
Ред Сектор
Партниращи 
организации

Европейско 
законодателство Функции на администрацията 

Идентифи
циран 

проблем Начин на решаване на проблема Забележка 2003 2004 2005 2006 Общо

1 Министерство на околната среда и водите 
2
Централно управление Изготвяне на нормативен документ 

3

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Възлага изготвянето на Планове за действие за растителни и животински 
видове. Съгласува задания и проекти на Планове за действие. Внася 
плановете за разглеждане  в Националния съвет по биологично 
разнообразие. Планира средства за изготвяне и прилагане на 
Плановете.

1 Разработване на Наредба за редът и 
условията за разработване на Планове 
за действие на видове.

Средства за разработване
на Нередбата възложена
от МОСВ

10 0 0 0 10

4

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Определя “спасителните центрове” за конфискувани екземпляри и 
подпомага функционирането им.

1 Разработване на Правилник за
дейността на спасителните центрове.
Екип от Дирекция “НСЗП” и външни
специалисти – 2003 г.

Средства за разработване
на Правилника възложена
от МОСВ

10 0 0 0 10

5

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Проучва случаите и изготвя разрешителни за изключения: за защитени 
видове растения и животни по Приложение 3 от ЗБР; за видовете 
растения и животни /без рибите и ловните видови/ по Приложение 4 от 
ЗБР; Проучва случаите и съгласува разрешителни за изключения, които 
се издават от МЗГ и НУГ

1 Разработване на Наредба за редът и
условията за издаване на
разрешителни. 2002-2003 г.
Междуведомствена група /МОСВ, АРАК,
НУГ/.

0

6

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Проучва предложението и програмата за въвеждане в природата на 
неместни видове растения и животни и провежда процедури: възлага 
извършването на научна експертиза върху предложението и програмата; 
при положителна научна експертиза, внася предложението и програмата 
в Националния съвет по биологичното разнообразие; При положително 
решение на НСБР изготвя разрешително за въвеждане на вида /без 
дървесни, храстови и ловни видове/. Проучва искания за повторно 
въвеждане на местни видове и провежда процедури: за  съгласуване на 
искането със заинтересовани централни ведомства; за отчитане на 
мнението на обществеността по ред определен в Наредба. При 
положителни становища изготвя разрешително за повторно въвеждане 
на вида /без дървесни, храстови и ловни видове/.

1 Разработване на Наредба за редът и
условията за издаване на
разрешителни. 2002-2003 г.
Междуведомствена група /МОСВ, АРАК,
НУГ/.

0

7

Биоразнообразие Директива 1999/22/ЕС 
относно държането на диви 
животни в зоологически 
градини

Издава лицезии на зоологически градини, които отговарят изискванията 
на ЗБР и на Наредбата за минималните изисквания и условия, при които 
се отглеждане на диви животни в зоологическите градини /4 г. след 
обнародване на Наредбата/

1 Разработване на Наредбата за 
изискванията и условията за отглеждане 
на диви животни в зоологически градини.
Възлагане на външни експерти, 2003 г. 
Разработване на Наредба за редът и 
условията за издаване на лицензии на 
зоологически градини. Екип от Дирекция 
“НСЗП” - 2005 г.

 

Средства за разработване
на Нередбата възложена
от МОСВ

10 0 0 0 10

8

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Приема заявления за издаване на разрешително за пренасяне през 
границата на екземпляри от видове по чл.70 от ЗБР, като в зависимост от 
случая: изисква в 3-дневен срок становище от научния консултативен 
орган /БАН/, който се произнася в 15-дневен срок от получаване на 
искането и/или издава разрешително в 5- дневен срок; при необходимост 
изисква от научния консултативен орган и проверка на място;  отказва 
издаването на разрешително при определени в ЗБР /чл.79/ условия.

1 Изготвяне съвместно с БАН на списък на 
експертите на научния орган по
прилагане на Конвенцията CITES.

0



9

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Издава етикети за внасяне и изнасяне на екземпляри, които са 
хербарийни или музейни експонати, при условия и по ред, определени в 
Заповед на министъра на околната среда и водите. 

1 Изготвяне на Заповед за реда и условия 
за издаване на етикети. Екип от 
Дирекция “НСЗП” 2003 г.

0
10 Създаване на структурно звено 0

11

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Осигурява проучването, оценката и изготвяне на документации за 
обявяването и променянето на териториите-защитени зони по ЗБР

2 Създаване на отдел “Национална
екологична мрежа” в рамките на
Дирекцияя “НСЗП” – 2003 г. Численост 7
служители /5 налични и 2 нови/ с
функции по прилагане на ЗБР в частта
за: изграждане на НЕМ, вкл. мрежата от
ЗТ; изготвяне и прилагане на планове за
управление; методическо ръководство и
контрол по управление на ЗЗ и ЗТ;
докладване и др.

0

12

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Възлага изготвянето на Планове за действие за растителни и животински 
видове. Съгласува задания и проекти на Планове за действие. Внася 
плановете за разглеждане  в Националния съвет по биологично 
разнообразие. Планира средства за изготвяне и прилагане на 
Плановете.

2 Създаване на отдел “Опазване на 
биоразнообразието” в рамките на 
Дирекцияя “НСЗП” – 2003 г. Численост 7 
служители /5 налични и 2 нови/ с 
функции по прилагане на ЗБР в частта 
за: опазване и регулиране ползването на 
видове; изготвяне и прилагане на 
планове за управление на видове; 
разрешителни CITES; методическо 
ръководство и контрол по прилагане на 
ЗБР; докладване и др.

0
13 Назначаване на персонал 0

14

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Осигурява проучването, оценката и изготвяне на документации за 
обявяването и променянето на териториите-защитени зони по ЗБР

3 Назначаване на допълнителни кадри в
“НСЗП” – 2 служители през 2003 г.

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ

21 14 16 17 68

15
Брой на назначените 
служители по години 2 2

16

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Подготвя проект на списък на защитени зони и провежда процедури за 
внасянето му в МС за приемане. /Срок 4 год. от приемане на ЗБР/

3 Назначаване на 3 служители в Дирекция
“НСЗП” (2003)

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВдвама експерти е 
един назначен през 2005

32 21 24 26 102

17
Брой на назначените 
служители по години 3 3

18

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Изготвя задания и възлага изготвянето на Планове за управление на 
защитени зони, в които могат да участват защитени територии.

3 Назначаване на допълнителни кадри в
“НСЗП” – 1 служител през 2006 г.

0 0 0 11 11

19
Брой на назначените 
служители по години 1 1



20

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Разглежда и внася Плановете за управление на защитени зони, в които 
могат да участват защитени територии в МС за приемане или ги 
утвърждава.

3 Назначаване на допълнителни кадри в
“НСЗП” – 1 служител през 2006 г.

Ще се извършва от
назначеният служител
през 2006 г.

0

21

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; 

Контролира включването на мерки в развойните и отраслевите политики, 
планове и проекти.

3 Назначаване на допълнителни кадри в
“НСЗП” – 1 служител през 2006 г.

Ще се извършва от
назначеният служител
през 2006 г.

0

22

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Възлага изготвянето на Планове за действие за растителни и животински 
видове. Съгласува задания и проекти на Планове за действие. Внася 
плановете за разглеждане  в Националния съвет по биологично 
разнообразие. Планира средства за изготвяне и прилагане на 
Плановете.

3 Назначаване на допълнителни кадри в
“НСЗП” – 1 служител през 2003 г.

11 7 8 9 34

23
Брой на назначените 
служители по години 1 1

24

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Подготвя заповеди на министъра за обявяване на промени на
защитените зони от списъка на защитените зони: за защитените зони по
79/409/ЕС след 2006 г.; за защитените зони по 92/43/ЕЕС след
одобрението на ЕК.

3 Назначаване на един служител през
2006 г.

0 0 0 11 11

25
Брой на назначените 
служители по години 1 1

26

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Подготвя заповеди на министъра на околната среда и водите, с които се 
определят мерките за регулирано ползване на дивите растителни и 
животински видове,вкл. и видовете птици,  посочени в приложение 4 към 
ЗБР. Провежда съгласувателни процедури преди подписване на 
заповедите.

3 Назначаване на допълнителни кадри -1
служител в Дирекцияя “НСЗП” – 2003 г. 

Функциите ще се
изпълняват от назначен
служител през 2003 г. 

0
27 Обучение на служители 0

28

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организират отраслови системи за мониторинг на състоянието на 
биологичното разнообразие и защитените зони, бази данни и ГИС. 

4 Обучение за осъществяване на
постоянен мониторинг на състоянието
на биологичното разнообразие и
защитените зони и поддоржане на ГИС

В рамките на предлаган
twinning проект за ФАР
2003 год. под общата
координация на МОСВ.
Проекта е на обща
стойност ......

0

29

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Осигурява проучването, оценката и изготвяне на документации за 
обявяването и променянето на териториите-защитени зони по ЗБР

4 Обучение на външните експерти и 3
служители от Дирекция “НСЗП” по
методологията и изготвянето на
стандартизирана документация. /2002
–2003 г./. Общо 15-20 души.

5 5 0 0 10

30

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; 

Изготвя Национална стратегия и Национален план за действие за 
опазване на биологичното разнообразие

4 Обучение по стратегическо планиране
на 4 служители от Дирекция “НСЗП” -
2004 г.

0 4 0 0 4

31

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; 

Провежда процедури по екологични оценки на планове и програми и 
процедури по ОВОС за инвестиционни предложения, които могат да 
окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

4 Обучение на служители от Отдел “ОВОС
и КР” по прилагане на нормативната
база – ЗООС, 2003 г. Общо 10 души.

10 0 0 0 10

32

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; 

Изготвя становища по екологични оценки на планове и програми и по 
ОВОС за инвестиционни предложения, които могат да окажат значително 
отрицателно въздействие върху защитените зони.

4 Обучение на 4 служители от Дирекция
НСЗП по прилагане на нормативната
база – ЗООС. 

В рамките на обучението
по ЕО на планове и
програми

0



33

Биоразнообразие Директива 1999/22/ЕС 
относно държането на диви 
животни в зоологически 
градини

Издава лицезии на зоологически градини, които отговарят изискванията 
на ЗБР и на Наредбата за минималните изисквания и условия, при които 
се отглеждане на диви животни в зоологическите градини /4 г. след 
обнародване на Наредбата/

4 Обмяна на опит по прилагане на
Директивата със страни от ЕС и
събиране на информация, 2003 г.,
Трима души от Дирекция “НСЗП”

10 10 0 0 20

34

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Приема заявления за издаване на разрешително за пренасяне през 
границата на екземпляри от видове по чл.70 от ЗБР, като в зависимост от 
случая: изисква в 3-дневен срок становище от научния консултативен 
орган /БАН/, който се произнася в 15-дневен срок от получаване на 
искането и/или издава разрешително в 5- дневен срок; при необходимост 
изисква от научния консултативен орган и проверка на място;  отказва 
издаването на разрешително при определени в ЗБР /чл.79/ условия.

4 Обучение на експерти от списъка и 3
експерти от Д-я “НСЗП” по прилагане на
ЗБР – 2003 г. Общо 20 души.

20 0 0 0 20

35

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Издава етикети за внасяне и изнасяне на екземпляри, които са 
хербарийни или музейни експонати, при условия и по ред, определени в 
Заповед на министъра на околната среда и водите. 

4 Проучване на опита на страна от ЕС 
въвела издаването на етикети - 2003 г. 
Двама служители от Дирекция “НСЗП”

5 0 0 0 5

36

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
(CITES)

В зависимост от конкретния случай, предлага на министъра на околната 
среда и водите начина на третиране на екземплярите отнети в полза на 
държавата, в рамките на предвидените в ЗБР възможности. 

4 Изготвяне на указания за действията на 
“НСЗП”, РИОСВ и спасителните 
центрове  – 2003 г. Екип от Дирекция 
НСЗП.

В рамките на бюджета на
МОСВ

0

37

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Води регистър на организациите и лицата, притежаващи колекции от 
диви видове от местната или чуждата флора и фауна.

4 Изготвяне на модел за регистър-2003 г.
Екип от Дирекция “НСЗП” и ИАОС.

В рамките на бюджета на
МОСВ

0

38
Закупуване на оборудване и
екипировка и екипировка 0

39

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Определя “спасителните центрове” за конфискувани екземпляри и 
подпомага функционирането им.

5 Оборудване и поддръжка за
спасителните центрове. По туининг
проект е предвидено определяне на 3
пункта и оборудване.

0

40
Развитие на информационна система 

0

41

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Осигурява проучването, оценката и изготвяне на документации за 
обявяването и променянето на териториите-защитени зони по ЗБР

7 Възлагане на проучванията и оценките
на външни експерти за срок до 2005 г.
Очаква се стартиране на датски
донорски проект.

200 200 0 0 400
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Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Изпраща в РИОСВ, документация за служебна регистрация на 
екзепляри, за които е издадено разрешително за внос след влизане в 
сила на закона

7 Изготвяне на образци на “документ за 
регистрация” и на “регистър” за 
използването им в РИОСВ – 2003 г. Екип 
от Дирекция “НСЗП”.

В рамките на бюджета на
МОСВ

0

43

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Води регистър на защитените зони /след 2006 г./. 7 Изготвяне на модел за регистър-2005 г.
Екип от Дирекция “НСЗП” и ИАОС.

В рамките на бюджета на
МОСВ

0

44
Подобряване на координацията между
институциите 0

45

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Подготвят съвместни заповеди на министрите на околната среда и 
водите и на земеделието и горите, с които се определят мерките за 
ползване на видовете риби и ловни видове, посочени в приложение 4 
към ЗБР. Провеждат съгласувателни процедури преди подписване на 
заповедите.

8 Сформиране на междуведомствена
работна група – МОСВ – Дирекция
НСЗП, МЗГ, АРАК и НУГ.

Не са необходими
средства извън годишните
бюджети на ведимствата.

0
46 Назначаване на персонал 0

47

ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/676/ЕЕС за 
нитратите, Директива 
91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Директива 
76/160/ЕЕС за водите за 
къпане и Рамковата 
Директива 2000/60/ЕС 

МОСВ изготвя програмите от дейности, като ги съгласува със 
съответните ведомства /МИ, МЗГ, МРРБ/ Разработва политиката на 
държавата в областта на ползването и опазването на водите и защитата 
от вредното им въздействие, разработва Националния водностопански 
план, който се приема в последствие от МС, утвърждава плановете за 
управление на речните басейни. МОСВ разработва Националните 
програми в областта на опазването и устойчивото използване на водите, 
съставя водните и водностопански баланси на страната, разработва 
политиката на държавата за двустранно и многостранно сътрудничество 
в областта на опазването и ползването на водите, одобрява проектните 
параметри и схеми на водностопанските системи и съоръжения, 
утвърждава експлоатационните ресурси и проектния добив на 
подземните води, в т.ч. минералните.

3 Назначаване на 3 нови служители ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за приеманане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

32 21 24 26 102

48
Брой на назначените 
служители по години 3 3

49

ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Рамкова 
Директива 2000/60/ЕС

Издаване на разрешителни 3 Назначаване на 3 души към Дирекция 
“Води” 

32 21 24 26 102

50
Брой на назначените 
служители по години 3 3



51

Води Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Организира разработването и координира прилагането на национални 
мерки в областта на законодателството по водите.

3 От 2003г. – назначаване допълнително 
на: 6 експерти  в МОСВ

63 43 47 52 205

52
Брой на назначените 
служители по години 6 6

53

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС

Участва в разработването на национална политика и мерки в областа на 
водите. Координира разработването на националните програми в 
областта на водите с другите национални програми в областта на 
околната среда. Разработва такси и други икономически регулатори.

3 Назначаване на 1 служител.

11 7 8 9 34

54
Брой на назначените 
служители по години 1 1

55 Обучение на служители 0

56

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
80/68/ЕЕС за подземните 
води, Директива 91/271 за 
пречиствателните станции 
за отпадни води

Издаване на разрешителни 4 Обучение на персонала в изискванията на 
новото законодателство – новопостъпилите 
следва да бъдат запознати с новите 
нормативни актове и правомощията на 
компетентните органи в сектора, пред вид 
скорошното въвеждане на разрешителния 
режим и интегрираното управление на водите 
има необходимост от сравнителни семинари 
за съответните системи в страните-членки на 
ЕС, необходимо е обучение и в съвместяване 
на разрешителни режими, както и в нови 
методи за определяне на емисионни 
ограничения.

3 3 3 3 12

57

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Дирекитва 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация,  
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води 

Контролира спазването на изискванията на разрешителното за 
водоползване, когато е издадено от министъра на околната среда и 
водите; спазването на условията по концесионните договори за води - 
изключителна държавна собственост; проектните параметри на 
водностопанските съоръжения и системи, елементи от които са 
комплексните и значими язовири, състоянието на контролно-
измервателните им устройства.

4 периодично обучение на персонала в
новите изисквания на законодателството
и актуализиране на знанията –
необходими са знания по европейските
системи на инспектиране, добро
познаване на правомощията на
компетентните органи, т.е. адекватното
налагане на законодателството. 

 
В рамките на бюджета на 
одобрен twinning проект 
BG2000EN01A – 
Институционално 
укрепване на национално 
и регионално ниво за 
прилагане на Директивите 
за питейните води, за 
води, предназначени за 
риби и черупкови, за 
водите за къпане и за 
заустванията на опасни 
вещества във водите" - 
2003 г. (в проекта са 
предвидени много други 
дейности извън 
конкретното обучение)

0

58
Подобряване на координацията между
звената 0
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

МОСВ изготвя програмите от дейности, като ги съгласува със 
съответните ведомства /МИ, МЗГ, МРРБ/ Разработва политиката на 
държавата в областта на ползването и опазването на водите и защитата 
от вредното им въздействие, разработва Националния водностопански 
план, който се приема в последствие от МС, утвърждава плановете за 
управление на речните басейни. МОСВ разработва Националните 
програми в областта на опазването и устойчивото използване на водите, 
съставя водните и водностопански баланси на страната, разработва 
политиката на държавата за двустранно и многостранно сътрудничество 
в областта на опазването и ползването на водите, одобрява проектните 
параметри и схеми на водностопанските системи и съоръжения, 
утвърждава експлоатационните ресурси и проектния добив на 
подземните води, в т.ч. минералните.

8 Установяване на конкретни процедури и 
споразумения между звената и 
ведомствата относно обмена на данни и 
информация и съгласувателните 
процедури – добри резултати се 
постигат обикновено с Меморандуми за 
разбирателство между различните 
ведомства, както и между български и 
Европейски администрации.

0
60 Назначаване на персонал 0

61

Въздух Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Координира разработването и реализацията на Националната програма 
за емисиите от ГГИ.

3 От 2003г. – назначаване допълнително 
на: 1 експерт 

11 7 8 9 34

62
Брой на назначените 
служители по години 1 1

63

Въздух Директиви 98/70 и 99/32 Координира разработването и реализацията на националните мерки 
свързани с прилагане на законодателството за качество на моторните 
горива и за съдържанието на сяра в котелните горива.

3 От 2003г. – назначаване допълнително 
на: 1 експерт 

11 7 8 9 34

64
Брой на назначените 
служители по години 1 1

65

Въздух Директива 94/63 Организира разработването и координира прилагането на национални 
мерки във връзка с прилагане на законодателството в областта на 
емисиите на ЛОС при дистрибуция на бензини.

3 От 2003г. – назначаване допълнително 
на: 1 експерт 

11 7 8 9 34

66
Брой на назначените 
служители по години 1 1

67

Въздух Директива 99/13 Организира разработването и координира прилагането на национални 
мерки в областта на законодателството за ограничаване употребата на 
разтворители.

