
СЕКТОР „ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ - ДОКЛАДВАНЕ 

Законодателство на ЕС, регламентиращо докладването до Европейската 
комисия: 
 
• Директива 91/692/ЕЕС, стандартизираща и рационализираща 

отчетите по прилагане на определени директиви в областта на 
околната среда и РЕШЕНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й: 

 
СЕКТОР “КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА” 
• Решение 96/511/ЕС относно въпросниците, свързани с директиви 

80/779/ЕЕС, 82/884/ЕЕС, 84/360/ЕЕС и 85/203/ЕЕС  
 
СЕКТОР “УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ” 
• Решение 95/337/ЕС относно въпросниците за докладване, свързано с 

прилагането на някои директиви в сектор “Управление на водите” 
Отнася се до следните директиви: 

- 76/464/ЕЕС за замърсяването, причинено от някои опасни вещества, 
изхвърляни във водната околна среда на Общността*** 

и дъщерните й директиви: 

- 82/176/ЕЕС за граничните стойности и цели на качеството при 
изхвърляне на живак от хлоралкалната електролизна 
промишленост, 

- 83/513/ЕЕС за граничните стойности и цели на качеството при 
изхвърляне на кадмий, 

- 84/156/ЕЕС за граничните стойности и цели на качеството при 
изхвърляне на живак от други сектори, различни от 
хлоралкалната електролизна промишленост, 

- 84/491/ЕЕС за граничните стойности и цели на качеството при 
изхвърляне на хексахлорциклохексан, 

- 86/280/ЕЕС за граничните стойности и цели на качеството при 
изхвърляне на някои опасни вещества, включени в списък I на 
Приложението към Директива 76/464/ЕЕС. 

 

- 78/659/ЕЕС за качеството на сладките води, нуждаещи се от защита 
или подобрение, за да поддържат живота на рибата*** 

- 78/176/ЕЕС за отпадъците от промишлеността за титанов диоксид, 
допълнена от Директива 83/29/ЕЕС, 

- 79/923/ЕЕС за изискваното качество за водите за отглеждане на 
миди и мекотели***, 

- 80/68/ЕЕС за опазване на подпочвените води от замърсяване, 
причинено от различни опасни вещества***  

- 75/440/ЕЕС за изискваното качество на повърхностните води, 
предназначени за черпене на питейна вода в страните – членки,  

- 79/869/ЕЕС за методите на измерване и честотата на пробовземане 
и анализ на повърхностни води, предназначени за черпене на питейна 
вода в страните – членки***, 
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- 80/778/ЕЕС относно качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека (ще бъде отменена през 2003 от Директива 
98/83/ЕС)   

- 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане. 

*** - ще бъде отменена от Рамковата директива за водите  

 

• Решение 93/481/ЕЕС относно формата на представяне на 
националните програми съгласно член 17 на Директива на Съвета 
91/271/ЕЕС за градските пречиствателни станции 

 
СЕКТОР “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”  

• Решение 94/741/ЕС относно въпросниците за докладване на 
страните членки по прилагането на някои директиви в сектор 
“Управление на отпадъците”  
Отнася се до следните директиви: 
- 75/439/ЕЕС за обезвреждането на отработени масла, 
- 75/442/ЕЕС за отпадъците, 
- 86/278/ЕЕС за опазване на околната среда, в частност на 
почвите, когато в земеделието се използват утайки от 
пречистени отпадъчни води 

• Решение 96/302/ЕС, утвърждаващо формата за предоставяне на 
информация съгласно Член 8 (3) на Директива 91/689/ЕЕС за 
опасните отпадъци 

• Решение 97/138/ЕС, утвърждаващо формата, свързан с базата 
данни по изпълнение на Директива 94/62/ЕС за опаковките и 
отпадъците от опаковки 

• Решение 97/622/ЕС, отнасящо се до въпросниците за докладване на 
страните членки по прилагане на някои директиви в сектор отпадъци  
Отнася се до следните директиви: 

- 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци,  последно изм. от  
Директива 94/31/ЕС, 

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

• Решение 98/184/ЕС, отнасящо се до въпросниците за докладите на 
страните членки по изпълнението на Директива 94/67/ЕС за изгаряне 
на опасни отпадъци  

• Решение 1999/412/ЕС, отнасящо се до въпросника по задължението 
за докладване от страните членки по Член 41(2) на Регламент 
ЕЕС/259/93 за контрол на транспортирането на отпадъци в рамките 
на, към и извън Европейската общност  

• Решение 2000/738/ЕС   относно въпросника за докладите на 
страните членки по прилагането на Директива 1999/31/ЕС за 
депониране на отпадъци 

• Обобщен въпросник по Директива 78/176/ЕЕС (TiO2) 

 
СЕКТОР “КОНТРОЛ НА ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКА” 
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• Решение 1999/856/ЕС, отнасящо се до въпросника за докладите на 
страните членки по изпълнението на Директива 96/82/ЕС на 
Съвета за контрол върху опасностите от големи аварии с опасни 
вещества (Севезо II) 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2    3 4 5 6

ДИРЕКТИВА 91/692/ЕЕС, СТАНДАРТИЗИРАЩА И РАЦИОНАЛИЗИРАЩА ОТЧЕТИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И РЕШЕНИЯТА ПО ИЗПАЛНЕНИЕТО Й СЕ ОТНАСЯТ ДО СЛЕДНИТЕ ДИРЕКТИВИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ 
Докладв
ане  

Директива на Европейския съвет 
91/271/EEC относно пречистването на 
битови отпадъчни води (изменена с 
98/15/EEC), с Решение на Комисията 
93/481/EC, определящо формата за 
представяне на националните програми 
съгласно предвиденото в чл. 17 на 
Директивата, изисква Доклад до 
Комисията относно: 
 Профил на оттока на битовите 
отпадъчни води (като брой на 
агломерациите и товар в общ 
еквивалент на населението (p.e) в 
нормални, чувствителни и не толкова 
чувствителни околни среди в 
крайбрежни, сладки и естуарни води; 
 Брой и капацитет на колекторните 
системи, отговарящи на изискванията 
на директивата за всяка от 
горепосочените околни среди и води, 
и за годините 1992, 1995, 1998, 2000 и 
2005); 

Наредба 6/2000 за 
емисионни норми 
за допустимото 
съдържание на 
вредни и опасни 
вещества в 
отпадъчните 
води, зауствани 
във водни обекти  
(ДВ № 97/2000); 
 
Постановление 
№ 262 за 
приемане на 
Наредба за 
изискванията за 
опазване на 
почвите при 
употреба на 
утайки от 
пречиствателни 
станции за 

 
Оператори 
на 
съоръжения 
за 
пречистване 
на 
отпадъчни 
води  
(общински 
дружества) 
 
 
МРРБ  и 
МОСВ  
 
 
Производите
ли на утайки 
(оператори 
на ПСОВ) 
 

Събиране на данни: 
Данни за общия обем на заустваните 
води, брой и капацитет на колекторните 
системи, брой на ГПСОВ, обезвреждане 
на утайките и т.н. Предоставят се 
ежегодно на НСИ и РИОСВ.  
 
 
 
Разходи за осъществяването на 
Национална Програма за изграждане на 
ГПСОВ.  
 
Данни за количества, съдържание и 
качество (проверяват се два пъти 
годишно), начини на пречистване и 
потребители на генерираните утайки. 
Информацията се изпраща два пъти 
годишно на РИОСВ. Предвидено е 
данните за качеството на утайките да 
се изпращат и на МЗГ.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 Брой и капацитет на 
пречиствателните станции, 
отговарящи на изискванията на 
директивата за всяка от 
горепосочените околни среди и води, 
и за годините 1992, 1995, 1998, 2000 и 
2005); 
 Общ брой на пречиствателните 
станции в съответната област, общ 
кореспондиращ товар (p.e), процент 
на намалението на общото 
съдържание на фосфор и процент на 
намалението на общото съдържание 
на азот, за 1992, 1995, 1998 г.; 
 Депониране и повторно използване 
на утайките от битовите отпадъчни 
води като тонаж сухо вещество и като 
разход в екю/тон; и 
 Себестойност на програмата за 
прилагане Директивата като общи 
суми (в милиони екю) и естество на 
инвестиционните програми. Също и 
размер на инвестициите с натрупване, 
изчислен за 1993 г. по цени от 1993 г. 

 

нуждите на 
земеделието; 
 
Наредба 7/2000 
относно 
условията и реда 
за заустване на 
промишлени 
отпадъчни води в 
градските 
канализационни 
системи. (ДВ, No. 
98/2000). 

 
 
 
 
РИОСВ  
 
 
 
 
 
 
 
НСИ , ИАОС 
 
 
 
БД  
 
 
 
 
 
НСИ  
 
 
 
 
БД  
 

Данни от редовен контрол за спазване 
на изискванията (два пъти годишно) по 
отношение параметрите за качеството 
на водите в пунктовете на заустване в 
съответствие с издадените 
разрешения. Данните се изпращат на 
ИАОС и БД (когато бъдат създадени).  
 
Анализ и съпоставяне  
Обработка, проверка и съпоставяне на 
получените данни. Договорен е обмен 
на данни между ИАОС/МОСВ и НСИ. 
 
Изготвяне на двугодишни 
съпоставителни доклади за 
състоянието на заустваните отпадъчни 
води и премахването на утайките в 
съответните речни басейни. 
 
