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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА 
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Допълнение към Допълнителната информция CONF-BG-2/03 
 

По Глава 22 “Околна среда” 
 
 
Република България се позовава на Допълнителната информация CONF-BG-
2/03 от 09.04.2003 като предоставя на Конференцията Допълнение, което дава 
допълнителна информация за различните сектори на acquis по околна среда. 
Във връзка с Директива 85/337/ЕЕС за оценка на въздействието на 
определени публични и частни проекти върху околната среда, изменена 
от Директива 97/11/ЕС, България потвърждава, че Законът за опазване на 
околната среда, публикуван в Държавен вестник 91/2002 г., ще бъде съобразен 
с изискванията на директивата относно условието “национална сигурност”, до 
края на 2004 г. 
Във връзка с Решение 93/389/ЕЕС, изменено от Решение 1999/296/ЕС 
относно механизмите за мониторинг на емисиите на парникови газове в 
Общността, България потвърждава, че от 1 януари 2003 г. са назначени 
допълнително двама експерти в Изпълнителната агенция по околна среда като 
до края на 2003 г. ще бъде назначен още един експерт. 
Във връзка с Директива 1999/32/ЕС относно намаляване на съдържанието 
на сяра в течните горива, България потвърждава, че Наредбата за 
изискванията към качеството на течните горива, условията, реда и начина за 
техния контрол, ще бъде приета до края на юни 2003 г. и ще транспонира 
напълно изискванията на директивата. 
България представя статистически данни (таблица 1) за износа на тежки течни 
горива и газьол за 2002 г., която включва индикатор за тяхното ниво на 
съответствие с изискванията на Директива 99/32/ЕС. 
Tаблица 1 
Година Код Описание Износ  

   тона хиляди EURO 

  Газьол, включващ: 611141 135028 

2002 271019410 с S съдържание, по-малко от 0,05 %                           468173 99970 

2002 271019450 с S съдържание, повече от 0,05 %, но по-малко от 
0,2 %                                                                                

107013 24250 

2002 271019490 с S съдържание, повече от 0,2 %                                 35955 10808 

  Тежки течни горива, включващи: 467494 55804 
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2002 271019610 с S съдържание, по-малко от 1 % - - 

2002 271019630 с S съдържание, повече от 1 %, но по-малко от 2 %   120 23 

2002 271019650 с S content more than 2 %, но по-малко от 2,8 % 454631 54474 

2002 271019690 с S съдържание, повече от 2,8 % 12,743 1307 

   1078635 190832 

 
България потвърждава, че горивата за износ в Европейския съюз са 
съобразени с изискванията на директивата от 01 януари 2003 г. 
България потвърждава, че очакваното потребление на газьол за 2010 г. е 
250 000 т. След 2009 г. (т.е. след края на искания преходен период), сярното 
съдържание на всички газьоли ще бъде 0,1 тегловни %. Като резултат от 
общите емисии от газьол, потреблението на през 2010 г. в страната ще бъде от 
порядъка на  0145 kt. Емисиите на сяра от употребата на тежки течни горива 
през 2010 г., изчислено за различните прогнози за потребление, ще бъде както 
следва: 

- 30.2 kt от 560 000 t тежки течни горива - прогноза “real case”;  
- 42.8 kt от 795 000 t тежки течни горива - реалистична прогноза, не 

зачитайки 2001/80/EC;  
- 48.4 kt от 897 000 t тежки течни горива - прогноза за “най-лошия вариант”, 

не зачитайки 2001/80/EC 
България потвърждава своето искане за преходни периоди за прилагането на 
Директива 99/32/ЕС. България счита, че наличието на пълно съответстие с 
директивата преди присъединяването ще има негативен социален ефект. 
Необходимите инвестиции (292 млн. Евро), в Националната рафинерия Лукойл 
Нефтохим Бургас за прилагането на директивата, ще бъдат покрити от общите 
продажби на петролни продукти - вътрешно потребление и износ (както е 
обяснено на стр. 27 от Прилагащата програма на Директива 99/32/ЕС). Между 
2006 и 2011 г. инвестициите ще възлизат приблизително на 5,5 млн.т. 
(петролни продукти), включително моторни горива. По този начин, годишното 
увеличение на цената, произтичащо от петролните продукти, които ще се 
продадат, ще бъде в порядъка на 50 млн. Евро (или 113 млн. Евро, взимайки 
предвид облагането с данъци).  Като се отчетат инвестициите, които се 
изискват, за да се постигне съответствие с изискванията на Директива 
98/70/ЕС, изменена от Директива 2003/17/ЕС, отхвърлянето на предложените 
преходни периоди за прилагане на Директива 99/32/ЕС, ще доведе до 
значително увеличение на общите годишни инвестиции за постигане на 
съответствие. В този случай, средното годишно увеличение на цените, без да 
се отчита допълнителните оперативни разходи, ще възлиза на повече от 100 
млн. Евро (или 225 млн. Евро с  облагането с данъци). Това представлява 
около 1,3 - 1,4 % от официалната прогноза за БВП за перода 2004-2009 г. В 
това отношение може да се очаква съществено негативно въздействие върху 
общото ниво на цените. Това се потвърждава също и като се отчете 
въздействието, произтичащо от допълнителното увеличение на оперативните 
разходи в Рафинерията, разходите за съответствие с останалите директиви от 
acquis в областта на околната среда, които изискват значителни допълнителни 
инвестиции, както и големия дял на рафинерийния сектор в БВП (13-15%). В 
допълнение, отпускането на предложените преходни периоди, изключва 
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възможността от значително негативно въздействие върху заетостта, както в 
рафинерийния сектор, така и при  главните потребители - индустрията и 
публичния сектор. 
Във връзка с Директива 94/63/ЕС за ограничаване на емисиите на летливи 
органични съединения, при съхранение и превоз на бензини между 
терминалите и бензиностанциите, България потвръждава, че терминалите и 
товаро-разтоварителните съоръжения не са пускани в експлоатация в периода 
1 януари 1996 и 24 май 2000 и след 24 май 2000 г. България потвърждава, че 
56 от 317 товарителни инсталации за съхранение в съществуващите 
бензиностанции с капацитет над 1000 m3/г. съответстват на изискванията на 
директивата. България посочва, че двата терминала, притежавани от Лукойл 
Нефтохим Бургас, са разположени в гр. Бургас (първата е разположена до 
производствената площадка на рафинерията, а втория - Пристанище Розенец - 
на черноморското крайбрежие). Двата терминала, притежавани от Българско 
речно корабоплаване, са разположени в градовете Лом и Русе - на 
крайбрежието на р. Дунав. България потвърждава, че всички терминали с 
капацитет на съхранение над 25 00 т/г. са снабденис  2 товаро-разтоварителни 
инсталации (една за шосейни и една за железопътни мобилни контейнери или 
съдове). България допълнително потвърждава, че следните  терминали имат 
една товаро-разтоваритерна инсталация: 

- 6 терминали, притежавани от PETROL AD, 
- 4 терминали от Държавния резерв с капацитет за съхранение по-малко 

то 25 000 t/г., 
- 2 терминали, притежавани от Българско речно корабоплаване, и  
- 7 терминали, притежавани от Армията и Полицията. 