3 От 2003г. – назначаване допълнително 
на: 1 експерт 

11 7 8 9 34

68
Брой на назначените 
служители по години 1 1

69 Обучение на служители 0

70

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Разработване на норми за КАВ, оценъчни и алармени прагове
Разработване на програми за оценка нивата на замърсителите - бензен, 
тежки метали, ПАВ, арсен, ФПЧ10 и др. (в сила от 01.01.2003)
Планиране и контрол на дейностите по методическото осигуряване на 
програмите за оценка и управление (в сила от 01.01.2000)
Установяване на процедура за ежегодна инвентаризация на емисиите и 
моделиране нивата на съответните замърсители (01.01.2000)
Установяване на процедури за действие при  превишаване на 
установените алармени прагове (в сила от 01.01.2005)
Осигуряване качеството на измерванията (в сила от 01.01.2000)

4 Новият Устройствен правилник (УП) на 
МОСВ предвижда назначаването на 
един експерт, който да отговаря за 
програмите за оценка, планирането и 
контрола на методическото им 
осигуряване, и установяването на 
необходимите процедури във връзка с 
дъщерните директиви за качество на 
атмосферния въздух (КАВ); остава 
проблемът с обучението на този експерт 
(предвид липсата на опит по 
прилагането на подобен род изисквания 
в страната); последното може да се 
извърши в рамките на подходящ twinning 
проект за периода 2003-2004 год. 
(съвместно с обучението на експертите 
от отдел МВ на ИАОС във връзка с 
аналогичните функции по т.3 
мониторинг); приблизителната стойност 
на подобен проект е 700 000 ЕВРО, от 
които 10% съфинансиране от МОСВ

За други проучвания в 
периода до края на 2006г. 
следва да бъде 
предвидена аналогична 
сума

0 0
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Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Разработване и контрол върху изпълнението на програми за 
реконструкция и модернизация на произв. мощности в рафинериите (в 
сила от 01.09.2000)
Разработване и контрол върху изпълнението на програми за 
реконструкция и модернизация на действащите терминали и складови 
бази за съхранение на бензини (в сила от 24.05.2000)
Разработване и контрол върху изпълнението на секторни програми за 
предотвратяване и/или 
ограничаване употребата на разтворители (влиза в сила на 01.01.2003)
Разработване на необходимите нормативни документи, програми и/или 
планове във връзка с изпълнение задълженията на страната, в рамките 
на Втори протокол за сярата, Протокол за ЛОС, Протоколите за тежките 
метали и устойчивите органични замърсители, Гьотеборгския протокол и 
т.нар. Протокол EMEP към КТЗВДР (задачите са текущи)
Разработване на национална и областни (по “квадранти” на CORINAIR) 
програми за достигане и поддържане на праговете за годишните 
национални емисии (влиза в сила от 01.01.2004)

4 Необходимост от обучение, в рамките на 
проекти за twinning или съвместно 
сътрудничество (за разработване на 
някои от програмите); обучението 
следва да се извърши в периода 2003-
2005г.; приблизителна стойност на 
twinning проект отново е 700 000 ЕВРО 
(при 10% участие на МОСВ); отделно за 
разработването на програмите ще е 
необходима външна консултантска 
помощ в размер над 1 000 000 ЕВРО

0

72
Развитие на информационна система 

0

73

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Разработване на норми за КАВ, оценъчни и алармени прагове
Разработване на програми за оценка нивата на замърсителите - бензен, 
тежки метали, ПАВ, арсен, ФПЧ10 и др. (в сила от 01.01.2003)
Планиране и контрол на дейностите по методическото осигуряване на 
програмите за оценка и управление (в сила от 01.01.2000)
Установяване на процедура за ежегодна инвентаризация на емисиите и 
моделиране нивата на съответните замърсители (01.01.2000)
Установяване на процедури за действие при  превишаване на 
установените алармени прагове (в сила от 01.01.2005)
Осигуряване качеството на измерванията (в сила от 01.01.2000)

7 за редица от специфичните дейности са 
необходими специални проучвания; 
например, за установяването на система 
за осигуряване качеството на 
измерванията предстои проучване по 
НФООС (на стойност около 55 000 лв.)

55 0 0 0 55

74

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Разработване и контрол върху изпълнението на програми за 
реконструкция и модернизация на произв. мощности в рафинериите (в 
сила от 01.09.2000)
Разработване и контрол върху изпълнението на програми за 
реконструкция и модернизация на действащите терминали и складови 
бази за съхранение на бензини (в сила от 24.05.2000)
Разработване и контрол върху изпълнението на секторни програми за 
предотвратяване и/или 
ограничаване употребата на разтворители (влиза в сила на 01.01.2003)
Разработване на необходимите нормативни документи, програми и/или 
планове във връзка с изпълнение задълженията на страната, в рамките 
на Втори протокол за сярата, Протокол за ЛОС, Протоколите за тежките 
метали и устойчивите органични замърсители, Гьотеборгския протокол и 
т.нар. Протокол EMEP към КТЗВДР (задачите са текущи)
Разработване на национална и областни (по “квадранти” на CORINAIR) 
програми за достигане и поддържане на праговете за годишните 
национални емисии (влиза в сила от 01.01.2004)

7 разработването на посочените програми 
е невъзможно без предварителни 
проучвания на възможностите за 
ограничаване на емисиите и свързаните 
с това разходите; за 2002 г. по НФООС 
са предвидени 30 000 за такова 
проучване, а за периода до 2006г. 
следва да бъдат предвидени поне 90 
000 (предвид предстоящата ревизия на 
посочените документи, и свързаното с 
това преразглеждане на задълженията 
на страната ни по тях)

30 30 30 30 120

75

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0
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Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Разработване и контрол върху изпълнението на програми за 
реконструкция и модернизация на произв. мощности в рафинериите (в 
сила от 01.09.2000)
Разработване и контрол върху изпълнението на програми за 
реконструкция и модернизация на действащите терминали и складови 
бази за съхранение на бензини (в сила от 24.05.2000)
Разработване и контрол върху изпълнението на секторни програми за 
предотвратяване и/или 
ограничаване употребата на разтворители (влиза в сила на 01.01.2003)
Разработване на необходимите нормативни документи, програми и/или 
планове във връзка с изпълнение задълженията на страната, в рамките 
на Втори протокол за сярата, Протокол за ЛОС, Протоколите за тежките 
метали и устойчивите органични замърсители, Гьотеборгския протокол и 
т.нар. Протокол EMEP към КТЗВДР (задачите са текущи)
Разработване на национална и областни (по “квадранти” на CORINAIR) 
програми за достигане и поддържане на праговете за годишните 
национални емисии (влиза в сила от 01.01.2004)

9 Реализация на специална 
информационна кампания сред 
операторите за новите технически 
изисквания (в частност, на тези за 
ограничаване на емисиите от ЛОС); 
включваща издаването на подходящи 
указания 

Подходящо е кампанията 
да бъде осъществена в 
рамките на twinning light 
проект  по Програма ФАР 
за 2004 год.

0
77 Назначаване на персонал 0

78

Информация Директива 90/313 за 
свобода на достъпа до 
информация по околната 
среда

Предоставят наличната информация за околната среда по молба на 
физически и юридически лица без последните да доказват интерес. В 
определени случаи могат да откажат информация, но мотивирано. 
Спазват определените ред , процедури и срокове за предоставяне на 
информация или за отказ за предоставяне на информация, детайлно 
описани в ЗДОИ. Ежегодно публикуват данни за информационните 
масиви и ресурси с информация за околната среда , с която разполагат. 
МОСВ издава заповед за формата на тези данни и ги публикува в 
интернет страницата на МОСВ. Без да е записано изрично в 
нормативните актове, практическото прилагане на това изискване на 
директивата предполага основните институции, които разполагат с 
информация за околната среда /МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Дирекции на НП/ 
да разполагат с информационни центрове чрез които да 
разпространяват по подходящ начин информация за околната среда на 
граждани, ученици, студенти и т.н

3 Назначаване на 4 експерти ( 3 през  
2003 г. и 1 през 2005 г.) в ЦУ на МОСВ; 
наличните и новите експерти ще 
изпълняват функции по информиране на 
населението. Те ще имат отговорноста 
да изградят общонационална система за 
предоставяне на информация, 
включително и такана, която се 
произвежда и в други институции и се 
предоставя на МОСВ за централизирано 
оповестяване.

32 21 34 35 122

79
Брой на назначените 
служители по години 3 1 4

80 Закупуване на консумативи 0
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Информация Директива 90/313 за 
свобода на достъпа до 
информация по околната 
среда

Предоставят наличната информация за околната среда по молба на 
физически и юридически лица без последните да доказват интерес. В 
определени случаи могат да откажат информация, но мотивирано. 
Спазват определените ред , процедури и срокове за предоставяне на 
информация или за отказ за предоставяне на информация, детайлно 
описани в ЗДОИ. Ежегодно публикуват данни за информационните 
масиви и ресурси с информация за околната среда , с която разполагат. 
МОСВ издава заповед за формата на тези данни и ги публикува в 
интернет страницата на МОСВ. Без да е записано изрично в 
нормативните актове, практическото прилагане на това изискване на 
директивата предполага основните институции, които разполагат с 
информация за околната среда /МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Дирекции на НП/ 
да разполагат с информационни центрове чрез които да 
разпространяват по подходящ начин информация за околната среда на 
граждани, ученици, студенти и т.н

6 Разширяване дейността на всички 
институции, основно МОСВ  по 
регулярно издаване на информационни 
материали / брошури, диплянки, 
видеоматериали и др./ и провеждане на 
национални и местни информационни 
кампании 

Институциите провеждат 
такива кампании и издават 
материали, но обичайно в 
рамките на проекти с 
външно финансиране

200 200 200 200 800
82 Създаване на структурно звено 0
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Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците.

МОСВ с участието на други заинтересовани ведомства изготвя:
*Национална програма за управление на дейностите по отпадъците;
*осъществява мониторинг за изпълнение на програмата;*подготвя
ежегоден отчет до МС за изпълнение на програмата; *допълва и
актуализира програмата. Съгласно проекта на ЗУО Националната
програма включва и мерки за създаването на мрежа от съоръжения и
инсталации, която осигурява обезвреждането на отпадъците чрез най -
добрите налични техники и в едно от най-близките съоръжения
/инсталации, намиращи се до източника на образуването им, като се
използват най-подходящи методи и технологии, осигуряващи висока
степен на защита на човешкото здраве и околната среда.

2 За по-ефективно изпълнение на 
функциите по отношение на 
националната политика за управление 
на отпадъците създаване на 
самостоятелна дирекция "УО" с два 
отдела към нея.- 2003 г.

0
84 Назначаване на персонал 0
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Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

В проекта за Наредбата за ограничаване на отпадъците от опаковки в
отпадъчния поток се предвижда включването на специална глава в
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците
относно мерките за достигане на целите, заложени в наредбата.

3 Назначаване на лица отговорни за 
оценка и контрол на плановете на 
производителите и вносителите за 
събиране и преработване на отпадъци 
от опаковки - 2 човека 21 14 16 17 68

86
Брой на назначените 
служители по години 2 2

87

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците.

Издава разрешения за извършване на дейности, включващи събиране, 
транспортиране, съхранение или обезвреждане на производствени и 
опасни отпадъци и за дейностите оползотворяване и обезвреждане на 
битови и строителни отпадъци когато дейността се упражнява на 
територията на повече от една РИОСВ. Изменя, допълва или отменя 
издаденото разрешение в случаите, описани в закона

3 Назначаване на 1 допълнителен 
служител в Дирекция "УО"  

11 7 8 9 34

88
Брой на назначените 
служители по години 1 1

89

Отпадъци Регламент (ЕЕС) 259/93  за 
надзора и контрола на 
превоза на отпадъци в 
рамките на, до и от 
Европейската общност

Издава разрешения при внос, износ и транзитен превоз на отпадъци. 3 Повишаване на числеността на РИОСВ 
с оглед упражняване на ефективен 
контрол по изпълнението на условията в 
разрешението и при необходимост да 
съставя констативен протокол за 
отнемането им както и за извършване на 
проверки на предприятията приели за 
оползотворяване внесени в страната 
отпадъци.

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0

90

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците и Директива 
91/689/ЕЕС за опасните 
отпадъци

Отчетът се прави всяка година пред МС, за всички дейности и видове 
отпадъци, а не по отделни директиви.

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
ИАОС за въвеждане на данни и 
първична обработка и в РИОСВ за 
контрол и набиране на информацията

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0

91

Отпадъци Директива 1999/31/ЕС за 
депониране на отпадъци

Отчетът съдържа:   Въвеждане в националното законодателство на 
разпоредби от директивата; Предприети мерки за ограничаване на 
вредното въздействие на депонирането; Критерии за допускане или 
недопускане на отпадъци в отделните класове депа; Системи за 
мониторинг на инфилтрата, повърхностните води и газовите емисии; 
Оползотворяване на емитираните газове; Изключения от изискванията за 
управление на инфилтрата и повърхностните води; Данни за депониране 
в изоставени рудници; Мерки за третиране на биоразградимите 
отпадъци, с цел поетапно намаляване на количествата им и недопускане 
на тяхното депониране; Брой и клас на съществуващите депа; 
Предприети мерки за покриване на разходите за експлоатация и 
закриване на депата; Процедури за планиране на депата; Информация 
за депа, за които горните изисквания са намалени

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
МОСВ (по двама експерти) за 
обработване на информацията, в ИАОС 
(по двама експерти) за въвеждане на 
данни; назначаване на кадри в 
общините с цел събиране и поддържане 
на база данни за състоянието на 
нерегламентираните сметища и 
поддържането на депата в експлоатация

Назначаване на двама 
служители в МОСВ

21 14 16 17 68

92
Брой на назначените 
служители по години 2 2

93

Отпадъци Директива 86/278/ЕС за 
опазване на околната среда 
и в частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието

Отчетът се прави пред МС, от МЗГ съгласувано с МОСВ и МЗ. Въз 
основа на информацията от производителите и потребителите на утайки 
МЗГ съгласувано с МОСВ изготвят и внасят в МС обобщен доклад за 
употребата на утайки в селското стопанство

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
МОСВ

Един експерт в отдел 
управление на отпадъците 
в МОСВ

11 7 8 9 34

94
Брой на назначените 
служители по години 1 1

95

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки

Проектът на Наредбата съдържа изисквания за изготвянето на отчета, 
съдържащ: Въведени са разпоредби в националното законодателство и 
мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки; 
Създадени системи за повторно използване, събиране, връщане и 
оползотворяване; Информационни кампании; Мерки за насърчаване на 
използването на материали получени от рециклирането на опаковки; 
Икономически инструменти

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
МОСВ за подготовка на докладите за ЕС

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0



96

Отпадъци Директива 75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла 

Отчетът се прави всяка година пред МС, за всички дейности и видове
отпадъци, а не по отделни директиви. Съдържа: Въведени разпоредби в
националното законодателство; Предприети мерки за осигуряване на
събирането и обезвреждането на отработени масла; Данни за събраните
отработени масла; Система за разрешаване; Мониторинг; Информация
относно изгарянето и регенерирането; Информационни кампании; Отчет
на Националната програма се извършва всяка година пред Министерски
съвет

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
МОСВ и ИАОС за подготовка на 
докладите за ЕС

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0
97 Обучение на служители 0

98

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците.

Издава разрешения за извършване на дейности, включващи събиране, 
транспортиране, съхранение или обезвреждане на производствени и 
опасни отпадъци и за дейностите оползотворяване и обезвреждане на 
битови и строителни отпадъци когато дейността се упражнява на 
територията на повече от една РИОСВ. Изменя, допълва или отменя 
издаденото разрешение в случаите, описани в закона

4 Осигуряване на обучението на лицата 
издаващи разрешенията за 
екологосъобразността на методите за 
третиране на отделните видове 
отпадъци

3 3 3 3 12

99

Отпадъци Регламент (ЕЕС) 259/93 за 
надзора и контрола на 
превоза на отпадъци в 
рамките на, до и от 
Европейската общност

Издава разрешения при внос, износ и транзитен превоз на отпадъци. 4 Обучение на кадрите по т.2 по прилагане 
на Регламент (ЕЕС) 259/93. Планиране 
– 2003; Обучение на 16 инспектора

16 0 0 0 16

100
Развитие на информационна система 

0

101

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците.

МОСВ с участието на други заинтересовани ведомства изготвя:
*Национална програма за управление на дейностите по отпадъците;
*осъществява мониторинг за изпълнение на програмата;*подготвя
ежегоден отчет до МС за изпълнение на програмата; *допълва и
актуализира програмата. Съгласно проекта на ЗУО Националната
програма включва и мерки за създаването на мрежа от съоръжения и
инсталации, която осигурява обезвреждането на отпадъците чрез най -
добрите налични техники и в едно от най-близките съоръжения
/инсталации, намиращи се до източника на образуването им, като се
използват най-подходящи методи и технологии, осигуряващи висока
степен на защита на човешкото здраве и околната среда.

7 Създаване на информационна система 
за количествата по видове, източници и 
териториално разположение на 
отпадъци от опаковки, биоразградимите 
отпадъци, отпадъци от производствени 
процеси с титан, отпадъци от ПХБ и 
ПХТ, отпадъци – батерии и акумулатори.

30 0 0 0 30

102

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците и Директива 
91/689/ЕЕС за опасните 
отпадъци

Отчетът се прави всяка година пред МС, за всички дейности и видове 
отпадъци, а не по отделни директиви.

7 Разработване на бази данни за 
отделните видове отпадъци и подаване 
по електронен път на информацията 
съдържаща се в отчетните карти и 
годишните отчети. Въвеждане на 
формат на докладите и отчетите, които 
лицата изготвят в съответствие с 
изискванията на подзаконовите актове с 
цел конкретизиране на информацията и 
улесняване на обработката и чрез 
електронно-изчислителна техника. 

300 0 0 0 300

103

Отпадъци Регламент 259/93/ЕС  за 
надзора и контрола на 
превоза на отпадъци в 
рамките на, до и от 
Европейската общност

България е страна по Базелската конвенция и МОСВ изготвя годишен 
доклад до Секретариата на конвенцията, съдържащ: направени 
възражения срещу трансграничния пренос на отпадъци; системи за 
контрол и наблюдение над транспортирането на отпадъци; нелегален 
трафик

7 Разработване на бази данни за 
отделните дейности по управление на 
отпадъци и подаване по електронен път 
на информацията за отчета по 
Базелската конвенция и съгласно 
позицията на Р България по преговорите 
с ЕС. 

50 0 0 0 50
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Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки

Проектът на Наредбата съдържа изисквания за изготвянето на отчета, 
съдържащ: Въведени са разпоредби в националното законодателство и 
мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки; 
Създадени системи за повторно използване, събиране, връщане и 
оползотворяване; Информационни кампании; Мерки за насърчаване на 
използването на материали получени от рециклирането на опаковки; 
Икономически инструменти

7 Поддържане на бази данни за отпадъци 
от опаковки и подаване по електронен 
път на информацията съдържаща се в 
отчетните карти и годишните отчети. 

50 50 50 50 200
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Отпадъци Директива 75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла 

Отчетът се прави всяка година пред МС, за всички дейности и видове
отпадъци, а не по отделни директиви. Съдържа: Въведени разпоредби в
националното законодателство; Предприети мерки за осигуряване на
събирането и обезвреждането на отработени масла; Данни за събраните
отработени масла; Система за разрешаване; Мониторинг; Информация
относно изгарянето и регенерирането; Информационни кампании; Отчет
на Националната програма се извършва всяка година пред Министерски
съвет

7 Разработване на бази данни за 
отработени масла и подаване по 
електронен път на информацията 
съдържаща се в отчетните карти и 
годишните отчети. 

Подходящо е проучването 
да бъде дейност в рамките 
на предлагания за 2003 
год. проект за техническа 
помощ по Програма ФАР. 
Вж К/267.

0
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Подобряване на координацията между
звената и институциите 0

107

Отпадъци РРегламент (ЕЕС) 259/93 за 
надзора и контрола на 
превоза на отпадъци в 
рамките на, до и от 
Европейската общност

 Издава разрешения при внос, износ и транзитен превоз на отпадъци. 8 Подобряване на координацията с 
Агенция “Митници” и обмяна на 
информация

0

108

Отпадъци Директива 86/278/ЕЕС за 
опазване на околната среда 
и в частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието.

Производителите и потребителите на утайки водят отчетни книги и 
изготвят и представят на РИОСВ годишни отчети съгласно изискванията 
на Наредба №10. Информацията за количеството на образуваните 
утайки и количеството предадени утайки за ползване в земеделието; 
състава и свойствата на тези утайки; вида на третирането; имената и 
адресите на лицата получаващи утайките се предоставя в МОСВ заедно 
с годишните отчети.

8 Създаване на процедура за обмяна на 
информация между МЗГ и МОСВ по 
прилагане на Наредбата

0

109

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0

110

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците.

МОСВ с участието на други заинтересовани ведомства изготвя:
*Национална програма за управление на дейностите по отпадъците;
*осъществява мониторинг за изпълнение на програмата;*подготвя
ежегоден отчет до МС за изпълнение на програмата; *допълва и
актуализира програмата. Съгласно проекта на ЗУО Националната
програма включва и мерки за създаването на мрежа от съоръжения и
инсталации, която осигурява обезвреждането на отпадъците чрез най -
добрите налични техники и в едно от най-близките съоръжения
/инсталации, намиращи се до източника на образуването им, като се
използват най-подходящи методи и технологии, осигуряващи висока
степен на защита на човешкото здраве и околната среда.

9 Друга дейност, която следва да бъде 
извършена е свързана с обучение по 
националната програма за управление 
на дейностите по отпадъците, която 
предстои да бъде приета от МС в края 
на 2002г. Обучението следва да обхване 
общините и фирмите. 