Докладване на национално равнище 
Статистически годишник за околната 
среда. Част от споменатата 
информация се включва в Ежегодния 
доклад за състоянието на околната 
среда, представян в Парламента.  
 
Двугодишен доклад за състоянието на 
заустените отпадъчни води и 
премахването на утайки.   
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 
 
МЗГ  
(в 
сътрудничес
тво с МОСВ 
и МЗ) 
 

 
Ежегоден доклад за използването на 
утайки в селското стопанство. Да се 
докладва пред Министерски съвет. 
 
Докладване до ЕК : Двугодишните 
доклади може да представят 
съпоставена информация, когато това 
се изисква по международните 
споразумения, сключени от 
правителството. Няма юридическо 
изискване за докладване до ЕК.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане  

Директива на Европейския съвет 
76/464/EEC за замърсяването, 
причинено от някои опасни вещества, 
изпускани във водната среда на 
Общността (предстои да бъде отменена 
от Директива 2000/60/EC, въвеждаща 
рамка за дейността на Общността в 
областта на политиката за водата) и 
Дъщерните й директиви: 
• Пределни стойности и цели за 
качеството за изпускането на живачни 
емисии от производствата, 
използващи хлоралкална електролиза 
(82/176/EEC)  

• Пределни стойности и цели за 
качеството за изпускането на кадмий 
от производствата, използващи 
хлоралкална електролиза 
(83/513/EEC) 

• Пределни стойности и цели за 
качеството за изпускането на живачни 
емисии от отрасли, различни от 
производствата, използващи 
хлоралкална електролиза 
(84/156/EEC) 

• Пределни стойности и цели за 
качеството за изпускането на хекса-
хлороцикло-хексан (84/491/EEC)  

Наредба 5/2000 за 
реда и начина за 
създаване на 
мрежите и за 
дейността на 
националната 
система за 
мониторинг на 
водите (ДВ  
№ 95/2000); 
 
Наредба 6/2000 за 
емисионни норми 
за допустимото 
съдържание на 
вредни и опасни 
вещества в 
отпадъчните 
води, зауствани 
във водни обекти  
(ДВ  №  97/2000); 
 
Наредба 10/2001 
за издаване на 
разрешителни за 
заустване на 
отпадъчни води 
във водни обекти 
и определяне на 

 
 
Предприятия
, 
оторизирани 
да заустват 
във водни 
обекти 
 
 
 
 
Оторизирани 
оператори на 
ПСОВ 
 
 
 
 
Оторизирани 
оператори на 
ПСОВ 
 
 
 
 
 
РИОСВ  
 

Събиране на данни: 
Данни от мониторинг на качеството на 
отпадъчни води заустени директно във 
водни обекти. Данните се изпращат на 
РИОСВ/БД. Програма за мониторинг, 
създадена съобразно условията на 
издаденото разрешение.  
Информацията за заустванията се 
изпраща и на НСИ.  

 

Подробностите за изхвърляне на 
вещества по Списък 1 и Списък 2 в 
канализационните системи са 
предоставени на операторите на 
системите (общините). В разрешението 
се посочва самостоятелен мониторинг. 

 

Данни от мониторинг на качеството на 
пречистени води, заустени във водни 
обекти. Данните се изпращат на 
РИОСВ/БД. Програма за мониторинг, 
създадена съобразно условията на 
издаденото разрешение. 
Информацията за заустванията се 
изпраща и на НСИ. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

• Пределни стойности и цели за 
качеството за изпускането на 
определени опасни вещества, 
включени в Списък I на Приложението 
към Директива 76/464/EEC 
(86/280/EEC) (изменени с 88/347/EEC 
и 90/415/EEC) 

 
с Решение на Комисията  95/337/EC 
относно въпросниците, отнасящи се до 
директиви във водния сектор 
 
изискват Доклад до Комисията относно:
• разрешенията за изпускане 

посредством канализация или пряко 
в повърхностните води за 
промишлени процеси/отрасли 

• норми за емисиите, определени в 
разрешителните и емисионни 
товари; 

• резултатите от мониторинга; 
• поставените качествени цели; 
• обобщения на програмите и 

резултати от тяхното 
осъществяване. 

 
 

индивидуалните 
емисионни 
ограничения на 
точкови източници 
на замърсяване 
(ДВ  №  66/2001); 
 
Наредба 7/2000 
относно 
условията и реда 
за заустване на 
промишлени 
отпадъчни води в 
градските 
канализационни 
системи. (ДВ, No. 
98/2000). 
 

 
 
 
 
РИОСВ  
 
 
 
 
 
 
ИАОС 
 
 
 
РИОСВ/БД  
 
 
 
ИАОС 
 
 
 
ИАОС/МОСВ 
 
 
БД  
 
 

 

Данни от мониторинг за качеството на 
водите в обекти, включени в 
Националната мрежа за мониторинг на 
повърхностните води. Данните се 
изпращат ежемесечно на ИАОС. 

Данни от контрола за спазване на 
изискванията по отношение 
параметрите на качеството на 
отпадъчни води, зауствани във водни 
обекти. Данните се изпращат 
ежемесечно на РИОСВ/БД. 

 
Анализ и съпоставяне  
Проверка и съпоставяне на данните от 
мониторинга, предоставени от РИОСВ. 

 

Проверка и съпоставяне на данните от 
контрола за спазване на изискванията.  

 
Докладване на национално равнище 
Тримесечни и годишни бюлетини за 
състоянието на околната среда.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 
НСИ  
 

 

Годишен доклад за състоянието на 
околната среда, който си представя на 
Парламента. 

 

Двугодишен доклад за състоянието на 
заустените битови отпадъчни води и за 
премахването на утайки от ГСПОВ.  

Статистически годишник за околната 
среда. Информация за количествата 
пречистени отпадъчни води в 
обществения/общинския и 
промишления сектор. 

 
Докладване до ЕК : Двугодишните 
доклади може да представят 
съпоставена информация, когато това 
се изисква по международните 
споразумения, сключени от 
правителството. Няма юридическо 
изискване за Докладване до ЕК.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Директива на Европейския съвет 
76/160/EEC относно качеството на 
водите за къпане, с Решение на 
Комисията  95/337/EC относно 
въпросниците, отнасящи се до 
директиви във водния сектор,  
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• предназначението и 

характеристиките на водите за 
къпане, като се използва 
предоставения от Комисията 
формат; 

• качеството на водите за къпане на 
базата на годишната програма за 
вземане на проби и мониторинг; 

• използваните аналитични методи 
при оценка на изпълнението на 
Директивата; 

• плановете за подобряване и  
управление на водите за къпане, 
които не отговарят на изискванията 
на Директивата. 

Наредба относно 
изискванията за 
качество на 
водите за къпане 
(ДВ 25/ 08.03.2002 
г.) 

 
Кметове/Обл
астни 
управители 
 
РХЕИ  
 
 
 
 
РХЕИ , БД  
 
 
 
 
Общини 
 
 
 
 
 
РХЕИ  
 
 
 
 
 
 
МЗ  

Събиране на данни: 
Данни за определени води за къпане. 
Изисква се данните да се изпращат до 
РХЕИ. 
 
Данни от пробовземания за качеството 
на водите за къпане преди настъпване 
на сезона за ползване. 
 
Данни от периодични проучвания на 
качеството на водите нагоре по 
течението или в определени райони за 
къпане. Информация за неспазване на 
изискванията се изпраща на МЗ. 
 
В случаи на неспазване на 
изискванията, общините ще 
разработват програми за достигане 
качество на водите в съответствие с 
изискванията на нормативните актове.  
 
Анализ и съпоставяне  
Изготвяне на ежегоден регионален 
доклад за определени води за къпане и 
за съответствие на качеството на 
водите на съответните нормативни 
изисквания. Първите доклади ще бъдат 
изготвени след 01/01/2005. Докладите 
се изпращат на МЗ. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

  
Докладване на национално равнище 
Ежегоден съпоставителен доклад 
относно определени води за къпане и 
съответствие на качеството им с 
нормативните изисквания и относно 
данни относно случаи на и причини за 
несъответствие на нормативните 
изисквания. 
 
Докладване до ЕК : Докладите може 
да представят съпоставена 
информация, когато това се изисква по 
международните споразумения, 
сключени от правителството. Няма 
юридическо изискване за докладване 
до ЕК.  
 

Докладв
ане 

Директива на Европейския съвет 
75/440/EEC относно изискванията за 
качеството на повърхностните води, 
предназначени за водочерпене за 
питейни нужди в страните–членки 
(предстои да бъде отменена от 
Директива 2000/60/EC, въвеждаща 
рамка за дейността на Общността в 
областта на политиката за водите), с 
Решение на Комисията  95/337/EC

Наредба 9 
относно 
изискванията за 
качество на 
водата, 
предназначена за 
питейно-битови 
цели 
(ДВ30/28.03.2001г.
) 

 
РХЕИ , БД  
 
 
 
Водоснабдит
елни 
дружества 
 
 

Събиране на данни: 
Данни за определени повърхностни 
води, използвани или предназначени за 
водочерпене за питейни нужди.  
 
