с ПМС №254 от 30.12.1999 г.  
Измененията и допълненията бяха приети с ПМС № 224 от 1.10.2002 г. за 
изменение и допълнение на ПМС № 254 от 30.12.1999 г. за контрол и 
управление на вещества, които нарушават озоновия слой. 
Съгласно §2 на  преходните и заключителни разпоредби на ПМС №254: 
“Министърът  на околната среда и водите със заповед, на основание 
Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой: 
1. определя ежегодно количествата по вид на веществата от Приложение 4, 

които подлежат на внос и износ за срока до влизане в сила на чл.4;   
2. заповедите по т.1 се обнародват в Държавен вестник.”. 
 
Годишната квота за 2003 г. е определена със Заповед №РД-10-10 от 01.11.2002 
г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.110 от 22.11.2002 г.), което 
означава, че не съществуват препятствия пред прилагането на съответните 
решения на ЕС за определяне на годишните квоти след датата на 
присъединяване на Р България към ЕС. 
 
Крайните срокове за прекратяване употребата на 
хидрохлорфлуорвъглеводороди (HCFCs) съгласно ПМС № 224 за изменение и 
допълнение на ПМС №254 са както следва: 
• за производствени нужди (производство на хладилници, фризери, 

климатични съоръжения и като разпенващ агент за производство на 
различни видове пени) - 31.12.2006 г. 



• за сервизна дейност (използване на свежи HCFCs) - 31.12.2009 г. 
• за сервизна дейност (използване на рециклирани/регенерирани HCFCs) - 

31.12.2014 г. 
 
Крайният срок за прекратяване на употребата на метилбромид (за нужди освен 
QPS) е 31.12.2004 г. 
 
Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите е отговорна институция за 
прилагането на изискванията на Постановлението и издава разрешения за внос 
и износ на озоноразрушаващи вещества. МЗГ издава разрешителни за работа с 
метилбромид и контролира използването му. ”Агенция “Митници” контролира  
преминалите през граница вещества, които нарушават озоновия слой, както и 
продукти и съоръжения изработени или работещи с такива вещества, изготвя и 
представя на МОСВ ежегодна информация за внесените/изнесени през 
предходната година ВНОС. 
С цел точно и пълно прилагане на изискванията на законодателството относно 
контрола и управлението на веществата, които нарушават озоновия слой, в 
МОСВ и РИОСВ ще бъдат назначени допълнителен брой експерти в 
съответствие с Националния план за изграждане и укрепване на 
административния капацитет за прилагане на европейското екологично 
законодателство и План за практическо прилагане на нормативните актове на 
Европейския съюз. 
 
 
Решение 2002/215/ЕС за подписване на Четвъртото изменение на 
Монреалския протокол за озоноразрушаващите вещества 
 
Съществуващо законодателство 
 
Четвъртото изменение на Монреалския протокол е въведено със Закона за 
ратифициране на Пекинските изменения към Монреалския протокол от 1987 г. за 
веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ бр.  9 от 25. 01. 2002 г.) 
 
ШУМ 
 
Директива 86/594/ЕЕС относно шума от домакински уреди  
 
Директивата ще бъде въведена в българското законодателство до края на 2003 
г. с Наредба, разработена на основата на Закона за защита на потребителите и 
правилата за търговия. 
 
Контролът по прилагането на Наредбата ще бъде възложен на Комисията по 
търговия и защита на потребителите. 
 
Комисията е действащ орган. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка към 
министъра на икономиката. В структурата на Комисията е включена Главна 
дирекция “Контрол на пазара” с 9 отдела, покриващи всичките 28 области на 
България, която отговаря за извършването на проверките. 
 



Във връзка с прилагането на Наредбата ще възникне необходимост от 
обучение на експертите от Комисията. Необходимостта от допълнителни 
бройки в щата на Комисията, свързани с прилагането на Наредбата ще бъде 
уточнена в хода на разработването й. 
 