200 0 0 0 200
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Отпадъци Директива 1999/31/ЕС за 
депата за отпадъци. 

Съгласно проекта за ЗУО програмите (националната, общинските и 
фирмените) включват мерки за третиране на биоразградимите отпадъци, 
с цел поетапно намаляване на количествата им и недопускане на 
тяхното депониране

9 Провеждане на разяснителни кампании 
сред обществеността за ползата от 
компостирането и възможностите за 
въвеждането му.

100 100 0 0 200
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Отпадъци Директива 1999/31/ЕС за 
депониране на отпадъци

Отчетът съдържа:   Въвеждане в националното законодателство на 
разпоредби от директивата; Предприети мерки за ограничаване на 
вредното въздействие на депонирането; Критерии за допускане или 
недопускане на отпадъци в отделните класове депа; Системи за 
мониторинг на инфилтрата, повърхностните води и газовите емисии; 
Оползотворяване на емитираните газове; Изключения от изискванията за 
управление на инфилтрата и повърхностните води; Данни за депониране 
в изоставени рудници; Мерки за третиране на биоразградимите 
отпадъци, с цел поетапно намаляване на количествата им и недопускане 
на тяхното депониране; Брой и клас на съществуващите депа; 
Предприети мерки за покриване на разходите за експлоатация и 
закриване на депата; Процедури за планиране на депата; Информация 
за депа, за които горните изисквания са намалени

9 Информационни кампании на 
национално и местно ниво за 
подобряване на чистотата на 
населените места и елиминиране на 
незаконните сметища.

250 250 0 0 500
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Разработване на ефективни 
наказателни мерки за налагане на 
законодателството 0
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Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците.

МОСВ с участието на други заинтересовани ведомства изготвя:
*Национална програма за управление на дейностите по отпадъците;
*осъществява мониторинг за изпълнение на програмата;*подготвя
ежегоден отчет до МС за изпълнение на програмата; *допълва и
актуализира програмата. Съгласно проекта на ЗУО Националната
програма включва и мерки за създаването на мрежа от съоръжения и
инсталации, която осигурява обезвреждането на отпадъците чрез най -
добрите налични техники и в едно от най-близките съоръжения
/инсталации, намиращи се до източника на образуването им, като се
използват най-подходящи методи и технологии, осигуряващи висока
степен на защита на човешкото здраве и околната среда.

10 В проекта на Закон за управление на 
отпадъците съставът на 
административно наказателните 
разпоредби да бъде  разширен 
значително.

0
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Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците и Директива 
91/689/ЕЕС за опасните 
отпадъци

Отчетът се прави всяка година пред МС, за всички дейности и видове 
отпадъци, а не по отделни директиви.

10 Подобряване на контрола върху 
информацията и въвеждане на санкции 
за невярно подадена информация - 
Важи за всички директиви

0

116
Изготвяне на нормативни документи

0
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Промишлено 
замърсяване 

Информира Комисията за големи аварии с опасни вещества, които се 
станали на територията на Р България.
Изпраща на  Комисията доклад за резултата от анализа на големи 
аварии с опасни вещества, които се станали на територията на Р 
България.
Информира Комисията за компетентните органи по прилагане на 
изискванията на Директивата.
Информира Комисията за националното законодателство, което въвежда 
текстовете на Директивата

1 Разработване на нормативен акт 
относно докладването на Комисията по 
определени директиви на ЕС по Глава 
“Околна среда”  - МОСВ

В рамките на 
разработването на 
нормативен акт за 
директивата по 
докладването.

0
118 Създаване на структурно звено 0
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Издава разрешително за изграждане на нови и експлоатация на 
действащи предприятия и съоръжения, в които са разположени опасни 
вещества в определени количества – от 1 януари 2004 г.
Оценява докладите за безопасност на операторите и съответно издава 
предписания до оператора за открити недостатъци при прилагането на 
наредбата и определя мерките за отстраняването им, както и график за 
осъществяване на тези мерки, разрешава или забранява експлоатацията 
на предприятието или съоръжението – от 1 януари 2004 г.

2 Създаване на административно звено в  
– МОСВ от  2003 г. 

0
120 Назначаване на персонал 0

121

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Издава разрешително за изграждане на нови и експлоатация на 
действащи предприятия и съоръжения, в които са разположени опасни 
вещества в определени количества – от 1 януари 2004 г.
Оценява докладите за безопасност на операторите и съответно издава 
предписания до оператора за открити недостатъци при прилагането на 
наредбата и определя мерките за отстраняването им, както и график за 
осъществяване на тези мерки, разрешава или забранява експлоатацията 
на предприятието или съоръжението– от 1 януари 2004 г.

3 Назначаване на допълнително кадри 
към обособеното звено в МОСВ от  2003 
г. – 6 експерта

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

42 29 31 35 137

122
Брой на назначените 
служители по години 4 4

123

Промишлено 
замърсяване 

Регулация ЕС/761/2001 за 
доброволно участие на 
организациите в схемата на 
общността за управление и 
одитиране на околната 
среда 

МОСВ, респ. отдел"ОВОС и КР", организира и ръководи дейността по 
Националната схема за управление на околната среда и одитиране 
(НСУОСО) като:
Преценява регистрацията на организациите;
Поддържа регистъра, в т.ч. продължявя срока на регистрация, 
прекратява и заличава от регистъра;
Извършва контрол за съответствие на получилите регистрация.

3 Назначаване на 1 експерт в отдел”ОВОС
и КР” – от началото на 2003 г.

 ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ

11 7 8 9 34

124
Брой на назначените 
служители по години 1 1

125

Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Проучване на възможностите за прилагане, разработване и 
утвърждаване на съответните изисквания и НДЕ, в т.ч. контрол върху 
дейността на КО по тяхното налагане
Разработване и предлагане за утвърждаване от МС на Националния 
план. Контрол и докладване за хода на изпълнението и периодична 
актуализация на плана
Разработване и приемане на съответните под-законови нормативни 
актове (инструкции и т.н.) във връзка с процедурата за ежегодна 
инвентаризация на емисиите, в т.ч. планиране и контрол на нейното 
методическо осигуряване
Преглед на постъпилата информация и съгласуване с останалите 
ведомства. При необходимост, провеждане на преговори за удължаване 
на срока за употреба на алтернативно гориво (временно отклонение от 
установените НДЕ)

3 Назначаване на един експерт в отдел 
ОЧВ 

11 7 8 9 34

126
Брой на назначените 
служители по години 1 1
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Изготвяне на съответните доклади и информации, в т.ч. организиране на 
дейността на различните лица и институции (МЕЕР, МИ, ИАОС, РИОСВ, 
операторите и др.) по набиране на необходимата информация

3 Назначаване на един експерт в отдел 
ОЧВ 

в рамките на общото 
увеличение

0
128 Обучение на служители 0
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Издава разрешително за изграждане на нови и експлоатация на 
действащи предприятия и съоръжения, в които са разположени опасни 
вещества в определени количества – от 1 януари 2004 г.
Оценява докладите за безопасност на операторите и съответно издава 
предписания до оператора за открити недостатъци при прилагането на 
наредбата и определя мерките за отстраняването им, както и график за 
осъществяване на тези мерки, разрешава или забранява експлоатацията 
на предприятието или съоръжението – от 1 януари 2004 г.

4 Обучение на новоназначените експерти 
в звеното към Дирекция “КРИОСВ” във 
връзка с преглед и оценяване на 
докладите за безопасност на 
операторите и издаване на 
разрешителни за изграждане на нови и 
експлоатация на действащи 
предприятия и съоръжения, в които са 
разположени опасни вещества.
Проект по побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда. Издаване на 
помагала в помощ на 
администрацията – 
указания за оценяване на 
докладите за безопасност

0
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Въз основа на оценката на риска определя предприятията и 
съоръженията, при които има риск от възникване на ефект на доминото, 
породен от разположението на съседни предприятия или съоръжения и 
от вида и количеството на наличните в тях опасните вещества – от 1 
януари 2004 г.

4 Обучение на експертите в звеното към 
Дирекция “КРИОСВ” във връзка с 
определяне предприятията и 
съоръженията, при които има риск от 
възникване на ефект на доминото, 
породен от разположението на съседни 
предприятия или съоръжения и от вида 
и количеството на наличните в тях 
опасните вещества: 2003 г. – 6 експерта 
х 10 дни. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

0
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Промишлено 
замърсяване 

Информира Комисията за големи аварии с опасни вещества, които се 
станали на територията на Р България.
Изпраща на  Комисията доклад за резултата от анализа на големи 
аварии с опасни вещества, които се станали на територията на Р 
България.
Информира Комисията за компетентните органи по прилагане на 
изискванията на Директивата.
Информира Комисията за националното законодателство, което въвежда 
текстовете на Директивата

4 Обучение на служители във връзка с 
реда и начина на докладване до 
Комисията

0 0 10 10 20
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Взема решение за забрана на дейността на оператор, който не 
изпълнява задълженията си по този наредба и която дейност може да 
доведе до риск за живота и здравето на човека и околната среда – от 1 
януари 2004 г.  Участва в плановите инспекции съгласно годишния план 
за инспекции чрез РИОСВ – от 1 януари 2004 г.

4 Обучение на новоназначените експерти 
в звеното към Дирекция “КРИОСВ” и 
РИОСВ във връзка с прилагането на 
нормативните изисквания и ефективен 
контрол на това прилагане и 
подготовката на доклади за инспекциите 
за целите на Директивата. Проект по 
побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. марти 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

0
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Организира общественото обсъждане на външните аварийни планове  – 
от 1 януари 2004 г. Информира международните организации и 
съседните страни в съответствие с ангажиментите, поети от държавата, 
за възможността от голяма авария с трансгранично действие, причинена 
в предприятие, разположено на нейна територия – от 1 януари 2004 г. 
Гарантира осигуряването на достъп до информация на обществеността 
до Доклада до безопасност, Доклада за политиката за предотвратяване 
на големи аварии.

4 Обучение на експерти в съответните 
ведомства във връзка с прилагането на 
нормативните изисквания относно 
оповестяване и информиране на 
обществеността. Проект по 
побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда

0
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Промишлено 
замърсяване 

Регулация ЕС/1980/2000 
относно схемата на 
общността за присъждане 
на екомаркировка 

МОСВ, респ.отдел ”ОВОС и КР”, предлага на министъра на околната 
среда и водите да издаде разрешение на сертифициращите органи за 
дейността им по НСЕМ.

4 Обучение  в издаването на разрешение 
на сертифициращите органи за 
дейността им по НСЕМ.

2 0 0 0 2
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Промишлено 
замърсяване 

Регулация ЕС/761/2001 за 
доброволно участие на 
организациите в схемата на 
общността за управление и 
одитиране на околната 
среда 

МОСВ, респ. отдел"ОВОС и КР", организира и ръководи дейността по 
Националната схема за управление на околната среда и одитиране 
(НСУОСО) като:
Преценява регистрацията на организациите;
Поддържа регистъра, в т.ч. продължявя срока на регистрация, 
прекратява и заличава от регистъра;
Извършва контрол за съответствие на получилите регистрация.

4 Обучение за изпълнение на задачите на 
МОСВ по отношение на НСУОСО – от 
началото на 2003г.

В рамките на 
предлаганото обучение по 
НСУОСО

0
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Проучване на възможностите за прилагане, разработване и 
утвърждаване на съответните изисквания и НДЕ, в т.ч. контрол върху 
дейността на КО по тяхното налагане
Разработване и предлагане за утвърждаване от МС на Националния 
план. Контрол и докладване за хода на изпълнението и периодична 
актуализация на плана
Разработване и приемане на съответните под-законови нормативни 
актове (инструкции и т.н.) във връзка с процедурата за ежегодна 
инвентаризация на емисиите, в т.ч. планиране и контрол на нейното 
методическо осигуряване
Преглед на постъпилата информация и съгласуване с останалите 
ведомства. При необходимост, провеждане на преговори за удължаване 
на срока за употреба на алтернативно гориво (временно отклонение от 
установените НДЕ)

4 Обучение по прилагане на Директива 
2001/80/ЕС (например, в рамките на 
twinning проект)

0
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Изготвяне на съответните доклади и информации, в т.ч. организиране на 
дейността на различните лица и институции (МЕЕР, МИ, ИАОС, РИОСВ, 
операторите и др.) по набиране на необходимата информация

4 Обучение на новоназначения експерт 
във връзка с докладването в рамките на 
Директива 2001/80/ЕС 

в рамките на възможен 
twinning проект по ФАР

0
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Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0

139

Промишлено 
замърсяване 

Регулация ЕС/1980/2000 
относно схемата на 
общността за присъждане 
на екомаркировка 

МОСВ, респ. отдел "ОВОС и КР", организира дейността по изграждането 
и функционирането на Националната схема за екомаркировка (НСЕМ)

9 Издаване на брошури и дипляни за 
запознаване на потребителите с 
възможностите, които осигурява НСЕМ.

5 5 5 5 20
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Промишлено 
замърсяване 

Регулация ЕС/1980/2000 
относно схемата на 
общността за присъждане 
на екомаркировка 

Да организира информационни кампании за популяризиране на еко-
маркировката и кампании за повишаване на съзнанието.

9 Издаване на брошури и дипляни за 
запознаване на потребителите с 
възможностите, които осигурява НСЕМ.

Регулацията не изисква 
страните-членки да 
информират директно 
Комисията за взетите 
мерки. Създава се 
Консултативен форум, в 
който да участват 
представители на 
потребителите и който да 
наблюдава работата на 
Съвета по екомаркировка 
на ЕС.

50 0 0 0 50

141
Изготвяне на нормативни документи

0
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класифициране, опаковане 
и етикетиране на опасните 
химични вещества; 
Регламент ЕЕС/2455/92 за 
вноса и износа на 
определени опасни 
вещества; Директива 
76/769/ЕЕС за 
ограниченията при 
търговията и използването 
на определени опасни 
вещества и препарати; � 
Директива 93/67/ЕЕС 
относно принципите на 
оценка на риска за човека и 
околната среда от 
вещества 

Изпраща на Комисията във възможно най-кратък срок след получаването 
им досие за нотификация, информация за допълнително тестуване или 
последваща информация – от 1 януари 2007 г.
Изпраща на всеки три години до Комисията доклад за прилагане на 
Директивите за опасните вещества и препарати – от 1 януари 2007 г.
Информира компетентното ведомство на страната, към която е насочен 
износа на опасно химично вещество, препарат или продукт не по-късно 
от 15 дни преди датата на осъществяване на първия износ – от 1 януари 
2007 г.
Изпраща копие от нотификацията до съответните власти на страната, за 
която е преназначен износът на опасни вещества, до Комисията – от 1 
януари 2007 г.
Информира Комисията в случай на съществена реакция от страната, за 
която е предназначен износът на опасни вещества – от 1 януари 2007 г.
Изпраща до Комисията копие от нотификация, получена от компетентен 
орган на трета страна, за износа до Европейската общност на химично 
вещество, чието производство, употреба, транспорт и/или продажба са 
предмет на забрана или значителни законови ограничения, заедно с 
цялата налична информация – от 1 януари 2007 г.
Информира редовно Комисията за дейността на системата за информира
Информира редовно Комисията за вещества, различни от тези, включени 
информация за трети страни като тези, заложени в Регламент ЕЕС/2455/9
Изпраща до Комисията доклад за направените заключения след провежд
от 1 януари 2007 г.
Изпраща до Комисията актуализиран доклад за преразгледаната оценка н
– от 1 януари 2007 г.

н

1 Разработване на нормативен акт 
относно докладването на Комисията по 
определени директиви на ЕС по Глава 
“Околна среда”  - МОСВ

В рамките на 
разработването на 
нормативен акт за 
директивата по 
докладването.

0
143 Създаване на структурно звено 0
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Химични вещества Регламент ЕЕС/2455/92 за 
вноса и износа на 
определени опасни 
вещества

Издава разрешение за внос на строго ограничени опасни химични 
вещества, препарати и продукти – от 1 януари 2004 г.

2 Създаване на административно звено 
към Дирекция “КРИОСВ” – МОСВ от  
2003 г.

0
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класификацията, 
опаковката и маркировката 
на опасните вещест-ва 

Съвместно с Комисията изчислява годишните и кумулативни количества, 
пускани на пазара на Общността, на вещества произведени извън 
Общността, за които е предоставена повече от една нотификация – от 1 
януари 2007 г.
При достигане на общите количества компетентният орган, отговорен за 
получаване на нотификацията, се свързва с всеки нотификатор, като ги 
информира за идентичността на другите нотификатори и обръща 
внимание на тяхната колективна отговорност – от 1 януари 2007 г.
Предоставя на нотификатора удостоверение за регистрация в срок 60, 
съот. 30 дни след подаване на съответните документи – от 1 януари 2004 
г.
При допуснати грешки и/или непълноти в документите, компетентният 
орган писмено уведомява нотификатора за това – от 1 януари 2004 г.

2 Създаване на административно звено 
към Дирекция “КРИОСВ” – МОСВ от  
2003 г.

0
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класификацията, 
опаковката и маркировката 
на опасните вещест-ва 

Оосъществява контрол върху вноса и износа на опасни химични 
вещества, препарати и продукти – от 1 януари 2004 г. – за внос, от 1 
януари 2007г. – за износ; нотифицира химичното вещество и издава 
удостоверение за извършената нотификация – от 1 януари 2004 г.; 
изисква допълнителни контролни изследвания за проверка и/или 
потвърждение на нотифицираните вещества и/или техни продукти – от 1 
януари 2004 г.;изисква от нотификатора количества от нотифицираното 
вещество за извършване на контролни изследвания – от 1 януари 2004 
г.; взема подходящи мерки, свързани с безопасната употреба на 
веществото – от 1 януари 2004 г. извършва експертна оценка на риска за 
околната среда от нови химични вещества, като въз основа на експертни 
оценки формира едно от следните заключения:1. Веществото не 
представлява непосредствена опасност за човека и околната среда; 2. 
Веществото представлява непосредствена опасност за човека и 
околната среда. Във втория случай: *Преразглежда окончателната 
оценка на риска, когато веществото, пуснато на пазара достигне 
следващото количество съгласно Наредбата за реда и начина на нотифи
на нови химични вещества; *Изисква от производителя или вносителя на 

2 Създаване на административно звено 
към Дирекция “КРИОСВ” – МОСВ от  
2003 г.

0
147 Назначаване на персонал 0
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Химични вещества Регламент ЕЕС/2455/92 за 
вноса и износа на 
определени опасни 
вещества

Издава разрешение за внос на строго ограничени опасни химични 
вещества, препарати и продукти – от 1 януари 2004 г.

3 Назначаване на допълнително кадри 
към обособеното звено към Дирекция 
“КРИОСВ” – МОСВ от 1 януари 2003 г. –1 
експерт

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ 11 7 8 9 34
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Брой на назначените 
служители по години 1 1
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класифициране, опаковане 
и етикетиране на опасните 
химични вещества

Съвместно с Комисията изчислява годишните и кумулативни количества, 
пускани на пазара на Общността, на вещества произведени извън 
Общността, за които е предоставена повече от една нотификация – от 1 
януари 2007 г.
При достигане на общите количества компетентният орган, отговорен за 
получаване на нотификацията, се свързва с всеки нотификатор, като го 
информира за идентичността на другите нотификатори и обръща 
внимание на колективната им отговорност – от 1 януари 2007 г.
Предоставя на нотификатора удостоверение за регистрация в срок 60, 
съот. 30 дни след подаване на съответните документи – от 1 януари 2004 
г.
При допуснати грешки и/или непълноти в документите, компетентният 
орган писмено уведомява нотификатора за това – от 1 януари 2004 г.

3 Назначаване на допълнително кадри 
към обособеното звено към Дирекция 
“КРИОСВ” – МОСВ от  2003 г. Трима 
служители.

32 21 24 9 85

151
Брой на назначените 
служители по години 3 3
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класифициране, опаковане 
и етикетиране на опасните 
химични вещества

Оосъществява контрол върху вноса и износа на опасни химични 
вещества, препарати и продукти – от 1 януари 2004 г. – за внос, от 1 
януари 2007г. – за износ; нотифицира химичното вещество и издава 
удостоверение за извършената нотификация – от 1 януари 2004 г.; 
изисква допълнителни контролни изследвания за проверка и/или 
потвърждение на нотифицираните вещества и/или техни продукти – от 1 
януари 2004 г.; изисква от нотификатора количества от нотифицираното 
вещество за извършване на контролни изследвания – от 1 януари 2004 
г.;взема подходящи мерки, свързани с безопасната употреба на 
веществото – от 1 януари 2004 г.
извършва експертна оценка на риска за околната среда от нови химични 
вещества, като въз основа на експертни оценки формира едно от 
следните заключения:1. Веществото не представлява непосредствена 
опасност за човека и околната среда; 2. Веществото представлява 
непосредствена опасност за човека и околната среда. Във втория 
случай: *Преразглежда окончателната оценка на риска, когато 
веществото, пуснато на пазара достигне следващото количество 
съгласно Наредбата за реда и начина на нотифициране
на нови химични вещества; *Изисква от производителя или вносителяна н

3 Назначаване на допълнително кадри 
към обособеното звено към Дирекция 
“КРИОСВ” – МОСВ от  2003 г.