Във връзка с новоприетата Директива 2003/17/ЕС, изменяща Директива 
98/70/ЕС относно качеството на бензина и дизеловите горива, България 
потвърждава, че Директива 2003/17/ЕС ще бъде напълно транспонирана в 
националното законодателство до края на 2004 г. България потвърждава, че 
Директива 2003/17/ЕС ще бъде приложена без преходни мерки, но в рамката на 
исканите преходни периоди за Директива 99/32/ЕС. 
Във връзка с Директива 1999/30/ЕС за нормите на допустими емисии за 
серен двуокис, азотни оксиди, прахови частици и олово в атмосферния 
въздух, България потвърждава, че е извършено измерване на PM2,5 в 
определен брой площадки за измерване, но тези данни не са представителни 
за територията на цялата страна. България потвърждава, че до края на 2005 г. 
ще бъде напълно установена Национална система за измерване на РМ2,5 и 
докладване на резултатите, съгласно чл 5.2. от директивата. България ще 
представи първия доклад за концентрация на РМ2,5 до септември 2007 г.  
Във връзка с разделянето на територията на страната на зони и агломерации, 
България потвърждава, че това разделяне е извършено в съответстие с чл. 5 
от Директива 96/62/ЕС, т.е. чрез серия от представителни мерки (включително 
чрез мобилни лаборатории), проучвания и анализи (опис на емисии и 
регулиране на разсейването). Описът на емисиите е извършен в съответствие с 
национална методология (одобрена от МОСВ), основана на ЕЕА  CORINAIR. 
Регулирането също е извършено по национална методология. Определянето 
на райони за управление на качеството на атмосферния въздух като 
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агломерации, е извършено единствено въз основа на тяхното население. Трите 
агломерации (София, Варна и Пловдив) са с население, надвишаващо 250 000. 
Във връзка с рамковата Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците, България 
информира, че в настоящия момент приблизително 95% от общините в 
страната притежават развити и одобрени програми за управление на 
отпадъците. Тези общински  програми за управление на отпадъците, са част от 
Общинските Програми за опазване на околната среда, в съответствие със 
Закона за опазване на околната среда. Съгласно ЗООС, общините трябва да 
приемат Общински Програми за опазване на околната среда, до края на 
октомври 2003 г. 
Във връзка с Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки и  
Директива 96/59/EC за обезвреждането на полихлорирани бифенили и 
полихлорирани терфенили, България потвърждава, че и двете директиви ще 
бъдат напълно транспонирани в националното законодателство до края на юни 
2004 г. 
В резултат на техническите консултации с Европейската комисия и съгласно 
Таблица 4 от Прилагащата програма за Директива 94/62/ЕС за опаковките и 
отпадъците от опаковки, във връзка с постигането целите на ЕС за 
рециклиране и повторно използване на отпадъците от опаковки, България иска 
преходен период за следното: 
-  три годишен преходен период (до 31.12.2009 г.) - за постигане на 
минималните цели за рециклиране на 15 тегловни % за пластмасовите 
отпадъци от опаковки, в съответствие с чл. 6 (1), (b) от Директива 94/62/ЕС; 
- пет годишен преходен период (до 31.12.2011 г.) - за постигане на общите 
цели за повторно използване за 50 тегловни % от общото количество на 
опаковки от отпадъци, в съответствие с чл. 6 (1), (а) от Директива 94/62/ЕС. 
Във връзка с Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, България 
уточнява искания преходен период за забрана на депонирането на течни 
отпадъци като го отлага от 01.01.2015 г. до 31. 12. 2014 г. С оглед осигуряване 
на съответствието с чл. 14 от директивата, във връзка със затварянето на 
съществуващите сметища, които не са в съответствие с изискванията, 
България допълнително преразглежда графика, както следва: 
- затваряне на съществуващите сметища, които не са в съответствие с 
изискванията на директивата за неопасни отпадъци - до 16.07.2009; 
-  затваряне на съществуващите сметища, които не са в съответствие с 
изискванията на директивата за опасни отпадъци - до датата на 
присъединяването. 
България допълнително предоставя оценка на разходите за 14 инсталации, 
предмет на искането за преходен период, представена в Приложение 1. 
България потвръждава, че всички 14 инсталации, предмет на искането за 
преходен период, ще бъдат поставени в съответствие с Рамковата Директива 
75/442/ЕЕС за отпадъците, най-късно до присъединяването. 
България потвърждава, че ще бъдат използвани  най-добрите достъпни 
технологии, за да се ограничи достъпа на вода до сметищата, тъй като тези 14 
инсталации са предмет на разрешително за КПКЗ. 
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България потвърждава, че петнадестте инсталации, които не са предмет на 
искане за преходен период, ще престанат да приемат течни отпадъци, както 
следва: 
- 14 инсталации за неопасни отпадъци - най-късно до 16.07.2009; 
- 1 инсталация за опасни отпадъци - най-късно до датата на присъединяването. 
Във връзка с депонирането на инертни отпадъци, България потвърждава, че 
броят на действащите сметища за инертни отпадъци е 15. Общото количество 
на промишлените инертни отпадъци, депонирани в тези съоръжения е 37 000 т. 
на година. В настоящия момент общинските инертни отпадъци се депонират в 
общинските сметища. Процентът на инертните отпадъци в количеството на 
общинските отпадъци и количествените норми на отделянето на общински 
инертни отпадъци (кг на глава от населението на година) в четири типа 
населени места в страната, е представено в Таблица 2:  
 
 Tаблица 2 

под 3000 жители 3000 до 250000
жит.. 

 25000дo 50000
жит. 

 Над 50000 жит. Население 

  

        Състав % kg./глава
от 
населени
ето/годи
на. 

  % kg./глава 
от 
населени
ето/годи
на. 

