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ПОЗИЦИЯ  ЗА  ПРЕГОВОРИ 
 

ГЛАВА 22 
 

ОКОЛНА  СРЕДА 
 
 
 
ОБЩА  ПОЗИЦИЯ 
Република  България приема и ще прилага достиженията на правото на Европейския 
съюз в областта на околната среда. 

Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане  пълноправен 
член на Европейския съюз към 01.01.2007 г. 

България предвижда преходни периода за прилагането на някои специфични 
изисквания на осем директиви от законодателството на Европейския съюз.   

Позицията обхваща законодателството, прието от Европейския съюз и влязло в сила до 
31.12.1999 г. 
 
ПРИЕМАНЕ И  ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Законодателството на Република България в областта на околната среда до голяма 
степен съответства на европейското законодателство. Република България е приела 
рамковото законодателство и до края на 2002 г. ще постигне пълна хармонизация с 
достиженията на правото на Европейския съюз. Към 01.01.2007 г. България ще има 
готовност да прилага законодателството на Общността с изключение на изискванията, 
за които страната е поискала преходни периоди и изключения. 

Преобладаващата част от необходимите административни структури по прилагане на 
законодателството съществуват и се укрепват, в процес на изграждане са и нови. 

Позицията на Република България е изложена по отделните сектори, следвайки 
структурата на acquis communautaires  в глава “Околна среда”: 

• Хоризонтално законодателство 
• Качество на въздуха 
• Управление на отпадъците 
• Качество на водите 
• Защита на природата 
 
• Контрол на промишленото замърсяване и управление на риска  
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• Химикали  
• Генетично модифицирани организми 
• Шум от машини и съоръжения 
• Ядрена безопасност и радиационна защита 
• Гражданска защита 
 
 
ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
 
Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда  

Съществуващо законодателство 
Транспонирането на изискванията на Директивата се осигурява от следните 
нормативни актове: 
• Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 86/1991 г., последни изм. и доп., бр. 

28 от 2000 г.) 
• Наредба № 4 за оценка на въздействието на околната среда (ДВ, бр. 84/1998 г.) 
• Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 

контекст/ЕСПО 1991 г. Подписана от България на 25.02.1991 г. Ратифицирана с 
Указ 87/23.03.95 г. 

Хармонизиране на законодателството 
През 2001 г. България ще приеме нов Закон за опазване на околната среда, който ще 
запълни несъответствията на досега действащия по отношение на обхвата на 
дейностите, подлежащи на оценка, дефинициите на принципите и процедурите, 
консултациите и оценката на трансграничното въздействие. Предвидено е приемането 
на нова Наредба за оценка на въздействието върху околната среда. 

Институционална рамка за прилагане  
Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда е организирана и 
координирана от Министерството на околната среда и водите. Решенията въз основа на 
докладите се вземат от Висшия експертен екологичен съвет, съставен от служители на 
постоянни длъжности, които са експерти от Министерството на околната среда и 
водите и представители на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието  
и Министерство на икономиката, представители на засегнатите общини и на 
неправителствени природозащитни организации.   
 
Директива 90/313/ЕЕС относно достъпа до информация за състоянието на 
околната среда 

Съществуващо законодателство 
Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 
• Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 86/1991 г., последни изм. и доп., бр. 

28 от 2000 г.) 
• Закон за административното производство (ДВ, бр. 90/1979 г.,последни 

изменения - бр. 95/1999 г.) 

Хармонизиране на законодателството 
Пълно съответствие с изискванията на директивата ще бъде постигнато чрез 
приемането през 2001 г. на Нов Закон за опазване на околната среда (Глава II) и 
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Наредба за реда за събиране на информация за състоянието на околната среда и 
правото на достъп до тази информация. 

Институционална рамка за прилагане  
Освен Министерство на околната среда и водите, още Министерство на 
здравеопазването, Министерство на земеделието и горите, Министерство на транспорта 
и съобщенията, Националният статистически институт, Държавната агенция по 
енергетика и енергийни ресурси, Институтът по метеорология и хидрология към БАН и 
общинските администрации събират, обработват и предоставят информация за 
състоянието на околната среда.  
 
Регламент ЕЕС/1210/90, установяващ Европейската агенция по околна среда 
На 8 декември 2000 г. Народното събрание ратифицира със Закон Споразумението за 
участието на България в ЕАОС (ДВ бр. 105/2000 г.). 

България е включена в мрежата ЕIONET, определени са националните координатори и 
референтни центрове в различните сектори. През 1997 г. към мрежата за наблюдение и 
информация за околната среда на Европейския Съюз в частта мониторинг на въздуха 
(EUROAIRNET) е включена и България с 42 пункта за мониторинг. Проведената през 
1998 г. актуализация на пунктовете за мониторинг на повърхностните и подземни води 
в страната ни позволи да се включим и в създадената през 1999 г. европейска мрежа за 
мониторинг на водите EUROWATERNET.  
 
Регламент ЕЕС/1973/92, установяващ финансовия инструмент за околна среда 
LIFE 
Понастоящем България не участва в Програмата. Причината е предимно финансова, 
тъй като националната вноска, изчислена въз основата на БВП, възлиза на повече от 1 
млн. евро. Предвид значителните възможности за съфинансиране, които Програмата 
предлага, обаче, България ще предприеме необходимите стъпки за участие в LIFE. 
 
Директива 91/692/EEC за докладване по прилагането на определени директиви в 
раздел “Околна среда”  

Прилагането на Директивата се разглежда основно в контекста на другите 27 директиви 
от различните сектори (въздух, води, отпадъци), към които тя препраща. България 
предоставя или обменя информация с Европейската агенция по околна среда, Евростат, 
Комисията по устойчиво развитие на ООН и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, както и съгласно задълженията по международните 
конвенции, по които е страна. 

Институционална рамка за прилагане 
Институционалната рамка за прилагане на Директивата е създадена и функционира. 
Необходими са допълнително обучение за работа по въпросниците за докладване и 
осигуряване на компютърно оборудване. Не се очакват съществени проблеми по прилагане 
на Директивата към датата на присъединяването. 

Сектор Въздух 

Компетентните органи за прилагане на задълженията по докладване съгласно Директива 
91/692/ЕЕС са РИОСВ за събиране на необходимата информация, ИАОС (отдел 
“Мониторинг на въздуха”) за обработване на тази информация и МОСВ (отдел “Опазване 
на въздуха”) за оценка на събраната и обработена информация. 
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Сектор Води 

Процесът на докладване е дефиниран в глава VІ на Закона за водите и в съответните 
наредби към този рамков закон. Необходимата информация относно прилагането на 
директивите в сектора се събира и обработва от Басейновите дирекции и ХЕИ към МЗ. 
Информацията се препраща и допълнително обработва от ИАОС (отдел “Мониторинг на 
водите”). МЗ е компетентният орган за оценяване и докладване за прилагането на 
Директивите за води за къпане и за питейни води. ИАОС (отдел “Мониторинг на водите”) 
и МОСВ (отдел “Управление на водите”) са компетентните органи за оценяване и 
докладване за прилагането на другите директиви в сектора съгласно Директива 
91/692/ЕЕС. 

Сектор Отпадъци 

МОСВ е компетентният орган за прилагане на задълженията по докладване в този сектор 
съгласно Директива 91/962/ЕЕС. МОСВ е подпомагано от РИОСВ и ИАОС (отдел 
“Мониторинг на отпадъците”). След съответно обучение тези компетентни органи ще 
изпълняват задълженията по докладване съгласно Директива 91/692/ЕЕС. 

Република България не предвижда съществени проблеми при прилагане на Директива 
91/692/ЕЕС към датата на присъединяване. 
 
 
КАЧЕСТВО  НА  ВЪЗДУХА 
 
Директиви за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) 

Съществуващо законодателство 
Изискванията на Рамковата директива 96/62/ЕС за оценка и управление на 
качеството на атмосферния въздух, Директива 99/30/ЕС относно нормите за серен 
диоксид, азотни оксиди, прахови частици и олово в атмосферния въздух и Директива 
92/72/ЕЕС за замърсяването на атмосферния въздух с тропосферен озон са 
транспонирани в българското законодателство чрез следните нормативни документи: 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух (в сила от м. май 1996 г.; изменен и 
допълнен през м. март 2000 г.); 

• Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ бр. 
45/1999год., в сила от 1.01.2000 г.); 

• Наредба №8 за норми за озон в атмосферния въздух (ДВ бр. 46/1999 г.) и 
• Наредба №9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и 

олово в атмосферния въздух (ДВ бр. 46/1999 г., в сила от 1.01.2000 г.). 

Институционална рамка за прилагане  
Националните институции по прилагането на изискванията на горните Директиви са 
Министерство на околната среда и водите и Общините. При това: Министерство 
на околната среда и водите, респективно Изпълнителната агенция по околна среда, 
съгласувано с Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене 
към Министерство на здравеопазването, отговаря за извършването на необходимата 
оценка на КАВ върху територията на страната, а общините - за разработването (със 
съдействието на Регионалните инспекции по околна среда и водите и съгласувано с 
регионалните структури на Министерство на здравеопазването) и прилагането на 
програмите за подобряване на КАВ, в районите където то е нарушено. В задълженията 
на общините, отново посредством Националната система за екологичен мониторинг на 
Министерство на околната среда и водите влиза и своевременното информиране на 
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населението при превишаване на установените алармени прагове и привеждането в 
изпълнение на разработените за целта оперативни планове за действие.  

Преценено бе, взимайки по внимание текущите дейности по програма PHARE-
Twinning `99, а именно – пилотният проект с BMU/UBA относно оценка и управление 
на качеството на атмосферния въздух, че съществуващата административна структура е 
достатъчна, за да осигури ефективното прилагане на горепосочените директиви.   

Директиви за качеството на горивата 

Съществуващо законодателство 
Директива 98/70/ЕС е транспонирана в българското законодателство чрез Наредба 
№17 за норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната 
среда вещества (ДВ бр. 97/1999 г., в сила от 1.01.2000 г.). 

Директива 99/32/ЕС е частично транспонирана чрез горепосочената Наредба №17 за 
норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда 
вещества към Закона за чистотата на атмосферния въздух, в частта, отнасяща се до 
нормите за съдържание на сяра в газьола. 

Хармонизация на законодателството  
Директива 99/32/ЕС ще бъде изцяло транспонирана в българското законодателство 
преди края на 2001 г. чрез изменение на Наредба №17 в частта й, отнасяща се до 
котелните горива. 

За ускоряване прилагането на законодателството бе създадена Междуведомствена 
работна група, която предложи на Министерски съвет за утвърждаване следния план за 
развитие на система за контрол на качеството на горивата в кратко-срочен аспект 
(преди края на 2001 г.): 

• ЗИД на ЗЧАВ с оглед определяне правомощията на Държавната агенция по 
стандартизация и метрология във връзка с контрола на качеството на горивата; 

• преработване на Наредба № 17 с оглед определянето на процедурите по контрол на 
изискванията към горивата, от страна на компетентните органи (ДАСМ, митници и 
др.); 

• изготвяне от ДАСМ на предварителните финансови разчети, осигуряващи 
възможността за прилагане на системата за контрол на качеството на горивата; 

• изменение на ПМС №269 от 1999 г. за преобразуване на КСМ в ДАСМ, с оглед 
създаването на нова Дирекция в ДАСМ, отговаряща за контрола на качеството на 
течните горива. 

Институционална рамка за прилагане на законодателството 
Министерство на околната среда и водите и Министерство на икономиката са 
отговорните институции за транспонирането на директивите за качеството на въздуха и 
за провеждането на преговори за крайните срокове за въвеждане на ограничителните 
стойности. ДАСМ чрез нейната Дирекция по контрол върху качеството на горивата 
(трябва да се създаде до края на 2001г. с изменение на Заповед №269/1999) ще бъде 
националният компетентен орган по прилагането и налагането на съответните 
изисквания.  

Необходимост от преходни периоди 
Необходимите инвестиции за модернизация и реконструкция на производствените 
мощности в страната, както и сроковете за тяхното реализиране определят 
необходимостта от преходен период от три години, т.е. до 1.01.2010 г. за прилагане на 
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изискванията на Директива 99/32/ЕС към минималното съдържание на сяра в газьола. 

По отношение на срока за прилагане на нормата от 1% за максимално допустимото 
съдържание на сяра в котелните горива, Р България предлага преходен период от осем 
години, т.е. до 01.01.2015 г. Преходният период е обусловен от: 
• Необходимите срокове и инвестиции за цялостно проучване на възможности за 

прилагане на директивата; 
• Необходимите срокове и инвестиции за проектиране, изграждане, пускане в 

експлоатация и настройка на съответните съоръжения и инсталации за пречистване 
на сярата в котелните горива; 

• Необходимите срокове и инвестиции за постигане на съответствие с установените 
изисквания за качеството на моторните горива (Директива 98/70/EC). 

 
Директиви за намаляване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), 
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници 

Съществуващо законодателство 
Директива 94/63/ЕС е изцяло транспонирана в българското законодателство чрез 
Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ бр. 75/1999 г., в сила 
от 25.05.2000 г.). 
За прилагане на изискванията на Директивата към съществуващите инсталации в 
Наредба №16 са определени преходни периоди до края на 2005, 2006 и 2009 г., в 
зависимост от тяхната годишна производителност (аналогичните периоди в 
Директивата са 1999, 2001 и 2003 г.). 

Хармонизиране на законодателството  
Транспонирането на Директива 99/13/ЕС в българското законодателство е предвидено 
за края на 2002 г. Към този срок следва да приключи проучването върху очакваните 
разходи и инвестиции, свързани с прилагането на изискванията на Директивата, за 
действащите инсталации и дейности на територията на страната. 

Институционална рамка за прилагане  
Съществуващият административен капацитет на РИОСВ към Министерство на 
околната среда и водите – националният компетентен орган в този област, не е 
достатъчен да осигури ефективното прилагане на Директивите за намаляване на 
емисиите на ЛОС. До края на 2005г. съставът на всяка РИОСВ ще бъде постепенно 
увеличен с най-малко 2 експерта (единият от тях ще бъде отговорен за Директива 
94/63/ЕС, а вторият – за Директива 99/13/ЕС). Междувременно експертите ще преминат 
през подходящо обучение. Първата програма за обучение вече е стартирала като част 
от PHARE – Twinning Project 98 с ADEME. 

Необходимост от преходни периоди 
С оглед пълното прилагане на Директива 94/63/ЕС България предлага определянето 
на преходен период от три години, т.е. до 01.01.2010 год. за привеждане на 
действащите инсталации, попадащи в обхвата на, в съответствие с установените към 
тях технически изисквания, както и за нови бензиностанции с производство по-малко 
от 1000 куб.м. годишно, пуснати в експлоатация между 31.12.1995 и 25.05.2000г. Този 
краен срок е обусловен главно от значителният брои съществуващи инсталации (повече 
от 20 терминала и 1200 бензиностанции), които към средата на 2000 г. (датата на 
влизане в сила на Наредба №16) не са в съответствие с изискванията на Директивата, 



 7

както и от ограничените средства за тяхната реконструкция (от гладна точка на опитния 
персонал и времевите изисквания). 