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0
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Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 за 
прекратяване и/или 
ограничаване употребата 
на вещества, разрушаващи 
озоновия слой

Изготвяне и представяне пред ЕК и Секретариата по Озона на ежегодни 
доклади за употребата на ВРОС на територията на страната, в т.ч. 
организиране на дейността на различните лица и институции (Митници, 
ИАОС, РИОСВ, операторите и др.) по набиране на необходимата 
информация

3 Назначаване на един експерт в отдел 
ОЧВ, който да се занимава единствено с 
политиката в областта на ВРОС

в рамките на общото 
увеличение

0
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Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 за 
прекратяване и/или 
ограничаване употребата 
на вещества, разрушаващи 
озоновия слой

Изготвяне и представяне пред ЕК и Секретариата по Озона на ежегодни 
доклади за употребата на ВРОС на територията на страната, в т.ч. 
организиране на дейността на различните лица и институции (Митници, 
ИАОС, РИОСВ, операторите и др.) по набиране на необходимата 
информация

3 Назначаване на нови експерти в отдел 
ОЧВ на МОСВ. 1 експерт 

11 7 8 9 34

155
Брой на назначените 
служители по години 1 1

156 Обучение на служители 0
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Химични вещества Регламент ЕЕС/2455/92 за 
вноса и износа на 
определени опасни 
вещества

Издава разрешение за внос на строго ограничени опасни химични 
вещества, препарати и продукти – от 1 януари 2004 г.

4 Обучение на новоназначените експерти 
в звеното към Дирекция “КРИОСВ” във 
връзка с издаване на разрешителни за 
внос на строго ограничени опасни 
химични вещества, препарати и 
продукти
Проект по побратимяване 
“Транспониране и първоначално 
прилагане на изискванията на 
европейските директиви за химичните 
вещества и препарати” по Програма 
ФАР за 2000 г. 

Проектът е стартирал 
през м. октомври 2001 г. и 
се изпълнява съвместно с 
Немското федерално 
министерство на околната 
среда, опазване на 
природата и радиационна 
защита.

0
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класифициране, опаковане 
и етикетиране на опасните 
химични вещества

Съвместно с Комисията изчислява годишните и кумулативни количества, 
пускани на пазара на Общността, на вещества произведени извън 
Общността, за които е предоставена повече от една нотификация – от 1 
януари 2007 г.
При достигане на общите количества компетентният орган, отговорен за 
получаване на нотификацията, се свързва с всеки нотификатор, като ги 
информира за идентичността на другите нотификатори и обръща 
внимание на тяхната внимание на колективната им отговорност – от 1 
януари 2007 г.
Предоставя на нотификатора удостоверение за регистрация в срок 60, 
съот. 30 дни след подаване на съответните документи – от 1 януари 2004 
г.
При допуснати грешки и/или непълноти в документите, компетентният 
орган писмено уведомява нотификатора за това – от 1 януари 2004 г.

4 Обучение на новоназначените експерти 
в звеното към Дирекция “КРИОСВ” във 
връзка с нотифициране на нови химични 
вещества
Проект по побратимяване 
“Транспониране и първоначално 
прилагане на изискванията на 
европейските директиви за химичните 
вещества и препарати” по Програма 
ФАР за 2000 г. 

Проектът е стартирал през 
м. октомври 2001 г. и се 
изпълнява съвместно с 
Немското федерално 
министерство на околната 
среда, опазване на 
природата и радиационна 
защита.Финансиране на 
подобни дейности е 
подходящо да се извърши 
по туининг проект, които 
да стартира през 2004 г.

0
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класифициране, опаковане 
и етикетиране на опасните 
химични вещества; 
Регламент ЕЕС/2455/92 за 
вноса и износа на 
определени опасни 
вещества; Директива 
76/769/ЕЕС за 
ограниченията при 
търговията и използването 
на определени опасни 
вещества и препарати; � 
Директива 93/67/ЕЕС 
относно принципите на 
оценка на риска за човека и 
околната среда от 
вещества 

Изпраща на Комисията във възможно най-кратък срок след получаването 
им досие за нотификация, информация за допълнително тестуване или 
последваща информация – от 1 януари 2007 г.
Изпраща на всеки три години до Комисията доклад за прилагане на 
Директивите за опасните вещества и препарати – от 1 януари 2007 г.
Информира компетентното ведомство на страната, към която е насочен 
износа на опасно химични вещество, препарат или продукт не по-късно 
от 15 дни преди датата на осъществяване на първия износ – от 1 януари 
2007 г.
Изпраща копие от нотификацията до съответните власти на страната, за 
която е преназначен износът на опасни вещества, до Комисията – от 1 
януари 2007 г.
Информира Комисията в случай на съществена реакция от страната, за 
която е предназначен износът на опасни вещества – от 1 януари 2007 г.
Изпраща до Комисията копие от нотификация, получена от компетентен 
орган на трета страна, за износа до Европейската общност на химично 
вещество, чието производство, употреба, транспорт и/или продажба са 
предмет на забрана или значителни законови ограничения, заедно с 
цялата налична информация –
от 1 януари 2007 г.
Информира редовно Комисията за дейността на системата за 
нотификация за внос и износ на опасни вещества – от 1 януари 2007 г.
Информира редовно Комисията за вещества, различни от тези,
включени в Приложение 1, ползваща подобни процедури за
информация за трети страни като тези, заложени в
Регламент ЕЕС/2455/92 – от 1 януари 2007 г.
Изпраща до Комисията доклад за направените заключения след
провеждане на оценка на риска на нови химични вещества –
от 1 януари 2007 г.
Изпраща до Комисията актуализиран доклад за преразгледаната
оценка на риска във връзка с получена допълнителна информация
– от 1 януари 2007 г.

4 Обучение на служители във връзка с 
реда и начина на докладване до 
Комисията, в това число издаване на 
помагала в помощ на администрацията.

0 0 10 10 20
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класифициране, опаковане 
и етикетиране на опасните 
химични вещества; 
Директива 93/67/ЕЕС 

Оосъществява контрол върху вноса и износа на опасни химични 
вещества, препарати и продукти – от 1 януари 2004 г. – за внос, от 1 
януари 2007г. – за износ; нотифицира химичното вещество и издава 
удостоверение за извършената нотификация – от 1 януари 2004 г.; 
изисква допълнителни контролни изследвания за проверка и/или 
потвърждение на нотифицираните вещества и/или техни продукти – от 1 
януари 2004 г.;изисква от нотификатора количества от нотифицираното 
вещество за извършване на контролни изследвания – от 1 януари 2004 
г.;взема подходящи мерки, свързани с безопасната употреба на 
веществото – от 1 януари 2004 г. Извършва експертна оценка на риска за 
околната среда от нови химични вещества, като въз основа на експертни 
оценки формира едно от следните заключения:1. Веществото не 
представлява непосредствена опасност за човека и околната среда; 2. 
Веществото представлява непосредствена опасност за човека и 
околната среда. Във втория случай: *Преразглежда окончателната 
оценка на риска, когато веществото, пуснато на пазара достигне 
следващото количество съгласно Наредбата за реда и начина на нотифи
на нови химични вещества; *Изисква от производителя или вносителя на 
от производител или вносител и в срок от 10 дни от постъпването им увед
химично вещество за своето становище – от 1 януари 2004 г.; въз основа 

4 Обучение на новоназначените експерти 
в звеното към Дирекция “КРИОСВ” във 
връзка с нотифициране на нови химични 
вещества
Проект по побратимяване 
“Транспониране и първоначално 
прилагане на изискванията на 
европейските директиви за химичните 
вещества и препарати” по Програма 
ФАР за 2000 г. Проектът е стартирал 
през м. октомври 2001 г. и се изпълнява 
съвместно с Немското федерално 
министерство на околната среда, 
опазване на природата и радиационна 
защита.

Финансиране на подобни 
дейности е подходящо да 
се извърши по туининг 
проект, които да стартира 
през 2004 г.
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Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 за 
прекратяване и/или 
ограничаване употребата 
на вещества, разрушаващи 
озоновия слой

Разработване и контрол на стратегии, програми и планове за 
прекратяване употребата и безопасно третиране на ВРОС, в т.ч. на 
проекти за демонтиране на инсталации,  използващи ВРОС (халони,  
CFC и HCFC)
Установяване на процедура за ежегодна инвентаризация на количества 
ВРОС (и тяхната верификация), в т.ч. планиране и контрол на нейното 
методическо осигуряване
Преглед на постъпващата информация и съгласуването и с останалите 
ведомства. При необходимост, предприемане на мерки за спазване на 
определените национални прагове за употреба на ВРОС (при 
достигането им)
Координация на дейността на различните структури на МОСВ, ИАОС и 
РИОСВ (отговарящи за прилагане на съответните изисквания)

4 Обучение на новоназначения експерт 
във връзка с прилагането на Регламент 
ЕС2037/2000 (например, в рамките на 
twinning проект), в т.ч. във връзка с 
контрола на националните планове и 
програми за 
ограничаване/предотвратяване 
употребата на различните класове 
ВРОС, въвеждането и прилагането на 
процедури за инвентаризация и 
верификация на данните; обучението 
следва да започне веднага след 
назначаването

0
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Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 за 
прекратяване и/или 
ограничаване употребата 
на вещества, разрушаващи 
озоновия слой

Изготвяне и представяне пред ЕК и Секретариата по Озона на ежегодни 
доклади за употребата на ВРОС на територията на страната, в т.ч. 
организиране на дейността на различните лица и институции (Митници, 
ИАОС, РИОСВ, операторите и др.) по набиране на необходимата 
информация

4 Обучение на новоназначените експерти 
във връзка с докладването в рамките на 
Регламент ЕС2037/2000; обучението 
следва да започне веднага след 
назначаването

0
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Закупуване на оборудване и 
екипировка и екипировка 0
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класифициране, опаковане 
и етикетиране на опасните 
химични вещества

Съвместно с Комисията изчислява годишните и кумулативни количества, 
пускани на пазара на Общността, на вещества произведени извън 
Общността, за които е предоставена повече от една нотификация – от 1 
януари 2007 г.
При достигане на общите количества компетентният орган, отговорен за 
получаване на нотификацията, се свързва с всеки нотификатор, като ги 
информира за идентичността на другите нотификатори и обръща 
внимание на тяхната внимание на колективната им отговорност – от 1 
януари 2007 г.
Предоставя на нотификатора удостоверение за регистрация в срок 60, 
съот. 30 дни след подаване на съответните документи – от 1 януари 2004 
г.
При допуснати грешки и/или непълноти в документите, компетентният 
орган писмено уведомява нотификатора за това – от 1 януари 2004 г.

5 Разработване на www-документация и 
CD за прилагане на изискванията за 
нотифициране на нови вещества

В рамките на туининг 
проект

100 0 0 0 100
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Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класифициране, опаковане 
и етикетиране на опасните 
химични вещества; 
Регламент ЕЕС/2455/92 за 
вноса и износа на 
определени опасни 
вещества; Директива 
76/769/ЕЕС за 
ограниченията при 
търговията и използването 
на определени опасни 
вещества и препарати; � 
Директива 93/67/ЕЕС 
относно принципите на 
оценка на риска за човека и 
околната среда от 
вещества 

Изпраща на Комисията във възможно най-кратък срок след получаването 
им досие за нотификация, информация за допълнително тестуване или 
последваща информация – от 1 януари 2007 г.
Изпраща на всеки три години до Комисията доклад за прилагане на 
Директивите за опасните вещества и препарати – от 1 януари 2007 г.
Информира компетентното ведомство на страната, към която е насочен 
износа на опасно химични вещество, препарат или продукт не по-късно 
от 15 дни преди датата на осъществяване на първия износ – от 1 януари 
2007 г.
Изпраща копие от нотификацията до съответните власти на страната, за 
която е преназначен износът на опасни вещества, до Комисията – от 1 
януари 2007 г.
Информира Комисията в случай на съществена реакция от страната, за 
която е предназначен износът на опасни вещества – от 1 януари 2007 г.
Изпраща до Комисията копие от нотификация, получена от компетентен 
орган на трета страна, за износа до Европейската общност на химично 
вещество, чието производство, употреба, транспорт и/или продажба са 
предмет на забрана или значителни законови ограничения, заедно с 
цялата налична информация –
от 1 януари 2007 г.
Информира редовно Комисията за дейността на системата за нотификац
Информира редовно Комисията за вещества, различни от тези, включени 
Изпраща до Комисията доклад за направените заключения следпровежда
от 1 януари 2007 г.
Изпраща до Комисията актуализиран доклад за преразгледаната оценка н
– от 1 януари 2007 г.

5 Разработване на www-документация и 
CD за прилагане на изискванията за 
нотифициране на нови вещества 

В рамките на туининг 
проект

0
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Химични вещества  Директива 90/219/ЕЕС , 
изменена с Директива 
98/81/ЕС за работа с ГММ в 
контролирани условия, 
Директива 90/220/ЕЕС  
отменена с Директива 
2001/18/ЕС за 
освобождаване в околната 
среда и предлагане на 
пазара на ГМО

Създаване на общи мерки за осигуряване предприемането на всички
подходящи мерки за избягване на неблагоприятните ефекти върху
човешкото здраве и околната среда, които могат да се увеличат в
следствие на работата с генетично модифицираните организми в
затворена система. Създаване на обще мерки за осигуряване
предприемането на всички подходящи мерки за предотвратяване на
неблагоприятните последици върху човешкото здраве и околната среда
които могат да възникнат от съзнателното пускане на ГМОи в околната
среда или на пазара.

2 Необходимост от създаване на ново
структурно звено "Генетично
модифицирани организми" в Дирекция
"НСЗП"от 6 експерта през 2004
г.Нормативна база - ПМС за изменение
на УП на МОСВ през 2004 г.

6 6
166 Назначаване на персонал 0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта от извършване на 
екологична оценка. Преценката се извършва случай по случай и въз 
основа на критерии. Компетентните органи се произнасят с мотивирано 
решение, като обявяват публично мотивите за своята преценка.

3 Назначаване на 1 експерт по ЕО в отдел 
“ОВОС и КР” – МОСВ – от началото на 
2003

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

11 7 8 9 34
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Брой на назначените 
служители по години 1 1
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

МОСВ, респ.РИОСВ дават консултации по обхвата на оценката и по 
информацията, която трябва да съдържа доклада по ЕО.
МОСВ, респ.РИОСВ, представят становище по екологичната оценка, 
като:
1.отдел "ОВОС и КР", респ.специалистът по ОВОС в РИОСВ, подготвят 
проекта за становище.
2. Останалите специализирани звена в МОСВ, респ.РИОСВ, представят 
мнения по доклада за ЕО и одобряват проекта за становище.

3 Назначаване на 1 експерт по ЕО в отдел 
“ОВОС и КР” – МОСВ – от началото на 
2003

Функцията ще се 
изпълнява от назначения 
служител.

0
170 Обучение на служители 0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционните 
предложения, дадени в Приложение 2, включително и за предложенията 
за разширение и/или промяна на производствената дейност на обекти, 
съгласно Приложение 1 и 2. Преценката се извършва случай по случай и 
въз основа на критерии. Компетентните органи се произнасят с 
мотивирано решение, като обявяват публично мотивите за своята 
преценка.

4 Обучение за извършване на преценката 
за необходимостта от ОВОС на 4 
служители на МОСВ 

0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

МОСВ, респ.РИОСВ и други  специализирани ведомства, засегнати от 
инвестиционното предложение дават консултации. МОСВ (отдел "ОВОС 
и КР"), респ.РИОСВ (специалист по ОВОС) съгласуват писмено 
заданието за обхват на оценката. МОСВ, респ.РИОСВ, вземат решение 
по оценката на въздействието върху околната среда, като: 1.отдел 
"ОВОС и КР", респ.специалистът по ОВОС в РИОСВ, подготвят проект за 
решение; 2. Останалите специализирани звена в МОСВ, респ.РИОСВ, 
представят становища по доклада за ОВОС и одобряват проекта за 
решение по ОВОС.

4 Обучение  за даване на консултации и 
начина на съгласуване на заданието за 
обхват на ОВОС на 4 служители на 
МОСВ

5 5 0 0 10
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

МОСВ, респ.РИОСВ следят за стриктното изпълнение на изискванията за 
формат на доклада, който съдържа резултатите от оценката. Отдел 
"ОВОС и КР" на МОСВ, респ. специалистът по ОВОС в РИОСВ, оценяват 
качеството на доклада за съответствие с проведените консултации и с 
нормативните изисквания. В случай на пропуски и непълноти 
компетентният орган изисква допълнително информация, допълнение 
към доклада за ОВОС или други документи по преценка.

4 Обучение  за оценяване на качеството 
на доклада за ОВОС на 4 служители на 
МОСВ

0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

Координаторът по процедурата по ОВОС от МОСВ или специалистът по 
ОВОС от РИОСВ консултират организирането на срещата за обществено 
обсъждане на резултатите от ОВОС от инвеститора, съвместно със 
засегнатата/тите община/общини. При необходимост, експерти от  
специализираните звена в МОСВ или РИОСВ вземат участие в срещата 
за обществено обсъждане на резултатите от ОВОС. Координаторът по 
процедурата по ОВОС от МОСВ или специалистът по ОВОС от РИОСВ 
оформят окончателно предложеното от Експертния съвет решение по 
ОВОС. След подписването му от министъра, съответно директора на 
РИОСВ, го изпращат на инвеститора, оповестяват съобщение в 
средствата за масово осведомяване и предоставят копие от него на 
засегнати и заинтересувани страни. В случаи на освобождаване от 
ОВОС съгласно Закона, координаторът по процедурата по ОВОС от 
МОСВ или специалистът по ОВОС от РИОСВ изготвят писмената 
обосновка.

4 Обучение за изготвяне на писмената 
обосновка в случаите на освобождаване 
от ОВОС съгласно Закона, на 4 
служители на МОСВ 

В рамките на обучението 
за ОВОС по процедурите в 
новия ЗООС

0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

Възложителят на плана или програмата осигурява включването на 
обществеността и на компетентните власти по околна среда в 
обсъждането на доклада за ЕО.

4 Обучение  на служители на органите, 
които възлагат плановете и програмите 
за изясняване на задълженията им по 
включването на обществеността  в 
процеса на ЕО.

Обучението ще се 
извършва под общата 
координация на МОСВ. 
Подходяща форма е 
twinning-light проект, 
изпълняван от МОСВ. 0
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Закупуване на оборудване и 
екипировка 0
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Хоризонтално 
законодателство 

Предприятия 
(оператори), 
РИОСВ, БД, 
ИАОС, РХЕИ, 
ВиК – МРРБ, 
НСИ, НИМХ, 
оператори на 
съоръжения за 
обезвреждане, 
предприятия, 
генериращи 
отпадъци, 
общини, 
вносители/износ
ители,
митници 

Директива 91/692/еес, 
стандартизираща и 
рационализираща отчетите 
по прилагане на 
определени директиви в 
областта на околната среда

Събиране, анализ и обработка на данни, свързани с прилагане на 
различните директиви в сектора

5  Осигуряване на информационни 
технологии и разработване на гъвкави 
бази данни и софтуерни системи за 
търсене на данни и екстраполирането 
им за попълване на въпросници 
(събираните данни обикновено са на 
хартиен носител и информацията се 
въвежда в електронни бази данни на по-
късен етап, а базите данни на 
различните институции не са 
синхронизирани, което изисква повече 
време и усилия от страна на експертите.

 МОСВ понастоящем е в 
процес на прилагане на 
законодателство и 
установяване на 
статистически системи за 
събиране на данни, които 
да отговорят на 
изискванията на 
съответната секторна 
директива, т.е 
изпълнението на тази 
дейност е в пряка 
зависимост от прилагането
на съответните секторни 
директиви. Все още не е 
решено как да се 
съпоставят данни според 
изискванията за 
докладване на 91/692/ЕЕС 
и кой ще носи 
отговорността за 
докладването до ЕК, т.е 
преди да се пристъпи към 
информационното 
осигуряване, е 
необходимо да се 
определят ясно 
отговорностите по 
докладване, т.е. да се 
решат проблеми 2. и 8. 