% kg./глава 
от 
населени
ето/годи
на 

% kg./глава 
от 
населени
ето/годи
на 

Инертни 6,70 10,79 1,23 4,19 3,55 13,03 3,55 11,36 

  
Във връзка с прилагането на Директива 2000/53/ЕС за излезлите от употреба 
моторни превозни средства, България потвърждава, че от януари 2003 в 
МОСВ е назначен допълнително 1 експерт, а в РИОСВ - 15 експерта. 
Във връзка със съществуващите инсталации и техния капацитет за 
рециклиране и повторно използване на отпадъци от ИУМПС, България 
представя кратък преглед на предприятията, които рециклират, оползотворяват 
и/ или използват повторно ИУМПС. 
- за метален скрап - “Еврометал” AD - Перник и Кремиковци - София (общ 
капацитет за третиране от 750 000 т. на година - метален скрап) 
- за употребявани автомобилни гуми - консорциум между “Ищар” и “LM Impex” 
(капацитет за третиране от 19 080 на година от употребявани гуми); 
- за отпадъчни акумулатори - “Монбат” - Монтана и “ОЗК” - Кърджали (общ 
капацитет за третиране на 23 000 тона на година) 
- отпадъчни масла - “Лубрика” Ltd. - Русе (капацитет за третиране от 10000 т. на 
година). 
България потвърждава, че във връзка с временното съхранение на опасни 
опадъци от излезлите от употреба моторни превозни средства, ще бъдат 
предприети всички необходими мерки до момента на присъединяването, за да 
се осигури защита на човешкото здраве и околната среда, в съответствие с чл. 
4 от рамковата Директива 75/442/ЕЕС. За временно съхранение на опасните 
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отпадъци, се предвиждат следните мерки, за да бъде осигурено минимално 
въздействие върху околната среда по време на преходния период: 
- специалните изисквания, на които трябва да отговарят площадките за 
временно съхранение на опасни отпадъци, са посочени в Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на промишлени и опасни 
отпадъци, която транспонира Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци; 
- РИОСВ контролират прилагането на тези изисквания, с оглед недопускане на 
опасност за човешкото здраве и околната среда. 
- изграждането на площадки за временно съхранение, ще бъде официално 
подкрепено от фондове от таксите за продуктите, събирани при пускането на 
тези превозни средства на пазара.  
България потвърждава, че доставката на превозните средства до ауторизирани 
съоръжения за третиране, ще се извърши без разноски за последния 
притежател/държател на превозното средство, съгласно чл. 5 (4) и чл. 12 (2) от 
директивата, с изменението на Наредбата за условията и реда за ограничаване 
на замърсяването, причинено от отпадъци от ИУМПС, които ще осигурят 
пълното транспониране на Директива 2000/53/ЕС до края на 2004 г. Таксите за 
превозните средства с прекъсната регистрация ще бъдат събирани до 31 
декември 2006 г. От 01.01. 2007 са ще бъдат заплащани такси от: 
- производители и вносители на новорегистрирани превозни средства; 
- собственици на превозни средства - от датата на годишния технически 
преглед на превозното средство, за превозни средства в движение, 
регистрирани преди 01.01.2002 г. 
Годишния приход от таксите, събирани от собствениците на превозни средства 
в движение, регистрирани преди 01.01.2002 г. ще замести годишния доход от 
събираните в момента такси от превозни среддства с прекратена регистрация, 
както е изчислено в в Таблица 3, Приложение 1 към Прилагащата програма за 
Директива 200/53/ЕС.  
Във връзка с количеството на новорегистрираните превозни средства в 
България за периода 1992-2002 г., България представя официални данни 
(Таблица 3) за броя на превозните средства за Сектор Пътна полиция към 
Министерство на вътрешните работи и Съюза на вносителите на автомобили в 
България.     
  Taблица 3 
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Общо % 

Нови 19839 19703 13566 11129 7570 7790 12196 11958 13069 13365 14361 144546 16.7

Употребявани 24347 64010 62963 45573 61930 20376 58601 91501 85116 103968 131566 749951 83.3

Общи 44186 83713 76529 56702 69500 28166 70797 103459 98185 117333 145927 894497 100 

 
Във връзка с възможния внос на резервни части на ИУМПС, за момента не 
съществува интерес за износ на резервни части, по следните причини: 
- излезлите от употреба моторни превозни средства, които са 
разкомплектовани, в настоящия момент се състоят главно от МПС, 
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произведени преди 1989 г. и процентът на резервните части, подходящи за 
употреба, е по-нисък; 
- потребителите на резервни части са главно собственици на МПС, които са на 
15-20 години; 
- поради по-високите цени на новите резервни части за МПС за нова употреба, 
внесени в България от Западна Европа, търсенето на резервни части от 
излезлите от употреба моторни превозни средства, е по-голямо. 
Във връзка с Директива 91/271/ЕЕС за градските пречиствателни станции, 
България изяснява, че искания преходен период относно изискванията за 
изграждането на системи за събиране и градски пречиствателни станции, е 
както следва: 
- за населени места с население, по-голямо от 10 000 - от 01.01.2011 до 
декември 2010 г.; 
- за населени места с население от 2 000 до 10 000 - от 01.01.2015 до 
31.12.2014. 
България потвърждава, че разрешителните за всички предприятия, които 
попадат в обхвата на чл. 13 от Директива 91/271/ЕЕС, ще бъдат издадени до 
края на 2003 г., както е показано в Плана за действие към Прилагащата 
програма за Директива 91/271/ЕЕС (стр. 21) и представлява таблица (Таблица 
4), която осигурява информация за настоящото състояние във връзка с 
издадените разрешителни. 
 
           Таблица 4  
Речен басейн  Име на предприятието, генериращо 

отпадъчни води  
Издадените разрешителни/ 
договори за заустване 

Дунав "Hlebna maia" - AD - Rouuse  В процедура по издаване  - 
документацията е в МОСВ  

Искър "Royal Potatoes" AD, с. Белчин, ОБщина 
Самоков 

Не. В настоящия момент е в ход 
процедура по актуализиране на 
издаденото разрешително в 
съответствие с изискванията на 
Закона за водите.  

Искър "Djiev" AD, Костинброд Не. В настоящия момент е в ход 
процедура по актуализиране на 
издаденото разрешително в 
съответствие с изискванията на 
Закона за водите.  

Искър Fodder plant - Костинброд Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Камчия  "Borman" EOOД. EOOД - MPP Милановo, 
Община Велики Преслав  

Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Камчия "Бял поток" OOД, с. Давидово - MPP vil с. 
Давидово, Община Търговище  

Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Камчия "Milktrade - BT" OOД, София , Dairy farm -
с. Съединение, Община Търговище  

Не. В ход е процедура по издаване 
на разрешително.  