Необходимите инвестиции за оптимизация на производствените процеси в 
предприятията и дейностите, в т.ч. за замяна на използваните суровини и материали 
и/или инсталиране на съответните пречиствателни съоръжения, както и сроковете за 
тяхното реализиране, определят необходимостта от преходен период не по-малък от 
пет години, т.е. до 01.01.2012 г. за пълното прилагане на изискванията на Директива 
99/13/ЕС към действащите инсталации и дейности. 

Към настоящия момент общо 317 предприятия (включващи 416 различни дейности) са 
определени като потенциално включващи се в обсега на Директивата. Посоченият брой 
не включва инсталации за химическо чистене. Подробна оценка на необходимите 
инвестиции ще бъде представена в средата на 2003 г. Едва тогава ще е възможно да се 
направи разграничение между различните сектори (съгласно Приложение I на 
Директивата) и да се определят по-кратки преходни периоди за някои от тях, както и да 
се разработят адекватни мерки, за да се избегни каквото и да е нарушаване на 
правилата на общия пазар. 
 
Директива 97/68/ЕС относно мерките за ограничаване замърсяването на 
атмосферния въздух от двигатели, инсталирани в извън-пътни машини 

Хармонизиране на законодателството  
Пълната хармонизация на българското законодателство с изискванията на Директивата 
следва да приключи към края на 2002 г. 

Институционална рамка за прилагане  
За България приложението на тази Директива не представлява проблем що се отнася до 
политиката по опазване на атмосферния въздух от замърсяване, респективно - 
ограничаването на емисиите на въглероден оксид, сажди, азотни оксиди и ЛОС от 
подвижни източници (пътни и извън-пътни превозни средства). Последното се 
обяснява с факта, че у нас емисиите в отработилите газове от извън-пътни машини 
(ИПМ) представляват едва 1% от общите национални емисии. Делът им в общите 
емисии от подвижни източници отново е малък - между 4 и 7 % за отделните 
замърсители.   

Имайки пред вид доста ограниченото производство в България на дизелови двигатели 
(само една компания), включително очакваното развитие с въвеждането на системата за 
одобряване на МПС, съществуващият административен капацитет на Министерство 
на Транспорта и Министерство на Земеделието и Горите ще осигури ефективното 
прилагане на изискванията на Директивата.  
 
Други нормативни актове на ЕС, отнасящи се до задълженията на страните-
членки в рамките на международните конвенции в областта на трансграничното 
замърсяване на въздуха, изменението на климата и защитата на озоновия слой 

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 
ЕЕС/2937/00 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС) 
Министерство на околната среда и водите разработи Наредба за осъществяване на 
контрол и управление на ВНОС. Последната е приета с ПМС №254 от 30.12.1999 г. за 
контрол и управление на ВНОС (в сила от 01.01.2000 г.). 



 8

Крайният срок за прекратяване на употребата на контролирани ВНОС според наредбата 
е 31.12.2011 г. Този срок е по-дълъг от съответния такъв, определен в Регламент 
ЕЕС/2937/00 за страните-членки, но е съобразен с реалните възможности и състоянието 
на българската промишленост. След съответните консултации с представители на 
промишлеността, считаме за необходимо преразглеждането на този срок за 
привеждане в съответствие с изискванията на Регламента и евентуално изменение 
на Наредбата за осъществяване на контрол и управление на ВНОС с оглед налагане на 
срок за прекратяване на употребата на контролирани ВНОС не по-късно от 31.12.2006 
г.  

Институционална рамка за прилагане  
Прилагането на Решение 93/389/ЕЕС относно единния механизъм за мониторинг на 
емисиите от въглероден диоксид се осигурява със Закона за ратификация на Рамковата 
конвенция на ОН по изменение на климата (в сила от 12.05.1995 г.), при който за базова 
година за страната ни за антропогенните емисии на парникови газове, неконтролирани 
от Монреалския протокол, е приета 1988 г., а Националната цел е равнището на 
емисиите на парникови газове през 2000 г. да не превишава това от базовата година.  

Освен това, на 11.09.1998 г. Р България подписа Протокола от Киото за по-
нататъшно ограничаване на общите национални емисии на парникови газове към 
Конвенцията. Поетите задължения са за съкращаване на националните емисии с 8% (за 
периода 2008-2012 г.). 

С оглед изпълнението на горепосочените изисквания, в т.ч. Решение 93/389/ЕЕС, 
Министерство на околната среда и водите възлага, координира и частично финансира 
извършването на ежегодна инвентаризация на емисиите на парникови газове 
прилагайки разработената от IPCC методология и решенията на Конференциите на 
страните, т.е. в съответствие с изискванията на регламента. 

В допълнение, в рамките на поетите задължения по Рамковата конвенция са изготвени 
I-во и II-ро Национални съобщения, които освен прогнози за движение на емисиите през 
следващите години, включват и мерки за ограничаването им (общите национални 
емисии за базовата година са изчислени в съответствие с общоприетата методика 
IPCC).  

Разработен е и Национален план за действия по климата (за изпълнение на 
задълженията на Р България към РКОНИК и Протокола от Киото). Планът е утвърден 
от МС и предстои да бъде прилаган в периода до 2008 г. 

В изпълнение на чл. 5, ал. 1 на Протокола съвместно с Холандското правителство, 
предстои да започне проект за съвместно разработване на национална система за 
оценка на антропогенните емисии (по източници, вкл. и оценка на тяхното поглъщане). 
Очаква се системата да започне да функционира в началото на 2005 г. 
 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 
Приетият Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху 
околната среда (ЗОВВООС), посредством визираните в него нормативни актове, 
създава законовата база за въвеждане и прилагане на европейското законодателство в 
сектор “Управление на отпадъците”. В съответствие със ЗОВВООС, в периода 1998 – 
2000 г. бяха разработени и приети поредица от нормативни актове, които позволиха 
хармонизиране в значителна степен на изискванията на националното законодателство 
с тези на ЕС относно специфичните отпадъци и инсталациите за обезвреждане. 
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Националните мерки за транспониране на европейското законодателство са разгледани 
по-долу.  
 
Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците 

Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата са пренесени частично 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.) 

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

• Наредба № 10 за реда за оформяне на документите относно отчета и 
информацията за управлението на дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 151/1998 
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 № 12 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците (ДВ, бр. 152/ 1998 г.) 

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

Изискванията на директивата са транспонирани в националното законодателство, като 
все още съществуват някои несъответствия: 
• дефиницията за “отпадък” не съответства точно на определението, дадено от 

директивата;  
• обхватът на закона е ограничен и не покрива напълно обхвата на директивата; 
• йерархията на управление на отпадъците не е достатъчно ясно определена.  

Приета е Национална програма за управление на отпадъците, която обхваща 
периода 1999-2002 година. Програмата определя необходимите мерки  за приемане и 
прилагане на директивите, регламентите и решенията на ЕС в областта на управлението 
на отпадъците, както и правата и задълженията на компетентните органи по 
прилагането. Анализирано е състоянието на управлението на отпадъците, 
идентифицирани са проблемите и са определени цели за постигане. Разработен е План 
за действие, който определя мерките, които следва да бъдат предприети в краткосрочен 
и средносрочен план, отговорните институции за изпълнението им, както и разходите 
за изпълнението им.  

В допълнение на това, нормативно са закрепени задължителни изисквания към 
общините и фирмите, които провеждат дейности по управление на отпадъците. В 
настоящия момент са одобрени и представени в Министерството на околната среда 
92% или общо 250 общински програми за управление на отпадъците. 

Хармонизиране на законодателството  
Изискванията на Директивата ще бъдат напълно пренесени в българското 
законодателство чрез изменение на Закона за ограничаване на вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда до 2002 г. 
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Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите е компетентният орган, отговарящ за 
разработването и  прилагането на националната политика по управление на отпадъците. 
Министерството на околната среда и водите изготвя и представя за одобрение от 
Министерския съвет  Национална програма за управление на отпадъците и осигурява 
нейното прилагане. Министерството изготвя също така и годишен доклад по 
управление на отпадъците, който се включва в Доклада за състоянието на околната 
среда и участва във финансирането на проекти по управление на отпадъците, като дава 
гаранции и отпуска кредити от Националния фонд за защита на околната среда. 

Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и 
водите отговаря за събирането и обработката на  данни за произвеждането на отпадъци 
и тяхното депониране. Агенцията отговаря също така за разработването на стандарти за 
характеристиките на отпадъците  и създаването на национална лабораторна система за 
отпадъците.  

Регионалните инспекции по околна среда и водите са специализирани органи за 
контрол към Министерството на околната среда и водите. Те са компетентни по 
издаването на разрешителни за дейности, свързани с управлението на отпадъците и 
експлоатацията на инсталациите за депониране на отпадъци.  

Общините организират и контролират производството, събирането, складирането, 
транспонирането и депонирането на общински и строителни отпадъци и прилагането на 
съответните програми; депонирането на промишлени и опасни отпадъци. Общинските 
съвети изготвят Наредби, установяващи  процедури и условия за събиране, 
натоварване, складиране, възстановяване и депониране на общински и строителни 
отпадъци на тяхната територия. Те също така предвиждат местни такси и данъци за 
събиране на отпадъци, транспортиране и депониране. Общинските съвети приемат и 
представят на РИОСВ общински програми за управление на отпадъците.  

При прилагането на националната политика по управление на отпадъците 
Министерството на околната среда и водите се подпомага от следните институции: 

Министерството на здравеопазването участва при прилагането на изискванията за 
депониране на инфектирани болнични отпадъци, лекарства с изтекъл срок на годност и 
наркотични вещества. Чрез Националния център по хигиена, медицинска екология и 
хранене,  Министерството на здравеопазването участва в развитието на национална 
лабораторна система за отпадъците. 

Министерството на земеделието и горите участва при прилагането на изискванията 
за депониране на отпадъци от хранителната промишленост, от месо преработването, 
отглеждането на зеленчуци и животновъдството. То участва също при установяването 
на изисквания за защита на почвата и контрол при употребата на отпадъци в селското 
стопанство. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва в 
развиването на национални стандарти за строителство на съоръжения за депониране на 
отпадъци и координира регионалното планиране за изграждане на съоръжения за 
депониране на отпадъци. 

Държавната агенция по стандартизация и метрология организира и координира 
развиването на национални стандарти в сектора по управление на отпадъците. 

Националния статистически институт събира наличната информация за общинските, 
строителните и промишлени отпадъци, произведени в страната и отнася тази 
информация относно вида отпадъци, количеството, региони и т.н. 
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Република България ще вземе необходимите мерки за  укрепване на административния 
и технически капацитет на Министерството на околната среда и водите и другите 
заинтересувани институции. На Регионалните инспекции по околната среда и водите ще 
бъде осигурено допълнително техническо оборудване и програми за обучение с цел 
увеличаване на контролния им капацитет.   
 
Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци 

Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата са въведени в националното 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 изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г.,  ДВ, бр.29/1999 г.); 

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

• Наредба № 10 за реда за оформяне на документите относно отчета и 
информацията за управлението на дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 151/1998 
г.). 

Въведени са допълнителни изисквания за издаване на разрешения за всички дейности с 
опасни отпадъци и за съоръженията и инсталациите за тяхното обезвреждане. 

Европейският списък на опасните отпадъци (Решение 94/904/ЕС) е приет за национална 
класификация на опасните отпадъци, като е регламентирана и процедурата за 
класифициране на даден отпадък като опасен. 

Въведено е задължение за регистриране и докладване и изискване за документиране 
при приемане, предаване и транспортиране на опасни отпадъци. 

Националната програма за управление на отпадъците предвижда изграждане на 
система от регионални съоръжения и инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци, 
в т.ч. на 4 регионални депа и на 1 национален център за третиране на отпадъци.  

Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната агенция по 
околна среда  и РИОСВ са националните компетентни органи отговорни за прилагането 
и привеждането в действие на законодателството по управлението на опасни отпадъци. 
РИОСВ отговарят за издаването на разрешителни за дейности, свързани с управлението 
на опасни отпадъци. Те също така отговарят за проверката на документацията и 
спазването на изискванията за отчет и за условията, при които следва да се извършват 
периодичните проверки на инсталациите за депониране на отпадъци. 

Министерството на околната среда и водите се подпомага от следните институции: 
 
Министерството на здравеопазването участва при прилагането на изискванията за 
депониране на инфектирани болнични отпадъци, лекарства с изтекъл срок на годност и 
наркотични вещества. Чрез Националния център по хигиена, медицинска екология и 
хранене, Министерството на здравеопазването участва в развитието на национална 
лабораторна система за отпадъците. 

Министерството на транспорта и съобщенията участва при установяването и 
прилагането на изискванията за транспониране, включително за пакетиране и 
етикетиране на опасни отпадъци. 
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Органите на “Гражданска защита” участват при развиването и прилагането на 
законодателството относно аварии и бедствия. 

Република България ще предприеме необходимите мерки за укрепване на 
административния и технически капацитет на Министерството на околната среда и 
водите и другите заинтересувани институции с оглед прилагане изискванията на 
Директивата. 
 
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 
Република България разполага с необходимите  институции за прилагането на 
изискванията та Директивите. 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 
Регулацията ще се провежда съответното обучение в периода до  присъединяването. 
 
Директива 94/67/ЕС за изгаряне на опасни отпадъци 

Съществуващо законодателство 

Изискванията на Директивата са напълно транспонирани в българското 
законодателство чрез Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр. 29/1999 г.). 

Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната 
агенция по околна среда е националния компетентен орган отговарящ за прилагането 
на Директивите, включително за издаване на разрешителни за инсталации с капацитет 
над 750кг. на час. Регионалните инспекции по околна среда и водите са компетентните 
органи по издаване на разрешителни за инсталации за изгаряне на опасни отпадъци с 
капацитет до 750 кг. на час. За осъществяване на точно прилагане на изискванията на 
законодателството за изгаряне на опасни отпадъци Република България ще укрепи 
административно и технически тези институции. 
 
Директива 89/429/ЕЕС за действащи инсталации за изгаряне на битови отпадъци 
и Директива 89/369/ЕЕС за нови инсталации за изгаряне на битови отпадъци 
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Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата за нови инсталации са напълно въведени в българското 
законодателство чрез  Наредба № 11 за условията и изискванията за изграждане и 
експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци (ДВ, 
бр.152/1998г.). 

В страната не съществуват инсталации, попадащи в обхвата на Директивите. 

Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната 
агенция по околна среда е националния компетентен орган по прилагането и 
изпълнението на Директивата. 

Регионалните инспекции по околна среда и водите са компетентни по отношение 
издаването на разрешения и извършването на инспекции на общинските инсталации за 
изгаряне на отпадъци. 
 
Директива 99/31/EC за депониране на отпадъци  

Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата са въведени в българското законодателство чрез: 

• Наредба № 12 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците (ДВ, бр.152/1998 г.); 

• Наредба №13 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа 
за отпадъци (ДВ, бр.152/1998 г.). 

Националното законодателство на практика въвежда всички технически изисквания 
спрямо земната основа, долния изолиращ екран, дренажната и газоотвеждащите 
системи и закриването на депата. Установени са процедурите по издаване на 
разрешения, мониторинг и приемане на отпадъци. 

Изискванията на Директивата се прилагат за всички новоизграждащи се депа за 
отпадъци. Операторите са задължени да изготвят и прилагат план за функционирането 
на всички съществуващи депа. 

В Република България е създадена процедура за изследване на рисковете за околната 
среда и за човешкото здраве от депата за отпадъци. Тази процедура попада в обхвата на 
приетите Правила/Ръководства/ за обхвата и съдържанието на докладите за оценката на 
минали екологични щети.  Съгласно Правилата, депа, които не се използват, в 
приватизираните предприятия обикновено са разглеждани като минали екологични 
щети и в съответствие със Закона за приватизацията разходите за закриването им се 
поемат от държавата.  

Въведени са изискванията за изграждане на национален кадастър на депата за 
отпадъци, в който да се описват минали екологични катастрофи. Данните за 57 най-
големи съществуващи общински депа за отпадъци ще бъдат на разположение до края 
на 2001г. 

Националната политика в областта на отпадъците предвижда преминаване към 
регионални депа за отпадъци, които постепенно да заменят съществуващите над 2500 
сметища в общините. Националната програма за управление на отпадъците предвижда 
изграждане на 37 регионални депа, които ще обслужват около 33% от населението.При 
актуализирането на Националната програма за управление на отпадъците до 2002 г. 
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следва да се предвиди построяване в рамките на периода до присъединяването на 
останалите регионални депа, така че да покриват цялата територия на страната. 

Република България счита изискванията за повърхностно запечатване по т.3.3, Анекс I,  
за препоръчителни. Тези изисквания следва да се намалят по преценка на  
компетентните органи за депа, закрити преди датата на присъединяването. В такива 
случаи следва да се прилагат изискванията на чл.4 на Директива 75/442/ЕЕС за 
отпадъците . 

Република България счита, че дефиницията за “течни отпадъци” по чл.2,т.q от 
Директивата не покрива смесването на отпадъци с води, предназначени за депозиране в 
хвостохранилища, сгуроотвали, изсушителни полета и подобни съоръжения. 

Република България декларира, че прилагането на условията по чл.5,ал.2а,b,c ще бъде 
отложено с 4 години, а изискването на чл5, ал.2с ще се прилага до 16 юли 2020г. 
Поради факта, че няма стандартизирани данни на ЕВРОСТАТ за 1995г., Република 
България ще състави и представи на Комисията оценка за количеството но 
депонираните общински биоразградими отпадъци не по-късно от 31.12.2003г.. Тази 
оценка ще се използва при определяне на задълженията по чл.5 на Директивата. 

Хармонизиране на законодателството с това на ЕС 
Предвижда се изискванията на Директивата да бъдат напълно въведени в българското 
законодателство чрез изменение и допълнение на ЗОВВООС и изменение на Наредба 
№13 до края на 2002 г.  

Институционална рамка за прилагане 
Национални компетентни органи по прилагането и изпълнението на тази Директива са 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната 
агенция по околна среда, Регионалните инспекции по околната среда и водите и 
общините. 
Съставът на 15 Регионални инспекции ще се увеличи постепенно до 2003 г., като ще  се 
провежда адекватно обучение с оглед осигуряването на ефективен контрол за 
прилагането на тази Директива. 

Необходимост от преходни периоди   
Република България би искала 2 г. преходен период за прилагане на условията, 
предвидени по чл.5, ал.2а и 2b, както следва: 
• намаляване на биоразградими общински отпадъци на 75% от определените 

количества, да се приложи най –късно до 01.01.2012 г. 
• намаляване на биоразградимите отпадъци на 50% от определените количества, да се 

приложи най-късно до 01.01.2015 г. 

Националната стратегия за прилагане на ограничаването на биоразградимите 
отпадъци, постъпващи в депата за отпадъци ще бъде приета най-късно до 2003г. След 
приемането и Република България ще преоцени необходимостта от горепосочения 
преходен период. 

Ако  оценката, направена в съществуващото законодателство, част от дефиницията за 
“течни отпадъци” не се одобри от Комисията ще бъде поискан допълнителен преходен 
период от 8 г.- до 01.01.2015 г., както следва: 

• Забраната на постъпване в депата на течни отпадъци да не се прилага за определен 
период за всички съществуващи депа като  хвостохранилища, изсушителни полета, 
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сгуроотвали и подобни съоръжения. На Комисията следва да се представи списък с 
видовете отпадъци, които могат да се депонират. 

Необходимостта от такъв преходен период се определя от значителните инвестиции, 
които се изискват за смяна на прилаганите технологии в мините, енергетиката, 
металургията, и другите индустриални сектори. Количеството на отпадъците така 
възлиза на 10 млн.т. годишно. 

Република България си запазва правото да иска на преходни периоди за някои 
специфични депа след като се разгледат критериите за класифициране на инертните 
отпадъци и критериите, на които трябва да отговарят някои опасни отпадъци, за да 
могат да бъдат приети в депа за неопасни отпадъци.  
 
Директива 75/439/ЕЕС за обезвреждане на отработени масла 

Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата са пренесени в националното законодателство чрез 
Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти (приета с ПМС № 131 от 2000 г., ДВ, бр.59/2000г.). 

Република България ще оцени прилагането на изискванията на Директивата най-късно 
от 31.12.2004 г. На базата на натрупания опит, ще бъдат предприети допълнителни 
мерки по прилагането на йерархията по управлението на отпадъците, като се увеличи 
количеството на отработените масла, които ще бъдат регенерирани. 

Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната 
агенция по околна среда и Регионалните инспекции са националните компетентни 
органи по прилагането и изпълнението на Директивата. За да се осигури прилагането 
на законодателството относно отпадъчните масла ще бъде укрепен административния 
капацитет на тези институции. 

 
Директива 86/278/ЕЕС за изискванията за опазване на околната среда и в 
частност на почвите в случаите на употреба на утайки от ПСОВ в селското 
стопанство 

Съществуващо законодателство 

Изискванията на Директивата са пренесени в националното законодателство чрез 
Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от 
пречистване на отпадъчни води за нуждите на земеделието (приета с ПМС №262 от 
2000 г., ДВ. бр. 101/2000 г.). 

Институционална рамка за прилагане 

Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и 
горите са националните компетентни органи по прилагането и изпълнението на 
изискванията на Директивата. 
 
Директива 91/157/ЕЕС за батериите и акумулаторите съдържащи някои опасни 
вещества 

Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата са пренесени в националното законодателство чрез 
Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и 
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акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 
акумулатори (ДВ, бр.61/2000 г.). 

Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната 
агенция по околна среда и Регионалните инспекции са националните компетентни 
органи по прилагането и изпълнението на изискванията на Директивата. Изпълнителна 
агенция “Митници” подпомага министерството при осъществяването на контрол върху 
внасяните в страната батерии и акумулатори и тяхната маркировка. Общините са 
компетентни органи по отношение на организацията за разделното събиране на 
употребени батерии на тяхната територия. Ще се провеждат подходящи курсове за 
обучение на органите по прилагане на тази Директива. 
 
Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки 

Хармонизиране на законодателството 
Предвижда се изискванията на Директивата да бъдат въведени в националното 
законодателство в периода 2001-2002 г. чрез Наредба за ограничаване на количеството 
на отпадъците от опаковки в отпадъчния поток. 

Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната агенция по 
околна среда, Регионалните инспекторати и общините. Някои специфични 
отговорности ще бъдат възложени на Държавна агенция “Митници”, на Националния 
статистически институт и на Държавната агенция по стандартизация и метрология. 
Република България ще оцени  административна  инфраструктура и ще предприеме 
адекватни мерки за осигуряване на достатъчен административен и технически 
капацитет. 

Изискваната административна инфраструктура за въвеждане на информационна 
система относно опаковките и отпадъците от опаковки в съответствие с Решение 
97/138/ЕС , ще бъде въведена най-късно до 31.12.2002 г. 

Необходимост от преходни периоди 

• необходим е пет годишен преходен период – до 01.01.2012 г. за достигане на 
минимума за покриване на условието по чл.6,1а. Основни причини за това искане: 

• допускане на значително по малка консумация на опаковки в страната; 
• ограничения пазар на рециклирани материали и недостатъчен капацитет за 

рециклиране, който да компенсира достигането на главното условие за 
възстановяване; 

• липсата на инсталации за изгаряне с възстановяване на енергия, както и липса на 
обществена подкрепа за създаване на такива инсталации; 

• необходими са значителни инвестиции за построяване на такива съоръжения и за 
развиване на разделно събиране на опаковките и разделителна система; 

• покриване на инвестициите, които се изискват от други мероприятия по управление 
на отпадъците като закриване на съществуващи депа за отпадъци, депониране на 
опасни отпадъци и т.н. 

Република България ще ръководи проучванията за консумацията на опаковки и 
произвеждането на отпадъци от опаковки най-късно  до края на 2001 г. а планът за 
прилагане на Директивата ще бъде развит до края на 2002 г. 
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На базата на оценката на  разходите по прилагането, необходимостта от преходен 
период ще бъде преразгледана, за да се отмени или значително намали срокът.  
 
Директива 96/59/ЕС за обезвреждане на полихлорирани бифенили и 
полихлорирани терфенили 

Хармонизиране на законодателството  
Предвижда се изискванията на Директивата да бъдат въведени в националното 
законодателство в периода 2001-2002 г. чрез Наредба за изискванията за обезвреждане 
на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили. 

Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, респективно Изпълнителната 
агенция по околна среда и Регионалните инспекции ще бъдат националните органи 
отговарящи за прилагането и изпълнението на изискванията на Директивата. За 
специализираните органи ще се провеждат съответни курсове на обучение. 
 
Директиви 78/176/ЕЕС и 82/883/ЕЕС за отпадъците от производството на титанов 
диоксид 

Хармонизиране на законодателството 
Предвижда се изискванията на директивите за нови инсталации да бъдат въведени в 
националното законодателство в периода 2002-2003 г.  

В България в момента няма производство на титанов диоксид. 
 
 
КАЧЕСТВО  НА  ВОДИТЕ 
 
В националното законодателство общите принципи на политиката на Европейския 
съюз в областта на качеството на водите са въведени чрез Закон за водите (ДВ, бр. 
67/1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп.  ДВ бр. 87/2000 г.). 

Със Закона се въвежда басейновото разделение на водните обекти в България, като 
територията и се разделя на четири водосборни басейна. Въвежда се и басейновото 
управление на водите със съответните басейнови органи и планове за управление на 
речните басейни. Всички повърхностни води се класифицират съобразно екологичното 
им състояние. Прецизира се системата за мониторинг, включително разпределение на 
задачите между отделните институции. За големите предприятия се предвижда 
извършването на собствен мониторинг  с периодични проверки от държавните 
институции. Обществеността е привлечена, като основен инструмент на общественото 
участие е създаването на Басейнови съвети като консултативен орган с обществено 
участие. 
 
Законодателство, насочено към целите за осигуряване и опазване качеството на 
водите: 

Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане 

Съществуващо законодателство 
Българското законодателство към момента съответства на изискванията на Директива 
76/160/ЕЕС.  В областта на водите за къпане са в сила следните нормативни актове: 
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• Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ, 
бр. 79/1987 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/2000 г.); 

• Наредба № 8 за качеството на крайбрежните морски води 
• Наредба № 7 за качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96/1986 г.). 

Хармонизиране на законодателството 
Пълна хармонизация на законодателството относно качеството на водите за къпане ще 
бъде постигната чрез приемане на следните нормативни актове: 

• Наредба за изисквания към качеството на водите, предназначени за къпане; 
• Наредба за качеството на крайбрежните морски води; 
• Наредба за показатели и норми за категоризация на водите във водни обекти. 

С приемането на наредбите ще бъдат хармонизирани дефинициите на сезон за къпане 
и традиционни места за къпане. Ще бъдат определени източниците на замърсяване 
на водите за къпане с оглед визирания в директивата метод за анализ. Приемането на 
наредбите ще се осъществи до средата на 2001 г. 

Институционална рамка за прилагане 
Национални компетентни органи по прилагането и изпълнението на тази Директива са 
Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и 
неговите Басейнови дирекции и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 

Министерството на здравеопазването и Регионалните хигиенно-епидемиологични 
инспекции отговарят за мониторинга и оценката за крайбрежните морски води, 
контрола за качеството на водите, предназначени за къпане и за питейно-битови цели.  

Министерството на околната среда и водите и Басейновите дирекции отговарят за 
организацията и управлението на Националната система за мониторинг на водите, 
категоризация на водите и подпомагат дейностите свързани с инвестициите на 
национално ниво в тази област.  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общините 
контролират строителството, поддържането и нормалното функциониране на 
канализационните мрежи и инсталации за третиране на градски отпадни води. 
 
Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация 
от човека 

Съществуващо законодателство 
За част от нормите и показателите, идентични с тези на Директивата, са предвидени по-
строги изисквания. Близки са изискванията за честотата на провеждане на 
мониторинга. Съществува функционираща организация за пробовземане  при “крайния 
консуматор”. 

Хармонизиране на законодателството 

Пълна хармонизация на законодателството относно качеството на водите, 
предназначени за консумация от човека, ще бъде постигната чрез приемане на Наредба 
за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Приемането на 
наредбата ще се осъществи до средата на 2001 г. 

Институционална рамка за прилагане 
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Няколко правителствени институции участват в прилагането на тази Директива. 
Основната институция е Министерството на здравеопазването и неговите регионални 
хигиенно-епидемиологични инспекции. Те отговарят за качеството на питейната вода 
за цялата страна и за епидемиологичната безопасност на населението. За тази цел 
министерството провежда мониторинга и пробовземането за питейни води. 

Министерството на околната среда и водите и Басейновите дирекции: 

• Разработват държаната политика в областта на опазването  и използването на 
водите; 

• Утвърждават плановете за управление на речните басейни; 
• Разработват национални програми за опазване и устойчиво развитие на водите; 
• Съставят водните и водностопански баланси на страната; 
• Установяват границите на водите и водните обекти – публична държавна 

собственост; 
• Организират разработването на плановете за управление на съответния басейн; 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството осъществява 
държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, 
реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни системи и 
съоръжения на населените места. 