 

200 0 0 0 200
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Информация Предприятия 
(оператори), 
РИОСВ, БД, 
ИАОС, РХЕИ, 
ВиК – МРРБ, 
НСИ, НИМХ, 
оператори на 
съоръжения за 
обезвреждане, 
предприятия, 
генериращи 
отпадъци, 
общини, 
вносители/износ
ители,
митници 

Директива 91/692/еес, 
стандартизираща и 
рационализираща отчетите 
по прилагане на 
определени директиви в 
областта на околната среда

Изпълняват всички функции, свързани с докладването на национално и 
международно ниво /ЕАОС/.

5 техническо обезпечаване на звената с
необходимия софтуер с оглед
привеждане към формата за докладване
по европейските изисквания

Остойностяването на 
необходимия софтуеър ще 
бъде направено в рамките 
на двустранен проект с 
Австрия.

0
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Развитие на информационна система 

0
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Хоризонтално 
законодателство 

Предприятия 
(оператори), 
РИОСВ, БД, 
ИАОС, РХЕИ, 
ВиК – МРРБ, 
НСИ, НИМХ, 
оператори на 
съоръжения за 
обезвреждане, 
предприятия, 
генериращи 
отпадъци, 
общини, 
вносители/износ
ители,
митници 

Директива 91/692/еес, 
стандартизираща и 
рационализираща отчетите 
по прилагане на 
определени директиви в 
областта на околната среда

Събиране, анализ и обработка на данни, свързани с прилагане на 
различните директиви в сектора

7 Извършване на пълен преглед (въпрос 
по въпрос) на всички задължения по 
докладване, вкл. онези, които не влизат 
в обхвата на Директивата за 
докладването с цел да се определят 
точно “празнотите” между наличната и 
необходимата  информация от една 
страна и, от друга, отговорностите по 
обмена на наличната информация и по 
набавянето на необходимата.

Извършва се в рамките на 
проект за двустранно 
сътрудничество между 
МОСВ и Австрийската 
агенция по околна среда. 
В рамките на проекта: 
ще бъдат установени 
предпоставките за 
събиране на данни; 
ще бъдат разгледани 
задълженията за събиране 
на данни и докладване на 
институциите;
ще бъдат разгледани 
въпросите от 
хоризонтален аспект; 
ще бъде разработена 
препоръчителна схема за 
движение на 
информацията с оглед 
улеснение на 
докладването.

0
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Подобряване на координацията между
звената и институциите 0
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Хоризонтално 
законодателство 

Предприятия 
(оператори), 
РИОСВ, БД, 
ИАОС, РХЕИ, 
ВиК – МРРБ, 
НСИ, НИМХ, 
оператори на 
съоръжения за 
обезвреждане, 
предприятия, 
генериращи 
отпадъци, 
общини, 
вносители/износ
ители,
митници 

Директива 91/692/еес, 
стандартизираща и 
рационализираща отчетите 
по прилагане на 
определени директиви в 
областта на околната среда

Събиране, анализ и обработка на данни, свързани с прилагане на 
различните директиви в сектора

8 Сключване на споразумения за обмен на
информация между организациите, в 
които да бъдат определени и 
отговорностите по осигуряване на 
информация и попълване на 
въпросници.
Според сегашното законодателство 
например, няма изискване за това 
плановете за подобрение да бъдат 
докладвани в централизиран 
информационен център. За да бъде 
изпълнено изискването за докладване 
по 91/692/EEC трябва да бъдат 
предоставени подробности за планове 
за подобрение по няколко директиви (вж.
Табл. 1). Този и др. подобни детайли 
може да се уточнят в рамките на 
сключените споразумения.

 

 

Такива споразумения 
МОСВ има с НСИ, МЗГ и 
НИМХ, но предстоят 
преговори за сключване на 
споразумение с МЗ. След 
извършване на прегледа 
на задълженията по 
докладване със сигурност 
ще възникне 
необходимост от 
сключване на 
споразумения и с други 
институции (напр. с 
общините). 

0
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Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

Организира обществено обсъждане на ОВОС на инвестициионно 
предложение. Организира обществено обсъждане на Екологичната 
оценка на план или програма /след 2004 г./

9 Издаване на указания или наръчници за
фирмите за произтичащите от ЗООС
задължения за тях, свързани с
общественото участие.

10 0 0 0 10
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционните 
предложения, дадени в Приложение 2, включително и за предложенията 
за разширение и/или промяна на производствената дейност на обекти, 
съгласно Приложение 1 и 2. Преценката се извършва случай по случай и 
въз основа на критерии. Компетентните органи се произнасят с 
мотивирано решение, като обявяват публично мотивите за своята 
преценка.

9 Обучение на широка основа – на 
инвеститори, за начина, по който се 
извършва преценката и за задълженията
на инвеститорите за предоставяне на 
първоначална информация

 

Подходящо е обучението 
да бъде дейност в рамките 
на twinning light проект по 
Програма ФАР за 2003 год. 

10 10 0 0 20



186

Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

Координаторът по процедурата по ОВОС от МОСВ или специалистът по 
ОВОС от РИОСВ консултират организирането на срещата за обществено 
обсъждане на резултатите от ОВОС от инвеститора, съвместно със 
засегнатата/тите община/общини. При необходимост, експерти от  
специализираните звена в МОСВ или РИОСВ вземат участие в срещата 
за обществено обсъждане на резултатите от ОВОС. Координаторът по 
процедурата по ОВОС от МОСВ или специалистът по ОВОС от РИОСВ 
оформят окончателно предложеното от Експертния съвет решение по 
ОВОС. След подписването му от министъра, съответно директора на 
РИОСВ, го изпращат на инвеститора, оповестяват съобщение в 
средствата за масово осведомяване и предоставят копие от него на 
засегнати и заинтересувани страни. В случаи на освобождаване от 
ОВОС съгласно Закона, координаторът по процедурата по ОВОС от 
МОСВ или специалистът по ОВОС от РИОСВ изготвят писмената 
обосновка.

9 Обучение на широка основа – на 
инвеститори, за задълженията им по 
отношение на общественото обсъждане 
на доклада за ОВОС.

Подходящо е обучението 
да бъде дейност в рамките 
на twinning light проект по 
Програма ФАР за 2004 год.

0 300 0 0 300
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционните 
предложения, дадени в Приложение 2, включително и за предложенията 
за разширение и/или промяна на производствената дейност на обекти, 
съгласно Приложение 1 и 2. Преценката се извършва случай по случай и 
въз основа на критерии. Компетентните органи се произнасят с 
мотивирано решение, като обявяват публично мотивите за своята 
преценка.

9 Обучение на широка основа – на 
възложителите на планове и програми, 
за начина, по който се извършва 
преценката и за задълженията им за 
предоставяне на първоначална 
информация

Подходящо е обучението 
да бъде дейност в рамките 
на twinning light проект по 
Програма ФАР за 2004 год. 

0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционните 
предложения, дадени в Приложение 2, включително и за предложенията 
за разширение и/или промяна на производствената дейност на обекти, 
съгласно Приложение 1 и 2. Преценката се извършва случай по случай и 
въз основа на критерии. Компетентните органи се произнасят с 
мотивирано решение, като обявяват публично мотивите за своята 
преценка.

9 Обучение на широка основа – на 
възложителите на планове и програми, 
за задълженията им за предоставяне на 
информация за изготвяне на доклада за 
ЕО

Подходящо е обучението 
да бъде дейност в рамките 
на twinning light проект по 
Програма ФАР за 2004 год. 

0
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Брой на 
назначения 
персонал в ЦУ 44 6 1 2 47

190 Общо за ЦУ 2431 1516 688 724 5358
191
192 РИОСВ 0
193 Назначаване на персонал 0

194

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Извършват проверки по спазването от собственици и ползватели на земи 
и гори в защитените зони на въведените режими. Контролират 
прилагането на планове за управление на защитени зони. Санкционират 
нарушения на режимите в защитените зони /След 2007 г./

3 Назначаване на допълнителни кадри –
15 служители, общо за РИОСВ след
2006 - 2007г.

0

195

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Извършват проверки по спазване на въведените по ЗБР: режими на  
защитените видовете; режими  и условия за ползване на видовете; 
режими за търговия с птици; забрани за използване на уреди, методи и 
средства за убиване и улавяне; условията на разрешителните за 
изключения, издадени по ЗБР; условията на разрешителните за 
въвеждане и повторно въвеждане на видове в природата, издадени по 
ЗБР. Санкционират нарушения, установени при горните проверки.

3 Назначаване на допълнителни кадри –
15 служители общо за РИОСВ през 2003
г.

158 107 118 9 391

196
Брой на назначените 
служители по години 15 15

197

Биоразнообразие Директива 1999/22/ЕС 
относно държането на диви 
животни в зоологически 
градини

Извършват, по искане на МОСВ, Д-я “НСЗП”, проверки на 
обстоятелствата по заявления за разрешителни за внасяне и изнасяне 
на екземпляри 

3 Назначаване на допълнителни кадри –
15 служители общо за РИОСВ през 2003
г.

Ще се извършва от
назначените 15 служители.

0
198 Обучение на служители 0
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Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Издава в 5-дневен срок, документ за служебна регистрация, по 
информация от МОСВ. Приема заявления за регистрация на екземпляри, 
придобити преди влизане в сила на закона или при смяна на 
собственика. Издава в 5-дневен срок, документ за  регистрация. 

4 Обучение на служители в РИОСВ по
прилагане на ЗБР в частта за търговията
- 2003 г. Общо 20 души.

20 0 0 0 20

200

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Организира изпълнението на разпореждането на министъра относно 
екземплярите, отнети в полза на държавата - връщане на екземпляра в 
страната на износа, предоставяне на зоологически или ботанически 
градини или за научни изследвания, продажба, продажбаи др.  

4 Обучение на служители в РИОСВ по
прилагане на ЗБР в частта за търговията
със застрашени видове от дивата флора
и фауна. Общо 20 души.

0

201

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Водят регионални регистри на защитените зони /след 2006 г./ 4

0

202

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организират отраслови системи за мониторинг на състоянието на 
биологичното разнообразие и защитените зони, бази данни и ГИС. 

4 Обучение за осъществяване на
постоянен мониторинг на състоянието
на биологичното разнообразие и
защитените зони и поддоржане на ГИС

В рамките на предлаган
twinning проект за ФАР
2003 год. под общата
координация на МОСВ.
Проекта е на обща
стойност ......

0

203

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Извършват проверки по спазването от собственици и ползватели на земи 
и гори в защитените зони на въведените режими. Контролират 
прилагането на планове за управление на защитени зони. Санкционират 
нарушения на режимите в защитените зони /След 2007 г./

4 Изготвяне и провеждане на програма за
обучение на служители в РИОСВ по
прилагане и налагане на ЗБР. След 2006
г. за 15 служители.

0

204

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Извършват проверки по спазване на въведените по ЗБР: режими на  
защитените видовете; режими  и условия за ползване на видовете; 
режими за търговия с птици; забрани за използване на уреди, методи и 
средства за убиване и улавяне; условията на разрешителните за 
изключения, издадени по ЗБР; условията на разрешителните за 
въвеждане и повторно въвеждане на видове в природата, издадени по 
ЗБР. Санкционират нарушения, установени при горните проверки.

4 Обучение на 15 служители по прилагане
и налагане на ЗБР – 2003-2004 г.

10 10 10 10 40

205

Биоразнообразие Директива 1999/22/ЕС 
относно държането на диви 
животни в зоологически 
градини

Извършват проверки в зоологически градини по спазване на условията 
за отглеждането на диви животни в тях, залегнали в ЗБР и Наредбата за 
отглеждане на диви животни в зоологически градини, предвидена в 
закона /След 4 г. от издаване на Наредбата/. Извършват проверки по 
спазване на условията на Наредбата или на дадените от МОСВ 
предписания /След 4 г. от издаване на Наредбата/

4 Обучение на служители по прилагане и
налагане на ЗБР – 2006 г. Общо 15
души.

0 0 0 15 15

206

Биоразнообразие Директива 1999/22/ЕС 
относно държането на диви 
животни в зоологически 
градини

Налага санкции при установени нарушения в зоологически градини.
/След 4 г. от издаване на Наредбата/

4 Обучение на служители в РИОСВ по
прилагане на ЗБР в частта за търговията
- 2003 г. Общо 20 души.

0

207

Биоразнообразие Директива 1999/22/ЕС 
относно държането на диви 
животни в зоологически 
градини

Извършват, по искане на МОСВ, Д-я “НСЗП”, проверки на 
обстоятелствата по заявления за издаване на разрешителни за внасяне 
и изнасяне на екземпляри 

4 Обучение на 15 служители от РИОСВ по
прилагане и налагане на ЗБР в частта за
търговията - ежегодно от  2003 г.

15 15 15 15 60
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Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Участват в проверки на митническите пунктове. 4 Обучение на 15 служители по
идентификация на видове по
Конвенцията CITES – ежегодно от 2003
г., по 15 души.

15 15 15 15 60

209

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

При констатиране на нарушения отнемат екземплярите в полза на
държавата. Задържат от нарушителя стоки или суми за покриване на
разходите по разпорежданията с конфискуваните екземпляри

4 Обучение на служители в РИОСВ по
прилагане на ЗБР в частта за търговията
- 2003 г. Общо 20 души.

0
210 Закупуване на оборудване 0
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Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организира система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие. Създава и поддържа база данни и ГИС за регистриране
на състоянието и измененията, осигурява достъп и обмен на
информация.

5 Проучване за необходимото оборудване
на РИОСВ с подходяща техника за
мониторинг и ГИС и последваща
доставка. 

0
212 Назначаване на персонал 0

213

ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/676/ЕЕС за 
нитратите, Директива 
91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Директива 
76/160/ЕЕС за водите за 
къпане и Рамковата 
Директива 2000/60/ЕС 

РИОСВ участват в изготвянето на програмите от мерки за територията, 
на която се разпростира компетентността им и контролират 
изпълнението им.

3 Дейностите ще се поемат от пресонала 
на РИОСВ, поради отпадане на функции 
свързани с водите и преминаването им 
към басейнови дирекции

0

214

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Провежда мониторинг на водите на местно ниво, включително емисиите 
на отпадъчни води, обслужва и поддържа мониторинговата мрежа 
съвместно с БД на чиято територия е разположена

3 Дейностите ще се поемат от пресонала 
на РИОСВ поради отпадане на функции 
свързани с водите и преминаването им 
към басейнови дирекции

0



215

ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Директива 
80/68/ЕЕС за подземните 
води, 98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Рамкова Директива 
2000/60/ЕС

Контролира изпълнението на записаните в разрешителното изисквания 3 Дейностите ще се поемат от пресонала 
на РИОСВ поради отпадане на функции 
свързани с водите и преминаването им 
към басейнови дирекции

0

216

ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Рамкова 
Директива 2000/60/ЕС

РИОСВ подготвя разрешителните за ползване на водни обекти, вкл. за 
заустване на отпадъчни води

3

0
217 Обучение на служители 0

218

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

РИОСВ участват в изготвянето на програмите от мерки за територията, 
на която се разпростира компетентността им и контролират 
изпълнението им.

4 Редовно обучение на персонала по 
новите изисквания на законодателството 
и произтичащите от това задължения на 
РИОСВ и особено в първия етап на 
прилагане на новото законодателство, 
когато БД и РИОСВ ще имат общи 
компетенции и функции в сектора 
(обучение по стратегическо планиране, 
писане на проекти, софтуер за 
управление на проекти, европейски 
институции, процеси и структури, 
системи за планиране и управление на 
водите в страните-членки – 
сравнително, ГИС, информационни 
системи и бази данни за нуждите на 
планирането, информационни 
технологии от ново поколение и 
всякакви технически семинари, като – 
управление на водни ресурси, устойчиво 
ползване и развитие на водите и 
водните екосистеми, насърчаване на 
организираното ползване на водните 
ресурси, икономика на водите и пр.)

340 340 340 340 1360

219

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Провежда мониторинг на водите на местно ниво, включително емисиите 
на отпадъчни води, обслужва и поддържа мониторинговата мрежа 
съвместно с БД на чиято територия е разположена

4 Обучение на персонала в изискванията 
на новото законодателство – нови 
методи за извършване на мониторинг и 
анализ на данните, нови методи на 
пробовземане, нови технологии за 
събиране и анализ и оценка на данните, 
софтуерни програми за анализ, 
информационни технологии, свързани с 
мониторинга

30 30 30 30 120
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
80/68/ЕЕС за подземните 
води, Директива 91/271 за 
пречиствателните станции 
за отпадни води

РИОСВ подготвя разрешителните за ползване на водни обекти, вкл. за 
заустване на отпадъчни води

4 Обучение на персонала в изискванията на 
новото законодателство – новопостъпилите 
следва да бъдат запознати с новите 
нормативни актове и правомощията на 
компетентните органи в сектора, пред вид 
скорошното въвеждане на разрешителния 
режим и интегрираното управление на водите 
има необходимост от сравнителни семинари 
за съответните системи в страните-членки на 
ЕС, необходимо е обучение и в съвместяване 
на разрешителни режими, както и в нови 
методи за определяне на емисионни 
ограничения.

2 2 2 2 8
221 Обучение на служители 0
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Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Информиране на обществеността при установено превишаване на даден 
алармен праг, в т.ч. за необходимите мерки, които следва да бъдат 
предприети от засегнатото население (в сила от 01.01.2005)
Информиране на обществеността и съответните организации за 
резултатите от текущата оценка на КАВ (в сила от 01.01.2003)

4 Новият УП решава проблемите свързани 
с недостига на кадри; остава проблемът 
с тяхното обучение (по един специалист 
във всеки РИОСВ); последното може да 
се извърши в рамките на бъдещи 
проектите по twinning 

0

223

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Непрекъсната оценка на КАВ в съответствие с изискванията на 
дъщерните директиви към РДОУ, в т.ч. измерване, инвентаризация и/или 
моделиране на дисперсията за определяне нивата на замърсителите; 
методическо осигуряване на оценката и осигуряване качество на данните 
(в сила от 01.01.2000)
Инвентаризации и проучвания във връзка с ежегодното определяне на 
критичните нива и натоварвания на отделните екосистеми в страната. 
РИОСВ и регионалните статистически бюра набират първоначалната 
информация, която се обработва, съответно в ИАОС и НСИ. Цялостната 
дейност се координира от ИАОС (отдел МВ)

4 обучението следва да се извърши в 
рамките на предвидените twinning 
проекти , както и на специален twinning 
по осигуряване качеството на 
измерванията, отново в периода 2003-
2004г.; за обучение на новоназначените 
специалисти от РИОСВ за контрол на 
нормите за допустими емисии на ЛОС, 
освен посочените проекти, ще е 
необходим не по-малко от един семинар 
годишно в периода 2004-2006г. (на 
стойност около 20 000 лв. всеки)

0

224

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Периодични инспекции за проверка на изпълнението на оздравителните 
мерки, залегнали в програмите за управление на КАВ (в сила от 
01.01.2000)
Периодични инспекции за контрол на изискванията на Директива 
94/63/ЕС към действащите обекти в страната (над 1600), в т.ч.:оценка на 
емисиите на ЛОС от съответните обекти в съответствие с одобрената за 
целта методика, издаване на предписания за привеждане в съответствие 
(вкл. определяне на план-график) с установените технически изисквания 
и контрол за изпълнението им (в сила от 24.05.2000)

4 Обучение, в рамките на предвидените 
проекти за twinning по т.1. Специално за 
Директиви 94/63/ЕС и 1999/13/ЕС е 
предвидено издаването на специални 
ръководства (финансирани, съответно 
от НФООС и REAP/PHARE) – за тяхната 
периодична актуализация в периодадо 
2006 г. следва да бъдат предвидени 
около 30 000 лева; допълнително, за 
провеждане на семинари със 
специалистите от РИОСВ ще се 
необходими около 6 000 лв. годишно за 
всяка от двете директиви (или 12000 лв. 
годишно)

0

225

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0

226

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Контрол за спазване на нормите за допустими емисии на бензинови пари 
(от 01.01.2001г.) и разтворители (от 01.01.2004г.); операторите 
извършват собствени измервания, а РИОСВ – контролни (виж чл.3 
Наредба 6 ЗЧАВ). В сила от 24.05.2000 за Наредба 16 и 01.01.2004 за 
Наредбата за разтворителите

9 (За обучението на специалистите от 
РИОСВ виж по-горе) Предвид участието 
им в прилагането на директивите (при 
разработването на планове за 
управление или схеми за редукция на 
емисиите) за запознаване на 
операторите на инсталациите, попадащи 
в обхвата на директивите за ЛОС 
(94/63/ЕС и 1999813/ЕС) е необходима 
специална “инф. кампания” , част от 
която е актуализацията на издадените 
ръководства за прилагане; по 
предварителна разчети очакваната 
стойност на кампанията възлиза на 120 
000 лв.