Камчия PHJ "Brothers Commerce" Шумен, 
предприятие за производство на 
колбаси, кланица  

Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 
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колбаси, кланица  

Камчия "Винекс Преслав" AD, Велики Преслав  Да, No.0301/19.11.2001 

Камчия "Wine cellar - Хан Крум" EAД, с. Хан 
Крум, Община Велики Преслав  

Да, No.0302/19.11.2001 

Марица "Kopeks - Tiva" OOD, с. Оризово, Община 
Братя Даскалови, Старозагорска област 

Да. No. 710/23.10.2002 

Марица Пивоварна Хасково на "Kamenitza" AD -
Пловдив  

В ход е процедура по издаване, 
изпратено на МОСВ  

Марица "Винпром Пещера" AД,  Пещера -
Фабрика за алкохол, с. Катуница, 
Община Садово  

Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Марица "Биовет" AД - Пещера Да, No.166/2001 

Марица "Тракия папир" AД, Пазарджик Да, No.354/2002 

Марица "Paper plant Belovo" AД, Белово  Да, No.353/2002 

Марица "Винпром Пещера" AД,  Пещера Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Марица "Svikom" AD, с. Априлци  Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Нишава,Искър  "Spite" OOD  - рабителница за 
производство на напитки с висока 
концентрация на алкохол, с. Гинци, 
Община Годеч  

Не. В настоящия момент е в ход 
процедура по актуализиране на 
издаденото разрешително в 
съответствие с изискванията на 
Закона за водите.  

Провадийска и 
Девненска 
река  

ET " Камаджиев" Нови пазар - MPP с. 
Крива река, Общита Нокола Козлево  

Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Провадийска и 
Девненска 
река  

"Solvex Mira Frukt" AД, Нови пазар  Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Провадийска и 
Девненска 
река  

"Ивет" EOOД, с. Златна нива, Община 
Каспичан, работилница за колбаси 

Разрешителното ще бъде издадено 
до края на 2003 г. 

Янтра "Захарни заводи" AД, Горна Оряховица -
Фабрика за алкохол 

Да No.0472/08.05.2002 

България потвърждава, че пълното съответствие с изискванията на Директива 
91/271/ЕЕС относно заустването на промишлените води в общинска 
канализация  ще бъде постигнато до края на 2006 г. 
Във връзка с Директива 92/43/ЕЕС за опазването на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна и 79/409/ЕЕС за опазването на 
дивите птици, България потвърждава, че транспонирането на директивите ще 
бъде завършено до края на юни 2003 с приемането на следните наредби въз 
основа на Закона за биологичното разнообразие: 
- Наредба за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията 
от забраните за растителните и животински видове (вкл. и птици); 
- Наредба за 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); 
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- Наредба за реда и условията за разработване на планове за действие за 
застрашени растителни и животински видове (вкл. и птици). 
България потвърждава, че ще приложи мерките за защита, предвидени в чл. 
6(2), (3) и (4) на Директива 92/43/ЕЕС за опазването на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна към деня на присъединяването 
за всички обекти, включени в националните списъци. 
Във връзка с Директива 79/409/ЕЕС за опазването на дивите птици, 
България потвърждава, че Законът за биологичното разнообразие осигурява 
пълна защита на всички диви видове в страната. Законът въвежда обща 
система за защита на всички видове  диви птици на територията на страната, 
която включва: 
- Забрана за залавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е способи, 
средства или методи; унищожение, нансяне на вреда или преместване на 
гнезда; унищожаване, както и взимане или запазване на яйца, дори когато са 
изоставени и обезпокояване, особено през периода на размножаване и 
отглеждане на малките (чл. 38, ал. 1 - от птиците, описани в Приложение 3 и чл. 
46 - за останалите видове птици, с изключение на ловните видове). Тези 
забрани са в съответствие с чл. 5 от Директива 79/409/ЕЕС; 
- Забрана за ловуване и обезпокояване по време на периода на размножаване 
и отглеждане на малките, както и по време на завръщане на прелетните птици 
към местата за размножаване; унищожаване, повреждане или преместване на 
гнездата и унищожаване, както и взимане или запазване на яйца, дори когато 
са изоставени (чл. 441, ал. 3 - за ловните видове, описани в Приложение 4). 
Тези изисквания съответстват на Директива 79/409/ЕЕС. Периодите за 
ловуване на птици са регулирани от Закона за лова и опазване на дивеча и са в 
съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие; 
- забрана на търговията с птици (чл. 6, ал. 1, чл. 38, ал. 1 т.6 и чл. 47, ал.1 
Изключенията са описани в чл. 47, ал.2 само за видовете птици, включени в 
Приложение 6 и са в съответствие с чл. 6, ал.1 и ал. 2 от Директива 
79/409/ЕЕС; 
- забрана за употреба на неселектирани уреди, средства и методи, включени в 
Приложение 5 за залавяне и убиване на птици (чл.44) , които са ва 
съответствие с Директива 79/409/ЕЕС; 
- изключения от забраните, описани по-горе (чл.48 и чл. 49Ч са в съответствие с 
чл. 9 от Директива 79/409/ЕЕС; 
- предвидени са санкции за нарушения на разпоредбите на Закона за 
биологичното разнообразие; 
- определени са компетентни органи за за прилагане на Закона за биологичното 
разнообразие - МОСВ, МЗГ, Областен управител и кметове на общини. 
Във връзка с Директива 96/61/ЕС за интегрираното предотвратяване и 
контрол на замърсяването, България представя оценка на разходите, 
обособена по сектори (Таблица 5) за 41 инсталации, за които е поискан 
преходен период:  
           Таблица 5 
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Рtаходи, необохдими 
да се осигури 
съответствието  ensure 
compliance с 
изискванията на 
директивата (млн. 
БГлв) 

No на 
дейностт
а, 
съгласно 
Приложе
ние 1, 
Директи
ва 
96/61/EC  

Годишни 
продажб
и 2000 
 
(млн. 
БГлв) 

Количеств
о 
работещи 
за  2001 

Годишен 
износ за 
ЕС за 2001 
(млн. 
БГлв) 

Съответстви
е с 
изискваният
а на 
директивата 
през 2002 г.  

 

Брой 
инсталации, 
за които е 
поискан 
преходен 
период 

Общи 
разходи за 
всички 
инсталаци
и  

Разходи за 
инсталаци
ите  за 
които е 
поискан 
преходен 
период 

1.1 697 12 228 1 No 28       (4) 2 813 1 180 

1.2 2 760 8 854 3 No 4         (1) 472 472 

2.1,2.5a 351 3 791 103 No 3          (1) 146 12 

2.2,2.3,2.
4 885 13 426 

305 No 12        (6) 185 177 

2.5b 537 3 186 451 No 8          (4) 277 48 

2.6 278 10 298 104 No 20        (0) 27 0 

3.1 184 2 752 8 No 10        (0) 48 0 

3.2 2 389 0 No 3          (0) 1 0 

3.3, 3.4 94 2 556 18 No 8          (0) 4 0 

3.5 139 4 217 40 No 21        (8) 6 6 

4.1 155 4 378 2 No 13        (5) 22 18.5 

4.2,4.3 653 5 371 155 No 4          (4) 226 214 

4.4,4.5,6.
7 373 9 144 

6 No 7          (3) 330 104 

5.1 0.47 76 0 No 1          (0) 0.5 0 

5.4   0 No 49        (0) * 0 

6.1a 128 3 143 49 No 3          (0) 255 0 

6.1b 204 7 258 6 No 7          (0) 7 0 

6.2 31 2 108 6 No 4          (0) 1 0 

6.3 23 1 029 13 No 4          (0) 7 0 

6.4,6.5 38 772 2 No 6          (5) 13 6.5 

6.6 213 2 528 1 No 27        (0) 18 0 

Общо 7 745 97 428 1 273 No 242       (41)  4 859 2238 

* Категория 5.4 от Приложение 1 не е в съответствие с изискванията на директивата. Съгласно 
графика за приемане на документи от опрераторите на инсталации, попадащи в тази категория, 
изискването е те да подадат своите заявления за издаване на комплексно разрешително до 
31.01.2007. Очаква се, че до таза дата инсталациите, които не са в съответствие с тези 
изисквания, ще бъдат извадени от експлоатация. 