Данни за повърхностни води, 
използвани или предназначени за 
водочерпене за питейни нужди. 
Предвидено е данните да се изпращат 
на РХЕИ и на БД. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

относно въпросниците, отнасящи се до 
директиви във водния сектор,  
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• транспонирането на Директивата; 
• основанията за разрешаване 

ползването на повърхностни води за 
водочерпене за питейни нужди при 
извънредни обстоятелства, въпреки 
че не покриват минималните 
стандарти за качество;  

• случаи, при които се прави 
изключение в съблюдаването 
разпоредбите на Директивата. 

 

  
БД  
 
 
 
 
 
РХЕИ  
 
 
 
 
Водоснабдит
елни 
дружества  
 
 
 
 
Водоснабдит
елни 
дружества  
 
 
 
 
 
РХЕИ , БД  
 

 
Данни от мониторинг на физическите и 
химическите параметри на 
повърхностни води, предназначени за 
водочерпене за питейни нужди. Обмен 
на данни със съответната РХЕИ. 
 
Данни за мониторинг на 
микробиологичните параметри на 
повърхностни води, предназначени за 
водочерпене за питейни нужди. Обмен 
на данни със съответната БД. 
 
Данни от мониторинг на качествените 
параметри на  повърхностни води, 
използвани за водочерпене за питейни 
нужди. Данните да се изпращат на 
РХЕИ и БД доброволно или при 
поискване. 
 
Данни от самостоятелен мониторинг на 
качествените параметри на 
повърхностни води за водочерпене за 
питейни нужди. Данните се изпращат на 
РХЕИ и БД доброволно или при 
поискване. 
 
Анализ и съпоставяне  
Анализ, проверка и съпоставяне на 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 
 
 
 
 
МЗ , МОСВ  
 
 
МЗ  
 
 
 
 
 

МЗ , МОСВ 

данни от мониторинг на регионално 
равнище, изготвяне на ежегодни 
съпоставителни регионални доклади за 
съответните речни басейни. 
Съпоставителните доклади да се 
изпращат на МЗ и МОСВ.  
 
Анализ и съпоставяне на данни от 
регионалните доклади.  
 
Анализ и съпоставяне на данни в 
случаи на неспазване на изискванията 
и други отклонения от изискваните 
параметри на качеството на водите.  
 
Докладване на национално равнище 
Тригодишни национални доклади за 
състоянието на повърхностните води, 
предназначени за водочерпене за 
питейни нужди.  
 
Докладване до ЕК : Докладите може 
да представят съпоставена 
информация, когато това се изисква по 
международните споразумения, 
сключени от правителството. Няма 
юридическо изискване задокладване до 
ЕК. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Директива на Европейския съвет 
79/869/EEC относно методите на 
измерване и честотата на 
пробовземане и анализ на 
повърхностните води, предназначени за
водочерпене за питейни нужни в 
държавите – членки. 
(предстои да бъде отменена от 
Директива 2000/60/EC, въвеждаща 
рамка за дейността на Общността в 
областта на политиката за водите), с 
Решение на Комисията  95/337/EC 
относно въпросниците, отнасящи се до 
директиви във водния сектор,  

 

изисква Доклад до Комисията относно: 

 методите и честотата на 
пробовземане и анализ; 

 транспонирането на Директивата - с 
текстове от основните разпоредби 
на националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата. 

Наредба 9 
относно 
изискванията за 
качество на 
водата, 
предназначена за 
питейно-битови 
цели 
(ДВ30/28.03.2001г.
) 

 

МЗ 

 

 

 

 

МЗ, БД 

Методът на докладване е определен в 
законодателството. Методите за 
измерване, съответните европейски или 
международни стандарти, както и 
годишната честота на пробовземане и 
анализ са определени. 

 

Докладване 
МЗ отговаря заедно с БД за 
генерирането на информация за 
докладите. 

 

Докладване до ЕК : Докладите може 
да представят съпоставена 
информация, когато това се изисква по 
международните споразумения, 
сключени от правителството. Няма 
юридическо изискване за докладване 
до ЕК.  

 

 

 

 
Докладв

 
Директива на Европейския съвет 
80/68/EEC

 

Наредби: 

 
 
 

 
Събиране на данни: 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

ане 80/68/EEC за защита на подземните 
води от замърсяване, причинено от 
опасни вещества (предстои да бъде 
отменена от Директива 2000/60/EC, 
въвеждаща рамка за дейността на 
Общността в областта на политиката за 
водите), с Решение на Комисията  
95/337/EC относно въпросниците, 
отнасящи се до директиви във водния 
сектор,  

 

изисква Доклад до Комисията относно: 
• мерките за предотвратяване 

косвеното изпускане на вещества от 
Списък I в резултат на дейности, 
различни от депониране или 
изхвърляне на отпадъци (чл. 4); 

• резултатите от предходни 
проучвания, мониторинг и 
инспекции; 

• предприети мерки за спазване 
изискванията на Директивата (чл. 
21);  

• транспониране - с текстове от 
основните разпоредби на 
националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата

1/2000  за 
проучването, 
ползването и 
опазването на 
подземните води 
(ДВ  № 57/2000); 

 

2/2000  за 
опазване на 
водите от 
замърсяване с 
нитрати от 
земеделски 
източници (ДВ  
№ 87/2000); 

 

3/2000  за 
условията и реда 
за проучване, 
проектиране, 
утвърждаване и 
експлоатация на 
санитарно-
охранителните 
зони около 
водоизточниците 
и съоръженията 

Оторизирани 
ползватели 
на подземни 
води 
 
 
 
 
 
Предприятия
, 
оторизирани 
да заустват в 
подземни 
води 
 
 
 
 
РИОСВ  
 
 
 
 
РИОСВ  
 
 
 
 

Данни от мониторинг на качествените 
параметри и количествата използвани 
подземни води. Според разпоредбите 
данните се изпращат ежемесечно в 
РИОСВ /БД. Програма за мониторинг, 
създадена съобразно условията на 
издаденото разрешение. 

 

Данни от мониторинг на качествените 
параметри. Данните се изпращат 
ежемесечно в ДВ/МОСВ. Програма за 
мониторинг, създадена съобразно 
условията на издаденото разрешение  и 
количествата отпадъчни води, заустени 
в подземни води. 

 

Данни от мониторинг на качеството на 
подземни води на обекти от 
Националната мрежа за мониторинг на 
подземните води. Данните се изпращат 
ежемесечно на ИАОС. 

 

Данни от контрола за спазване на 
изискванията по отношение 
параметрите на качеството на 
отпадъчни води зауствани в подземни 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

от Директивата. 
 

 

 

и съоръженията 
за питейно-битово 
водоснабдяване и 
около 
водоизточниците 
на минерални 
води, използвани 
за лечебни, 
профилактични, 
питейни и 
хигиенни нужди 
(ДВ № 88/2000); 

 

5/2000  за 
реда и начина за 
създаване на 
мрежите и за 
дейността на 
националната 
система за 
мониторинг на 
водите (ДВ  №  
95/2000); 

 

10/2001 за 
издаване на 
разрешителни за 

 
 
 
БД  
 
 
 
 
 
ИАОС 
 
 
 
МОСВ  
 
 
 
 
 
ИАОС 
 
 
 
 
МОСВ/ИАОС
 
 
НСИ 

води. Данните се изпращат ежемесечно 
на ДВ/МОСВ.  

 

Данни за уязвими подземни води с риск 
да бъдат засегнати от нитрати от 
селскостопански източници. Данните се 
предоставят на МОСВ.  

 

Анализ и съпоставяне  
Проверка и съпоставяне на данни от 
мониторинг предоставени на/от РИОСВ. 

 

Проверка и съпоставяне на данни от 
контрола за спазване на изискванията, 
предоставени от РИОСВ.  

 
Докладване на национално равнище 
Тримесечни и ежегодни бюлетини за 
състоянието на околната среда. 
Разпространяват се сред широката 
общественост.  

 

Годишен доклад за състоянието на 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

заустване на 
отпадъчни води 
във водни обекти 
и определяне на 
индивидуалните 
емисионни 
ограничения на 
точкови източници 
на замърсяване 
(ДВ  № 66/2001) 

околната среда. Представя се пред 
Парламента. 

 

Статистически годишник за околната 
среда.  

Докладване до ЕК: Няма юридическо 
изискване за докладване до ЕК. 

Докладв
ане 

Директива на Европейския съвет 
78/659/EEC относно качеството на 
сладките води, нуждаещи се от 
опазване или подобрение, за да бъдат 
годни за обитаване от риби (предстои 
да бъде отменена от Директива 
2000/60/EC, въвеждаща рамка за 
дейността на Общността в областта на 
политиката за водите), с Решение на 
Комисията  95/337/EC относно 
въпросниците, отнасящи се до 
директиви във водния сектор,  
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• общ брой на водоемите, 

предназначени за пъстървови и 
шаранови видове, включително 
дължината на речните течения и 

Наредби:  
4/2000  за 
качеството на 
водите за 
рибовъдство и за 
развъждане на 
черупкови 
организми (ДВ 
№ 88/2000); 
 
8/2001 за 
качеството на 
крайбрежните 
морски води (ДВ, 
№ 10/2001). 
 

 
 
БД  
 
 
 
 
 
 
БД  
 
 
 
 
 
 
 
РИОСВ  

Събиране на данни: 
Информация за общия брой и 
дължина/площ на установените 
вътрешни водни обекти (реки и езера) и 
крайбрежните води; данни за области 
на съответствие и несъответствие. 
Информацията за установените 
дължини/площи се изпраща на 
ДВ/МОСВ.  