30 30 30 30 120
227 Назначаване на персонал 0
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Информация Директива 90/313 за 
свобода на достъпа до 
информация по околната 
среда

Предоставят наличната информация за околната среда по молба на 
физически и юридически лица без последните да доказват интерес. В 
определени случаи могат да откажат информация, но мотивирано. 
Спазват определените ред , процедури и срокове за предоставяне на 
информация или за отказ за предоставяне на информация, детайлно 
описани в ЗДОИ. Ежегодно публикуват данни за информационните 
масиви и ресурси с информация за околната среда , с която разполагат. 
МОСВ издава заповед за формата на тези данни и ги публикува в 
интернет страницата на МОСВ. Без да е записано изрично в 
нормативните актове, практическото прилагане на това изискване на 
директивата предполага основните институции, които разполагат с 
информация за околната среда /МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Дирекции на НП/ 
да разполагат с информационни центрове чрез които да 
разпространяват по подходящ начин информация за околната среда на 
граждани, ученици, студенти и т.н

3 От 2003г. – назначаване допълнително 
15 експерта в 15-те РИОСВ,  новите 
експерти заедно с работещите до 
момента ще осигуряват информация за 
околната среда за обществеността в 
рамките на региона и ще предоставят 
структурирана информация на ЦУ за 
централизираната информациона 
система.

158 107 118 130 512

229
Брой на назчачените 
служители по години 15 15

230
Закупуване на оборудване и 
екипировка 0
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Информация Директива 90/313 за 
свобода на достъпа до 
информация по околната 
среда

Предоставят наличната информация за околната среда по молба на 
физически и юридически лица без последните да доказват интерес. В 
определени случаи могат да откажат информация, но мотивирано. 
Спазват определените ред , процедури и срокове за предоставяне на 
информация или за отказ за предоставяне на информация, детайлно 
описани в ЗДОИ. Ежегодно публикуват данни за информационните 
масиви и ресурси с информация за околната среда , с която разполагат. 
МОСВ издава заповед за формата на тези данни и ги публикува в 
интернет страницата на МОСВ. Без да е записано изрично в 
нормативните актове, практическото прилагане на това изискване на 
директивата предполага основните институции, които разполагат с 
информация за околната среда /МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Дирекции на НП/ 
да разполагат с информационни центрове чрез които да 
разпространяват по подходящ начин информация за околната среда на 
граждани, ученици, студенти и т.н

5 Осигуряване на подходяща техника за 
информационни центрове за девет  
РИОСВ и за ИАОС 

За ориентир при 
определянето на 
необходимата сума са 
взети 6-те РИОСВ, които 
през 2002г. оборудваха 
модерни информационни 
центрове, в рамките на 
проект, финансиран от 
Кралство Норвегия

120 150 0 0 270

232
Развитие на информационна система 

0
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Информация Директива 90/313 за 
свобода на достъпа до 
информация по околната 
среда

Предоставят наличната информация за околната среда по молба на 
физически и юридически лица без последните да доказват интерес. В 
определени случаи могат да откажат информация, но мотивирано. 
Спазват определените ред , процедури и срокове за предоставяне на 
информация или за отказ за предоставяне на информация, детайлно 
описани в ЗДОИ. Ежегодно публикуват данни за информационните 
масиви и ресурси с информация за околната среда , с която разполагат. 
МОСВ издава заповед за формата на тези данни и ги публикува в 
интернет страницата на МОСВ. Без да е записано изрично в 
нормативните актове, практическото прилагане на това изискване на 
директивата предполага основните институции, които разполагат с 
информация за околната среда /МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Дирекции на НП/ 
да разполагат с информационни центрове чрез които да 
разпространяват по подходящ начин информация за околната среда на 
граждани, ученици, студенти и т.н

7 Издаване от РИОСВ на годишни 
доклади за състоянието на околната 
среда на тяхна територия, които се 
публикуват – от 2003 г. – ежегодно за 
издаването 

През 2002г. няколко 
РИОСВ разработиха 
успешно и издадоха за 
първи път такива годишни 
доклади

10 10 10 10 40

234 Изготвяне на нормативен документ 0
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Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ.

Важат правилата за отчетност и подаване на информация на ЗОВВООС
и Наредба №10.

1 Приемане на наредба за 
обезвреждането на ПХБ и ПХТ и на 
оборудване замърсено с тях

Проектът следва да бъде 
одобрен до една година от 
датата на приемане на 
новия ЗУО.

0
236 Назначаване на персонал 0
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Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ.

Събират информация и водят отчетност за ПХБ и ПХТ съгласно
ЗОВВООС и Наредба №10.

3 Назначаване на нови кадри - 2, 
отговорни за прилагането й

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение. 0

238

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

Съгласуват програмите на общините и фирмите за управление на 
отпадъците. Анализират отчета за изпълнение на общинските и 
фирмените програми и контролират изпълнението им.

3 Назначаване допълнителен персонал в 
РИОСВ.

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0
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Отпадъци Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества

Съгласно наредбата за изискванията за производството и пускането на 
пазара на батерии и акумулатори производителите и вносителите са 
длъжни да предприемат мерки за ограничаване на съдържанието на 
опасни вещества в пусканите от тях батерии и акумулатори на пазара и 
за организиране на събирането и преработването им. Длъжни са да 
уведомят МОСВ за това. 

3 Назначаване на лица отговорни за 
оценка и контрол на плановете на 
производителите и вносителите за 
събиране и преработване на негодните 
за употреба батерии и акумулатори.

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0

240

Отпадъци Директива 1999/31/ЕС за 
депата за отпадъци.

Съгласно проекта на ЗУО за дейностите по депониране на отпадъци 
разрешението се издава от МОСВ/РИОСВ

3 Назначаване на лица отговорни за 
контрола на дейностите по третиране на 
отпадъци в РИОСВ

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение. 0

241

Отпадъци Директива 2000/76/ЕС за 
изгаряне на отпадъци.

Съгласно проекта на ЗУО за дейностите по изгаряне на отпадъци 
разрешението се издава от МОСВ/РИОСВ

3 Назначаване на лица отговорни за 
контрола на дейностите по третиране на 
отпадъци в МОСВ

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение. 0

242

Отпадъци Директива 75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла.

Отработените масла са опасни отпадъци и според ЗОВВООС/ЗУО 
лицата извършващи дейности с тях подлежат на разрешителен режим. 
Компетентни органи по издаване на разрешението са МОСВ/РИОСВ.

3 Назначаване на лица отговорни за 
контрола на дейностите по третиране на 
отпадъци в РИОСВ - 15 служители.

158 107 118 130 512

243
Брой на назначените 
служители по години 15 15

244

Отпадъци Директива 1999/31/ЕС за 
депата за отпадъци.

В наредбата съществуват разпоредби задължаващи операторите на
депа да провеждат контрол и мониторинг да предоставят доклад за
резултатите от мониторинга като допълнение на годишния отчет по
Наредба № 10. Операторът е задължен да информира компетентните
органи за всички неблагоприятни въздействия установени при
изпълнение на програмата за контрол и мониторинг и да изпълнява
предписанията на компетентните органи за отстраняване на отрицателни
последици от въздействието върху околната среда

3 Необходим е допълнителен персонал 
към органите издали разрешенията за 
сравняване на резултатите от 
мониторинга с условията в 
разрешението и за контрол на 
предоставените данни

0

245

Отпадъци Директива 2000/76/ЕС за 
изгаряне на отпадъци. 

С измененията в Наредба № 11 за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за 
обезвреждане на битови отпадъци ще се регламентира кои измервания 
трябва да се извършват задължително. Обработените резултати се 
предоставят чрез годишния доклад на компетентните органи издали 
разрешението не по-късно от 01.04 на следващата календарна 
година.При превишаване на ПДК операторът незабавно уведомява 
компетентните органи издали разрешението.

3 Необходим е допълнителен персонал 
към органите издали разрешенията за 
сравняване на резултатите от 
мониторинга с условията в 
разрешението и за контрол на 
предоставените данни

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0

246

Отпадъци Директива 86/278/ЕЕС за 
опазване на околната среда 
и в частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието.

Производителите и потребителите на утайки водят отчетни книги и 
изготвят и представят на РИОСВ годишни отчети съгласно изискванията 
на Наредба №10. Информацията за количеството на образуваните 
утайки и количеството предадени утайки за ползване в земеделието; 
състава и свойствата на тези утайки; вида на третирането; имената и 
адресите на лицата получаващи утайките се предоставя в МОСВ заедно 
с годишните отчети.

3 Назначаване на нови кадри извършващи 
контрол на подадените данни и 
сравняването им с условията в 
разрешителното

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0

247

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците; Директива 
75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла; 
Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества;  Директива 
86/278/ЕС за опазване на 
околната среда и в 
частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието; 
Директива 2000/53/EC за 
излезлите от употреба 
МПС; Директива 94/62/ЕС 
за опаковките и отпадъците 
от опаковки 

Директива 75/442/EEC за отпадъците. ЗОВВООС регламентира кои 
компетентни органи са длъжни да упражняват контрол за спазването на 
закона. РИОСВ контролират всички дейности с отпадъци и с опасни 
отпадъци Директива 75/439/ЕЕС за обезвреждане на отработени 
масла.  МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с отработени масла. 
Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на 
батерии и акумулатори и транспортиране на отпадъци от батерии и 
акумулатори съдържа изисквания за периодични инспектиране на лицата 
извършващи дейности по събиране, съхранение, преработване, 
обезвреждане и транспортиране на отработени масла от органите 
издали разрешението. Директива 91/157/ЕЕС за батериите и 
акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества. МОСВ/РИОСВ 
контролират всички дейности с негодни за употреба батерии и 
акумулатори. Директива 86/278/ЕС за опазване на околната среда и в 
частност на почвата при използването на утайки от ГПСОВ в 
земеделието. РИОСВ контролират всички дейности с утайки от ГПСОВ. 
Директива 2000/53/EC за излезлите от употреба МПС. РИОСВ контроли

3 Назначаване на 15 служители в РИОСВ

158 107 118 130 512

248
Брой на назначените 
служители по години 15 15



-
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Отпадъци Директива 91/689/ЕС за 
опасните отпадъци; 
Директива 94/67/ЕС за 
изгарянето на отпадъци; 
Директива 75/439/ЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла 

Директива 91/689/ЕС за опасните отпадъци - Съгласно проекта за ЗУО за 
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците се извършва 
екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. При 
разработването на програмите за управление на дейностите по отпадъците в 
общините се привличат и представители на обществени екологични движения и 
организации. Кметовете на общини осигуряват обществен достъп до програмите за 
управление на опасни отпадъци. Директива 94/67/ЕС за изгарянето на отпадъци
Операторите на инсталации за изгаряне на опасни отпадъци осигуряват 
обществен достъп до разрешенията по чл. 37, ал. 2 на ЗОВВООС, молбите за 
тяхното издаване и годишните доклади от наблюденията. Операторите на 
инсталации за изгаряне на битови отпадъци осигуряват обществен достъп до 
разрешенията по чл. 37, ал. 2 на ЗОВВООС, молбите за тяхното издаване и 
годишните доклади от наблюденията.  Директива 75/439/ЕС за обезвреждане на 
отработени масла - Компетентните органи по чл. 11 ал. 1 от ЗООС осигуряват 
достъп на обществеността до издадените разрешения за третиране и транспортира

3 Функциите ще се осъществяват от
назначените служители в МОСВ и
РИОСВ  през 2003 г.

0

250

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждане на ПХБ и 
ПХТ

Проектът на наредба предвижда осигуряването на обществен достъп до 
такъв вид информация.

3 Назначаване на допълнителен брой
лица, които да подпомагат процеса на
достъп на обществеността до
информацията

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0

251

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждане на ПХБ и 
ПХТ

Проектът на наредба предвижда осигуряването на обществен достъп до 
такъв вид информация.

3 Назначаване на допълнителен брой
лица, които да подпомагат процеса на
достъп на обществеността до
информацията

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0

252

Отпадъци Директива 91/157/ЕС за 
батериите и акумулаторите 
съдържащи някои опасни 
вещества

Производителите и вносителите на батерии и акумулатори уведомяват 
МОСВ за действията които ще предприемат за насърчаване на 
потребителите да отделят батериите и да ги предават на обозначените 
за целта места. Ежегодно МОСВ публикува списък на производителите и 
вносителите на батерии и акумулатори изпълнили изискванията за 
разделно събиране и преработване на батерии и акумулатори.

3 Назначаване на допълнителен брой
лица, извършващи контрол на
достоверността на информацията,
подавана от фирмите, изпълняващи
задълженията си по наредбата. РИОСВ -
15 служители.

158 107 118 130 512

253
Брой на назначените 
служители по години 15 15

254

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

Проектът на наредба предвижда осигуряването на такъв вид 
информация за обществеността.

3 Назначаване на допълнителен брой
лица, които да подпомагат процеса на
достъп на обществеността до
информацията

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0

255

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

Създават и поддържат информационна система за наблюдение
изпълнението на целите за повторно използване, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците от опаковки. 

3 Назначаване на допълнителни кадри за 
прилагането й

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение.

0
256 Обучение на служителите 0
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Отпадъци Директива 91/689/ЕЕС за 
опасните отпадъци

Изключения от разрешителния режим за дейности с опасни отпадъци не
се предвиждат в ЗОВВООС/ЗУО. Разрешенията се издават от
МОСВ/РИОС след получаване на санитарно заключение от компетентния
орган на Министерство на здравеопазването

4 Осигуряване на обучението на лицата 
издаващи разрешенията за 
екологосъобразността на методите за 
третиране на отделните видове 
отпадъци

В рамките на бюджета на 
МОСВ

15 0 0 0 15
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Отпадъци Директива 1999/31/ЕС за 
депата за отпадъци.

Съгласно проекта на ЗУО за дейностите по депониране на отпадъци 
разрешението се издава от МОСВ/РИОСВ

4 Осигуряване на обучението на лицата, 
издаващи разрешенията за 
екологосъобразността на методите за 
третиране на отделните видове 
отпадъци 

В рамките на бюджета на 
МОСВ

0

259

Отпадъци Директива 2000/76/ЕС за 
изгаряне на отпадъци.

Съгласно проекта на ЗУО за дейностите по изгаряне на отпадъци 
разрешението се издава от МОСВ/РИОСВ

4 Осигуряване на обучението на лицата 
издаващи разрешенията за 
екологосъобразността на методите за 
третиране на отделните видове 
отпадъци

В рамките на бюджета на 
МОСВ

0

260

Отпадъци Директива 75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла.

Отработените масла са опасни отпадъци и според ЗОВВООС/ЗУО 
лицата извършващи дейности с тях подлежат на разрешителен режим. 
Компетентни органи по издаване на разрешението са МОСВ/РИОСВ.

4 Осигуряване на обучението на лицата 
издаващи разрешенията за 
екологосъобразността на методите за 
третиране на отделните видове 
отпадъци

В рамките на бюджета на 
МОСВ

0



и

.
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Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците; Директива 
75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла; 
Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества;  Директива 
86/278/ЕС за опазване на 
околната среда и в 
частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието; 
Директива 2000/53/EC за 
излезлите от употреба 
МПС; Директива 94/62/ЕС 
за опаковките и отпадъците 
от опаковки 

Директива 75/442/EEC за отпадъците. ЗОВВООС регламентира кои компетентни 
органи са длъжни да упражняват контрол за спазването на закона. МОСВ/РИОСВ 
контролират всички дейности с отпадъци и с опасни отпадъци Директива 
75/439/ЕЕС за обезвреждане на отработени масла.  МОСВ/РИОСВ контролират 
всички дейности с отработени масла. Наредбата за изискванията за производство 
пускане на пазара на батерии и акумулатори и транспортиране на отпадъци от 
батерии и акумулатори съдържа изисквания за периодични инспектиране на лицата
извършващи дейности по събиране, съхранение, преработване, обезвреждане и 
транспортиране на отработени масла от органите издали разрешението. Директива
91/157/ЕЕС за батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества
МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с негодни за употреба батерии и 
акумулатори. Директива 86/278/ЕС за опазване на околната среда и в частност 
на почвата при използването на утайки от ГПСОВ в земеделието. 
МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с утайки от ГПСОВ. Директива 
2000/53/EC за излезлите от употреба МПС. МОСВ/РИОСВ контролират всички дей

4 Извършване на регулярно обучение на
лицата, осъществяващи контрола

0 5 5 5 15
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Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

Проектът на Наредба съдържа необходимите разпоредби за
създаването на информационна система за наблюдение изпълнението
на целите за повторно използване, рециклиране и оползотворяване.
Информацията се набира чрез информационни карти формата на които
се съдържа в приложения към проектонаредбата.

4 Обучение на новите кадри по отношение 
поддържането на информационната 
система (15 експерта от РИОСВ).

15 0 0 0 15

263
Закупуване на оборудване и 
екипировка 0
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Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците; Директива 
75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла; 
Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества;  Директива 
86/278/ЕС за опазване на 
околната среда и в 
частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието; 
Директива 2000/53/EC за 
излезлите от употреба 
МПС; Директива 94/62/ЕС 
за опаковките и отпадъците 
от опаковки 

Директива 75/442/EEC за отпадъците. ЗОВВООС регламентира кои 
компетентни органи са длъжни да упражняват контрол за спазването на 
закона. МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с отпадъци и с 
опасни отпадъци Директива 75/439/ЕЕС за обезвреждане на отработени масла.  
МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с отработени масла. Наредбата за 
изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и 
транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори съдържа изисквания за 
периодични инспектиране на лицата извършващи дейности по събиране, 
съхранение, преработване, обезвреждане и транспортиране на отработени масла 
от органите издали разрешението. Директива 91/157/ЕЕС за батериите и 
акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества.МОСВ/РИОСВ контролират
всички дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори. Директива 
86/278/ЕС за опазване на околната среда и в частност на почвата при 
използването на утайки от ГПСОВ в земеделието. МОСВ/РИОСВ контролират 
всички дейности с утайки от ГПСОВ. Директива 2000/53/EC за излезлите от 
употреба МПС. МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с излезли от употреба 

 

5 Проучване за осигуряване на 
необходима съвременна електронно-
изчислителна техника, лабораторно и 
измервателно оборудване и софтуер.

Подходящо е проучването 
да бъде дейност в рамките 
на предлагания за 2003 
год. проект за техническа 
помощ по Програма ФАР.

0
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Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ.

Все още няма нормативен акт. Важат правилата за отчетност и подаване
на информация на ЗОВВООС и Наредба №10.

5 Проучване за осигуряване на 
необходима съвременна електронно-
изчислителна техника, лабораторно и 
измервателно оборудване и софтуер.

Подходящо е проучването 
да бъде дейност в рамките 
на предлагания за 2003 
год. проект за техническа 
помощ по Програма ФАР.

0

266

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

ЗУО въвежда минималното количество информация което трябва да се 
съдържа в отчетните документи а самите форми се съдържат в Наредба 
№10. РИОСВ заверява отчетните книги. Приема годишните отчети. 
Контролира отчетността и предоставянето на информация. Данните за 
битовите и строителните отпадъци се събират чрез информационни 
карти-отчети водени от общинските администрации. Данните за 
производствените и опасните отпадъци се събират от предприятията и 
организациите които образуват или третират тези отпадъци.

5 Проучване за осигуряване на 
необходима съвременна електронно-
изчислителна техника, лабораторно и 
измервателно оборудване и софтуер.

Подходящо е проучването 
да бъде дейност в рамките 
на предлагания за 2003 
год. проект за техническа 
помощ по Програма ФАР.