България потвърждава, че съществуват 27 нови/съществено изменени 
инсталации, в съответствие с определенията на Директива 96/61/ЕС, които са 
описани в Таблица 6. 
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          Таблица 6 
No No на 

дейността, 
съгласно 
Приложение 1, 
Директива 
96/61/EC  

Име на инсталацията No съгласно 
Приложение 14.6 от 
Допълнителната 
информация (CONF-
BG 02/03) 

 1.1 TPP “Марица Изток 1”, Гълъбово 

BRIKEL AD 

6  

 1.1 TPP “Марица Изток 3”, Медникарево 8  

 1.2 Модулна инсталация за дестилация на 
нефт,, Белозем 

30 

 1.3 Коксова пещ Кремиковци” AД 34  

 2.5 (a) “КЦМ”AД, Пловдив  33  

 2.5(a),(b) “Umicor”AD, Пирдоп  51  

 2.6 “Полихромпласт”AD 64  

 2.6 “Черно море”EAД, Варна 69  

 2.6 “Метални изделия” Бургас 72  

 3.1  “Вулкан”EAД, Димитровград 76 

 3.1 “Плевенски цимент”AД, Плевен 78  

 3.1 “Калцит” AД, Асеновгред 83  

 3.3 “Щинт” AД, София 87  

 3.3 “Дружба”AД, Пловдив  90  

 5.4 Сметище за промишлени отпадъци 

“Елисейна”EAД, гара Елисейна 

46  

 5.4 Депо за отпадъци - “Юмикор Мед” АД, 
гр. Пирдоп 

51  

 5.4 Инсталация за оползотворяване на 
нефтосъдържащи отпадъчни продукти, 
ТЦЕПР, гр. Бургас 

116.16  

 

 5.4 Депо за твърди битови отпадъци - 
Несебър 

149 

 5.4 Депо за твърди битови отпадъци - 
Горна Малина 

166  

 5.4 Депо за твърди битови отпадъци -Русе 167  

 5.4 Депо за твърди битови отпадъци – 
Разград 

168  

 5.4 Депо за твърди битови отпадъци - 
Силистра 

169  

 5.4  Депо за твърди битови отпадъци -
Въглен 

184  

 5.4 Депо за твърди битови отпадъци - 
Богдан 

185  

 5.4 Депо за твърди битови отпадъци - 
Сандански 

187  
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 5.4  Депо за твърди битови отпадъци - 
Петрич 

188  

 6.6 (a) Птицекомбинат “Хайпро България” 
ООД 
с. Дъскот, Павликени, 

219  

 
Независимо от преходните периоди, отпуснати от Директива 96/61/ЕС, 
България потвърждава, че ще приложи рамковата директива 96/62/ЕС за 
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух и нейните дъщерни 
директиви. Програмите за управление на КАВ в съответстие с чл. 8 от 
Директива 96/62/ЕС за всички оценки на КАВ и управление на райони и 
конгломерации ще бъде подготвена преди 2005 г. Тези програми ще 
предписват мерки за подобрение с оглед на контрола на емисиите от 
домакинствата и трафика, както и мерки за източниците на промишлени 
емисии. 
Като резултат от прилагането на програми за управление на КАВ, ще бъдат 
достигнати  гранични стойности на КАВ, в съответствие с дъщерните 
директиви. 
 Независимо от поисканите преходни периоди, в програмите  за управление на 
КАВ, ще бъдат фиксирани стриктни мерки и срокове за прилагане на 
съответните мерки за подобрение, ако това се окаже необходимо с оглед 
изпълнение на крайните срокове за постигането на съответните гранични 
стойности на КАВ. 
България потвърждава, че двете Ръководства за компетентните органи, които 
издават разрешително (Наръчник по издаване на КПКЗ разрешително и 
Ръководство за инспекции по КПКЗ) се подготвят в рамките на Туининг проект 
по програма ФАР  BG/2000/IB/EN01d. Срокът зе издаване на тези два 
документа е декември 2003 г. 
 
Във връзка с Директива 88/609/ЕЕС и 2001/80/ЕС за ограничаване на 
емисиите на определени вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ, България представя информация (Таблица 7) за таваните и 
целите за намаляване на емисиите от SO2 от съществуващи ГГИ: 
Таблица 7 

Таван на емисиите 
(k t/година) 

% намаление над  1980 
емисии 

% намаление над  
определените 1980 
емисии 

Фаза 
1 

Фаза 
2 

Фаза 3 Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 1 Фаза 
2 

Фаза 
3 

Емисии 
от SO2  от 
ГГИ 1980 
k t 

1993 1998 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003 

1734  1410 1300 1190 -19% -25% -31% -19% -25% -31% 

 
България представя информация (Таблица 8) за таваните и целите за 
намаляване на емисиите от NOx от съществуващи ГГИ: 
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Таблица 8  
Emission ceiling 
(k t/година) 

% намаление 
над  1980 
емисии 

% намаление 
над  
определените 
1980 емисии 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 1 Фаза 2 Фаза 1 Фаза 2 