 

В срок от 5 години след установяване 
на вътрешни и крайбрежни басейни, 
директорите на БД разработват 
програми за ограничаване на 
замърсяването и постигане на 
качествените показатели, изисквани от 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

площта на езерата; 
• определените водоеми, дължини и 

площи, съответстващи на 
изискванията; 

• подробна информация за 
пределните стойности;  

• подробни географски данни за 
определените места; 

• мониторинг (да или не, не се изисква 
да се предоставят числени данни) 

• причини за неспазване на 
изискванията; 

• причини за отклонение от 
изискванията на Директивата; 

• програми за подобряване; 

 транспониране – основните 
разпоредби на националното 
законодателство, приети в областта, 
която се урежда от Директивата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Няма 
определен 
орган 
 
 
 
МОСВ  
 

нормативните актове. 

 

Съществуващата система за 
мониторинг на качеството на водите във 
всички вътрешни и крайбрежни морски 
водни обекти включва и определените 
за обитаване от риба и черупкови 
организми. Данните се изпращат в 
ИАОС. Няма юридическо изискване 
РИОСВ  да осигурява специален 
мониторинг на определените площи; 
директорът на БД може да предприеме 
изследване на качеството на водата 
нагоре по течението или по протежение 
на определените площи. 

 

Анализ и съпоставяне  
Проверка и обработка на събраните 
данни от мониторинга.  

 

Докладване на национално равнище 
Тригодишен доклад за състоянието на 
водите в областта, обхваната от 
нормативните актове - въз основа на 
данни, предоставени от БД.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 

Докладване до ЕК : Докладите може 
да представят съпоставена 
информация, когато това се изисква по 
международните споразумения, 
сключени от правителството. Няма 
юридическо изискване за докладване 
до ЕК.  

Докладв
ане 

Директива на Европейския съвет 
79/923/EEC относно качеството на 
водите, обитавани от черупкови 
(предстои да бъде отменена от 
Директива 2000/60/EC, въвеждаща 
рамка за дейността на Общността в 
областта на политиката за водите), с 
Решение на Комисията  95/337/EC 
относно въпросниците, отнасящи се до 
директиви във водния сектор,  

 

изисква Доклад до Комисията относно: 
• водоемите, определени за 

обитаване от черупкови; 
• определените водоеми, 

съответстващи на изискванията; 
• подробна информация за 

пределните стойности; 

Наредби:  
4/2000  за 
качеството на 
водите за 
рибовъдство и за 
развъждане на 
черупкови 
организми (ДВ 
№ 88/2000); 
 
8/2001 за 
качеството на 
крайбрежните 
морски води (ДВ, 
№ 10/2001). 
 

 
 
БД  
 
 
 
 
 
 
 
БД  
 
 
 
 
 
 
 
РИОСВ  
 

Събиране на данни: 
Информация за общия брой и 
дължина/площ на установените 
вътрешни водни обекти (реки и езера) и 
крайбрежните води; данни за области 
на съответствие и несъответствие. 
Информацията за установените 
дължини/площи се изпраща на 
ДВ/МОСВ.  

 

В срок от 5 години след установяване 
на вътрешни и крайбрежни басейни, 
директорите на БД разработват 
програми за ограничаване на 
замърсяването и постигане на 
качествените показатели, изисквани от 
нормативните актове. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

• подробни географски данни за 
определените места; 

• мониторинг; 
• причини за неспазване на 

изискванията; 
• причини за отклонение от 

Директивата; 
• програми за подобряване; 
• транспониране - с текстове от 

основните разпоредби на 
националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Няма 
определен 
орган 
 
 
 
МОСВ  
 

 

 

Съществуващата система за 
мониторинг на качеството на водите във 
всички вътрешни и крайбрежни морски 
водни обекти включва и определените 
за обитаване от риба и черупкови 
организми. Данните се изпращат в 
ИАОС. Няма юридическо изискване 
РИОСВ  да осигурява специален 
мониторинг на определените площи; 
директорът на БД може да предприеме 
изследване на качеството на водата 
нагоре по течението или по протежение 
на определените площи. 

 

Анализ и съпоставяне  
Проверка и обработка на събраните 
данни от мониторинга.  

 

Докладване на национално равнище 
Тригодишен доклад за състоянието на 
водите в областта, обхваната от 
нормативните актове - въз основа на 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

данни, предоставени от БД.  

 

Докладване до ЕК : Докладите може 
да представят съпоставена 
информация, когато това се изисква по 
международните споразумения, 
сключени от правителството. Няма 
юридическо изискване за докладване 
до ЕК.  

Докладв
ане 

Директива на Европейския съвет 
98/83/EEC относно качеството на 
водите, предназначени за консумация 
от човека (заменя Директива 
80/778/EEC през 2003 г.), с Решение на 
Комисията  95/337/EC относно 
въпросниците, отнасящи се до 
директиви във водния сектор,  

 

изисква Доклад до Комисията относно: 
• водните ресурси (брой и географско 
местоположение на 
водоизточниците, обслужвано 
население, общо количество на 
водоподаването за всяка година и 
пр.) (за над 500 души); 

• данни за промишлените отрасли, за 

Наредби: 
9/2001  за 
качеството на 
водата, 
предназначена за 
питейно-битови 
цели (ДВ  
№ 30/2001); 
 
Наредба относно 
качеството на 
водите, 
предназначени за 
консумация от 
човека (ДВ 
63/2002 г.) 
 

 
 
Водоснабдит
елни 
дружества  
 
 
 
Водоснабдит
елни 
дружества  
 
 
 
РХЕИ  
 
 
 

Събиране на данни: 
Данни от мониторинг за количествата 
предоставена питейна вода за 
обслужване на населението и 
промишлеността. Информацията се 
предоставя на НСИ  ежегодно.  
 
Данни от мониторинга на качеството на 
предоставената вода за питейни нужди. 
Обмен на информация между водните 
сдружения и РХЕИ.  
 
Данни от мониторинг “при крана” за 
качеството на предоставената вода за 
питейни нужди.   
 
Данни за предоставени разрешителни 
за ползване на питейна вода в случай 
на несъответствие на някой качествен
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

които качеството на ползваната 
вода не се отразява на 
здравословните характеристики на 
готовия продукт; 

• обобщение за цялостното качество; 
• евентуални отклонения относно 
отделните източници на  
водоснабдяване; 

• данни за неспазване на някои 
параметри и причината за това; 

• програми за подобряване с цел да 
се осигури спазване изискванията на 
Директивата; 

• първият тригодишен доклад трябва 
да бъде съпътстван от доклад за 
мерките, предприети с цел 
намаляване или премахване на 
риска от неспазване на стойностите 
на параметрите, и/или други мерки, 
които ще се предприемат, за да се 
промени естеството или свойствата 
на водата преди тя да се включи във 
водоснабдяването, така че да се 
намали или отстрани риска от 
несъответствие на водата със 
стойностите на параметрите след 
водоподаването; 

• подробни данни за това как и кой 
проверява качеството на водата;

РХЕИ  
 
 
 
 
 
НСИ  
 
 
МЗ  
 
 
РХЕИ, 
Водоснабдит
елни 
дружества  
 
 
 
 
МЗ  и МРРБ  
 
 
 
НСИ 

на несъответствие на някой качествен 
параметър. Копия се изпращат на МЗ.  
 
Анализ и съпоставяне  
Проверка и съпоставяне на данните, 
получени от водоснабдителните 
дружества. 
 
Анализ и съпоставяне на данни за 
влошаване на качеството на водата за 
питейни нужди.  
 
Съпоставяне на данни за качеството на 
предоставената вода за питейни нужди. 
Изготвяне на ежегодни регионални 
доклади. Регионалните доклади се 
изпращат на МЗ и МРРБ.  
 
Докладване на национално равнище 
Тригодишен национален доклад за 
качеството на питейната вода. Първият 
доклад трябва да се изготви за 2002-
2004 година. 
 
Статистически годишник за околната 
среда. Информация за количествата 
предоставена вода за питейни нужди. 
 
Докладване до ЕК : Тригодишните 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

проверява качеството на  водата;  
• транспониране - с текстове от 
основните разпоредби на 
националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата. 

 

доклади може да представят 
съпоставена информация, когато това 
се изисква по международните 
споразумения, сключени от 
правителството. Няма юридическо 
изискване за докладване до ЕК.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2    3 4 5 6

ДИРЕКТИВА 91/692/ЕЕС, СТАНДАРТИЗИРАЩА И РАЦИОНАЛИЗИРАЩА ОТЧЕТИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И РЕШЕНИЯТА ПО ИЗПАЛНЕНИЕТО Й СЕ ОТНАСЯТ ДО СЛЕДНИТЕ ДИРЕКТИВИ 

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА 
Докладв
ане  

Директиви на Европейския съвет 
80/779/EEC, 82/844/EEC и 85/203/EEC, 
които предстои да бъдат заменени с 
Директива на Европейския съвет 
1999/30/EEC относно пределните 
стойности за съдържание на серен 
двуокис, азотен двуокис и азотни окиси, 
прахообразни вещества и олово в 
атмосферния въздух, през 2010 г.: 
 
Директива на Европейския съвет 
80/779/EEC относно качеството на 
въздуха и пределните стойности за 
съдържание на серен двуокис и 
прахови частици (с последни изменения 
съгл. 87/427) 
Директива на Европейския съвет 
82/884/EEC относно пределна 
стойност за съдържание на олово 
във въздуха (с последни изменения 
съгл. 88/610/EEC) 
Директива на Европейския съвет 
85/203/EEC относно норми за

Закон за 
чистотата на 
атмосферния 
въздух (Държавен 
вестник 
№ 45/1996г. 
(посл.изм. 2001 
г.); 
 
Наредба № 7 за 
оценка и 
управление 
качеството на 
атмосферния 
въздух (Държавен 
вестник 
№ 45/1999); 
 
Наредба № 9 за 
норми за серен 
диоксид, азотен 
диоксид, фини 
прахови частици и 

 
РИОСВ и 
НИМХ  
 
 
РХЕИ 
 
 
 
 
 
 
 
РИОСВ 
 
 
 
 
РИОСВ 
 
 
 
 

Мониторинг и процес на събиране на 
данни  
Национална мрежа за мониторинг на 
качеството на атмосферния въздух.  
 