Общините контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 
канализационните мрежи и инсталациите за пречистване на питейни и градски 
отпадъчни води. 
 
Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните 
води, предназначени за питейно – битови водоснабдяване, изменена от Директиви 
79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС 

Съществуващо законодателство 
Идентични изисквания  с тези на Директива 75/440/ЕЕС са заложени в Наредба № 7 за 
качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96/1986 г.). 

Хармонизиране на законодателството 

Пълна хармонизация на законодателството относно качеството на повърхностните води 
ще бъде постигната чрез приемане на следните нормативни актове Наредба за 
качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване. Приемането на наредбата ще се осъществи  до средата на 2001 г. 

Институционална рамка за прилагане 
Няколко са институциите,  отговорни за прилагането и изпълнението на тази 
Директива. Министерството на околната среда и водите и Басейновите дирекции: 
• Приемат Националния водостопански план; 
• Предоставят концесия за води – изключителна държавна собственост; 
• Установяват границите на водите и водните обекти – публична държавна 

собственост; 
• Организират разработването на плановете за управление на съответния басейн. 

Министерството на здравеопазването контролира качеството на водите, 
предназначени за питейно-битови цели. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осъществява 
държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, 
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реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни системи и 
съоръжения на населените места. 

Общините контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 
канализационните мрежи и инсталациите за пречистване на битови отпадъчни води. 
 
Директива 78/659/ЕЕС относно качеството на водите, предназначени за обитаване 
от риби и Директива 79/923/ЕЕС относно изискванията към качеството на водите, 
обитавани от черупкови 

Съществуващо законодателство 
Българското законодателство към момента съответства напълно на изискванията на 
Директива 78/659/ЕЕС.  Транспонирането на изискванията на Директивата се осигурява 
от Наредба №4 за изискванията към качеството на води, предназначение за 
обитаване от риби и черупкови организми (ДВ бр. 88/2000 г.).  

Институционална рамка за прилагане 
Министерството на околната среда и водите, Басейновите дирекции и общините 
контролират качеството на водите, подходящи за развъждане на риби и черупкови. 
Министерството на земеделието и горите също има определени правомощия по 
отношение на дейностите, свързани с развъждането на риби и черупкови. 
 
Законодателство, насочено към установяване на  контрол на емисиите: 

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от 
населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС 

Съществуващо законодателство  
Българското законодателство към момента съответства в голяма степен на 
изискванията на Директива 91/271/ЕЕС Транспонирането на изискванията на 
директивата се осигурява от следните нормативни актове: 

• Наредба за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97/2000г.). 

• Наредба за условията и реда за заустване на отпадъчни води в канализационните 
системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.). 

• Наредба за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на 
националната мониторингова система (ДВ, бр. 95/2000 г.). 

Хармонизиране на законодателството 
Изискванията на директивата ще бъдат напълно транспонирани в националното 
законодателство чрез приемането до средата на 2001 г. на следните  нормативни актове: 

• Наредба за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници; 

• Наредба за показатели и норми за категоризация на водите във водните обекти; 
• Наредба за качеството на крайбрежните морски води; 
• Наредба за оползотворяване или неутрализиране на утайките от ГПСОВ. 

Институционална рамка за прилагане 

Министерството на околната среда и водите и Басейновите дирекции осъществяват 
дейността по националната система за мониторинг на водите на басейново ниво, 
контролират замърсяването на водоприемниците и на подземните води, настъпило в 
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резултат на  аварийни изпускания, контролира правилната експлоатация на 
инсталациите за пречистване на отпадни води. 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осъществява 
държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, 
реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни системи и 
съоръжения на населените места. 

Общините имат за основна задача да контролират изграждането, поддържането и 
правилната експлоатация на канализационните мрежи и инсталациите за пречистване 
на битови отпадъчни води. 

Индустрията е задължена да провежда собствен мониторинг за големите 
индустриални обекти. Министерството на здравеопазването контролира използването 
на утайки от пречиствателни станции за отпадни води и за използването на тези утайки 
за наторяване. 

За целите на изпълнението изискванията на директивите Министерският съвет на 
Република България прие на 1.07.1999 г.  Национална програма за приоритетно 
изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места 
с над 100 000 еквивалентни жители. Тази инвестиционна програма идентифицира 
необходимите градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с 
над 100 000 еквивалентни жители. Планирано е както изграждане на нови, така и 
реконструкция и модернизация на действащи пречиствателни станции, както следва: 
• 81 нови пречиствателни станции за отпадъчни води; 
• 23 пречиствателни станции – за реконструкция и модернизация. 

От предвидените като приоритетни общо 104 обекта, за изграждане или реконструкция  
до края на 2006 г. са предвидени 36, 10 от които са в процес на изграждане. 

Приета е и Национална програма за изграждане на канализационни мрежи и 
довеждащи колектори за градски пречиствателни станции за отпадъчни води в 
населени места с над 10 000 еквивалентни жители. 

Необходимост от преходни периоди 
Поради изключително високите инвестиционни разходи и необходимото технологично 
време за изграждане на необходимите съоръжения, Република България би искала 
следните преходни периоди: 
• четири години- до 01.01.2011г. за населени места с над  10 000 еквивалентни жители  
• девет години –до 01.01.2015г. за населени места с от 2 000 до 10 000 еквивалентни 

жители 

 
Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници 

Съществуващо законодателство 
Транспонирането на изискванията на Директивата се осигурява от Наредба за опазване 
на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 87/2000 г.).  

Институционална рамка за прилагане  

Министерството на земеделието и горите е основната институция, отговорна за 
прилагането и изпълнението на тази Директива.  Министерството на земеделието и 
горите провежда дейностите, свързани с обучението и популяризирането сред 
фермерите на най-добрите налични земеделски практики и употребата на торове в 
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селското стопанство. Министерството на околната среда и водите и Басейновите 
дирекции отговарят за мониторинга и опазването на повърхностните и подземни води. 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството осъществява 
държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, 
реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни системи и 
съоръжения, както и с определяне на санитарно-охранителните зони. Министерството 
на здравеопазването провежда мониторинга на подземните води, предназначени за 
питейни нужди. 
 
Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни 
вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС 

Съществуващо законодателство 
Транспонирането на изискванията на Директивата се осигурява от следните 
нормативни актове: 

• Наредба за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 57/2000 г.); 
• Наредба за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (ДВ, бр. 87/2000 г.);  
• Наредба за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони (ДВ, бр. 88/2000 г.); 
• Наредба за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на 

националната мониторингова система (ДВ, бр. 95/2000 г.). 

Хармонизиране на законодателството  
Изискванията на директивата ще бъдат напълно транспонирани в националното 
законодателство чрез приемането до средата на 2001 г. на Наредба за издаване на 
разрешителни за заустватне на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 
индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване 

Институционална рамка за прилагане 
Министерството но околната среда и водите и Басейновите  дирекции отговарят за 
мониторинга и използването на подземните води. Министерството на здравеопазването 
провежда мониторинга на подземните води, предназначени за питейни нужди. 
 
Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни 
към нея,  всички изменени от Директива 91/692/ЕЕС 

Съществуващо законодателство 

Транспонирането на изискванията на Директивата и нейните седем дъщерни директиви 
се осигурява от Наредба за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97/2000г.). 

Институционална рамка за прилагане 
Индустрията е задължена да  изгражда пречиствателни съоръжения  и системи за 
извършване на собствен мониторинг на водите. Министерството на околната среда и 
водите и Басейновите дирекции контролират правилната експлоатация на инсталациите 
за пречистване на отпадни води, канализационните системи и системите за собствен 
мониторинг. Общините провеждат политиката, свързана с дейностите по експлоатация, 
изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения 
– общинска собственост. 

Необходимост от преходен период 
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Мерките за елиминиране на замърсяването на водите с веществата от Списък I на 
директивата изискват технологично време и инвестиране на значителни финансови 
средства. Ето защо Република България иска преходен период от четири години – до 
01.01.2011г., за прилагане изискванията на чл.5 от дъщерна Директива 86/280/ЕС. 
 
Законодателство, предвидено за установяване общи правила за мониторитг и 
докладване на данните: 

Решение 77/795/ЕЕС за обмена на информация относно качеството на 
повърхностните пресни води в ЕС 
България е член  на ЕАОС и подава информация за определени пунктове на 
повърхностните пресни води в страната, като част от общата европейска мрежа за 
мониторинг на повърхностните води. 
 
 
ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА 
 
Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна  
Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици 

Съществуващо законодателство 
Транспонирането на част от изискванията на Директивите се осигурява от следните 
нормативни актове: 

• Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г.); 
• Закон за защита на природата (ДВ, бр. 47/1967 г., изм. – ДВ, бр. 29/2000 г.); 
• Закон за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78/2000 г.); 
• Закон за рибното стопанство (ДВ, бр. 91/1982 г., изм. – бр. 11/1998 г.); 
• Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29/2000 г.); 
• Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (ДВ, 

бр. 13/2000 г.). 

Хармонизиране на законодателството 
Изискванията на директивите ще бъдат напълно транспонирани с  приемането на 
Закона за биологичното разнообразие и Закона за рибарството и аквакултурите до 
средата на 2001 г. 

Институционална рамка за прилагане  
Съгласно съществуващото и планирано законодателство Министерство на околната 
среда и водите чрез нейните Дирекция “Национална служба за защита на 
природата”, 15 РИОСВ и 3 Дирекции на национални паркове с общ числен състав 
от 250 души: 
• провежда държавната политика и контрол по опазване и поддържане на 

биологичното разнообразие; 
• изготвя с участието на отраслевите ведомства и внася в Министерския съвет  

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Национална 
стратегия за лечебните растения; 

• изготвя с участието на отраслевите ведомства и внася в Министерския съвет  
Национален план за опазване на биологичното разнообразие; 

• изгражда Националната екологична мрежа, която включва системата на защитени 
територии, защитени и буферни зони; 
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• възлага разработването и утвърждава плановете за управление за защитени 
територии и планове за действие за опазване на видовете; 

• финансира дейности в националните паркове и резервати и в други защитени 
територии, свързани с поддържане и опазване на защитените територии и видове; 

• координира и контролира дейностите на други министерства, ведомства, общини, 
обществени организации, научни и академични институти по опазване на 
биологичното разнообразие; 

• организира контрол върху дейностите на собствениците или ползвателите  на земи, 
гори и водни площи, включени в Националната екологична мрежа; 

• организира и поддържа държавен регистър, кадастър и база данни за защитените 
територии; 

• подпомага дейности на собствениците или ползватели,  сдружения, 
неправителствени организации и други, насочени към опазването, поддържането и 
възстановяването на биологичното разнообразие; 

• организира система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие; 
• изготвя  годишен отчет за  състоянието на биологичното  разнообразие и за 

дейностите по неговото опазване; 
• осъществява контрол по опазването на генетичния фонд 
• издава разрешителни за посещения при определени условия в резерватите;  
• издава лицензии за функционирането на зоологическите градини 
• издава разрешителни за интродукция и реинтродукция на видове; 
• обявява и контролира опазването на  защитени видове растения и животни; 
• регулира ползването на застрашени видове растения и животни; 
• пряко управлява и охранява националните паркове и резервати. 
 
Министерство на земеделието и горите играе важна роля в областта на защита на 
природата. В рамките на своята компетентност министерството: 
• интегрира принципите на опазването на биологичното разнообразие и  устойчивото 

управление на биологичните ресурси във всички планове, проекти, програми, 
политики и стратегии в съответствие с приоритетите на този закон, на 
Националната стратегия и на  Националния план за опазване на биологичното 
разнообразие; 

• приоритетно финансира научни изследвания и дейности в защитените територии с 
изключение на националните паркове и резервати; 

• провежда мониторинг за въздействието на замърсяването на въздуха върху горските 
системи; 

• управлява и контролира организацията на ловното стопанство; опазването, 
възпроизводството, разселването и ползването на дивеча; търговията с дивеч и 
дивечови продукти; придобиването и упражняването на правото на лов; 
изпълнението на ловноустройствените проекти и планове за ползване. 

• използват резултатите от биологичното проучване при планиране на бъдещите си 
дейности, планове, проекти, програми и политики в сектора;         

• организира отраслови  системи за мониторинг на състоянието на горите, на ловните 
и риболовните видове и предоставя на МОСВ  тази информация; 

• осъществява охраната на горите, включени в защитените територии без тези в 
националните паркове и резервати; 

• финансира дейности в природните паркове и в други защитени територии, част от 
Горския фонд, с изключение на националните паркове и резервати;   

• възлага изпълнението на поддържащи, направляващи, регулиращи или 
възстановителни дейности в природните паркове; 
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• организира, координира и контролира възпроизводството, ползването и опазването, 
проектирането и строителството в горите и земите от държавния горски фонд, 
включително и в защитените територии, без националните паркове, резерватите и 
поддържаните резервати. 

Горепосочените функции Министерството на земеделието и горите осъществява чрез 
Националното управление на горите, което ръководи Регионалните управления на 
горите, държавните лесничейства и 8 Дирекции на природни паркове, и 
Националната Агенция по Рибарство и Аквакултури и нейните 6 Регионални 
Инспекции. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството използва резултатите 
от биологичното проучване при планиране на бъдещите си дейности, планове, проекти, 
програми и политики в сектора или между секторите. 

Общините – собственици на гори, земи и водни площи в националната екологична 
мрежа, осъществяват тяхното стопанисване и охрана. Те могат да създават 
специализирани звена за провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи, 
възстановителни и други природозащитни дейности в съответствие с плановете за 
управление. 