0 1100 1100 0 2200
267 Закупуване на консумативи 0
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Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците; Директива 
75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла; 
Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества;  Директива 
86/278/ЕС за опазване на 
околната среда и в 
частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието; 
Директива 2000/53/EC за 
излезлите от употреба 
МПС; Директива 94/62/ЕС 
за опаковките и отпадъците 
от опаковки 

Директива 75/442/EEC за отпадъците. ЗОВВООС регламентира кои 
компетентни органи са длъжни да упражняват контрол за спазването на 
закона. МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с отпадъци и с 
опасни отпадъци Директива 75/439/ЕЕС за обезвреждане на 
отработени масла.  МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с 
отработени масла. Наредбата за изискванията за производство и 
пускане на пазара на батерии и акумулатори и транспортиране на 
отпадъци от батерии и акумулатори съдържа изисквания за периодични 
инспектиране на лицата извършващи дейности по събиране, съхранение, 
преработване, обезвреждане и транспортиране на отработени масла от 
органите издали разрешението. Директива 91/157/ЕЕС за батериите и 
акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества. МОСВ/РИОСВ 
контролират всички дейности с негодни за употреба батерии и 
акумулатори. Директива 86/278/ЕС за опазване на околната среда и в 
частност на почвата при използването на утайки от ГПСОВ в 
земеделието. МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с утайки от 
ГПСОВ. Директива 2000/53/EC за излезлите от употреба МПС. МОСВ/Р

6 Обезпечаване с консумативи, горива и
др. за извършване на ефективен
контрол

200 200 200 200 800

269
Развитие на информационна система 

0

270

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

Проектът за ЗУО въвежда минималното количество информация което 
трябва да се съдържа в отчетните документи а самите форми се 
съдържат в Наредба №10. РИОСВ заверява отчетните книги. Приема 
годишните отчети. Контролира отчетността и предоставянето на 
информация. Данните за битовите и строителните отпадъци се събират 
чрез информационни карти-отчети водени от общинските 
администрации. Данните за производствените и опасните отпадъци се 
събират от предприятията и организациите които образуват или третират 
тези отпадъци.

7 Обмяна и съпоставяне на информацията
със НСИ. Уеднаквяване на 
статистическите методи и 
класификации. Точно разграничение на 
отговорностите по отношение на 
статистиката за отпадъците.

 Не са необходими 
страдства извън 
годишните бюджети на 
ведимствата.

0
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Отпадъци Директива 1999/31/ЕС за 
депата за отпадъци. 

Съгласно проекта за ЗУО програмите (националната, общинските и 
фирмените) включват мерки за третиране на биоразградимите отпадъци, 
с цел поетапно намаляване на количествата им и недопускане на 
тяхното депониране

7 Необходимо е проучване на 
количеството образувани биоразградими
отпадъци, начина на третирането им и 
възможностите за въвеждане на 
алтернативни начини на третиране. 

 
Проучването ще се 
извърши под общата 
координеция на МОСВ 
чрез възлагане на 
обществена поръчка.

300 0 0 0 300
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Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0

273

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ.

Важат правилата за отчетност и подаване на информация на ЗОВВООС
и Наредба №10.

9 Разяснителни кампании за прибори и 
оборудване което е вероятно да 
съдържа ПХБ и ПХТ както и за вредата 
от ПХБ и ПХТ 9 0 0 0 9

274

Разработване на ефективни 
наказателни мерки за налагане на 
законодателството 0
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Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците; Директива 
75/439/ЕЕС за 
обезвреждане на 
отработени масла; 
Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества;  Директива 
86/278/ЕС за опазване на 
околната среда и в 
частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието; 
Директива 2000/53/EC за 
излезлите от употреба 
МПС; Директива 94/62/ЕС 
за опаковките и отпадъците 
от опаковки 

Директива 75/442/EEC за отпадъците. ЗОВВООС регламентира кои 
компетентни органи са длъжни да упражняват контрол за спазването на 
закона. МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с отпадъци и с 
опасни отпадъци Директива 75/439/ЕЕС за обезвреждане на 
отработени масла.  МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с 
отработени масла. Наредбата за изискванията за производство и 
пускане на пазара на батерии и акумулатори и транспортиране на 
отпадъци от батерии и акумулатори съдържа изисквания за периодични 
инспектиране на лицата извършващи дейности по събиране, съхранение, 
преработване, обезвреждане и транспортиране на отработени масла от 
органите издали разрешението. Директива 91/157/ЕЕС за батериите и 
акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества. МОСВ/РИОСВ 
контролират всички дейности с негодни за употреба батерии и 
акумулатори. Директива 86/278/ЕС за опазване на околната среда и в 
частност на почвата при използването на утайки от ГПСОВ в 
земеделието. МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с утайки от 
ГПСОВ. Директива 2000/53/EC за излезлите от употреба МПС. МОСВ/Р

10 Включване в проекта на закон за
управление на отпадъците на
подходящи разпоредби.

0
276 Назначаване на персонал 0
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Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

Издава комплексни разрешителни извън задължителните случаи по 
Приложение № 4 по ЗООС.

3 Назначаване на общо 15 специалисти в 
РИОСВ – от  2003 г.

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ

158 107 118 130 512

278
Брой на назначените 
служители по години 15 15

279

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Взема решение за забрана на дейността на оператор, който не 
изпълнява задълженията си по този наредба и която дейност може да 
доведе до риск за живота и здравето на човека и околната среда – от 1 
януари 2004 г.  Участва в плановите инспекции съгласно годишния план 
за инспекции чрез РИОСВ – от 1 януари 2004 - за нови предприятия и 
съоръжения и от 2006 г. - за действащи предприятия и съоръжения.

3 Назначаване на допълнително кадри за 
инспекциите на предприятията в РИОСВ 
от 1 януари 2003 г. –  общо 15 експерта- 
по 1 за всеки РИОСВ

158 107 118 130 512

280
Брой на назначените 
служители по години 15 15
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Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Осигуряване на обществен достъп до: ежемесечните и ежегодните 
доклади на операторите до РИОСВ за резултатите от собствения 
мониторинг на емисиите

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
информационните центрове на РИОСВ и
ИАОС

 
В рамките на общото 
увеличение по 
директивата за 
информацията

0
282 Обучение на служители 0
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Промишлено 
замърсяване 

Регулация ЕС/761/2001 за 
доброволно участие на 
организациите в схемата на 
общността за управление и 
одитиране на околната 
среда 

При констатиране на несъответствие РИОСВ уведомява писмено МОСВ. 4 Обучение на служители на РИОСВ за 
изпълнението на задачите по отношение 
на НСУОСО,  поетапно всички 
специалисти от отдел ”КОС” – от 2003 г.

15 15 15 15 60

284

Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

Следи за стриктното спазване на изискванията за формата на 
заявлението

4 Обучение на експерти от ИАОС и 
РИОСВ в рамките на twinning проект 
"Обучение на специалисти от РИОСВ, 
ИАОС и от индустриалния сектор за 
прилагане на Директива IPPC" 

0
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Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

РИОСВ, респ. отдел ”КОС”, осъществява контрола по спазването на  
условията в издадените разрешителни, по изпълнението на програмата 
за съответствие и по изпълнението на плана за моноторинг чрез 
проверки и инспекции на място.

4 Обучение на служители на РИОСВ за 
осъществяването на наблюдението и 
контрола върху издадените 
разрешителни – поетапно, всички 
специалисти от отдел ”КОС” – от 2003 г.

15 15 15 15 60

286

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0

287

Промишлено 
замърсяване 

Регулация ЕС/761/2001 за 
доброволно участие на 
организациите в схемата на 
общността за управление и 
одитиране на околната 
среда 

МОСВ, респ. отдел"ОВОС и КР" води публичен регистър на 
организациите, които отговарят на изискванията на НСУОСО.

9 Издаване на брошури и дипляни за 
запознаване на организациите с 
НСУОСО

5 5 5 5 20
288 Назначаване на персонал 0

289

Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 - 
Директивата за обществен 
достъп до информацията за 
околната среда

Осигуряване на обществен достъп до инвентаризациите на ВРОС и 
докладите за общия ход на прилагането на Регламент ЕС2037/2000 
(подразбира се Директивата за обществен достъп до информацията за 
околната среда)

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
информационните центрове на РИОСВ - 
15 служители

Отнася се до Директивата 
за осигуряване на 
обществен достъп до 
информацията за околната
среда

 

158 107 118 130 512

290
Брой на назначените 
служители по години 15 15

291 Обучение на служителите 0

292

Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 за 
прекратяване и/или 
ограничаване употребата 
на вещества, разрушаващи 
озоновия слой

Периодичен контрол на пропуски в инсталациите, съдържащи ОРВ. 
Проверка на предоставяните от операторите данни 

4 Обучение на експертите от РИОСВ по 
посочените дейности ще се извършва в 
рамките на текущите и бъдещи проекти 
по twinning във връзка с директиви IPPC 
и SEVESO (периодичния контрол ще е 
част от контрола по изпълнението на 
условията от съответните 
разрешителни, предвидени в двете 
директиви)

Назначението на нови 
експерти в РИОСВ е 
предвидено във връзка с 
прилагането на 
посочените директиви

0
293 Обучение на служителите 0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционните 
предложения, дадени в Приложение 2, включително и за предложенията 
за разширение и/или промяна на производствената дейност на обекти, 
съгласно Приложение 1 и 2. Преценката се извършва случай по случай и 
въз основа на критерии. Компетентните органи се произнасят с 
мотивирано решение, като обявяват публично мотивите за своята 
преценка.

4 Обучение  за извършване на преценката 
за необходимостта от ОВОС на 16 
служители на РИОСВ

0

295

Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

МОСВ, респ.РИОСВ и други  специализирани ведомства, засегнати от 
инвестиционното предложение дават консултации. МОСВ (отдел "ОВОС 
и КР"), респ.РИОСВ (специалист по ОВОС) съгласуват писмено 
заданието за обхват на оценката. МОСВ, респ.РИОСВ, вземат решение 
по оценката на въздействието върху околната среда, като: 1.отдел 
"ОВОС и КР", респ.специалистът по ОВОС в РИОСВ, подготвят проект за 
решение; 2. Останалите специализирани звена в МОСВ, респ.РИОСВ, 
представят становища по доклада за ОВОС и одобряват проекта за 
решение по ОВОС.

4 Обучение  за даване на консултации и 
начина на съгласуване на заданието за 
обхват на ОВОС на 16 служители на 
РИОСВ

0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

МОСВ, респ.РИОСВ следят за стриктното изпълнение на изискванията за 
формат на доклада, който съдържа резултатите от оценката.
Отдел "ОВОС и КР" на МОСВ, респ. специалистът по ОВОС в РИОСВ, 
оценяват качеството на доклада за съответствие с проведените 
консултации и с нормативните изисквания.
В случай на пропуски и непълноти компетентният орган изисква 
допълнително информация, допълнение към доклада за ОВОС или други 
документи по преценка.

4 Обучение  за оценяване на качеството 
на доклада за ОВОС на 16 служители на 
РИОСВ

0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

По решенията по ОВОС, издадени от МОСВ, се провежда контрол на 
условията в решението,като:
- Отдел ”ОВОС и КР” провежда документален контрол и проверка на 
място, при необходимост;
- Специалистите от РИОСВ, по писмено искане на МОСВ, провеждат 
контрол на място. 
По решенията по ОВОС, издадени от РИОСВ, съответната инспекция  
провежда контрол на условията в решението, като: 
- специалистът по ОВОС извършва документален контрол; 
- останалите специалисти, в зависимост от компетенциите им, 
извършват проверка на място.

4 Обучение относно обхвата и 
методологията на инспектиране за 
изпълнение на условията на издадените 
решения по ОВОС.

0
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 85/337/EEC  за 
Оценка на влиянието върху 
околната среда от някои 
обществени и частни 
проекти, изм. и доп. с 
Директива 97/11/ЕС

Координаторът по процедурата по ОВОС от МОСВ или специалистът по 
ОВОС от РИОСВ консултират организирането на срещата за обществено 
обсъждане на резултатите от ОВОС от инвеститора, съвместно със 
засегнатата/тите община/общини. При необходимост, експерти от  
специализираните звена в МОСВ или РИОСВ вземат участие в срещата 
за обществено обсъждане на резултатите от ОВОС. Координаторът по 
процедурата по ОВОС от МОСВ или специалистът по ОВОС от РИОСВ 
оформят окончателно предложеното от Експертния съвет решение по 
ОВОС. След подписването му от министъра, съответно директора на 
РИОСВ, го изпращат на инвеститора, оповестяват съобщение в 
средствата за масово осведомяване и предоставят копие от него на 
засегнати и заинтересувани страни. В случаи на освобождаване от 
ОВОС съгласно Закона, координаторът по процедурата по ОВОС от 
МОСВ или специалистът по ОВОС от РИОСВ изготвят писмената 
обосновка.

4 Обучение за изготвяне на писмената 
обосновка в случаите на освобождаване 
от ОВОС съгласно Закона, на 16 
служители на РИОСВ

16 16 0 0 32

299

Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

МОСВ, респ.РИОСВ преценяват необходимостта от извършване на 
екологична оценка. Преценката се извършва случай по случай и въз 
основа на критерии. Компетентните органи се произнасят с мотивирано 
решение, като обявяват публично мотивите за своята преценка.

4 Обучение  за извършване на преценката 
за необходимостта от EО на 18 
служители на МОСВ и РИОСВ (2 +16) – 
17 действащи и един нов.

20 20 20 0 60
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

МОСВ, респ.РИОСВ дават консултации по обхвата на оценката и по 
информацията, която трябва да съдържа доклада по ЕО.
МОСВ, респ.РИОСВ, представят становище по екологичната оценка, 
като:
1.отдел "ОВОС и КР", респ.специалистът по ОВОС в РИОСВ, подготвят 
проекта за становище.
2. Останалите специализирани звена в МОСВ, респ.РИОСВ, представят 
мнения по доклада за ЕО и одобряват проекта за становище.

4 Обучение за даване на консултации и 
начина на изготвяне на проект на 
становище и съгласуването му - на 18 
служители на МОСВ и РИОСВ (2 +16) - 
17 действащи и един нов

20 20 20 0 60
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Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

МОСВ, респ.РИОСВ следят за стриктното изпълнение на изискванията за 
формат на доклада, който съдържа резултатите от оценката. Отдел 
"ОВОС и КР" на МОСВ, респ. специалистът по ОВОС в РИОСВ, оценяват 
качеството на доклада за съответствие с проведените консултации и с 
нормативните изисквания. В случай на пропуски и непълноти 
компетентният орган по околна среда изисква допълнение към доклада 
за ЕО.

4 Обучение  за оценяване на качеството 
на доклада за ЕО на 18 служители на 
МОСВ и РИОСВ (2 +16) - 17 действащи и 
един нов

0

302

Хоризонтално 
законодателство 

Директива 2001/42/ЕС за 
оценка на въздействието на 
определени планове и 
програми върху околната 
среда

Органите, които са отговорни за прилагането на плановете и програмите, 
съгласуват мерките за наблюдение и контрол с МОСВ или РИОСВ. 
Процедурите по мониторинг максимално се съвместяват с действащата 
уредба.

4 Обучение на служители на органите, 
които са отговорни за прилагането на 
плановете и програмите за изясняване 
на задълженията им по процедурите по 
мониторинг на ЕО.

0

303

Брой на 
назначения 
персонал в 
РИОСВ 120 0 0 0 120

304 Общо за РИОСВ 2482 2856 2776 1624 9737
305
306 ИАОС Назначаване на персонал 0

307

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организира система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие. Създава и поддържа база данни и ГИС за регистриране
на състоянието и измененията, осигурява достъп и обмен на
информация.

3 Назначаване на допълнителни кадри в
ИАОС, Дирекция “МОС”, отдел “МЗБРЗТ”
– 5 служители, 2003 г.

53 36 39 43 171

308
Брой на назначените 
служители по години 5 5

309 Обучение на служители 0

310

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организират отраслови системи за мониторинг на състоянието на 
биологичното разнообразие и защитените зони, бази данни и ГИС. 

4 Обучение за осъществяване на
постоянен мониторинг на състоянието
на биологичното разнообразие и
защитените зони и поддоржане на ГИС

В рамките на предлаган
twinning проект за ФАР
2003 год. под общата
координация на МОСВ.
Проекта е на обща
стойност ......

0

311

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организира система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие. Създава и поддържа база данни и ГИС за регистриране
на състоянието и измененията, осигурява достъп и обмен на
информация.

4 Разработване на модел за мониторинг и 
обучение– ИАОС, 2003 – 2004 г. 
Възлагане на ИАОС и външни 
изпълнители. 

Подходящо е да се
осъществи в рамките на
туининг проект.

0

312

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организира система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие. Създава и поддържа база данни и ГИС за регистриране
на състоянието и измененията, осигурява достъп и обмен на
информация.

4 Обучение на служители от ИАОС, 
“НСЗП” и РИОСВ за прилагане на 
моделите, вкл. компютърни умения за 
поддържане и използване на базите 
данни. След изготвяне на моделите, 
общо 20 души. 

Подходящо е да се
осъществи в рамките на
туининг проект.

0
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Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организира система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие. Създава и поддържа база данни и ГИС за регистриране
на състоянието и измененията, осигурява достъп и обмен на
информация.

4 Обучение на  служители от ИАОС, 
“НСЗП” и РИОСВ за работа с ГИС – 2004 
г. Общо 20 души.

Подходящо е да се
осъществи в рамките на
туининг проект.

0

314
Закупуване на оборудване и 
екипировка 0

315

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организира система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие. Създава и поддържа база данни и ГИС за регистриране
на състоянието и измененията, осигурява достъп и обмен на
информация.

5 Проучване за необходимото оборудване
на ИАОС с подходяща техника за
мониторинг и ГИС и последваща
доставка. 

0



316
Разивитие на информационни системи

0

317

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организира система за мониторинг на състоянието на биологичното
разнообразие. Създава и поддържа база данни и ГИС за регистриране
на състоянието и измененията, осигурява достъп и обмен на
информация.

7 Разработване на модел за база данни с 
указания за събиране на информация, 
2003 г – 2004 г., ИАОС и външни 
изпълнители. 

Подходящо е да се
осъществи в рамките на
туининг проект.

0
318 Назначаване на персонал 0

319

ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/676/ЕЕС за 
нитратите, Директива 
91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Директива 
76/160/ЕЕС за водите за 
къпане и Рамковата 
Директива 2000/60/ЕС 

Извършва мониторинг за количеството и качеството на водите, свързан с 
изпълнение на програмите за имисионото и емисионното състояние на   
повърхностните и подземни води на национално ниво. Той  е в 
съответствие с изискванията на Закона за водите и действуващите 
Наредби в областта на водите, които са хармонизирани със съответните 
Директиви на ЕС.

3 Назначаване на нови двама души с 
отговорности по изброените функции по 
изпълнение на Националните програми 
за установяване емисионното състояние 
на повърхностни води, а така също 
подобряване дейността по физико-
химичния мониторинг на повърхностни и 
подземни води. 

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за приеманане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

21 14 16 17 68

320
Брой на назначените 
служители по години 2 2

321

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

ИАОС събира, валидира, обобщава и осигурява информация за 
оперативното управление на водите и информация за обществеността, 
докладва на ЕАОС. Организира и ръководи методическото ръководство 
за провежането на мониторинговата дейност за екологичното и 
химическото състояние на водите на басейново ниво; обобщаването на  
данните за екологичното и химическото състояние на водите за 
територията на страната; обобщаването на данните от контролно-
информационната система за състоянието на отпадъчните води; 
поддържането на информационна система за екологичното и 
химическото състояние на водите; методическа помощ на лабораториите 
към министерството на околната среда и водите в областта на 
изпитването на проби; изпращането на обобщените данни по буква "б" в 
главната дирекция по водите.

3 Назначаване на 3 допълнителни бройки 
с отговорности по мониторинг на водите

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за приеманане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

32 21 24 26 102

322
Брой на назначените 
служители по години 3 3

323

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Решение 
(92/446/ЕС) за 
докладването в областта на 
водите

Изпълняват всички функции, свързани с докладването на национално и 
международно ниво.

3 Функциите ще се осъществяват от 
назначените служители в ИАОС през 
2003 г.

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за приеманане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

0
324 Обучение на служители 0
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Извършва мониторинг за качеството на водите, свързано с изпълнение 
на програмите.

4 Обучаване на новоназначените в 
изискванията на хармонизираното 
законодателство (обучение по 
стратегическо планиране, писане на 
проекти, софтуер за управление на 
проекти, европейски институции, 
процеси и структури, системи за 
планиране и управление на водите в 
страните-членки – сравнително, ГИС, 
информационни системи и бази данни 
за нуждите на планирането, 
информационни технологии от ново 
поколение и всякакви технически 
семинари, като – управление на водни 
ресурси, устойчиво ползване и развитие 
на водите и водните екосистеми, 
насърчаване на организираното 
ползване на водните ресурси, икономика 
на водите и пр.)

4 4 4 4 16
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

ИАОС събира, валидира, обобщава и осигурява информация за 
оперативното управление на водите и информация за обществеността, 
докладва на ЕАОС. Организира и ръководи методическото ръководство 
за провежането на мониторинговата дейност за екологичното и 
химическото състояние на водите на басейново ниво; обобщаването на  
данните за екологичното и химическото състояние на водите за 
територията на страната; обобщаването на данните от контролно-
информационната система за състоянието на отпадъчните води; 
поддържането на информационна система за екологичното и 
химическото състояние на водите; методическа помощ на лабораториите 
към министерството на околната среда и водите в областта на 
изпитването на проби; изпращането на обобщените данни по буква "б" в 
главната дирекция по водите.