Директива 2000/14/ЕС относно нивото на шумови емисии, излъчвани от 
оборудване, което работи на открито 
Хармонизиране на законодателство 
Изискванията на Директива 2000/14/ЕС ще бъдат транспонирани в българското 
законодателство чрез Наредба към Закона за техническите изисквания към 
продуктите. Приемането на Наредбата е предвидено за 2003 година. В тази 
връзка в МИ е сформирана работна група с участието на експерти от МИ, 
МОСВ, ИАОС, ДАМТН, БИС и Камарата на електротехниката в България и 
Българската браншова камара по машиностроене.  
Институционална рамка за прилагане 
Държавната агенция по метрология и технически надзор ще бъде 
национален компетентен орган по прилагането на изискванията на 
Директивата.  
 
 
Директива 2002/49/ЕС относно оценката и управлението на шума в 
околната среда 
 
Хармонизиране на законодателството 
 
За транспонирането на Директивата към МОСВ е създадена 
междуведомствена работна група за разработването на проект на Закон за 
шума. Очаква се проектът да бъде внесе за разглеждане в Народното събрание 
в началото на 2004 г. и да бъде одобрен до края на същата година. 
 
Институционална рамка за прилагане 
 
Успоредно с разработването на проекта на Закон за шума, по линия на 
Програма ФАР-Аccess, се разработва и план за неговото прилагане, който ще 
включва съответни административни мерки и финансови разчети. В този 
момент се провеждат проучвания за възможно най-ефективно разпределение 
на функциите между държавните органи на национална и общинско ниво. 
 
 
ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 
 
На 13 юни 2002 г. Народното събрание прие Закон за безопасно  използване на 
ядрената енергия (обн. ДВ, № 63/2002 г.), в сила от 2 юли 2002 година. 
 
В съответствие с приетия закон, Министерският съвет с Постановление от 29 
август 2002 г. преобразува Комитета за използване на атомната енергия за 
мирни цели в Агенция за ядрено регулиране (АЯГ) и прие Устройствения 
правилник на агенцията. Новият закон гарантира независимостта на АЯГ. 
 



Законът въвежда членове 33 и 37 от Договора Евратом и позволява 
въвеждането в българското законодателство на достиженията на правото на 
Европейския съюз в областта на ядрената безопасност и радиационна защита. 
Подзаконовите актове в съответствие с този закон ще бъдат разработени и 
приети в срок от две години от влизането му в сила. 
 
Законът за опазване на околната среда (обн. ДВ, № 91/2002 г.) въвежда член 35 
от Договора Евратом.  
 
Член 37 от Договора Евратом 
 
Новият закон за безопасно използване на ядрената енергия предвижда 
създаването на държавно предприятие за управление на радиоактивни 
отпадъци през 2004 г. В съответствие с член 79, “(1) Предметът на дейност на 
предприятието е: 

1. управление на радиоактивните отпадъци, което включва всички 
дейности, свързани с манипулирането, предварителната обработка, 
преработката, кондиционирането, съхраняването или погребването на 
радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на 
съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци; 

2. изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на 
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци; 

3. извършване на превоз на радиоактивни отпадъци извън площадката на 
съответното ядрено съоръжение, ако е получило разрешение или лицензия за 
превозване по този закон. 

(2) Предприятието осъществява дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 при спазване 
на изискванията за ядрена безопасност и радиационна защита въз основа на 
издадени от председателя на агенцията разрешения за избор на площадка, 
проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация и лицензия за 
експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци.” 
 