От страна на Р България са направени следните предложения за адаптиране на анексите 
на Директиви 92/43/ЕЕС и 79/409/ЕЕС: 
  
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АНЕКС I ОТ ДИРЕКТИВА 79/409/ЕЕС 

1. Falco cherrug 
2. Falco vespertinus 
3. Lanius nubicus 
 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АНЕКС II/2 ОТ ДИРЕКТИВА 79/409/ЕЕС  

1. Anser albifrons albifrons  (Голяма белочела гъска) 
2. Anas acuta (Шилоопашата патица) 
3. Alectoris chukar (Тракийски кеклик) 
4. Anas clypeata (Клопач)   
5. Anas crecca crecca (Зимно Бърне)   
6. Aythya fuligula  (Черна качулата потапница)   
7. Alectoris graeca graeca,  (Балкански кеклик) 
8. Anas penelope  (Фиш)   
9. Anas querquedula (Лятно Бърне)   
10. Corvus corone cornix  (Сива врана)   
11. Coturnix coturnix  (Пътпъдък)   
12. Corvus frugilegus   (Посевна врана)   
13. Corvus monedula  (Чавка)   
14. Fulica atra atra   (Лиска)   
15. Gallinago gallinago   (Обикновена бекасина)   
16. Phalocrocorax carbo (Голям корморан)   
17. Streptopelia decaocto  (Гугутка)  
18. Scolopax rusticola   (Горски бекас)   
19. Streptopelia turtur  (Гургулица)   
20. Sturnus vulgaris  (Обикновен скорец)   
21. Tetrao urogalus (Глухар)   
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АНЕКС III/2 ОТ ДИРЕКТИВА79/409/ЕЕС  

1. Anser albifrons albifrons  (Голяма белочела гъска) 
2. Alectoris chukar (Тракийски кеклик) 
3. Anas crecca crecca (Зимно Бърне)   
4. Aythya fuligula  (Черна качулата потапница) 
5. Fulica atra atra   (Лиска) 
6. Scolopax rusticola   (Горски бекас)   
7. Streptopelia turtur  (Гургулица)   
8. Sturnus vulgaris  (Обикновен скорец)   
 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АНЕКС I НА ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС 
 
1. 41.1Е122 Strandja Rhododendron ( странджански гори от източен бук с подлес от 

странджанска зеленика (Rhododendron ponticum) ).  
2. 41.46221 Balkan Range Horse  ( старопланински гори от конски кестен (Aesculus 

Hippocastanum) ). 
3. 31.636 Rhodope Potentilla Fruticosa Thickets ( родопски общества от храстовиден 

очеболец (Potentilla fruticosa) )  
4. 34.921 Western Pontic Paeonian Steppes ( западно понтийски степи). 
 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АНЕКС II НА ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС 
 
1. Viola delphinantha ( дългошпореста теменуга ) 
2. Leontopodium alpinum  ( еделвайс ) 
  
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АНЕКС II и АНЕКС IV НА ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС 

 
1. Dactylorhiza kalapissii  ( калописиева дактилориза) 
2. Centaurea immanuelis  ( имануелова метличина) 
 
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ АНЕКС V НА ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС 
 
1. Canis lupus (Вълк) 
2. Felis silvestris (Дива котка)  
3. Rupicapra rupicapra balcanica ( Дива коза) 
 
Директива 83/129/ЕЕС за вноса на кожи от тюлени и продукти от тях 

Хармонизиране на законодателството  
Изискванията на Директивата ще бъдат въведена в българското законодателство  
националното законодателство до края на 2002 г. На практика няма регистриран внос 
на кожи от тюлени и продукти от тях в България.    

Институционална рамка за прилагане  
Институциите отговорни за прилагането на Директивата ще бъдат определени до края 
на 2002 г. На практика няма регистриран внос на кожи от тюлени и продукти от тях в 
България.    
 
Директива 1999/22/ЕС относно отглеждането на диви животни в зоологическите 
градини 
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Хармонизиране на законодателството  
Изискванията на Директивата ще бъдат напълно транспонирани с приемането на 
Закона за биологичното разнообразие до средата на 2001г.  

Институционална рамка за прилагане  
Съгласно проектозакона Министерство на околната среда и водите ще бъде 
отговорната институция за издаване на лицензии за функционирането на 
зоологическите градини.  
 
Регламент ЕС/338/97 за търговията с видове от дивата флора и фауна 

Текущо състояние 
Институциите отговорни за прилагането на Регламента са определени със следните 
нормативни актове:  
• Закон за защита на природата (ДВ, бр. 47/1967 г., изм. – ДВ, бр. 29/2000 г.); 
• Закон за митниците (ДВ, бр. 15/1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. – бр. 63/2000 

г.); 
• Наредба №3 на Министерство на околната среда и водите за условията и реда за 

съгласуване на удостоверения за износ и внос. 

Пълното въвеждане на изискванията на Регламента ще бъде постигнато с приемането 
на Закона за биологичното разнообразие до средата на 2001 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).  
 
Регламент ЕЕС/3254/91 за използването на капани за задържане на крака 

Текущо състояние и институционална рамка за прилагане 
Институциите, отговорни за прилагането на Регламента са определени със Закона за 
лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78/2000 г.) Това са Министерство на земеделието и 
горите и Министерство на околната среда и водите. 
 
Регламент 348/81/ЕЕС за внос на китове и продукти от тях  

Текущо състояние и институционална рамка за прилагане 
Институциите, отговорни за прилагането на Регламента ще бъдат определени до края 
на 2001 г. На практика няма регистриран внос на китове и продукти от тях в България.    
 
Международни споразумения и конвенции 
РБългария е подписала и ратифицирала следните международни споразумения и 
конвенции в областта на защита на природата: 
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• Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 
местообитания (Бернска) - ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за Р България от 
01.05. 1991 г., обн. ДВ, бр. 23/1995 г.  

• Конвенция за биологичното разнообразие - ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила 
за РБългария от 16.07.1996, обн. ДВ, бр.19/1999 г. 

• Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 
местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска) - ратифицирана, в сила за 
РБългария от 24.01.1976 г., обн. ДВ, бр. 56/10.07.1992 г.  

• Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата 
фауна и флора (Вашингтонска, CITES) - ратифицирана 1990 г., в сила за Р 
България от 16.04.1991 г., обн. ДВ, бр. 6/1992 г.  

• Конвенция за защита на световното културно и природно наследство - 
подписана, ратифицирана и влязла в сила за България през 1976 г.  

• Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска) - ратифицирана със 
закон - ДВ, бр. 69/1999 г., обнародвана в ДВ, бр. 16/2000 г., в сила от 1.11.1999 г. 

България е участвала в приемане и подписване на следните споразумения за опазване 
на мигриращи видове:  
• Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, 

Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан - 
ратифицирано и обнародвано в ДВ, бр. 87/1999 г.  

• Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и 
Евразия - ратифицирано със закон - ДВ, бр. 87/1999 г. Обнародвано в ДВ, бр. 
16/2000 г., в сила от 01.02.2000 г.    

• Споразумение за опазване на прилепите в Европа - ратифицирано със закон - 
ДВ, бр. 69/1999 г., Обнародвано в ДВ, бр. 16/2000 г., в сила от 9.12.1999 г. 

РБългария има приета Национална стратегия за опазване на биологичното 
разнообразие, одобрена за изпълнение от Министерски съвет през 1998 г. 
Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие (НСОБР) е 
дългосрочна програма, разработена в съответствие с изискването за национално 
планиране на природозащитните дейности, залегнали в Конвенцията за биологичното 
разнообразие от 1992 г., която България е подписала. Националната стратегия за 
опазване на биологичното разнообразие е първият стратегически план на национално 
ниво за опазване на биологичното разнообразие, изготвян в страна от Централна и 
Източна Европа. 

Националният план за опазване на биологичното разнообразие е едно от 
задълженията, произтичащи от Конвенцията за биологичното разнообразие, както, 
както и пряк резултат от Националната стратегия за опазване на биологичното 
разнообразие. Той беше приет от Министерски съвет през август 1999 г. и представлява 
съвкупност от мерки и дейности, които трябва да бъдат осъществени през периода 1999 
– 2003 г. В Националния план са залегнали приоритетни мерки за опазване и 
поддържане на биологичното разнообразие; конкретните дейности, които ще бъдат 
предприети; финансовите средства, необходими за изпълнението на дейностите по 
плана; механизмът за координиране на работата на участниците в изпълнението на 
поставените задачи в плана.     
 
 
ИНДУСТРИАЛНО ЗАМЪРСЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
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Директива 96/61/ЕС за комплексното предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ) 

Хармонизиране на законодателството 
Законовата база ще бъде установена от представения за приемане от НС нов Закон за 
опазване на околната среда.  Разпоредбите относно издаване на комплексни 
разрешителни са изцяло в съответствие с текстовете на Директива 96/61/ЕС. Законът 
ще влезе в сила незабавно след приемането му от НС, което се очаква към средата на 
2001 г. Предвижда се (в срок от една година от влизане в сила на Закона) приемането на 
Наредба на Министерския съвет за реда и условията за издаване на комплексни 
разрешителни.  

Институционална рамка за прилагане  
Компетентен орган по издаване на комплексни разрешителни е Министерство на 
околната среда и водите. В изпълнение на правомощията си по издаване и контрол на 
изпълнението на условията на комплексните разрешителни Министерството на 
околната среда и водите: 
• гарантира пълната координация на условията и процедурите по издаване на 

разрешителните, когато в тях участва повече от един орган; 
• следи за развитието на най-добрите налични техники и поддържа информационна 

система за тях; 
• предоставя ръководства за развитието и прилагането на най-добрите налични 

техники; 
• провежда консултации с операторите на инсталации за възможностите за прилагане 

изискванията на директивата за всеки отделен случай; 
• провежда консултации по проблемите на трансграничното замърсяване и 

отражението му в условията на разрешителното; 
• провежда редовен преглед и ако е необходимо - променя  условията по издадените 

разрешителни; 
• организира система за обществен достъп до съдържанието на молбите за издаване 

на разрешителни и издадените такива; 
• поддържа регистър за резултатите от собствения мониторинг на емисиите от страна 

на оператора, титуляр на разрешителното; 
• провежда периодични и инцидентни проверки по съблюдаване на условията по 

разрешителното. 

Разпоредбите на проекта на Закон за опазване на околната среда относно издаване на 
комплексни разрешителни за експлоатация на инсталации и съоръжения ще влязат в 
сила, както следва: 
• За нови инсталации и съоръжения – от 01.01.2003 г. 
• За действащи инсталации и съоръжения – от 01.01.2003 с краен срок за издаване на 

всички разрешителни – 01.01.2012 г. 

Процедурата по издаване на комплексни разрешителни може да започне незабавно в 
предвидения срок за нови инсталации и съоръжения. 

За издаване на комплексни разрешителни за съществуващите инсталации и съоръжения 
са в ход подготвителни дейности. Тези дейности са както следва: 

1. Определяне на обектите, попадащи в обхвата на Приложение I на директивата. 
Предварителният списък съдържа около 400 предприятия.  Инсталациите, попадащи 
в обхвата на Приложение I на Директивата (представени с техния брой в отделните 
сектори – с обща численост 310), са следните:: 
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• Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 МVV и 
рафинерии за минерални масла и газове – 35 

• Производство и обработване на метали – 52 
• Добив и преработка на нерудни минерални суровини – 57 
• Химическа промишленост – 44 
• Управление на отпадъците – 47 
• Други дейности – 75 

2. Подготвени са проект на формат на заявление за издаване на разрешително и 
формат на интегрираното разрешително за експлоатация на инсталации и 
съоръжения. Така създадените форми ще бъдат използване за издаване на пилотни 
интегрирани разрешителни през 2000 - 2001 г.  

3. Дефиниране на най-добрите налични техники за съответните отрасли или 
индивидуални инсталации, ако това е необходимо.  

4. В начален етап е подготовката на регистър за развитието на най-добрите налични 
техники съгласно докладите на Европейската комисия, подготвени в резултат на 
обмяна на информация между страните-членки на ЕС. 

В момента се извършва адаптация на най-добри налични техники за циментовата 
промишленост и се предвижда такава да бъде извършена за цветна металургична и 
фармацевтична промишлености. 

Необходимост от преходни периоди 
За съществуващи предприятия Проектът на Закон за опазване на околната среда 
предвижда краен срок за издаване на комплексни разрешителни за действащи 
предприятията бъде 01.01.2012 г. Ето защо за пълното прилагане на Директива 
96/61/ЕС за комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) 
Република България иска преходен период от пет години. 

Предварителните заключения от анализа на текущото състояние показват, че основните 
проблеми във връзка с прилагането на Директивата, са следните: 
• Високите разходи за хармонизацията с най-добрите налични техники; 
• Използването на остарели технологии, които водят до увеличаване консумацията на 

суровини и енергия;  
• Неефективни пречистващи съоръжения; 
• Липсата на подходящи съоръжения за провеждане на мониторинг; 
• Недостиг на финансовите средства за реконструкция и модернизация; 
• Нова и неустановена организационна структура в предприятията след 

приватизацията им; 
• Недостатъчна информираност на ръководствата на определени предприятия 

(предимно средни) относно проблемите на околната среда; 
• Липса на достатъчен опит на компетентните органи (МОСВ, РИОСВ) по отношение 

на въвеждането на нови механизми за комплексно предотвратяване и контрол върху 
замърсяването. 

 
Директива 88/609/ЕЕС за ограничаване на емисиите на определени вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от ГГИ 

Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата са транспонирани в националното законодателство чрез: 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух (в сила от месец май 1996 г.); 
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• Наредба №15 за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на 
серен диоксид, азотни оксиди и прахообразни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от нови големи горивни инсталации (ДВ, бр.73/1999 г.);  

• Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, 
бр.31/1999 г.) и 

• утвърдената през 2000г. от министъра на околната среда и водите Методика за 
балансово определяне на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 
(разработена въз основа на Методиката CORINAIR на Европейската агенция по 
околна среда). 

Институционална рамка за прилагане  
За прилагане изискванията на Директивата, отнасящи се до действащите големи 
горивни инсталации, Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси 
(съгласувано с Министерство на околната среда и водите)  разработи през 1999 г. 
Национален план за изпълнение задълженията на страната по Конвенцията за 
трансгранично замърсяване на въздуха на големи разстояния и Втория Протокол за 
сярата. Планът се основава на приетата преди това от Народното събрание на 
Република България Национална Стратегия за развитие на енергетиката и енергийната 
ефективност за периода до 2010 г. и включва конкретни мерки, отнасящи се до ГГИ в 
системата на НЕК и топлофикационните дружества с оглед постигането на съответните 
национални прагове за общите годишни емисии на серни оксиди.  

С оглед осигуряване на пълно съответствие, в т.ч. с изискванията на Директивата към 
обхвата на програмите за ограничаване на емисиите от действащи ГГИ , се предвижда 
разработването (от Министерство на околната среда и водите, Министерство на 
икономиката и Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси) и приемането 
от Министерски съвет преди края на 2001 г. на Национална програма за ограничаване 
на емисиите от серни и азотни оксиди от действащите ГГИ. 

Установените с Директивата НДЕ и свързаните с тях разпоредби, отнасящи се до 
новите ГГИ, се прилагат в националното ни законодателство от 29.07.1999 г.  

В следващата таблица са представени сумарно планираните инвестиции за развитие на 
енергийния сектор (ТЕЦ-ове към НЕК и местни топлофикационни дружества към 
Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси [ДАЕЕР] ), които ще осигурят 
прилагането на горепосочения план и на  Програмата за ограничаване на емисиите от 
серен диоксид и азотни оксиди. В таблицата са представени и разходите за изпълнение 
на съответните мерки от Националната стратегия за развитие на енергетиката и 
енергийната ефективност за периода до 2010 г. С оглед успешното прилагане на 
Националния план на ДАЕЕР изпълнението на всички посочени мерки е задължително.  