МЗ чрез своите регионални бюра 
осъществява мониторинг на качеството 
на въздуха в малко на брой станции.  
От 1998 г. МЗ осъществява мониторинг 
само в няколко станции за специфични 
рискове за здравето. Такава 
информация се предоставя при 
поискване. 
 
Осъществява се контрол на 
извършваните измервания по общи и 
стандартизирани процедури, сравними 
с тези в страните – членки на ЕС. 
 
Веднъж дневно събраната информация 
се изпраща чрез телекс или по 
електронна поща от РИОСВ в ИАОС. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

85/203/EEC относно норми за 
качеството на въздуха за съдържанието 
на азотен двуокис (с последни 
изменения  съгл. 85/580/EEC) 
 
С Решение на Съвета 96/511/EC 
относно въпросниците по Директиви на 
Европейския съвет, 80/779/EEC 
82/844/EEC, 84/360/EEC и 85/203/EEC 
 
изискват Доклад до Комисията относно:

• съдържанието на съответните 
вещества, което надвишава 
пределните стойности, 
определени в Директивата; 

• списъци на определени зони и 
агломерации, където 
предписаните пределни 
стойности за съответните 
вещества се надвишават поради 
естествени източници; и където 
измерванията се различават от 
посочените за справка методи, 
използвани методи и резултати. 

 
Директива на Европейския съвет 
1999/30/EEC ще изисква да се 
докладва относно: 

олово в 
атмосферния 
въздух (ДВ 
46/1999) 
 

 
ИАОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИАОС 
 
 
 
 
 
 
 
Отговорност 
не е 
възложена  

Съпоставяне на данни, анализ, 
проверка и потвърждаване 
Националната база данни за 
качеството на атмосферния въздух 
(КАВ) се намира в ИАОС. 
Информацията се съхранява във 
файлове на DBase.  В момента се 
създава автоматична мрежа за 
предаване на данни в режим онлайн от 
РИОСВ  до ИАОС.  Тази нова мрежа е 
свързана с база данни на “Oracle”. 
Получената информация първо се 
съпоставя, за да се представи на 
национално равнище. 
 
Формат на докладите и докладване 
Необходимите национални и 
международни доклади се изготвят 
ежегодно или по-често с помощта на 
готови софтуерни продукти. Като 
администратор на базата данни, ИАОС 
е националната институция, 
отговаряща за докладването до 
Европейската агенция за околна среда. 
 
Докладване до ЕК : не е определена 
отговорността за докладване. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

• съдържанието на съответните 
вещества, което надвишава 
определените пределните 
стойности; 

• определени зони и агломерации, 
където предписаните пределни 
стойности за съответните 
вещества се надвишават поради 
естествени източници; 

• съдържанието на определени 
прахообразни вещества; 

• методи за пробовземане и 
измерване на PM10 и PM2,5; 

транспониране - с текстове от 
основните разпоредби на националното 
законодателство, приети в областта, 
която се урежда от Директивата. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2    3 4 5 6

ДИРЕКТИВА 91/692/ЕЕС, СТАНДАРТИЗИРАЩА И РАЦИОНАЛИЗИРАЩА ОТЧЕТИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И РЕШЕНИЯТА ПО ИЗПАЛНЕНИЕТО Й СЕ ОТНАСЯТ ДО СЛЕДНИТЕ ДИРЕКТИВИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
Докладв
ане  

 
Директива на Европейския съвет 
78/176/EEC относно отпадъците от 
производството на титанов двуокис 
(съгл. измененията по 83/29/EEC), 
 
с Решение на Комисията 95/337/EС   
относно въпросниците, отнасящи се до 
директиви във водния сектор 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• разрешенията (от 1986 г. насам); 
• осъществявана дейност по 

мониторинг; 
• предприети мерки за преодоляване 

на определени ситуации; 
• обща информация относно 

производството, използвано в 
промишлени обекти, включително 
най-важните промени от 1986 г. 
насам; 

• програми за повторно използване и 

 
Предвижда се 
проект на наредба 
за титановия 
двуокис, която ще 
бъде приета за 
нови инсталации 
през 2003 г. 
 

  
Готовност за докладване: Няма данни 
за докладване. Ако възникне 
необходимост, ще бъде създадена 
система. 

 

В България 
няма 
производство 
на титанов 
двуокис и 
затова не се 
предвижда 
необходимос
т от система 
за 
докладване. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

рециклиране на отпадъците (от 1986 
г. насам). 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 
Докладв
ане 

Директива на Европейския съвет 
94/67/EEC относно изгарянето на 
опасните отпадъци  
(Предстои да бъде отменена от 
2000/76/EEC на 28 декември 2005 г.), 
 
с Решение на Комисията 98/184/EC
относно въпросник за докладите на 
Държавите – членки относно 
прилагането на Директива на 
Европейския съвет 94/67/EC относно 
изгарянето на опасните отпадъци 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• издаването на разрешения; 
• предприети мерки за 

предотвратяване или намаляване на 
замърсяването; 

• предприети мерки за намаляване до 
минимум и обезвреждане на 
остатъчните вещества от 
технологичния процес; 

• контролни механизми на условия на 
експлоатация и резултати от 
проверки; 

• определяне на стойности на 
емисиите; 

• разпоредби, осигуряващи 
уведомяване на компетентния орган

Наредба за 
изискванията за 
третиране и 
транспортиране 
на 
производствени и 
опасни отпадъци 
(приета с 
Постановление на 
Министерския 
съвет № 53/1999, 
Държавен вестник 
№ 29/1999); 
(Приложение 3 
към чл. 21. 
Технически 
изисквания и 
норми за 
допустими емисии 
към инсталациите 
за изгаряне на 
производствени 
или опасни 
отпадъци) 
 

 
Оператори 
на 
съоръжения 
 
 
 
РИОСВ 
 
МОСВ 
 
 
 
 
Лаборатории 
на РИОСВ и 
ИАОС  
 
 
Оператори 
на 
съоръжения  
 
РИОСВ  
 
 
ИАОС 
 
 

Събиране на данни 
Понастоящем в България няма 
инсталации за изгаряне на опасни 
отпадъци от типа, посочен в тази 
Директива. Според законодателството 
операторът е длъжен да извършва 
мониторинг. 
 
Ежегодна инспекция от РИОСВ (ако 
капацитетът е под 750 кг/час).  
Ежегодна инспекция от МОСВ (ако 
капацитетът е над 750 кг/час). 
 
Анализ, проверка и съпоставяне на 
данните  
Данните се анализират или в 
независима акредитирана лаборатория, 
или в лабораториите на РИОСВ.  
Резултатите се предават на РИОСВ.  
 
Измерителните уреди, използвани за 
автоматични измервания трябва да се 
калибрират ежегодно. 
 
Информацията се събира от РИОСВ  и 
се предава на ИАОС в годишни 
доклади. 
 
ИАОС съпоставя данните. 

Пещите за 
изгаряне на 
опасни 
отпадъци в 
България ще 
бъдат 
контролирани 
по 
законодателс
твото за 
комплексно 
предотвратяв
ане и контрол 
на 
промишленот
о 
замърсяване 
(КПКЗ), което 
на този етап 
не попада в 
обхвата на 
Директивата 
за 
докладването
.   
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

уведомяване на компетентния орган 
в случай на неспазване на 
изискванията; 

• системите за повторно използване 
на топлинната енергия; 

• предприети мерки за осигуряване на 
спазването на изискванията към 
измерването; 

• подробни данни за уведомления при 
пълно затваряне на мощностите; 

• програми, осигуряващи обществен 
достъп до информация;  

• причини, поради които не са били 
приети разпоредби в националното 
законодателство, осигуряващи 
спазването на тази Директива. 

 

МОСВ 
 
 
 
Отговорност
та не е 
възложена   

 
Формат на докладите и докладване  
Информация за опасните отпадъци се 
представя в годишен доклад за 
състоянието на околната среда. 
 