Съгласно чл.35 всека страна членка трябва да създаде съоръжения за 
извършване на непрекъснат мониторинг на нивото на радиоактивността във 
въздуха, водата и почвата и да осигури съответствие с основните норми. 
Министерството на околната среда чрез Изпълнителната агенция по околна 
среда в София и регионалните инспекторати в Бургас, Варна, Враца, Монтана, 
Плевен и Стара Загора извършва мониторинг на радиоактивността на въздуха, 
водата и почвите в лабораториите за радиационен контрол. Процедурите, 
методите и техническите средства, които се използват при пробоотбор и анализ 
са стандартизирани и в съответствие с изискванията и препоръките на 
Международната агенция по атомна енергия. Изградена е и национална 
автоматизирана система за непрекъснато измерване на гама фона в 29 
мониторингови станции в цялата страна.  
 
Резултатите от извършвания контрол се обобщават в годишните доклади на 
Изпълнителната агенция по околна среда. Те биха могли да се докладват и на  
Европейската комисия със същата периодичност. 
 
Съгласно чл. 37 всяка страна членка трябва да дава основни данни, свързани с 
всеки план за погребване на радиоактивни отпадъци, така че да е възможно да 
се оцени дали изпълнението на такъв план би могло да доведе до 
радиоактивно замърсяване на вода, въздух и почви в друга страна членка. 



България ще въведе тези изисквания чрез приемане на съответната 
нормативна уредба. 
 
 
Регламент ЕС/797/97, установяващ списъка на продукти, изключени от 
прилагането на Регламент ЕЕС/737/90 относно условията, ръководещи 
вноса на селскостопански продукти, с произход в трети страни, след 
аварията на Чернобилската АЕЦ, заменен от Регламент ЕС/1609/2000 
 
Бяха приети и влязоха в сила следните подзаконови актове: 
• Наредба № 10 от 18.04.2002 г. на Министъра на здравеопазването за 

максимално-допустимото радиоактивно замърсяване при внос на 
селскостопанска продукция след аварията в Чернобилската атомна 
електроцентрала (обн. ДВ, бр.44/2002 г.).  Отчетени са  Регламент 
ЕС/2219/89, ЕС/737/90, ЕС/727/97 и 1621/2001. 

• Наредба № 11 от 18.04.2002 г. на Министъра на здравеопазването за 
определяне на изискванията към границите на радиоактивно замърсяване 
на храните при радиационна авария (обн. ДВ, бр.44 от 2002 г.).  Отчетени са  
Регламент ЕЕС/3954/87, ЕЕС/770/90 и ЕЕС/944/89, както и Наредбата за 
ОНРЗ-2000, която въвежда голяма част от Директива 96/29/ЕС.  

 
Наредби с аналогични заглавия, но отнасящи се до фуражите, са в процес на 
разработване, като водещо ведомство е Министерство на земеделието и 
горите. 
 
Директива 96/29/ЕВРАТОМ относно основните норми за радиационна 
защита 
 
Глава VII на Директивата се отнася за облъчването от естествени източници на 
радиация. В ОНРЗ-2000 са транспонирани в значителни степен тези 
изисквания. Изискванията на Глава IХ на  Директивата се отнасят до намесата 
при радиационни инциденти или при справяне с последици от стари дейности. 
Основни изисквания за аварийното планиране и готовност са регламентирани в 
Глава осма на новия Закон за безопасно използване на ядрената енергия. 
Съществува и Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна 
авария от 1992 г., която регламентира  основно действията в ядрени 
съоръжения. Разработени са конкретен план и график за привеждане на 
нормативната база в областта на радиационната защита в пълно съответствие 
с  изискванията на европейските директиви в срок до края на 2004г.      

 
Директива 90/641/ЕРАТОМ относно защитата на работниците от външни 
организации, работещи в среда на йонизиращи лъчения 

 
Тази директива ще се транспонира в съответствие с плана за разработване на 
нови наредби.  

 
Директива 92/3/ЕВРАТОМ, Директива 89/618/ЕЕС и Директива 
97/43/ЕВРАТОМ  – за транспорт на радиоактивни отпадъци и за  
информиране при радиационна авария и за медицинското облъчване  

 



Тези директиви ще се транспонират в съответствие с плана за разработване на 
нови наредби.  
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