Период  До 2001 2002-2005 2006-2010 

Неотложни мерки    

Рехабилитация на ТЕЦ-овете 434 262 30 
Заместващи мощности в ТЕЦ “МИ-1” 285 1064 - 
Газотурбинни надстройки на ТЕЦ 145 150 - 

Нови ТЕЦ-ове за природен газ и въглища - - 1090 

Общо (неотложни мерки) 864 1476 1120 

    

Свързани мерки    
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Модернизация на АЕЦ - Козлодуй 216 184 270 

Нови ядрени мощности - 700  1220 

ПАВЕЦ и нови ВЕЦ-ове 147 270 18 

Транспорт и разпространение 231 350 215 

Общо (свързани мерки) 494 1504 1723 

Общо (неотложни и свързани мерки) 1458 2980 2843 

Разходите за изпълнение на неотложните мерки за ограничаване на емисиите в 
енергийната система за периода до 2010г. възлизат приблизително на 3,5 млрд. щатски 
долари. Ако разходите за други мерки, целящи осигуряването на 
електропроизводството в страната, без които прилагането на изискванията на 
Директивата не може да се осигури, се включат към горепосочената сума – то общият 
размер ще възлезе приблизително на 7,5 млрд. щатски долара (1,76 млрд. лева 
годишно).    

В горепосочената сума не са включени средствата за постигане на съответствие на 
съществуващите ГГИ в промишлеността, които според предварителни експертни 
оценки надхвърлят сумата от 1 млрд. щатски долара (най-голямата част от която се 
пада на ТЕЦ  “Лукойл Нефтохим” АД). 

В заключение трябва да се посочи, че направената оценка не включва съответните 
амортизационни и експлоатационни разходи, както и допълнителните разходи по 
обслужване на банковите кредити. Общите годишни разходи за транспониране на 
Директивата ще нараснат до 2 млрд. лева или  1 млрд. щатски долара, ако тези средства 
се вземат пред вид. 

Р България не предвижда преходни периоди във връзка с прилагането на изискванията 
на Директива 88/609/ЕЕС, при условие че бъде прието направеното предложение, в 
рамките на преговорите по присъединяването, националните прагове за намаляване на 
общите годишни емисии от действащи ГГИ да бъдат определени съобразно нейните 
международни задължения по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха 
на големи разстояния и Втория Протокол за сярата ( емисионните прагове за ГГИ са 
предварителни/индикативни; те все още са обект на преговори в ДАЕЕР и МИ и ще 
бъдат фиксирани с приемането на Националната програма за намаляване на емисиите 
до края на 2001г.), а именно: 

№ Години Нива 1990 2010 

1. Национален праг 

включващ емисиите от съществуващи ГГИ 

2008 

1228 

1127 

595 

Двете ГГИ, които бяха включени между 1990 и 1999г. (кореспондиращите дати на 
влизане в сила на Директивата и на транспониращото национално законодателство – 
Наредба №15 към закона за чистотата на атмосферния въздух), ще са в съответствие с 
изискванията за нови инсталации до края на 2006 г.   

Националният компетентен орган – МОСВ – притежава необходимия капацитет за 
ефективно прилагане на изискванията на Директивата. 
 
Директива 96/82/ЕС  SEVESO II за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества 

Съществуващо законодателство 

Изискванията на Директивата са частично транспонирани със: 
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• Закон за здравни и безопасни условия на труд (ДВ № 124/1997); 
• Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на 

последствията при бедствия, аварии и катастрофи (ДВ №13/1998); 
• Наредба №3 за предотвратяване на пожари в действащи предприятия (ДВ 

№60/1997); 
• Наредба №4 за оценка на въздействието върху околната среда (ДВ № 84/1998); 
• Наредба №5 за оценка на риска (ДВ № 47/1999) 
• Наредба №2 за предотвратяване на аварии от дейности, включващи опасни 

химични вещества (ДВ №100/1990); 
• Наредба №41 за здравословните и безопасни условия на работа (ДВ №88/1999); 
• Национална програма за превантивните дейности и ограничаване на последиците 

от природни бедствия и индустриални аварии за периода 1997-2002г.   

Хармонизиране на законодателството  
До края на 2002 се предвижда приемането на Наредба за контрола върху големи аварии 
с опасни вещества, транспонираща изискванията на Директивата. Към настоящия 
момент се провежда идентификация на предприятията, попадащи в обсега на 
директивата. По предварителни оценки броят им в страната е около 150.     

Институционална рамка за прилагане  
Компетентни органи за прилагане на законовите изисквания според проекта на Закон за 
опазване на околната среда са: Министерство на околната среда и водите (РИОСВ), 
Министерство на отбраната (Служба Гражданска защита), Министерство на труда 
и социалната политика (Главна инспекция по труда и Регионални инспекции по 
труда), Министерство на здравеопазването (Регионални хигиено-
епидемиологични инспекции), Министерство на вътрешните работи (Национална 
служба противопожарна охрана и регионалните й органи), Държавна Агенция по 
стандартизация и метрология и областните администрации. В случай на голяма 
авария в предприятие горепосочените институции предприемат различни стъпки за 
овладяване на ситуацията и противодействие на аварията. По време на първоначалната 
реакция се акцентира на предотвратяването на вторичното замърсяване на околната 
среда и предотвратяване на вторична заплаха за човешкото здраве.  
 
Регламент 1836/93/ЕЕС за еко-управление и одит 
Регламент 1980/2000/ЕС относно схемата на ЕС за присъждане на еко-етикет 

Текущо състояние 

Доброволните схеми за управление и проверка на околната среда и присъждане на еко-
етикети са въведени чрез проекта на Закон за опазване на околната среда. Подробните 
изисквания за организацията и прилагането на доброволните схеми ще бъдат въведени 
чрез Наредби, предвидени в проекта на Закон за опазване на околната среда в срок до 1 
година от влизане на закона в сила. 

Институционална рамка за прилагане  
Компетентните органи, които ще бъдат отговорни за прилагането на Регламент 
1836/93/ЕЕС и Регламент 1980/2000/ЕС , ще бъдат определени в бъдещите Наредби 
предвидени в проекта на Закон за опазване на околната среда. 

В България от 3 години се разработва подобна схема за присъждане на еко-етикети. 
Тази схема се нарича “Зелена ябълка” и се разработва от Федерацията на потребителите 
в България. По-голямата част от продуктите, включени в тази схема, попадат в обхвата 
на Регламент 1980/2000/ЕС. Ако  Изпълнителната агенция “Българска служба по 
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акредитация” докаже своята компетентност като орган за сертификация на продукти, 
съществуващата институционална структура може да бъде използвана за прилагането 
на Регламента.         
 
ХИМИКАЛИ 
 
Директива 87/217/EEC за азбеста  

Съществуващо законодателство 
Разпоредбите на Директива 87/217/EEC са частично въведени в съществуващото 
национално законодателство чрез:  

• Наредба № 12 за санитарните правила при внос, производство и употреба на 
азбест и азбестосъдържащи материали и изделия с цел предпазване на 
работниците и населението от вредното въздействие на азбестовия прах (ДВ бр. 
98/1993 г.); 

• Заповед на министъра на здравеопазването № РД-09-618, с която се забранява, 
считано от 01.06.1996 г. вноса и производството на: азбестов картон, азбестови 
навивки вкл.импрегнирани с графит, термоизолационни шнурове, съдържащи 
азбест; 

• Наредба №2 за норми за допустими емисии (концентрации в отпадни газове) на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (ДВ 
бр. 51/1998 год.) на МОСВ, в която чл.21(1) въвежда стойност на ПДК по маса в 
единица обем въздух, аналогична на тази, която се предлага в Директивата на ЕС; 

• Наредба №13 за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във 
въздуха на работната среда (ДВ бр.81/1992 г.); 

• Закон за опазване на околната среда - приложение към чл.20, ал.1, т.1, в което т. 2.6 
и т. 12.6 изискват проектите за добив на азбест и производство на азбестоциментови 
изделия да подлежат на ОВОС; 

• Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната 
среда; 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух;  
• Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ 

бр. 46/1992 г.) - т. 189 и т. 202 на Приложение 1;  
• Наредба №13 за изграждане и използване на депа за отпадъци (ДВ бр. 152/1998 г.). 
 
Хармонизиране на законодателството  
Разработва се проект за обща Наредба за предотвратяване и намаляване на 
замърсяването на околната среда с азбест, която да отмени действащата Наредба 
№12 за санитарните правила при внос, производство и употреба на азбест и 
азбестосъдържащи материали и изделия и да обедини и осигури цялостното 
транспониране на Директивите на ЕС в областта. 

Институционална рамка за прилагане  

Компетентните органи по прилагането на изискванията на Регламента са Министерство 
на здравеопазването (Регионалните Хигиенно-епидемиологични Инспекции) и 
Министерство на околната среда и водите (РИОСВ). 
 
Директива 98/8/ЕС за пускане на пазара на биоцидни продукти  

Съществуващо законодателство 
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Изискванията на Директива 98/8/ЕС са частично транспонирани чрез: 

• Наредба №8 за реда и условията за провеждане на дезинсекция и дератизация (ДВ 
бр.49/1992 г.) 

• Наредба №27 за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (ДВ 
бр. 75/1995 г.) 

• Наредба №17 за дейността на ДДД станциите (ДВ бр. 87/1992 г.) 
• Постановление №194 на МЗ за организация на мерките срещу насекомите и 

гризачите-вредители 

Хармонизация на законодателството с това на ЕС 
Изискванията на Директивата ща бъдат изцяло транспонирани в българското 
законодателство чрез приемане на Наредба за разрешаване на биоцидни продукти до 
края на 2002 г. до средата на 2001 г. е предвидено приемането на нова Наредба, 
отменяща Наредба №8. 

Институционална рамка за прилагане на законодателството 
Министерство на здравеопазването е компетентният орган по прилагането на 
изискванията на Директивата. Министерството организира, ръководи, координира и 
контролира цялостната дейност по вноса на биоцидни продукти и тяхното 
производство в страната. А чрез своите регионални органи - 28 РХЕИ –  контролира 
пазара на биоциди.  
 
Директива 86/609/EEC за експериментите с животни  

Съществуващо законодателство 
Изискванията на Директивата са частично транспониране чрез: 
• Закон за ветеринаро-медицинската дейност (ДВ №42/1999). 

Хармонизация на законодателството  
Съгласно Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС 
предстои разработване и приемане на Наредба за защита на животните, използвани 
за експериментални и други научни цели до началото на 2002 год., с която изискванията 
на Директивата ще бъдат изцяло транспонирани.. 
 
Регламент EEC/2455/92 за износа и вноса на някои опасни химически вещества 

Текущо състояние и институционална рамка за прилагане  
Компетентни органи, определени за прилагане на Регламент ЕЕС/2455/92 съгласно 
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и 
продукти, са Министерство на околната среда и водите и Агенция “Митници” към 
Министерство на финансите. Р България ратифицира Конвенцията относно 
процедурата за предварително обосновано съгласие при международна търговия с 
опасни химични вещества със Закон за ратификация (ДВ №55 от 7.07.2000 г.). В 
момента се разработва Наредба за реда и начина на  внос и износ на определени опасни 
химични вещества, препарати и продукти, която ще създаде административната рамка 
за бъдещо прилагане на Регламент ЕЕС/2455/92 и ще определи конкретните 
правомощия на компетентните органи и правата и задълженията на лицата, внасящи 
и/или изнасящи такива вещества, препарати и продукти. 
 
Регламент EEC/793/93 относно условията за оценка и контрол на риска от 
съществуващите вещества 
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Регламент EC/1488/94 относно принципите за оценка на рисковете от 
съществуващите вещества за човека и околната среда 
Регламенти EC/1179/94, EC/2268/95 и EC/143/97 относно приоритетните вещества 
за извършване на оценка на риска 
Регламент EC/142/97 относно предоставянето на информация за някои 
съществуващи вещества въз основа на Регламент EEC/793/93. 

Текущо състояние и институционална рамка за прилагане на законодателството 
Компетентни органи за прилагане на Регламент ЕЕС/793/93 и свързаните с него ще 
бъдат тези, определени за прилагане на изискванията за оценка на риска от нови 
химични вещества. Тези органи и техните правомощия ще бъдат определени с 
приемането на Наредба за окончателната оценка на риска за човека и за околната 
среда от новите химични вещества към Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества, препарати и продукти до 31.01.2002 г. 
 
 
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 
 
Директива 90/219/ЕЕС относно ограниченото използване на генетично 
модифицирани микроорганизми (ГММ) 

Хармонизиране на законодателството  
Изискванията на директивата ще бъдат напълно транспонирани в националното ни 
законодателство чрез приемането до края на 2001г. на Закона за генетично изменените 
организми. 

Институционална рамка за прилагане  
Компетентният орган в областта на ограниченото използване на ГММ съгласно проекта 
на закон ще бъде Държавна Комисия за ГМО. В проекта е предвидено издаването на 
лицензия за осъществяване на ограничено използване на ГММ.  
 
Директива 90/220/ЕЕС относно съзнателното освобождаване на генетично 
модифицирани организми (ГМО) в околната среда 

Съществуващо законодателство  

Изискванията на Директивата са частично транспонирани чрез следните нормативни 
актове: 

• Правилник за разпространението на генетично изменени висши растения, 
създадени по метода на рекомбинантна  ДНК технология (ДВ, бр. 70/1996 г.) 

• Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (ДВ, бр. 
62/2000 г.) 

Хармонизиране на законодателството  
Предприети законодателни мерки за пълно транспониране на изискванията на 
Директивата: 

• Закон за генетично изменените организми, който се предвижда да бъде приет до 
края на 2001г. 

Институционална рамка за прилагане  
Компетентен орган в областта на ГМО съгласно съществуващата нормативна уредба е 
Съветът за безопасно използване на генетически изменени висши растения към 
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Министерство на земеделието и горите. Съветът се състои от председател, секретар и 
петима членове. В състава са включени по един представителна МОСВ и на 
Министерство на здравеопазването.  

Съветът, в рамките на възложените му правомощия:  
• издава разрешения за разпространение на генетически изменени висши растения;  
• преценява качеството на оценката на риска за околната среда от разпространението 

на генетически изменените висши растения и ефекта от предложените мерки за 
намаляването му въз основа на предоставената от заявителя информация;  

• контролира спазването на условията, при които е разрешено разпространението на 
генетически изменени висши растения;  

• издава задължителни предписания до лицата, разпространяващи с разрешение 
генетически изменени висши растения, за предприемане на допълнителни мерки, 
вкл. унищожаване на растителния вид в случай, че констатира каквото и да е 
отклонение от приетата оценка на риска и др. 