Докладване до ЕК : Няма юридическо 
изискване за докладване до ЕК. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Директива на Комисията 75/439/EEC 
за депониране на отработени масла 
(изм.от 87/101/EEC), 
 
с Решение на Комисията  94/741/EC 
относно въпросниците за докладите на 
страните – членки по прилагането на 
определени директиви в сектор 
«Отпадъци» 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• разпоредби в националното 

законодателство, приети в областта, 
уредена от Директивата; 

• предприети мерки за осигуряване 
събирането и депонирането на 
отработените масла; 

• контролни механизми относно 
отработените масла, различни от 
предвидените в Директивата; 

• подробни данни за събраните 
отработени масла; 

• системите за разрешаване и 
издаване на разрешения; 

• мониторинг и управление на тези 
процеси; 

• предприети мерки, чрез които 
експлоатацията няма да причини 
щети на околната среда които са

Наредба относно 
изискванията за 
третиране и 
транспортиране 
на отработени 
масла и 
отпадъчни 
нефтопродукти 
(приета с ПМС 
№ 131/2000, 
Държавен вестник 
№ 59/2000). 
 

 
МОСВ  
 
 
 
 
 
ИАОС 
 
 
 
 
НСИ  
 
 
 
 
 
 
ИАОС/МОСВ 
 
 
 
 
 

Събиране на данни 
Отработените масла се класифицират 
като опасни отпадъци и понастоящем 
за тях се докладва по схемата за 
обявяване на опасни отпадъци.  
 
Информация за обезвредените 
количества масла би могла да се 
извлече от проектираната в момента 
система с база данни за опасни 
отпадъци. 
 
Информация за общото количество 
продадени масла може да се получи от 
НСИ  (общо внесени + общо 
произведени – общо изнесени). 
 
Формат на докладите и докладване  
Няма специално изискване за 
докладване на отработените масла 
(включително емисии от изгаряне на 
отработени масла). Данните обаче се 
включват заедно с данните за опасни 
отпадъци в информационната система 
за отпадъците, част от националната 
система за екологичен мониторинг на 
околната среда (НСЕМ). 
 
Докладване до ЕК 

 
Оценката за 
изпълнение 
на 
изискванията 
на 
Директивата 
ще бъде 
завършена 
до  края на 
2004. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

щети на околната среда, които са 
могли да бъдат избегнати; 

• предприети мерки, осигуряващи 
базисните масла да не съдържат 
вещества, които са токсични и 
опасни или полихлорирани 
бифенили/ полихлорирани 
трифенили; 

• технологични, икономически и/или 
организационни пречки, поради 
които обработката на отработените 
масла чрез регенерация не е могла 
да се превърне в приоритет; 

• процесите на горене и регенерация; 
• кампании за информиране на 

обществеността и популяризиране; 
• компенсации, които се дават на 

предприятия, които събират и 
депонират отработени масла. 

Няма юридическо изискване за 
докладване до ЕК. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Съвета 75/442/EEC за отпадъците 
(изм.от 91/156/EEC) 
 
с Решение на Комисията  94/741/EC 
относно въпросниците за докладите на 
държавите – членки по прилагането на 
определени Директиви в сектор 
«Отпадъци» 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• основните разпоредби на 

националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата; 

• информация относно регулативните 
органи; 

• национални планове за управление 
на отпадъците; 

• информация относно мрежата от 
инсталации за депониране и 
съвместна дейност с други държави 
– членки; 

• покриване на разходите при 
депониране на отпадъците;  

• подробни данни относно годишния 
размер на произвежданите 
отпадъци в тонове; 

• общи правила за освобождаване от 
изискванията на разрешителните;

Закон за 
ограничаване на 
вредното 
въздействие на 
отпадъците върху 
околната среда  
(Държавен 
вестник 
№ 86/1987, 
изменен и 
допълнен – 
Държавен вестник 
№ 28/2000) 
 
Наредба 10 за 
реда за оформяне 
на документите 
относно отчета и 
информацията за 
управлението на 
дейностите по 
отпадъците 
(Държавен 
вестник 
№ 151/1998) 

 
Общините  
(площадки за 
обезвреждан
е) 
Производств
а, 
генериращи 
отпадъци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИОСВ  
 
 
 
 
ИАОС 
 
 
 

Събиране на данни 
Информационни карти се попълват в 
съответствие с Наредба 10. Данните от 
миналата година се предават на 
РИОСВ до 31 март на текущата година. 
Подобни данни се събират и от НСИ.  
 
Информация за програми за дейности 
по отпадъците, изготвяни от общините 
и фирмите, и одобрявани от РИОСВ, 
както и за напредъка в тази област, се 
докладва на РИОСВ всяка година. 
 
Информация за генериране на 
отпадъци се предава и на НСИ.  
 
Анализ, проверка и съпоставяне на 
данни 
Проверяват се представените доклади, 
за да се провери записването на всички 
данни и за явни грешки. След това 
данните се изпращат на ИАОС.  
 
Данните се съпоставят и анализират от 
ИАОС и се изпращат в МОСВ. През 
1998 година е създадена национална 
база данни за битови и строителни 
отпадъци и е разработен софтуер за 
обработка на информацията. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

изискванията на разрешителните; 
• информация относно обектите с 

издадени разрешения; 
• мерки, предприети за 

предотвратяване движението на 
отпадъците, което не отговаря на 
плана за управление на отпадъците.

 
 
 
 
РИОСВ/ 
ИАОС  
 
 
 
ИАОС 
 
 
 
НСИ  
 
 
Отговорност 
не  е 
възложена 

 
Формат на докладите и докладване  
Информационната подсистема за 
отпадъците в България е част от 
националната система за мониторинг 
(НСЕМ). 
 
Годишен доклад за състоянието на 
околната среда. Годишен бюлетин за 
състоянието на околната среда. 
 
Годишен доклад  за икономическа 
статистика. 
 
Докладване до ЕК: Няма юридическо 
изискване за докладване до ЕК. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Директива на Съвета 91/689/EEC 
относно опасните отпадъци, изм. от 
94/31/EEC (отменя 78/319/EEC)  
 
с Решение на Съвета 96/302/EC 
въвеждащо формат, в който да се 
представя информацията по реда на 
Член 8 (3), Директива 91/689/EEC 
и 
с Решение на Съвета 97/622/EC 
относно въпросниците за докладите на 
държавите – членки по прилагане на 
определени директиви в сектор 
«Отпадъци» 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
 
• наименование, адрес, вид и 

количество на обработваните 
отпадъци, метод на обезвреждане и 
проектен капацитет за всеки от 
обектите за обезвреждане на опасни 
отпадъци. 

• основните разпоредби на 
националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата; 

• планове за управление на опасните 
отпадъци, ако са отделно от общите

Закон за 
ограничаване на 
вредното 
въздействие на 
отпадъците върху 
околната среда 
(Държавен 
вестник № 86 
/1987, изменен и 
допълнен – 
Държавен вестник 
№ 28/2000) 
 
Наредба № 10 за 
реда за 
оформянето на 
документите 
относно отчета и 
информацията за 
управление на 
дейностите по 
отпадъците 
(Държавен 
вестник 
№ 151/1998); 
 
Постановление № 
53 от 1999 г. за 
третиране и 

 
Оператори, 
произвежда
щи опасни 
отпадъци.  
Оператори, 
третиращи 
опасни 
отпадъци.  
 
 
 
РИОСВ  
 
 
 
 
РИОСВ  
 
ИАОС 
 
 
МОСВ 
 
 
 
МОСВ/ИАОС
 
 

Събиране на данни 
Информационни карти се попълват 
съгласно Наредба 10. Данните се 
предават до 31* март за предходната 
година. До 31* януари се представят 
декларации за очакваните количества 
опасни отпадъци. 
 
 
 
 
Анализ, проверка и съпоставяне на 
данни  
Проверяват се предоставените отчети, 
за да се провери записването на всички 
данни за явни грешки, след което 
данните се изпращат в ИАОС. 
 
Проверка на съответните 
разрешителни. 
 
Данните се съпоставят, анализират и 
съхраняват от ИАОС.  

Информацията за издадени 
разрешителни се сравнява от МОСВ. 

  

Формат на докладите и докладване  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

отпадъци, ако са отделно от общите 
планове за управление на 
отпадъците; 

• временни  отклонения в случай на 
аварийни ситуации или сериозна 
опасност; 

• подробни данни относно режимите 
за регистрация на отпадъците; 

• периодични инспекции от 
компетентните органи на 
производителите на опасни 
отпадъци; 

• подробни данни относно 
изискването производителите на 
опасни отпадъците да водят архив; 

• предприети мерки, осигуряващи 
съответното маркиране и опаковане 
на опасните отпадъци; 

• предприети мерки, осигуряващи 
съответното разделяне на опасните 
отпадъци; 

• предприети мерки, осигуряващи 
идентификацията на всички 
площадки, където се изхвърлят или 
изпускат опасни отпадъци; 

• предприети мерки за 
разграничаване на битови и не-
битови опасни отпадъци; 

транспортиране 
на 
производствени и 
опасни отпадъци 
(19/03/1999); 
 
Наредба за 
третиране и 
транспортиране 
на 
производствени и 
опасни отпадъци 
(приета с 
Постановление на 
Министерски 
съвет № 53 от 
1999 г.; Държавен 
вестник 
№ 29/1999). 

Отговорност 
не е 
възложена 

Изготвя се ежегоден доклад. 
 