NOx Емисии 
от ГГИ 1980 k 
t 

1993 1998 1993 1998 1993 1998 

155  125 95 -19% -39% -19% -39% 

 
България съобщава, че в настоящия момент граничните стойности на SO2,  
NOx, CO и прах за съществуващи ГГИ се покриват от Наредба № 2 от 5 май 
1998 г. за гранични стойности на емисии във въздуха на вредни вещества 
(концентрация на отпадъчни газове), изпускани от неподвижни източници. В 
действителност, в следствие на липсата на сероочистка и сероочистваща 
инсталация и системи за ниско изгарящи NOx, както и недостатъчно 
ефикасност от електростатични пресипитатори, по настоящем, повечето от ТЕЦ 
нарушават граничните стойности на емисиите. На тези ТЕЦ са наложени 
санкции от компетентните органи. В случай, че ВЕЦ предприемат някои мерки, 
за да намалят изпусканите емисии, компетентните органи могат да установят 
(за ограничен период от време)  временни гранични стойности на емисии, 
различни от тези, които са установени в Наредба № 2. Тези временни гранични 
стойности на емисии се опредеят в съответствие с : 
- Наредба № 1 от 13.02.2.1998 за реда и изискванията за установяване на 
временни гранични стойности на емисии за вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от съществуващи неподвижни източници и съоръжения; 
- Наредба № 3 от 25.02.1998 за реда и изискванията за установяване на 
временни гранични стойности на емисии за вредни вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от съществуващи неподвижни източници и съоръжения, 
които са част от Националната National fuel-electricity supply ( тази наредба се 
прилага за ТЕЦ (Р>50 MWth). 
Тези две наредби се прилагат за съществуващи предприятия, които са пуснати 
в експлоатация или са получили съответното решение по ОВОС преди 
01.07.1998 г. 
Граничните стойности на емисии за “нови” предприятия (получили разрашение 
след 1 юли 1987) са идентични с тези, предписани от Директива 88/609/ЕЕС. За 
тези предприятия  се прилага Наредба № 15 от 29. 07. 1999 за  гранични 
стойности на емисии във въздуха на вредни вещества (концентрация на 
отпадъчни газове), изпускани от нови ГГИ. Наредбите ще бъдат отменени от 
новата наредба, която транспонира напълно Директива 2001/80/ЕС и ще бъде 
приета до края на 2003 г. 
България потвърждава, че до края на 2003 г. ще транспонира напълно 
определението за съществуващи инсталации (и датата на преустановяване на 
работа - т.е. преди юли 1987 г.) съгласно чл. 2, т. 10 от Директива 2001/80/ЕС. 
В светлината на последните развития, България представя проекция на 
капацитета на ГГИ  сектора в Таблица 9: 
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Таблица 9 

Година 
2003-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

Общи 30046* 

 

26758 28161 28161 28161 28161 
27304.
8 

27304.
8 

Съществуващи 28594 
25306 

25306 25306 25306 25306 
24449.
8 

24449.
8 

Нови - - 1403** - - - - - 

Изведени от 
експлоатация - 

3288(1)

- - - - 856.2(2) - 

 
Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общи 
27117.
8 

27117.
8 

26817.
8 

26817.
8 

26817.
8 

26630.
8 

26630.
8 

Съществуващи 
23877.
8 

23877.
8 

23577.
8 

23577.
8 

23577.
8 

23005.
8 

23005.
8 

Нови 385*** - - - - 385*** - 

Изведени от 
експлоатация 572(3) - 300(4) - - 572(5) - 

* включително 1453 MW (пуснати в експлоатация след 01.07.1987 г.№ - части 7 и 8 във  ТЕЦ 
Марица-Изток 2 + котел № 12 във ТЕЦ Лукойл. 

Изведени от експлоатация - (Общо 3288 през 2007 г.) 

(1) Извеждане от експлоатация на 116 MW в държавни ТЕЦ, 1488 MW държавни ТЦ, и 1112 MW 
в промишлените ТЕЦ. + 1 част от  572 MW в ТЕЦ Бобов дол. 
(2) ТЕЦ Брикел– 865,2 MW, 
(3) и   (5)    -  ТЕЦ Бобов дол– 572 MW 
(4) Тец Марица  3 – 300 MW, 

Нови  (Общо 2169 MW след 2007):  

** ТЕЦ София – 790 MW, ТЕЦ Сливен – 55 MW, ТЕЦ Казанлък– 35 MW, TP Бургас – 46 MW, ТЕЦ 
Бобов дол– 385, Тец Марица  3 – 92 MW, 

*** ТЕЦ Бобов дол 2 x 383 MW, 

 

Във възка с Директива 96/82/ЕС за контрола на големите промишлени 
аварии, България потвърждава, че крайните срокове за изготвяне на 
нотификация и предеването на Докладите за безопасност и Аварийните 
планове (вътрешни и външни) са както следва: 
- за нови предприятия - преди издаване на разрешително за строеж; 
- за съществуващи предприятия - до 01.01.2006 г. 
По отношение на експертните органи за прилагане на Директива 96/82/ЕС, 
България потвърждава, че МВР, ДА “Пожарна и аварийна безопасност” МЗ и 
Дирекция “Технически надзор” към ДА “Метрология и технически надзор” са 
експертните органи, които предоставят на МОСВ експертни становища по 
отношение на документацията, подавана от оператора и участват в инспекции, 
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в екипите, които осъществяват контрола при оператора, създадени на 
регионално ниво - от техните регионални служби. 
Компетентния орган и експертните органи са с изграден административен 
капацитет за приложението на Директива 96/82/ЕС. МОСВ назначи 10 експерта 
на централно ниво и 15 експерта на регионално ниво (по един експерт във 
всяка РИОСВ). Експертните органи са назначили следния брой експерти: 
- ДА “Гражданска защита” - 3 експерта 
- Регионални дирекции на ДА “Гражданска защита - 28 експерта (по един 
експерт във всяка дирекция) 
- МВР - 2 експерта 
- ДА “Пожарна и аварийна безопасност” - 2 експерта 
- Регионални служби на ДА “Пожарна и аварийна безопасност” - 28 експерта (по 
един експерт във всяка служба) 
- МЗ - 2 експерта 
- Регионални инспекции по хигиена -28 експерта (по един експерт във всяка 
инспекция) 
- МТСП - 2 експерта 
- Районни инспекции на МТСП -   28 експерта (по един експерт във всяка 
инспекция) 
- ДА “Метрология и технически надзор” - 2 експерта 
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 и 
Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното освобождаване в  на 
генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда, отменяща 
Директива 90/220/ЕЕС, България повтрърждава, че ще бъде постигната пълна 
хармонизация до края на 2004 г. с приемане на Закона за генетично 
модифицираните организми (който ще бъде приет от НС до края на 2003 г.) и 
две наредби, които ще бъдат приети въз основа на закона (ще бъдат приети от 
МС до края на 2004 г.).От 01.01.2004 г. ще бъде създаден консултативен орган - 
Комисия по ГМО, която да подпомага двата компетентни органи по проекта на  
ЗГМО - МОСВ и МЗГ. 
По отношение на административния капацитет за развитие  и за прилагане 
на acquis в областта на околната среда, България потвърждава, че е 
започнала назначаването на допълнителен персонал в съответствие с 
Националния план за институционално укрепване и изграждане на капацитета 
за прилагане на acquis в областта на околната среда. Таблица 10 представя 
предвижданото увеличение на персонала за 2003 г. за главните институции, 
които са отговорни за прилагане на законодталството в областта на околната 
среда. Необходимо е да се подчертае, че е предвидено увеличение на 
персонала  с повече от 50% на централно и регионално ниво. Фактът, че това 
административно укрепване е предвидено преди всичко за 2003 г., показва, че 
България приема много отговорно въпроса за изграждане на подходящия 
административен капацитет за прилагане на законодатлеството няколко години 
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преди присъединяването. Назначаването на по-голямата част от 
допълнителния персонал през 2003 г. ще позволи новоназначените експерти да 
бъдат обучени и да бъдат готови за действителното прилагане на acquis на 
национално ниво към момента на присъединяването. 
Таблица 10  