С приемането от Министерски съвет и влизането в сила през месец юли 2000 г. на 
Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните се урежда 
начинът на обозначение на храни или нейни съставки, които са произведени от 
генетично модифицирана соя или генетично модифицирана царевица. Комисията по 
търговия и защита на потребителите към министъра на икономиката е органът, 
който осъществява контрол за изпълнение на условията на по наредбата върху храни, 
предлагани на пазара.    

С оглед пълното прилагане на изискванията на европейското законодателство в 
областта на ГМО е необходимо цялостно преразглеждане на процедурите и ролята на 
институциите, за да се гарантира строгото контролиране на ограниченото ползване на 
ГИО и на преднамереното освобождаване на ГИО в околната среда. Тази дейност е 
разделена между няколко министерства. Съгласно Прилагащата програма за въвеждане 
и прилагане на достиженията на европейското право в областта на околната среда 
отговорните институции са Министерството на околната среда и водите, 
Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и горите и 
Министерство на икономиката.  

България има готовността  да хармонизира напълно и да прилага националното си 
законодателство в областта на генетично модифицираните организми в съответствие с 
изискванията на правото на ЕС към 01.01.2007 г. 
 
Международни споразумения и конвенции 
РБългария е подписала и ратифицирала Протокола от Картахена по биологична 
безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие, приет в Монреал, 29 
януари 2000 г. - ратифициран със закон от Народното събрание (ДВ,  бр. 65/2000 г.). 
 
ШУМ  ОТ  МАШИНИ  И  СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
Бъдещото законодателство в този сектор ще се основава на  приетата през м. май т.г.на 
Рамкова Директива за контрол на шумовите емисии 2000/14/ЕС. 

Тъй като Директивата е от “нов подход”, подзаконовият акт, който ще я транспонира в 
българското законодателство, ще бъде издаден на основание на Закона за техническите 
изисквания към продуктите. Директивата предполага използването на общо 13 
стандарта, които също ще бъдат въведени като национални. 
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С приемането на Наредба към Закона за техническите изисквания към продуктите и 
въвеждане на хармонизираните стандарти, към 01.01.2007 г. България има готовност да 
хармонизира напълно законодателството си в областта на шума с това на Европейския 
съюз. 
 
 
ГРАЖДАНСКА  ЗАЩИТА  
 
Понастоящем дейностите, свързани с ликвидиране на  замърсявания, предизвикани от 
петролни продукти и други вредни вещества се третират в Закона за речния и морски 
транспорт, Закона за опазване на околната среда и Закона за водите и от предписаните 
и ратифицирани от РБ Конвенции: 

• Конвенция за опазване на Черно море от замърсявания (ДВ, бр.49/1994 г.); 
• Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернска Конвенция, ДВ, бр.23/1995 г.); 
• Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и 

международните езера (1992г.); 

На основание на Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и 
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи  и 
съществуващото законодателство, съобразно с  изискванията, залегнали в Решенията на 
ЕС, са разработени:    

• Авариен план за ликвидиране на нефтени разливи по река Дунав; 
• Авариен план за ликвидиране на нефтени разливи в Българската част от 

Акваторията на Черно море. 
 
Административен капацитет 
Основно плановете и мерките ще се прилагат от органите на местната 
администрация и местното самоуправление съвместно с Гражданска защита,  
Министерство на околната среда и водите (РИОСВ), Агенция Морска 
администрация на Министерството на транспорта и съобщенията, Силите на 
Военноморския флот, пристанищните власти и фирмите, експлоатиращи 
плавателни средства и крайбрежни съоръжения. 

 
Планиране 
Изготвянето на плановете за вътрешните реки и водоеми ще се извърши с приемането 
на Закона за управление на кризи и разработване на неговата основа на аварийните 
планове на областите и общините. Създадена е организация и съществува готовност за 
борба със замърсяванията чрез използване на наличните сили и техника на Гражданска 
защита и други заинтересовани организации. 

 
Обозначаване 
Особено внимание при разработване на плановете се обръща за недопускане на 
замърсявания на природни резервати (Сребърна), част от крайбрежната морска ивица в 
района на речните устия, крайбрежните езера и районите на местообитаване на редки 
животински видове.  

  
Мониторинг и докладване: 
В дейността на мониторинга са ангажирани : 
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• Поделенията на гранична полиция; 
• Плавателния състав; 
• Изпълнителна агенция Морска администрация; 
• Изпълнителна агенция по  поддържане и проучване на река Дунав; 
• Министерство на околната среда и водите (РИОСВ); 
• Гражданска и военна авиация. 

Информацията се предава по съответния установен ред до органите, вземащи решения 
и до изпълнителите. 
 
Проверки 
Периодично се извършват проверки на готовността на органите и силите , предвидени 
за участие в ограничителните и ликвидационни мероприятия. Провеждат се регионални 
и целомащабни учения за усвояването и коригирането на плановете, в зависимост от 
настъпилите промени. 

 
Финансиране 
Дейностите по поддържането и усвояването на плановете се финансират от 
Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. 
 
Пълна хармонизация с изискванията на законодателството на ЕС в сектор “Гражданска 
защита” се очаква да бъде постигната през 2002 г. чрез: 

• Приемане на Закона за управление на кризи Януари 2001г. 
• Разработване и приемане на Наредба за ограничаване и ликвидиране на нефтени 

разливи и други вредни вещества в морето и вътрешните води 
• Разработване на Процедура за уведомяване по Дунавската Конвенция. 
 
Р. България не предвижда преходни периоди и дерогации в областта на прилагане 
Европейското законодателство в областта на гражданската защита. 
 
 
ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ 
 
Договор за създаване на Европейска общност в областта на атомната енергия 
(ЕВРАТОМ) 
 
• Член 30, 31 и 32 
В българското законодателство нормите за радиационна защита са установени с 
Постановление на Министерския съвет No 252/1992 г., с което са приети Основни 
норми по радиационна защита (ОНРЗ) - 92 (Обн. ДВ бр.103/1992 г.), разработени на 
базата на препоръките на Международната Агенция по Атомна Енергия. В началото на 
2001 г. се предвижда да влезнат в сила нови Основни норми за радиационна защита 
(ОНРЗ) – 2000, които ще въведат изцяло нормите, установени в ЕС – Директива 
96/29/ЕВРАТОМ.  
 
• Чл. 33 
В Р България норми за радиационна защита са приети още през 1965 г., поради което 
страната има създадени административни структури, законодателство и организация за 
контрол за прилагането на нормите. В резултата на това, не се очакват сериозни 
затруднения - административни и други пречки, при въвеждането на новите норми и 



 40

изпълнението на изискванията на чл.33 на ЕВРАТОМ. След въвеждането на ОНРЗ-2000 
ще се предприемат съответните законодателни и административни мерки, включително 
мерки за допълнително обучение и квалификация. Изискванията и критериите за 
обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на 
използването на атомната енергия са дефинирани в Наредба №6 на КИАЕМЦ, с цел 
придобиване, поддържане и повишаване на професионалната квалификация и 
осигуряване на необходимата правоспособност за гарантиране на безопасността при 
използване на атомната енергия. Предстои актуализация на този нормативен акт през 
2001 г. 
 
• Чл. 35 
В Р. България  е създадена следната организация за мониторинг и контрол на 
параметрите на околната среда: 

А) Автоматизирани системи за радиационен контрол 

 За целите на мониторинга и ранното уведомяване в Р. България (към МОСВ) е 
изградена Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на 
радиационния гама-фон (RaMo), състояща се от 26 стационарни мониторингови 
станции и една мобилна мониторингова станция. Системата е въведена в 
експлоатация през 1998 г. Редът за създаването, поддържането, експлоатацията и 
развитието на автоматизираната система е регламентиран с Наредба (ПМС No 
434/1997 г., ДВ, бр. 112/1997 г.).  

За обработка и визуализация на информацията са изградени: един център за реагиране в 
Националния център за управление при кризисни ситуации на Постоянната комисия за 
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет, 
разположен в служба "Гражданска защита"; една аварийна станция към Аварийния 
център на КИАЕМЦ; една централна мониторингова станция към Изпълнителната 
агенция по околна среда на Министерството на околната среда и водите. 

През м.април 2001 г. ще завърши разширяването на системата чрез включване в нея на 
ведомствената система “BERTHOLD” за външен радиационен контрол на АЕЦ 
"Козлодуй" ЕАД.  

 Ведомствена система за външен радиационен контрол на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД 
АИСВРК “BERTHOLD”, състояща от десет мониторингови станции за контрол на 
мощността на дозата и концентрацията на йод във въздуха в 2 km зона на 
наблюдение на АЕЦ “Козлодуй”.  В три от станциите са монтирани и 
метеорологични станции. 

Б) Други системи за радиационен контрол 
1. Към Служба “Гражданска защита” към Минитсерството на отбраната съществуват 

общо 335 поста за измерване на радиационния гама-фон (мощността на дозата) с 
портативна апаратура. Постовете са изградени на базата на дежурните в областните 
и общински съвети, както и автоматизираната информационна система “Преслав” 
на Генералния щаб на Българската армия. 

2. Ведомствени системи за радиационен контрол към Министерство на 
здравеопазването, МОСВ, Националния институт по метеорология и хидрология – 
Българска академия на науките, включващи лаборатории за количествен и 
качествен гама-спектрометричен анализ. 

3. Информационно-измерителни табла за мощност на дозата, дата, час и температура 
на въздуха са монтиране на обществени места (в големите градове на сградите на 
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КИАЕМЦ, МОСВ, АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, кметствата, пощата и др. места). Засега 
данните от тези Информационно-измерителни табла не се обработват. Разработен е 
проект, чието изпълнение предстои през 2001 г. за обединяване на таблата в една 
автоматична измерителна система и включването им към националната 
автоматизирана система (RaMo). 

В) Апаратура за радиационен контрол 

За радиационния контрола на въздуха, водите и почвата в Р. България се използва 
основно следната апаратура: 
• 42 гама-спектрометрични системи; 
• 486 преносими радиометри (рентгенометри и дозиметри); 
• 80 прибори за повърхностно алфа-бета и бета-гама замърсяване; 
• 1 ултранискофонов течносцинтилационен алфа-бета спектрометър; 
• 3 многоканални нискофонови алфа-бета броячи; 
• 15 стационарни и 20 преносими пробовземни устройства за вземане на аерозолни 

проби; 
• мобилна станция към Националната автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фон, съоръжена с in situ гама-спектрометър; 
• национална система за контрол на индивидуалното външно облъчване на лицата 

работещи с източници на йонизиращи лъчения; 
• TLD система за мониторинг на гама-фона с 1000 детектора; 
• 11 ведомствени системи за индивидуален дозиметричен контрол. 

Г) Метрологично осигуряване 
Главната цел на метрологичното осигуряване е да осигури точността и проследимостта 
на измерванията и използването на методи и средства за измерване, съответстващи на 
международните норми и изисквания и да повиши доверието в резултатите от 
измерванията, ефективността на радиационния контрол и мерките за ядрена 
безопасност и радиационна защита. 

През първата половина на 2000 г. е проведено III-то поред национално калибриране на 
гама-спектрометричните лаборатории в страната (общо 42 броя гама-спектрометъра). 
 
• Чл.36 
Данните от радиационния контрол на въздуха, водите и почвата се събират в Служба 
“Гражданска защита”, МЗ, МОСВ и Националния институт по метеорология и 
хидрология към БАН и ежегодно се предоставят на КИАЕМЦ, който ги обработва, 
анализира и включва в годишния си доклад. Освен в годишния доклад на КИАЕМЦ, 
данните се обработват, анализират и публикуват периодично във ведомствените 
доклади (например ежемесечните доклади НИМХ-БАН, списание “ВИК” на 
Гражданска защита и др.). 

Р. България е в състояние да изпълни изискванията на този член и при поискване да 
предоставя данните на ЕК и на страните-членки преди официалното приемане на 
страна за членка на ЕС. 

• Чл. 37 
Р. България е подписала (22.09.1998 г.) и ратифицирала (23.05.2000 г.) Единната 
конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при 
управление на радиоактивни отпадъци. В съответствие с чл. 32 на конвенцията Р. 
България ще представя национален доклад, съдържащ информация за предприетите 
мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от конвенцията. 
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Р. България е ратифицирала Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария 
с Указ на Държавния съвет No. 3514/1987 г. Конвенцията е в сила от 22.10.1986 г. и на 
основание чл. 9 на конвенцията, България е подписала следните двустранни 
споразумения с Турция, Гърция и Румъния. 

Съгласно горецитираните споразумения България е предоставила информация на тези 
страни относно ядрените съоръжения, националната система за мониториг и 
хранилището за радиоактивни отпадъци – Нови хан. 

В сила е и Споразумение от 26.03.1993 г. между КИАЕМЦ - Р. България и Федералното 
министерство на околната среда, защитата на природата и реакторната безопасност на 
Федерална Република Германия по въпроси от взаимен интерес във връзка с ядрено-
технологичната безопасност и радиационната защита.  

Р. България има готовност да предостави на ЕК информация за дейностите, свързани с 
реконструкцията н модернизацията на Постоянното хранилище за радиоактивни 
отпадъци (РАО) – Нови хан, както и за мерките по избор на площадка на Национално 
хранилище за РАО, преди приемането на страната за членство в Европейския съюз. 
 
Директива 96/29/ЕВРАТОМ относно основните норми за радиационна защита   
Новите Основни норми за радиационна защита (ОНРЗ) – 2000 са разработени в 
съответствие с Директивата на Европейския съюз 96/29/Евратом от 13 май 1996 г. 
Принципите залегнали в директивата, са в основата и на ОНРЗ – 2000 – принцип на 
нормирането, принцип на обосноваността и принцип на оптимизацията (ALARA).  

При разработването на ОНРЗ-2000 са взети предвид и препоръките на 
Международната агенция по атомна енергия, съдържащи се в Основните стандарти за 
безопасност (Basic Safety Standards /BSS/–115) от 1996 г., както и опитът на страната 
при извършването на дейности в областта на ядрената енергия. 

Срокът за приемане на ОНРЗ-2000 съгласно NPAA е края на 2000 г. Този срок е спазен. 
Влизането в сила на ОНРЗ ще стане след публикуването на ОНРЗ-2000 в Държавен 
вестник. 

Изискванията, които не са предмет на ОНРЗ-2000 се очаква да бъдат включени в 
проекта на закон за безопасност при използване на ядрената енергия, както и при 
актуализацията на съществуващите подзаконови нормативни актове и разработването 
на нови такива в областта на използването на ядрената енергия.Разглеждането на 
проекта на закон е включено в законодателната програма правителството за м. януари 
2001 г. ОНРЗ-2000 определя и границите на допустимото дозово натоварване, както на 
лицата, подложени на професионално облъчване в среда на йонизиращи лъчения, така 
и на цялото население при нормални условия и при аварийно или хронично облъчване. 
За целите на радиационната защита освен основните граници на дозите са определени 
вторични контролни нива и справочни данни. 
 