Докладване доЕК : Няма юридическо 
изискване за докладване до ЕК.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

• идентификация на отпадъци, 
различни от включените в списъка 
на опасните отпадъци. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Директива на Съвета 86/278/EEC 
относно опазването на околната среда 
и в частност на почвите, в случаите на 
употреба на утайки от канализации в 
селското стопанство (изменена 
91/692/EEC) 
 
с Решение на Комисията  94/741/EC 
относно въпросниците за докладите на 
Държавите – членки относно 
прилагането на определени Директиви 
в сектора на отпадъците 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• основните разпоредби на 

националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата; 

• предприети мерки, осигуряващи 
неизползването на утайки, 
надвишаващи пределните стойности 
за тежки метали; 

• подробни данни относно приетите 
национални мерки, които са по-
строги от предвидените в 
Директивата;  

• необходими условия за опазването 
на човешкото здраве и околната 
среда във връзка с използването на

Наредба за 
изискванията за 
опазване на 
почвите при 
употреба на 
утайки от 
пречистването на 
отпадъчни води 
за нуждите на 
земеделието 
(приета с 
Постановление на 
Министерски 
съвет 
№ 262/2000, 
Държавен вестник 
№ 101/2000). 
 

 
Операторите 
на 
съоръжение 
за 
пречистване 
на 
отпадъчни 
води. 
 
 
Собственик / 
ползвател на 
земята 
 
 
 
 
 
МОСВ  
 
 
МЗГ 
 
 
 
 
МОСВ/ИАОС
 

Събиране на данни 
Данни за утайките от канализации се 
предоставят от операторите на 
водопречиствателни съоръжения на 
РИОСВ  (като част от документацията 
за генериране на отпадъци). 
 
Данни за земеделската земя, на която 
се предлага да бъдат използвани 
утайки, се представят на 
Изпълнителната агенция по почвени 
ресурси към  Министерство на 
земеделието и горите от 
собственика/ползвателя на земята. 
 
Анализ, проверка и съпоставяне на 
данни  
Данните за утайки от канални води се 
съпоставят с друга информация за 
отпадъци.  
 
Министерството на земеделието и 
горите води документация за 
използването на утайки в земеделските 
земи. 
 
Формат на докладите и докладване  
Годишен доклад за състоянието на 
околната среда.  

Няма 
практика 
утайките от 
канализации 
да се 
използват в 
селскостопан
ските земи в 
България.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

среда във връзка с използването на 
утайки от септични ями и други 
подобни инсталации за третиране на 
отпадни води; 

• технологии, използвани при 
третирането на утайките; 

• разработени правила, осигуряващи 
извършването на анализите в 
определения срок; 

• създадени условия за разрешаване 
инжектирането на нетретирани 
утайки; 

• времеви интервали за използване в 
ливади и при фуражни култури 
преди прибиране на реколтата; 

• пределни стойности и предприети 
мерки в случаите, когато утайките се 
прилагат при почви с ниво на pH под 
6; 

• подробни данни относно анализа на 
утайките и параметри на почвата 
освен pH и съдържание на тежки 
метали; и 

• използване на утайки от канални 
води в селското стопанство (обеми, 
видове и параметри на 
използваните в селското стопанство 
утайки и техните източници и 

 
Отговорност 
не е 
възложена 

 
Докладване пред ЕК : Няма 
юридическо изискване за докладване 
пред ЕК.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

местоназначения). 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Директива на Европейския 
парламент и Европейския съвет 
94/62/EC относно опаковките и 
отпадъците от опаковки (отменя 
85/339/EEC относно контейнерите за 
течности за потребление от човека) 
 
с Решение на Съвета 97/622/EC 
относно въпросниците за докладите на 
Държавите – членки относно 
прилагането на определени Директиви 
в сектора на отпадъците 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• основните разпоредби на 

националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата и предлагани мерки 
за прилагане изискванията на 
Директивата; 

• програми, надхвърлящи целите, 
заложени в Директивата; 

• мерки за предотвратяване 
образуването на отпадъци от 
опаковки; 

• мерки, предприети за насърчаване 
на системите за повторно 
използване; 

Проект на 
наредба за 
ограничаване на 
количеството 
отпадъци от 
опаковки в 
отпадъчния поток 

 

  Изискванията 
на 
Директивата 
ще бъдат 
въведени в 
националнот
о 
законодателс
тво до края 
на 2002  г. 
 
В момента се 
осъществява 
проект за 
установяване 
на най-
подходяща 
рамка за 
приложение 
на това 
законодателс
тво, вкл. 
система за 
докладване. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

• мерки, предприети за изграждане на 
системи за събиране, връщане, 
повторно използване и 
възстановяване от използвани 
опаковки и отпадъци от опаковки; 

• информационни кампании, насочени 
към широката общественост и 
икономическите агенти за разгласа 
на мерките и целите; 

• мерки, предприети за насърчаване 
използването на материали, 
получени от рециклирани опаковки; 

• мерки, предприети за осведомяване 
на потребителите на опаковки за 
наличността на системи за връщане, 
събиране, възстановяване, повторно 
използване, тяхната роля за 
повторното използване и 
възстановяване, смисъла на 
обозначенията върху опаковките, 
съответни елементи в плановете за 
управление на отпадъците; 

• управление на опаковките и 
отпадъците от опаковки в плановете 
за управление на отпадъците;  

• икономически инструменти, 
въведени за постигане на 
заложените в Директивата цели. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 
Изискване за докладване съгласно 
Решение на Съвета 97/138/EEC  
• данни за опаковките и отпадъците 

от опаковки, включително 
количества, вид (стъкло, пластмаса, 
хартия и фиброборд, и метали) и 
характеристики (съдържание на 
тежки метали, наличие на вредни 
или опасни вещества) 

• метод на изчисляване (включително 
ориентировъчно) 

• подробни данни относно начина на 
набиране на данните (включително 
ориентировъчни стойности, 
използвани при изчисляване на 
количествата и степен на 
възстановяване, рециклиране и 
повторно използване) 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Регламент на Съвета EEC/259/93 
относно контрола върху 
транспортирането на отпадъци в 
рамките на Европейската общност и 
при внос и износ от Общността. Изм. и 
доп. от 120/97/EC и 816/99/EC (отменя 
Директива на Съвета 84/631/EEC) 
 
с Решение на Съвета 99/412/EC 
относно въпросника за докладите на 
Държавите – членки по реда на Член 
41(2) на Регламента на Съвета (EEC) 
259/93 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
• контролни механизми относно внос 

на отпадъци от зеления списък за 
обезвреждане в изключителни 
случаи; 

• мерки за забрана или възражение 
спрямо пратките; 

• прилагане на изключения в случаите 
на опасни отпадъци, когато 
количествата са достатъчно малки и 
осигуряването на специализирана 
инсталация за обезвреждането им е 
икономически необосновано;  

• възражения спрямо планирани 
доставки;

Закон за 
ограничаване на 
вредното 
въздействие на 
отпадъците върху 
околната среда 
(Държавен 
вестник № 86 
/1987, изменен и 
допълнен през 
2000 г.); 
 
Наредба за 
случаите, при 
които се изисква 
разрешително за 
внос, износ и 
транспортиране 
на отпадъци,  
условията и реда 
за издаване на 
разрешително 
(Държавен 
вестник 
№ 6/2000).  

Закон за 
ратифициране на 
Базелската 
конвенция за

 
Вносител 
или 
износител 
 
 
 
 
МОСВ  
 
 
 
Митници 
 
 
Отговорност 
не е 
възложена 
 
 
Отговорност 
не е 
възложена 
 

Събиране на данни 
В МОСВ се подава молба за издаване 
на разрешително за внос или износ на 
отпадъци.  
 
Анализ, проверка и съпоставяне на 
данни  
МОСВ води регистър на 
разрешителните за внос, износ и 
транзитен превоз на отпадъци. 
 
Митниците проверяват стоките по 
описание и направление.  
 
Формат на докладите и докладване  
Няма явно изискване за докладване на 
национално равнище. 
 
 
Докладване пред ЕК: Няма 
юридическо изискване за докладване 
пред ЕК.  
 
 

Класификаци
ята на 
отпадъците 
за внос / 
износ и 
класификаци
ята на 
стоките, 
използвана 
от митниците, 
са 
несъвместим
и. Това прави 
невъзможно 
интегриранет
о на двете 
системи. 
Информацио
нната 
система на 
митниците се 
основава на 
описание на 
стоките, 
тарифен 
номер и 
насоки за 
митническия 
служител на 

-  202



Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

доставки; 
• информация за решения на 

компетентните органи, разполагащи 
с правомощия относно конкретни 
обекти, да не възразяват на 
доставките на определени видове 
отпадъци до определен обект за 
тяхното обезвреждане; 

• системи за надзор и контрол върху 
движението на отпадъци на 
територията на страната – членка; 

• информация относно незаконен 
трафик на отпадъци; 

• мерки за осигуряване на финансови 
гаранции или друго еквивалентно 
застраховане; 

• митницата, ако е взето решение да 
се определи отделна митница за 
внасяне и изнасяне от Общността на 
пратки отпадъци, които влизат и 
излизат от територията на 
Общността; 

• информация относно вноса и износа 
на отпадъци;  

• подробни данни относно 
компетентните органи и 
кореспонденти.  

конвенция за 
контрол на 
трансграничното 
движение на 
опасни отпадъци 
и тяхното 
обезвреждане. 