Институции 
Брой на персонала
до края на 2002 

Увеличение на 
персонала през 2003 Общо 

МОСВ                              1012 534    1546 

Централна администрация                                200 64    264    

Регионални инспекцции по
околна среда и води и

 
 

Дирекции на националните
паркове 

  

                                

677 180    857 

Изпълнителна агенция по
околната среда 

                                115
60 175 

Басейнове дирекции                                20 230    250    

ДРУГИ    

Центрове за изпитване на
земеделската и горската
техника и подразделенията на
Министерство на земеделието
и горите 

                                  
 
  
  

 35 12    47    

Комисия по търговия и
защита на потребителите 

                                

170 5    175    

Държавна агенция по
метрология и технически
надзор 

                                
  955 32    987    

Общини* 412 104    516    

ОБЩО 2584 687    3271    

* Броя за общините е изчислен съгласно предварителни изследвания и експертни оценки.  В 
момента се осъществява изследване във връзка с бъдещите ангажименти за назначаване на 
експерти в общините, работещи  в областта на опазване на околната среда. 

Таблица 11 представя разпределение по сектори на експертите в МОСВ (на 
централно и регионално ниво), които вече са назначени, както и бъдещите 
назначения за  различните сектори. 
Таблица 11  
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На държавно ниво 

 
На регионално ниво 

Сектори В момента До 2006 Общо В момента До 2006 Общо 
Биоразнообразие  22 6 28 35 6 41 

Води 49 6 55 57 236 293 

Въздух 33 13 46 36 11 47 

Отпадъци 28 4 32 44 15 59 

Индустриално 
замърсяване и
управление на риска 

23 6 29 14 7 21 

Химични вещества и ГМО 21 6 27 16 1 17 

Хоризонтално 
законодателсто 

17 1 18 17 1 18 

Шум 3 5 8 11 1 12 

ОБЩО На държавно ниво 243 На регионално ниво 508 

По отношение на Директива 96/29/EUROATOM относно основните норми за 
радиационна защита, България потвърждава, че по-голямата част от 
изискванията на директивата са транспонирани в националното законодателсто 
с Основните стандарти за безопасност 2000 (ДВ 5/16.01.2001). Изискванията, 
които не са транспонирани все още, ще бъдат въведени в националното 
законодателство със съответните наредби за радиационна защита въз основа 
на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ 63/28.06.2002), 
които са в процес на разработване и ще бъдат приети до края на 2004 г.  
По отношение на прилагането на Глава VII за облъчването от естествени 
източници на радиация и Глава IХ за намесата при радиационни 
инциденти или при справяне с последици от стари дейности на Директива 
96/29/EUROATOM, България потвърждава, че Основните стандарти за 
безопасност 2000 уреждат облъчването от радиация от естествени източници. 
Основните покрие естествените източници на радиация без да изисквания за 
планиране при радиационни инциденти и за готовността за намеса, които 
транспонират изискванията на Глава IХ, са включени в Глава VІІІ на Закона за 
безопасно използване на ядрената енергия. 
По отношение на Глава VII към Закона за общественото здравеопазване, 
министърът на здравеопазването определя според съответните изисквания на 
наредбата за защита на хората, които са продължително изложени на 
радиация, в резултат на производство, употреба или търговия със сурови 
материали, тъкани и стоки с увеличено съдържание на радионуклиди. 
Излагането на торон и радон и техните производни продукти ще бъде уредено с 
влизането в сила на изменението на назионалните стандарти за радиационна 
защита, които са новият подзаконов нормативен акт, приет въз основа на  
Закона за безопасно използване на ядрената енергия (съгласно чл. 26, ал. 3). 
Изискванията за защита на екипажите на самолети съгласно разпоредбите на 
чл. 42 на Директива 96/29/ЕС са въведени в националните стандарти за 
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радиационна защита, които са в сила и ще бъдат пренесени в проекта за нови 
стандарти. Увеличените технически спецификации за тази цел ще бъдат 
окончателно приети през юни 2003 от Надзорния съвет за радиационна защита 
към Председателя на Агенцията за ядрено регулиране.  
Проектът на наредба за основните изисквания и правила за радиационна 
защита  на дейностите, свързани с източници на йонизираща радиация 
(подзаконов нормативен акт към Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия, чл. 26, ал. 2) също ще покрие естествените източници на радиация, 
без да се припокрива с гореспоменатата наредба към Закона за общественото 
здравеопазване. 
По отношение на Глава ІХ,  въпросите, свързани с готовността за действие в 
случаи на радиационни и ядрени инциденти, са описани в действащото 
националното ядрено законодателство и особено в: 
- Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ 63/28.06.2002) 
- Наредба за аварийно планиране  и готовност за действие в случаи на 
радиологичен инцидент (ДВ 33/9.04.1999); 
- Наредба за основните стандарти за безопасност 2000  
Разпоредбите на директивата са въведени в горепосочените нормативни 
актове и са приложени чрез установяването на организация за отговор в случай 
на авария и въвеждането на dose criteria for намеса в случай на инцидент или 
на продължително излагане.  
Съгласно проекта на закон за общественото здравеопазване, условията и реда 
за медицинско осигуряване и здравни стандарти за защита на хората в случаи 
на радиационен инцидент, са уредени от наредба, издадена от министъра на 
здравеопазването. Съгласно същия проект на закон, наредба, издадена от 
министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите и 
председателя на Агенцията за ядрено регулиране ще извършват наблюдение 
на медицинското лечение на жертвите в случай на радиационен инцидент. 
Задълженията на компетентните органи са посочени в Наредбата за аварийно 
планиране  и готовност за действие в случаи на радиологичен инцидент и 
неразделна част от тези задължения са изискванията за намеса в случай на 
радиационен инцидент. Приемането на решение за такава намеса и неговото 
приложение в случай на радиационен инцидент са включени в Националния 
авариен план чпоследно изменен през април 2002 г.) и в аварийните планове 
на компететните държавни органи, където са описани техните задъжения в 
случай на радиационен инцидент. Аварийните планове на компететните 
държавни органи са обсъдени и съгласувани с ДА “Гражданска защита”, което е 
гаранция за избягване на дублирането и оспорването на техните компетенции. 
Предвижда се  Наредбата за аварийно планиране  и готовност за действие в 
случаи на радиологичен инцидент да бъде заменена с нова наредба до юли 
2004 г. съгласно чл. 24 от Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия, като се запазят основните  предвиждани мерки, които са в сила и в 
момента. 
По отношение на Директива 90/641/ЕРАТОМ относно защитата на 
работниците от външни организации, работещи в среда на йонизиращи 
лъчения по време на своята дейност в контролирани области, България 
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потвърждава, че Директивата ще бъде напълно транспонирана в националното 
законодателство с приемането на нови наредби за радиационна защита въз 
основа на Закона за безопасно използване на ядрената енергия до края на 
2004 г. Ядрената безопасност на работниците от външни организации в 
Атомната електроцентрала Козлодуй (АЕЦ) е осигурено по същия начин, както 
и работниците в предприятието.Вътрешните процедури са разработени, за да 
се осигури необходимия контрол на радиацията за всички работници, когато е 
вероятно те да бъдат изложени на радиация в няколко последователни 
контролирани области. Връзките между персонала на предприятието и 
работниците от външни организации по отношение на радиационната защита, 
са осигурени с детайлно установените процедури. Установена е 
автоматизирана система за наблюдение на излагането на работниците в АЕЦ 
Козлодуй на радиация, която отличава  работниците от външни организации от 
персонала в предприятието. 
По отношение на Директива 92/3/ЕВРАТОМ,– за транспорт на радиоактивни 
отпадъци, Директива 89/618/ЕЕС за  информиране при радиационна 
авария и за медицинското облъчване и Директива 97/43/ЕВРАТОМ  за 
медецинската експозиция, България потвърждава, че тези директиви ще 
бъдат напълно транспонирани в националното законодателлство с приемането 
на новите наредби за радиационна защита въз основа на Закона за безопасно 
използване на ядрената енергия до края на 2004 г.
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Анекс 1 
Оценка на разходите за 14-те инсталации предмет на искането за преходни периоди по Директива 