Директива 97/43/ЕВРАТОМ относно защита на пациентите при облъчването им 
за медицински цели 

Защитата на пациента при медицинското облъчване в Р. България се урежда със 
следните нормативни актове: 
• Основни норми за радиационна защита - ОНРЗ-92 (ДВ, бр.103/1992 г.); 
• Наредба 0-35 на МЗ и Министерство на вътрешните работи (МВР) за работа с 

радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (ДВ, бр.60/1974 
г.); 
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• Наредба 108 на МЗ за работа с радиоактивни вещества в заведенията на МЗ (ДВ, 
бр.92/1974 г.); 

• Правилник 0-33 на МЗ и Министерство на архитектурата и благоустройството 
за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация 
на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 keV 
(ДВ, бр.81/1981г.); 

• Правилник 0-34 на МЗ за лъчезащитата при използване на рентгенови лъчи с 
енергия до 300 keV за медицински цели (ДВ, бр.102/1971 г.); 

• Наредба 5 на КИАЕМЦ за издаване на разрешения за използване на атомната 
енергия (ДВ, бр.13/1989 г., изм. бр.37/1993 г.); 

• Наредба 6 на КИАЕМЦ за критериите и изискванията за обучението, 
квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на 
атомната енергия (ДВ, бр.47/1989 г., изм. бр.43/1991г.). 

Предвижда се актуализиране на националната нормативната база в съответствие с 
Директива 97/43/ЕВРАТОМ и разработване на Наредба за радиационна защита на 
населението при медицинско облъчване (2002 г.), при което ще се избягнат някои 
несъответствия 
 
Директива 90/641/ЕВРАТОМ относно защита на работниците от външни 
организации, работещи в среда на йонизиращи лъчения 
Действащото българско законодателство изисква задължително наличие на общ и 
индивидуален дозиметричен контрол, както и система за отчитане на данните от него. 
Фирмите, извършващи услуги на оператора, и операторът трябва да докажат пред 
регулиращия орган – КИАЕМЦ, че спазват изискванията за радиационна защита. При 
издаване на разрешение за дейност контролният орган може да изисква допълнителни 
документи и информация, доказващи изпълнението на нормативните актове, 
регламентиращи условията и изискванията за работа в среда на йонизиращи лъчения. 

С привеждане на българското законодателство в съответствие с Директива 
90/641/ЕВРАТОМ до края на 2002 г. ще се постигне ясно разграничаване на 
задълженията и отговорностите на възложителя, на организацията – изпълнител и на 
всеки един външен работник, извършващ дейност в среда на йонизиращи лъчения, с 
което ще се постигне пълно съответствие с Acquis. 
 
Информиране на населението в случай на радиационна авария и оперативно 
уведомяване в случай на радиационна авария 
В националното законодателство на Р. България, мерките и процедурите за 
уведомяване са регламентирани в: 
• Закон за използване на атомната енергия за мирни цели 
• Наредба №2 за случаите и реда за уведомяване на КИАЕМЦ (ДВ, бр.28/1988 г.) 
• Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария (ДВ, бр. 

33/1999 г.) 
• Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на 

последствията при бедствия, аварии и катастрофи (ДВ, бр. 13/1998 г.) 
• Националния авариен план 
В допълнение България е ратифицирала Конвенцията за  оперативно уведомяване при 
ядрена авария (ДВ, бр. 12/1988 г.) и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария 
или радиационна аварийна обстановка (ДВ, бр. 13/1988 г.). На базата на това България е 
подписала двустранни споразумения с Гърция, Румъния и Турция за обмен на 
информация в случай на авария в  ядрени съоръжения, както и информация за 
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националната система за мониторинг. В съответствие с тези споразумения България е 
предоставила необходимата информация, която включва и данни за съоръженията за 
временно и дълготрайно съхранение на РАО.  

Предвижда се актуализация на “Наредба за планиране и готовност за действие при 
радиационна авария”, която ще обхване аварийните събития с източници на 
йонизиращи лъчения, и в която ще бъдат отразени постановките на Директива 
618/89/ЕВРАТОМ. Планираният срок на тази актуализация е 30.09.2001 г. 
 
Максимално допустими нива на радиоактивно съдържание в храни и фуражи 

Регламент ЕЕС/3954/87 и Регламент ЕЕС/2218/89 за допълнение на Регламент 3954/87 
за процедурата за определяне на максимално допустимите (разрешените) нива на 
радиоактивност на храните и фуражите, които могат да се предлагат на пазара 
след ядрена или радиационна авария, Регламент ЕЕС/944/89 за процедурата за 
определяне на максимално допустимите (разрешените) нива за подправките, 
Регламент ЕЕС/770/90 за максимално допустими нива на радиоактивност във 
фуражи след ядрена или радиационна авария 

В българското законодателство тези въпроси са уредени с: 
• Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария (приета с 

ПМС №58/1999 г., ДВ, бр.33/1999 г.); 
• Правилник на МС за организацията и дейността по предотвратяване и 

ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (ДВ, 
бр.13/1998 г.) и Националния авариен план.  

До 1987 г. приетите за различните храни, вода и фуражи пределно допустими норми, 
определени след аварията в Чернобил, са актуализирани периодично. През 1987 г. се 
приемат Временни норми за допустимо съдържание на техногенни радионуклиди във 
въздуха, водата, почвата, хранителните продукти и фуражите и за дозовото натоварване 
на населението. През 1989 г.  тези норми са актуализирани, като е възложено на 
КИАЕМЦ да поддържа готовност за повторното им актуализиране. Временните норми 
са част от Националния авариен план. 

Регламент ЕЕС/2219/89 за забрана за износ на храни и фуражи, в които степента 
на радиоактивно замърсяване  надвишава, установените по реда на Регламент 
ЕЕС/3954/87 норми  
В българското законодателство не съществува такова изискване. В Заповед No. 171 от 
1995 г. за държавния контрол на стоките от внос и за износ (ДВ, бр.74/1995) са 
определени документите необходими за износ на стоки, включително на храни и 
фуражи. Държавните служби, които извършват контрола, са органите на Държавния 
ветеринарно-санитарен контрол към Министерството на земеделието и горите (МЗГ) и 
на Хигиенно-епидемиологичните инспекции (ХЕИ) към МЗ. Тези органи издават 
сертификати за износ, ако страната, за която е предназначен износа, изисква такъв и то 
само за изискваните показатели. В случай, че такъв сертификат не се изисква 
търговецът-износител е длъжен да декларира това.  

Необходимо е да се приведе българското законодателство в тази област в съответствие 
с това на ЕС. Предвижда се това да се осъществи до края на 2002 г. 
 
Регламент ЕЕС/737/90 и свързания с него Регламент ЕС/727/97 относно вноса на 
селскостопански продукти след аварията в Чернобилската АЕЦ 
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Планирано е в NPAA МЗГ и МЗ да  разработят проект на Наредба за условията и реда 
за провеждане на радиационен контрол при внос на селскостопански продукти след 
радиационна авария.  
 
Директива 92/3/ЕВРАТОМ, Регламент ЕЕС/1493/93 и Решение 93/552/ЕЕС относно 
транспорта на радиоактивни вещества и радиоактивни отпадъци 
Нормативните актове от българското законодателство в областта на транспорта на 
радиоактивните отпадъци и радиоактивните вещества са следните: 
• Закон за използване на атомната енергия за мирни цели; 
• Наредба №4 на КИАЕМЦ за отчитане, съхраняване и превозване на ядрен 

материал (ДВ, бр.66/1988 г., изм. бр. 83/1993 г.);  
• Наредба №5 на КИАЕМЦ за издаване на разрешения за използване на атомната 

енергия (ДВ, бр.13/1989 г., изм. бр. 37/1993 г.); 
• Наредба №46 на МЗ и КИАЕМЦ за транспорт на радиоактивни вещества (ДВ бр. 

53/1976 г.); 
• Наредба 7 на КИАЕМЦ за събиране, съхраняване, преработване, складиране, 

превозване и погребване на радиоактивните отпадъци на територията на 
Република България (ДВ, бр.8/1992 г.); 

• Наредба 8 на КИАЕМЦ и МВР за физическата защита на ядрения материал (ДВ, 
бр. 83/1993 г.); 

• Наредба 40 на МЗ за дозиметричния контрол на индивидуалното външно облъчване 
на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (ДВ, бр.99/1995 г., доп. 
бр. 34/1996 г.); 

• Основни норми за радиационна защита - ОНРЗ-92 (ДВ, бр.103/1992 г.). 

Предвижда се изискванията за безопасен транспорт на радиоактивни вещества (вкл. 
РАО и ОЯГ) да бъдат приведени в съответствие с европейското законодателство и 
препоръките на МААЕ чрез актуализиране и разработване от КИАЕМЦ на следните 
специфични нормативни актове в срок до 2002 г.: 
• Наредба за безопасност при управление на РАО, която третира изискванията за 

безопасност при транспорт на РАО на територията на обектите генериращи и/или 
управляващи РАО, и 

• Наредба за транспорт на радиоактивни вещества, която ще дефинира изискванията 
за транспорт на радиоактивни вещества (вкл. РАО)  на територията на България. 

Регулиращият орган по ядрена безопасност и радиационна защита в България 
представлява система от органи с разграничени компетенции съгласно специалните 
закони, в зависимост от видовете практически дейности и аспектите на безопасността. 
Системата на Регулиращия орган се изгражда от Комитета за използване на атомната 
енергия за мирни цели, министъра на здравеопазването (негови звена, като Национален 
център по радиобиология и радиаицонна защита, държавен санитарен и медицински 
контрол), министъра на околната среда и водите, служба “Гражданска защита” към 
МО, министъра на вътрешните работи и председателя на държавната агенция по 
стандартизация и метрология. 

Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ) е 
държавен орган и неговият състав се определя от Министерския съвет. КИАЕМЦ е 
юридическо лице със собствен бюджет и изпълнява своите дейности с помощта на 
администрация.  

Държавният контрол по безопасното използване на атомната енергия и в това число в 
областта на радиационната защита се упражнява от КИАЕМЦ чрез Инспекцията по 
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безопасно използване на атомната енергия. Инспекторите по контрола изпълняват 
разрешителни и контролни функции, издават задължителни предписания и съставят 
актове за установени нарушения на Закона за използване на атомната енергия за мирни 
цели и нормативните актове по неговото прилагане. Укрепването на административния 
капацитет е една от първостепенните задачи на регулиращия орган.  

С предвижданите за разработване нормативни актове се цели постигане а ясно 
разграничаване на отговорностите и задълженията на регулиращия орган и 
институциите в областта на ядрената безопасност и радиационната защита. 

Нормативните актове в областта на ядрената безопасност и радиационната защита, с 
които се предвижда транспониране на законодателството на ЕС в срок до 2002 г. са 
следните: 
• Проект на Закон за безопасност при използване на ядрената енергия, който ще 

бъде разработен от КИАЕМЦ в срок до 31.01.2001 г. В срок от 6 мес. след 
влизането на закона в сила се предвижда да бъдат приети и проектите на наредби, 
описани по-долу в т. 7, т. 9. и т. 10. 

• Проект на Закон за управление на кризи, който е предмет на разглеждане от 
Народното събрание и се предвижда да влезе в сила в началото на 2001 г. 

• Проект на Основни норми за радиационна защита – 2000, които са разработени от 
КИАЕМЦ, съгласувани с компетентните министерства и ведомства и през м. 
декември 2000 г. предстои внасянето им в МС. 

• Проект на Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци 
който се разработва от КИАЕМЦ и ще влезе в сила в началото на 2001 г. 

• Проект на Наредба за безопасност на съоръженията за съхраняване на 
отработено ядрено гориво. Предстои влизането му в сила през 2001 г. 

• Проект на Наредба за издаване на разрешения за използване на атомната енергия, 
който ще бъде разработен въз основа на новия Закон за безопасност при използване 
на ядрената енергия 

• Проект на Инструкция за прилагане на Наредба за норми за целите на 
радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от 
уранодобивната промишленост в Република България, която е в процес на 
разработване и предстои въвеждането й в сила през 2001 г. 

• Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за планиране и 
готовност за действие при радиационна авария, който ще бъде разработен въз 
основа на новия Закон за безопасност при използване на ядрената енергия 

• Проект на Наредба за критериите и изискванията за обучението, 
квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на 
атомната енергия. Проектът ще бъде разработен въз основа на новия Закон за 
безопасност при използване на ядрената енергия 

 
В средносрочен план – 2002 г. е планирано разработването и приемането на следните 
нормативни актове: 

• Закон за радиационна защита на населението, който ще бъде разработен от МЗ, 
съгласувано с компетентните ведомства в срок до 2002 г. 

• Норми за допустимо радиоактивно замърсяване на храни и фуражи при 
радиационна авария, които ще бъдат разработени от МЗГ и МЗ до 2002 г. 

• Наредба за основните правила за работа с източници на йонизиращи лъчения, 
който ще бъде разработен от МЗ в срок до 2002  г. 

• Наредба за граничен радиационен контрол, който ще бъде разработен от 
КИАЕМЦ, МВР, МЗ и МЗГ в срок до 2002  г. 
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• Норми за допустимо съдържание на радионуклиди в метални и неметални 
суровини, материали и изделия, който ще бъде разработен от МЗ в срок до 2002  г. 

• Наредба за медицинско осигуряване при радиационна авария, която ще бъде 
разработена от МЗ в срок до 2002 г. 

• Наредба за радиационна защита на населението при медицинско облъчване, който 
ще бъде разработен от МЗ в срок до 2002  г. 

• Наредба за безопасност на ядрените енергийни инсталации, който ще бъде 
разработен от КИАЕМЦ в срок до 2002  г. 

• Наредба за превозване на радиоактивни материали, който ще бъде разработен от 
КИАЕМЦ в срок до 2002  г. 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 за случаите и реда за 
уведомяване на КИАЕМЦ за експлоатационни изменения, събития и аварийни 
състояния, свързани с ядрената и радиационната безопасност, който ще бъде 
разработен от КИАЕМЦ в срок до 2002  г. 

 
България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на Европейския съюз в 
областта на ядрената безопасност и радиационната защита. Република България 
споделя общите принципи и цели на Европейския съюз по отношение на политиката на 
ядрена безопасност и радиационна защита, залегнали в Договора за създаване на 
Европейска общност за атомна енергия и останалите актове, които съставляват правото 
на ЕС в тази област. Република България има капацитет да прилага правото на ЕС в 
тази област.  
 
България не предвижда преходни периоди и дерогации в областта на прилагане 
Европейското законодателство в областта на ядрената безопасност и радиационната 
защита. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Българското правителство предлага преговорите по глава 22 “Околна среда” да 
бъдат временно затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС.  
 
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради 
приемането на ново законодателство. 
 