границата. 
Тъй като 
системите са 
несъвместим
и, 
митническите 
служители 
нямат реална 
информация 
за 
отпадъците. 
Това е 
въпрос, който 
трябва да се 
разреши на 
равнище 
Европейски 
съюз.  
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни 
институционални изисквания, поставени 
от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладв
ане 

Директива на Съвета 99/31/EC 
относно депата за отпадъци  
 
с Решение на Комисията  2000/738/EC 
относно докладите на държавите – 
членки по прилагане на Директива 
1999/31EC за депата за отпадъци 
 
изисква Доклад до Комисията относно: 
 
• основните разпоредби на 

националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата и текстове на 
разпоредбите, предвидени от 
регионалните органи, които са 
натоварени с тази отговорност; 

• мерки, предприети за свеждане до 
минимум на неблагоприятното 
въздействие и опасностите; 

• изготвяне на списъци или критерии 
за приемане на отказ на отпадъци за 
всеки клас депо; 

• методи на събиране на 
метеорологични данни; 

• системи за мониторинг на утечки, 
повърхностни води, потенциални 
емисии на газ и на атмосферното 
налягане;

Наредба № 12 
 за 
изискванията, на 
които трябва да 
отговарят 
площадките за 
разполагане на 
съоръжения за 
третиране на 
отпадъци 
(Държавен 
вестник 
№ 152/1998)  

Наредба № 13 за 
условията и 
изискванията за 
изграждане и 
експлоатация на 
депа за отпадъци 
(Държавен 
вестник 
№ 152/1998). 

 
Оператор на 
площадка-
РИОСВ - 
ИАОС 
 
ИАОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИАОС 
 
 
 
РИОСВ 
 
 
 
РИОСВ 
 
 

Събиране на данни 
Информацията се подава в РИОСВ, 
въвежда се в местна база данни и се 
изпраща на ИАОС. 
 
Националната база данни се 
администрира от ИАОС и съдържа 
информация за площадки за депа, 
количества събрани отпадъци, 
обслужени населени райони и брой на 
обслужваното население и др. В 
националната система за мониторинг 
на околната среда е създаден регистър 
на депата и стари площадки, замърсени 
с отпадъци. Понастоящем регистърът 
обхваща предимно общински депа 
(приблизително 270). 
 
В процес на създаване е национален 
регистър на депата за отпадъци и щети, 
нанесени на околната среда в 
миналото.  
 
Данни за отпадъци, депонирани в 
депата, се събират като част от 
годишните данни за отпадъците.  
 
Данни за мониторинг се събират по 
отношение на метеорология, течове, 
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Функции на компетентните органи Забележка 

налягане; 
• информация относно използването 

на сметищния газ за производство 
на енергия; 

• площадките на депата, където се 
счита, че не е необходимо да се 
измерва обема и състава на 
повърхностните води; 

• изключения от изискванията спрямо  
управлението на  водите и утечките 
и мерки за опазване на почвите и 
водите; 

• списък на  освободените от 
изискването острови и изолирани 
населени места (чл. 3); 

• подробни данни относно подземни 
съоръжения за съхраняване на 
отпадъци; 

• национална стратегия за 
намаляване на количествата био-
разградими отпадъци, депонирани в 
депата; 

• брой и вид на съществуващите депа 
(за опасни, не-опасни, инертни 
отпадъци и др.);  

• мерки, предприети за покриване на 
разходите за опериране и закриване 
на депата; 

 
 
 
 
 
МОСВ 
 
 
ИАОС 
 
 
ИАОС 
 
 
 
Отговорност 
не е 
възложена  
 

подземни води, структура и 
съдържание на отпадъчния обект, 
евентуални газови емисии (ежедневно, 
ежемесечно, на тримесечие, на 
полугодие, ежегодно или както е 
посочено в разрешителното). 
 
Всички площадки за депа ще имат 
разрешителни, издадени от МОСВ, за 
които ще се води регистър.  
 
Анализ, проверка и съпоставяне на 
данни  
 
Формат на докладите и докладване  
Годишен доклад за състоянието на 
околната среда. 
 
Докладване пред ЕК : Няма 
юридическо изискване за докладване 
пред ЕК.  
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• мерки, предприети за 
предотвратяване на вредните 
последици от закрити депа; 

• процедури за планиране на депата; 
• предприети технически мерки за 

спазване на изискванията за 
управление на водите и утечките; 

• общи или специфични изисквания 
относно управлението на 
местностите, водите и утечките и 
опазване на почвите и водите 
(Приложение 1 към Директивата), 
предвидени за депата за инертни 
материали;  

• информация за депа, за които 
горните изисквания са намалени. 
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1 2    3 4 5 6

ДИРЕКТИВА 91/692/ЕЕС, СТАНДАРТИЗИРАЩА И РАЦИОНАЛИЗИРАЩА ОТЧЕТИТЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И РЕШЕНИЯТА ПО ИЗПАЛНЕНИЕТО Й СЕ ОТНАСЯТ ДО СЛЕДНИТЕ ДИРЕКТИВИ 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Докладв
ане  

Директива на Съвета 96/82/EC 
относно контрола върху опасностите от 
големи аварии с опасни вещества 
(Севезо II) 
(Отменя Директива 82/501/EEC) 
 
с Решение на Съвета 99/314 относно 
въпросника във връзка с Директивата 
за контрол върху опасностите от крупни 
аварии с опасни вещества (Севезо II) 
 
Изисква Доклад до Комисията относно: 
• общ брой обекти “от високо ниво”; 
• информация относно внесените 

доклади за безопасност; 
• подробни данни относно плановете 

за аварийни ситуации; 
• подробни данни относно обекти или 

групи обекти, където  вероятността 
и възможните последствия от 
крупна авария могат да бъдат по-
високи поради местоположението и 
близостта на такива обекти

Проект на нов 
Закон за опазване 
на околната среда 
(предстои да бъде 
приет от НС – до 
края на юли 2002 
г.) 
 
До края на 2002 
година ще бъде 
приета Наредба 
за контрола върху 
опасностите от  
големи аварии с 
опасни вещества, 
която прилага 
изискването на 
Директивата. 
 
 

 
Промишлени 
оператори 
(предприяти
я) 
 
 
 
 
 
 
Местни 
власти 
 
 
 
 
РИОСВ 
 
 
 
 
 

Събиране на данни 
Операторът представя уведомление и 
молба за издаване на разрешение 
(включително карта, план за действие 
при аварийни ситуации и доклад за 
безопасността, оценка на риска) в 
общината.  Тя предава информацията 
на МОСВ, което се консултира със 
съответните агенции и издава 
разрешение или забрана.  
 
Местните планови органи се 
консултират с МОСВ при разработване 
на планове за земеползване около 
площадки, регистрирани по Севезо.  
 
Обектите ще бъдат инспектирани поне 
веднъж годишно от властите и ще се 
изпраща доклад до МОСВ в дигитален 
формат. 
 
Анализ и съпоставяне на данните 
Информация за предприятия, 
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близостта на такива обекти 
(ефектът на доминото); 

• брой обекти “от високо ниво”, взети 
предвид при разработването на 
политиките за планиране на 
земеползването; 

• мерките за безопасност на 
населението и на други държави – 
членки; 

• случаи, при които използването или 
въвеждането в експлоатация на 
обект, инсталация или складова 
мощност е било забранено;   

• подробни данни относно броя на 
инспектираните обекти “от високо 
ниво”. 

 

МОСВ  
 
 
 
 
 
 
МОСВ  
 
 
 
МОСВ  
 
 
 
 
 
 
Отговорност
та не е 
възложена 

кандидатстващи за разрешителни, 
притежаващи разрешителни и такива, 
на които е отказано разрешително, ще 
се поддържа в електронна база данни. 
Всички документи се регистрират и 
архивират. 
 
Документацията за консултациите с 
местните власти ще бъде регистрирана 
и архивирана. 
 
Докладване на национално равнище 
Информацията се съхранява в 
централизирана база данни и ще бъде 
създадена мета база данни за 
записване на друга информация в 
цифров вид и на хартиен носител за 
изготвяне на доклади. 
 
Докладване пред ЕК : Не е създадена 
система за докладване пред ЕК, но 
данните за удовлетворяване на 
изискванията на Директивата за 
докладване ще бъдат на разположение.
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Докладв
ане 

Директива на Европейския съвет 
84/360/EEC относно борбата срещу 
замърсяването на въздуха от 
промишлени обекти. (Ще бъде 
отменена единадесет години след 
влизане в сила на Директива на 
Съвета 96/61/ЕС относно ІРРС) 
 
 с Решение на Съвета 96/511/EC 
относно въпросниците по Директиви на 
Европейския съвет 80/779/EEC 
82/844/EEC, 84/360/EEC и 85/203/EEC 
 
Изисква Доклад до Комисията относно: 
• основните разпоредби на 

националното законодателство, 
приети в областта, която се урежда 
от Директивата; 

• категоризация на промишлените 
обекти, за които се изисква 
разрешителен режим, включително 
категориите, различни от 
посочените в Приложение I; 

• предприети действия, гарантиращи 
че към момента на даване на 
разрешение са взети предвид 
всички съответни мерки за 
предотвратяване замърсяването на 

   Директивата 
ще бъде 
отменена от 
Директива 
96/61/ЕС и 
Новият закон 
за опазване 
на околната 
среда ще 
въведе 
основните й 
изисквания. 
Директива 
96/61/ЕС, 
обаче, не 
влиза в 
обхвата 
Директивата 
за 
докладването 
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въздуха; 
• тълкуване на понятието 

“заинтересована общественост”; 
• процедури за осведомяване 

заинтересованата общественост;  
• мерки, предприети за определяне и 

мониторинг на емисиите. 
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