1999/31/EC 
 

 Наименован
ие 

Оператор РИОСВ Община Оценка на 
разходите за 
постигане на 

съответствие (в 
хил. лева) 

Забележка 

1 Шламоотвал “Полимери” 
Варна Девня 

3 500 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. 
Освен горната сума, разходите за закриване на 
съществуващото депо се оценяват на около 0,5 
млн. лева.  

2 Сгурошламоо
твал 

“Солвей Соди” Варна Девня 91 886 Сумата включва оценка на разходите за 
изграждане на две площадки за обезводняване 
на отпадъците (в “Солвей соди” и в ТЕЦ “Девен”) 
и на едно общо депо, което да обслужва и двете 
предприятия. Освен горната сума, разходите за 
закриване на съществуващото депо се оценяват 
на около 47,9 млн. лева. 

3 Шламоотвал Тец “Варна” Варна Белослав 47 501 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. 
Освен горната сума, разходите за закриване на 
съществуващото депо се оценяват на около 30 
млн. лева. 

4 Шламоотвал  “Свилоза” Велико 
Търново 

Свищов 39 814 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. 
Сумата включва създаването на затворен цикъл 
на използвана вода. Предприятието проучва и 
възможността за смяна на използваното гориво 
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в ТЕЦ-а, но тази възможност е по-скъпа поради 
факта, че най-близката тръба за доставка на 
природен газ  е на 40 км и поради липсата на 
други големи ползватели на природен газ  в 
района. Освен горната сума, разходите за 
закриване на съществуващото депо се оценяват 
на около 9,2 млн. лева. 

5 Шламоотвал ТЕЦ “Захарни 
заводи” 

Велико 
Търново 

Горна 
Оряховица 

7 947 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. 
При определянето на сумата е взето предвид 
намаляването на количеството на отпадъците 
поради намаляване на количеството 
произвеждана енергия след 2007 година.Освен 
горната сума, разходите за закриване на 
съществуващото депо се оценяват на около 3,3 
млн. лева. 

6 Шламоотвал  “Видахим в 
ликвидация” 

Монтана Видин 14 267 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. 
При определянето на сумата е взето предвид 
намаляването на количеството на отпадъците 
поради намаляване на количеството 
произвеждана енергия след 2007 година. Освен 
горната сума, разходите за закриване на 
съществуващото депо се оценяват на около 3,8 
млн. лева. 

7 Шламоотвал Топлофикация 
“Русе “ – 
ТЕЦ”Изток” 

Русе Русе 20 332 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. 
Освен горната сума, разходите за закриване на 
съществуващото депо се оценяват на около 8,75 
млн. лева. 
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8 Шламоотвал 

9 Шламоотвал 

Топлофикация 
“Перник “ – 
ТЕЦ”Република”

София Перник 75 480 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. 
При определянето на сумата е взето предвид 
намаляването на количеството на отпадъците 
поради намаляване на количеството 
произвеждана енергия след 2007 година. Освен 
горната сума, разходите за закриване на 
съществуващото депо се оценяват на около 
28,25 млн. лева. 

10 Шламоотвал ТЕЦ “Бобов дол” София Бобов дол 149 985 В съответствие с Програма за прилагане на 
Директива 2001/80/ЕС трите действащи блока 
ще бъдат изведени от експлоатация съответно 
през 2006, 2011 и 2014 г., поради което 
изграждането на ново депо (на стойност 149,9 
млн. лева) е икономически неприемливо. За 
сравнение, разходите за закриването на 
съществуващите площадки възлизат на 23,2 
млн. лева.  

11 Шламоотвал  “Брикел” Стара 
Загора 

Гълъбово 51 460 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. В 
съответствие с Програмата за прилагане на 
Директива 2001/80/ЕС след 2007 г. ТЕЦ-ът ще 
работи 20 000 часа, поради което изграждането 
на ново депо (на стойност 51,460 млн. лева) е 
икономически неприемливо. За сравнение, 
разходите за закриването на съществуващите 
площадки възлизат на 34,9 млн. лева. 

12 Шламоотвал Топлофикация 
“Сливен” 

Стара 
Загора 

Сливен 25 515  Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. 
ТЕЦ-ът разглежда възможността за извеждане 
от експлоатация на съществуващите блокове, 
работещи с въглища и тяхната замяна с газови 
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бойлери.  Освен горната сума, разходите за 
закриване на съществуващото депо се оценяват 
на около 2,5 млн. лева. 

13 Шламоотвал 

14 Шламоотвал 

ТЕЦ “Марица -3” Хасково Димитровград 26 380 Сумата включва оценка на разходите, 
необходими за изграждане на площадка за 
обезводняване на отпадъците и на ново депо. В 
съответствие с Програмата за прилагане на 
Директива 2001/80/ЕС след 2007 г. ТЕЦ-ът ще 
работи 20 000 часа, поради което изграждането 
на ново депо (на стойност 22,480 млн. лева) е 
икономически неприемливо. За сравнение, 
разходите за закриването на съществуващите 
площадки възлизат на 26 млн. лева. 
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