4 обучение на персонала в изискванията 
на новото законодателство – нови 
методи за извършване на мониторинг и 
анализ на данните, нови методи на 
пробовземане, нови технологии за 
събиране и анализ и оценка на данните, 
софтуерни програми за анализ, 
информационни технологии, свързани с 
мониторинга

6 6 6 6 24

327
Закупуване на оборудване и 
екипировка 0
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
заотпадни води, Дирекитва 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация,  
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/676/ЕЕС за 
нитратите 

Извършва мониторинг за качеството на водите, свързано с изпълнение 
на програмите.

5 Материално и техническо обезпечаване 
работата по новите функции, 
финансирано от бюджета и всички 
възможности по предприсъединителните 
фондове (например – съвместяване на 
проект за институционално укрепване с 
инвестиционен елемент)

10 10 10 10 40
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 98/83/ЕЕС за 
водите за човешка 
консумация, Дирекитва 
78/659/ЕЕС за водите, 
обитавани от риби и 
Дирекитва 79/923/ЕЕС за 
водите, обитавани от 
черупкови, Директива 
80/68/ЕЕС за подземните 
води и Директива 76/160 за 
водите за къпане

ИАОС събира, валидира, обобщава и осигурява информация за 
оперативното управление на водите и информация за обществеността, 
докладва на ЕАОС. Организира и ръководи методическото ръководство 
за провежането на мониторинговата дейност за екологичното и 
химическото състояние на водите на басейново ниво; обобщаването на  
данните за екологичното и химическото състояние на водите за 
територията на страната; обобщаването на данните от контролно-
информационната система за състоянието на отпадъчните води; 
поддържането на информационна система за екологичното и 
химическото състояние на водите; методическа помощ на лабораториите 
към министерството на околната среда и водите в областта на 
изпитването на проби; изпращането на обобщените данни по буква "б" в 
главната дирекция по водите.

5 след анализите, извършвани по два 
туининг проекта и съставяне на 
спесификации за необходимото 
оборудване – техническо и 
информационно осигуряване дейността 
по мониторинг на водите, извършвана от 
ИАОС

10 10 10 10 40
330 Назначаване на персонал 0
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Въздух Решение 1999/296 във 
връзка с прилагането на 
РКОНИК и протокола от 
Киото

Създава и организира необходимите регистри за парниковите газове. 3 Назначаване на 2 служители в ИАОС от 
2003 г.

21 14 16 17 68

332
Брой на назначените 
служители по години 2 2

333

Въздух Директиви 96/62, 99/30, 
92/72,2000/69 и нови трета 
и четвърта дъщерни

Организира разработването и координира изпълнението на местни 
програми за достигане и подържане на нормите за качество на 
атмосферния въздух на територията на страната. Организира 
разработването и координира изпълнението на програми за осигуряване 
качество на измерванията.

3 Назначаване на 6 служители в ИАОС от 
2003 г.

63 43 47 52 205
334 6 6
335 Обучение на служители 0
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Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Изготвяне на доклади за извършената оценка, използваните методи, 
установените нива на замърсителите и райони за оценка и управление, 
предприетите мерки (разработвани програми за управление) и т.н. в 
съответствие със специалните въпросници на ЕК за целта. 
Първоначалните данни се ппредоставят на ИАОС от РИОСВ – в сила от 
01.01.2001

4 С приемането на новите УП на МОСВ и 
ДАМНП проблемът с недостига на кадри 
изглежда решен в значителна степен; 
обучение във връзка с докладването 
може да се извърши на последваща 
етап – 2004-2005г.; отново twinning 
проектите изглеждат най-подходящи за 
целта; приблизителната стойност на 
такива проекти е посочена по-горе

0

337

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Информиране на обществеността и съответните организации за 
резултатите от текущата оценка на КАВ (в сила от 01.01.2003)

4 Новият УП решава проблемите свързани 
с недостига на кадри; остава проблемът 
с тяхното обучение:двама експерти в 
отдел МВ на ИАОС; последното може да 
се извърши в рамките на проектите по 
twinning по т.т.1 и 4 по-горе

0

338

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Непрекъсната оценка на КАВ в съответствие с изискванията на 
дъщерните директиви към РДОУ, в т.ч. измерване, инвентаризация и/или 
моделиране на дисперсията за определяне нивата на замърсителите; 
методическо осигуряване на оценката и осигуряване качество на данните 
(в сила от 01.01.2000)
Инвентаризации и проучвания във връзка с ежегодното определяне на 
критичните нива и натоварвания на отделните екосистеми в страната. 
РИОСВ и регионалните статистически бюра набират първоначалната 
информация, която се обработва, съответно в ИАОС и НСИ. Цялостната 
дейност се координира от ИАОС (отдел МВ)
Методическо осигуряване на измерванията и инвентаризациите на 
емисиите от ЛОС, разтворители и др. във връзка с прилагането на 
горните дейности (постепенно, с влизане в сила на съответните под-
законови актове)

4 обучението на новоназначените 
експерти от ИАОС (9 на брой) следва да 
се извърши, в рамките на предвидените 
twinning проекти , както и на специален 
twinning по осигуряване качеството на 
измерванията, отново в периода 2003-
2004г.

0

339
Закупуване на оборудване и 
екипировка 0

340

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Информиране на обществеността и съответните организации за 
резултатите от текущата оценка на КАВ (в сила от 01.01.2003)

5 В момента се изпълняват два проекта за 
оборудване на НАСЕМ (финансирани по 
линия на програма ФАР; обща стойност 
над 4 000 000 ЕВРО) със средства за 
пренос на данни, осигуряващи преноса 
им в реално време (задължително 
условия за функционирането на 
системата от алармени прагове). Точна 
оценка на евентуалните нужди от 
доставка на допълнително оборудване 
следва да даде Проучването за 
развитие на НАСЕМ (на стойност 55 000 
лв., финансирано от НФООС); след 
завършване на проучването 
необходимото оборудване следва да 
бъде доставено в периода преди 
01.01.2006 (очаквана стойност – 1 500 
000 ЕВРО; отговорни отдели МВ и ККВ - 
ИАОС)

0 400 400 0 800
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Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Непрекъсната оценка на КАВ в съответствие с изискванията на 
дъщерните директиви към РДОУ, в т.ч. измерване, инвентаризация и/или 
моделиране на дисперсията за определяне нивата на замърсителите; 
методическо осигуряване на оценката и осигуряване качество на данните 
(в сила от 01.01.2000)
Инвентаризации и проучвания във връзка с ежегодното определяне на 
критичните нива и натоварвания на отделните екосистеми в страната. 
РИОСВ и регионалните статистически бюра набират първоначалната 
информация, която се обработва, съответно в ИАОС и НСИ. Цялостната 
дейност се координира от ИАОС (отдел МВ)
Методическо осигуряване на измерванията и инвентаризациите на 
емисиите от ЛОС, разтворители и др. във връзка с прилагането на 
горните дейности (постепенно, с влизане в сила на съответните под-
законови актове)

5 След завършване на проучването ИАОС 
следва да пристъпи през 2004 и 2005г. 
към доставка на необходимото 
оборудване за мониторинг нивата на 
новите параметри за КАВ (очакваната 
стойност по предварителна експертна 
оценка възлиза на 2 до 5 млн. ЕВРО, но 
проучването следва да даде точна 
оценка към края на 2003г.)

600 600 600 600 2400
342 Закупуване на консумативи 0



 
343

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Непрекъсната оценка на КАВ в съответствие с изискванията на 
дъщерните директиви към РДОУ, в т.ч. измерване, инвентаризация и/или 
моделиране на дисперсията за определяне нивата на замърсителите; 
методическо осигуряване на оценката и осигуряване качество на данните 
(в сила от 01.01.2000)
Инвентаризации и проучвания във връзка с ежегодното определяне на 
критичните нива и натоварвания на отделните екосистеми в страната. 
РИОСВ и регионалните статистически бюра набират първоначалната 
информация, която се обработва, съответно в ИАОС и НСИ. Цялостната 
дейност се координира от ИАОС (отдел МВ)
Методическо осигуряване на измерванията и инвентаризациите на 
емисиите от ЛОС, разтворители и др. във връзка с прилагането на 
горните дейности (постепенно, с влизане в сила на съответните под-
законови актове)

6 Точна оценка на разходите за 
поддържане на НАСЕМ (след нейното 
допълнително оборудване) ще може да 
бъде направена от Дирекция ЛАД към 
2006г.; предварителна оценка ще бъде 
направена, в рамките на горното 
проучване, финансирано от НФООС 
(очакванията са необходимите средства, 
след допълнителното изграждане на 
НАСЕМ да възлизат на около 500 000 
ЕВРО годишно)

0 0 1000 1000 2000
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Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Информиране на обществеността и съответните организации за 
резултатите от текущата оценка на КАВ (в сила от 01.01.2003)

6  едва следа пускане в експлоатация на 
системите за телеметричен пренос на 
данни Дирекция ЛАД на ИАОС ще може 
да направи оценка на нуждите от 
резервни части, консумативи и 
материали за тяхното поддържане

0

345
Развитие на информационна система 

0
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Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Непрекъсната оценка на КАВ в съответствие с изискванията на 
дъщерните директиви към РДОУ, в т.ч. измерване, инвентаризация и/или 
моделиране на дисперсията за определяне нивата на замърсителите; 
методическо осигуряване на оценката и осигуряване качество на данните 
(в сила от 01.01.2000)
Инвентаризации и проучвания във връзка с ежегодното определяне на 
критичните нива и натоварвания на отделните екосистеми в страната. 
РИОСВ и регионалните статистически бюра набират първоначалната 
информация, която се обработва, съответно в ИАОС и НСИ. Цялостната 
дейност се координира от ИАОС (отдел МВ)
Методическо осигуряване на измерванията и инвентаризациите на 
емисиите от ЛОС, разтворители и др. във връзка с прилагането на 
горните дейности (постепенно, с влизане в сила на съответните под-
законови актове)

7 Преди всичко, необходимо е да бъде 
завършено проучването за цялостно 
развитие на НАСЕМ във връзка с 
прилагането на дъщерните директиви за 
КАВ (финансирано от НФООС; на 
стойност 55 000 лв.). В допълнение, ще 
са необходими нови проучвания за 
определяне на натоварването на 
отделните екосистеми в страната (на 
стойност около 55 000 лв.)

110 0 0 0 110

347

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Изготвяне на доклади за извършената оценка, използваните методи, 
установените нива на замърсителите и райони за оценка и управление, 
предприетите мерки (разработвани програми за управление) и т.н. в 
съответствие със специалните въпросници на ЕК за целта

7 Следва да бъде отбелязано, че в 
страните от ЕС информацията 
необходима във връзка с докладването 
на емисиите на вредни вещества се 
набира от външни изпълнители. В този 
смисъл могат да бъдат предвидени 
допълнително по 10 000 лв. годишно в 
периода след 2004г.

0 10 10 10 30

348

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Докладване на критичните нива и натоварвания на отделните 
екосистеми в страната (изпълнява се от 01.01.1997)

7 Доизграждане на информационната 
система за докладване на критичните 
нива и натоварвания на отделните 
екосистеми 

Средствата са 
осигурявани по проект 

0
349 Назначаване на персонал 0

350

Информация Директива 90/313 за 
свобода на достъпа до 
информация по околната 
среда

Предоставят наличната информация за околната среда по молба на 
физически и юридически лица без последните да доказват интерес. В 
определени случаи могат да откажат информация, но мотивирано. 
Спазват определените ред , процедури и срокове за предоставяне на 
информация или за отказ за предоставяне на информация, детайлно 
описани в ЗДОИ. Ежегодно публикуват данни за информационните 
масиви и ресурси с информация за околната среда , с която разполагат. 
МОСВ издава заповед за формата на тези данни и ги публикува в 
интернет страницата на МОСВ. Без да е записано изрично в 
нормативните актове, практическото прилагане на това изискване на 
директивата предполага основните институции, които разполагат с 
информация за околната среда /МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Дирекции на НП/ 
да разполагат с информационни центрове чрез които да 
разпространяват по подходящ начин информация за околната среда на 
граждани, ученици, студенти и т.н

3 От 2003г. – назначаване допълнително 
на: 4 експерти  в ИАОС.

42 29 31 35 137

351
Брой на назначените 
служители по години 4 4



352
Изготвяне на нормативни документи 

0

353

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ

Проектът на Наредба съдържа необходимите разпоредби за
създаването на информационна система за оборудване и отпадъци,
замърсени с ПХБ/Т .

1 Приемане на наредба за 
обезвреждането на ПХБ и ПХТ и на 
оборудване замърсено с тях

Разработена до края на 
2002 г. в рамките на 
туининг проект с Германия

0

354

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ.

Важат правилата за отчетност и подаване на информация на ЗОВВООС
и Наредба №10.

1 Приемане на наредба за 
обезвреждането на ПХБ и ПХТ и на 
оборудване замърсено с тях

Разработена до края на 
2002 г. в рамките на 
туининг проект с Германия

0

355

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

Проектът на Наредба съдържа необходимите разпоредби за
създаването на информационна система за наблюдение изпълнението
на целите за повторно използване, рециклиране и оползотворяване.
Информацията се набира чрез информационни карти формата на които
се съдържа в приложения към проектонаредбата.

1 Приемане на наредба за ограничаване 
на опаковките в отпадъчния поток

Разработена до края на 
2002 г. в рамките на 
туининг проект с Германия

0
356 Назначаване на персонал 0

357

Отпадъци Директива 75/442/ЕЕС за 
отпадъците; Директива 
91/689/ЕС за опасни 
отпадъци; Директива 
96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ; Решение 2001/118/ЕС 
за Европейския каталог на 
отпадъците.

ЗУО въвежда минималното количество информация което трябва да се 
съдържа в отчетните документи а самите форми се съдържат в Наредба 
№10. ИАОС осигурява информационно функциите на МОСВ чрез данни и 
анализи, осъществява екологичния мониторинг на източниците на 
отпадъци и обектите за обезвреждане и оползотворяване, лабораторния 
контрол на отпадъците и поддържа база данни за тях. РИОСВ заверява 
отчетните книги. Приема годишните отчети. Контролира отчетността и 
предоставянето на информация. Данните за битовите и строителните 
отпадъци се събират чрез информационни карти-отчети водени от 
общинските администрации. Данните за производствените и опасните 
отпадъци се събират от предприятията и организациите които образуват 
или третират тези отпадъци. ИАОС докладва данни за опасните 
отпадъци на територията на цялата страна до международни институции 
- ЕАОС, ЕВРОСТАТ, Секретариат на Базелската конвенция и 
др.Организиране и поддържане на база данни за опасни отпадъци

3 Назначаване на 5 служители в ИАОС

53 36 39 43 171

358
Брой на назначените 
служители по години 5 5

359

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ.

Събират информация и водят отчетност за ПХБ и ПХТ съгласно
ЗОВВООС и Наредба №10.

3 Назначаване на нови кадри, отговорни 
за прилагането й

В рамките на 
предвиденото общо 
учеличение за РИОСВ.  0

360

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

Създават и поддържат информационна система за наблюдение
изпълнението на целите за повторно използване, рециклиране и
оползотворяване на отпадъците от опаковки. 

3 Назначаване на 1 служител в ИАОС  

11 8 9 28

Брой 
Брой на назначените 
служители по години 1 1

361

Отпадъци Решение 2000/53 за 
европейския каталог за 
отпадъците

Организиране и поддържане на база данни свързани с отпадъците. 3 От 2003г. – назначаване допълнително 
на: 1 експерт  в ИАОС.

11 7 8 9 34

362
Брой на назначените 
служители по години 1 1

363 Обучение на служители 0

364

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ

Все още няма нормативен акт. Извършва се инвентаризация на
оборудване. замърсено с ПХБ и ПХТ, чрез разпращане на въпросници до
предприятия, притежаващи оборудване, което има вероятност да
съдържа ПХБ и ПХТ. Проектът за наредба съдържа необходимите
разпоредби за създаването на информационна систем за оборудване и
отпадъци, замърсени с ПХБ/Т

4 Обучение на експерти  от РИОСВ за 
работа с въпросниците и програмния 
продукт

Извършва се в рамките на 
бюджета на МОСВ

0

365

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

Проектът на Наредба съдържа необходимите разпоредби за
създаването на информационна система за наблюдение изпълнението
на целите за повторно използване, рециклиране и оползотворяване.
Информацията се набира чрез информационни карти формата на които
се съдържа в приложения към проектонаредбата.

4 Обучение на новите кадри /2 екперта от 
ИАОС/ и експертите от РИОСВ по 
отношение поддържането на 
информационната система.

Извършва се в рамките на 
бюджета на МОСВ

2 0 0 0 2

366
Закупуване на оборудване и 
екипировка 0

367

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ

Все още няма нормативен акт. Извършва се инвентаризация на
оборудване. замърсено с ПХБ и ПХТ, чрез разпращане на въпросници до
предприятия, притежаващи оборудване, което има вероятност да
съдържа ПХБ и ПХТ. В ИАОС е създадена информационна система,
съдържаща данни за оборудване, замърсено с ПХБ и ПХТ.

5 Осигуряване на необходимата 
апаратура за анализи 

600 0 0 0 600



368

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

ЗУО въвежда минималното количество информация което трябва да се 
съдържа в отчетните документи а самите форми се съдържат в Наредба 
№10. ИАОС осигурява информационно функциите на МОСВ чрез данни и 
анализи, осъществява екологичния мониторинг на източниците на 
отпадъци и обектите за обезвреждане и оползотворяване, лабораторния 
контрол на отпадъците и поддържа база данни за тях. 

5 Проучване за осигуряване на 
необходима съвременна електронно-
изчислителна техника, лабораторно и 
измервателно оборудване и софтуер.

Подходящо е проучването 
да бъде дейност в рамките 
на предлагания за 2003 
год. проект за техническа 
помощ по Програма ФАР.

0 200 200 0 400

369

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ.

Все още няма нормативен акт. Важат правилата за отчетност и подаване
на информация на ЗОВВООС и Наредба №10.

5 Проучване за осигуряване на 
необходима съвременна електронно-
изчислителна техника, лабораторно и 
измервателно оборудване и софтуер.

Подходящо е проучването 
да бъде дейност в рамките 
на предлагания за 2003 
год. проект за техническа 
помощ по Програма ФАР.

0

370
Развитие на информационна система 

0

371

Отпадъци Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества

Съгласно наредбата за изискванията за производството и пускането на 
пазара на батерии и акумулатори производителите и вносителите са 
длъжни да предприемат мерки за ограничаване на съдържанието на 
опасни вещества в пусканите от тях батерии и акумулатори на пазара и 
за организиране на събирането и преработването им. Длъжни са да 
уведомят МОСВ за това. 

7 Създаване на информационна система 
за обезпечаване работата на МОСВ 
(ИАОС), НСИ и агенция “Митници” за 
пуснатите на пазара от отделните 
фирми батерии и акумулатори и 
количеството събрани и преработени 
батерии и акумулатори.

0

372

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ

Все още няма нормативен акт. Извършва се инвентаризация на
оборудване. замърсено с ПХБ и ПХТ, чрез разпращане на въпросници до
предприятия, притежаващи оборудване, което има вероятност да
съдържа ПХБ и ПХТ. В ИАОС е създадена информационна система,
съдържаща данни за оборудване, замърсено с ПХБ и ПХТ.

7 Създаване на база данни за наличното в 
страната оборудване замърсено с ПХБ и 
ПХТ и извършване на необходимите 
проучвания

50 0 0 0 50

373

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

В наредбата за ограничаване на отпадъците от опаковки в отпадъчния
поток се предвижда включването на специална глава в Националната
програма за управление на дейностите по отпадъците относно мерките
за достигане на целите заложени в наредбата.

7 Подобряване на координацията между 
МОСВ (ИАОС), НСИ и Агенция Митници 
и обмен на информация за пуснатите на 
пазара от отделните фирми опаковки и 
количеството събрани и преработени 
отпадъци от опаковки.

0

374

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

ЗУО въвежда минималното количество информация което трябва да се 
съдържа в отчетните документи а самите форми се съдържат в Наредба 
№10. ИАОС осигурява информационно функциите на МОСВ чрез данни и 
анализи, осъществява екологичния мониторинг на източниците на 
отпадъци и обектите за обезвреждане и оползотворяване, лабораторния 
контрол на отпадъците и поддържа база данни за тях.

7 Обмяна и съпоставяне на информацията
със НСИ. Уеднаквяване на 
статистическите методи и 
класификации. Точно разграничение на 
отговорностите по отношение на 
статистиката за отпадъците.

 Не са необходими 
страдства извън 
годишните бюджети на 
ведимствата.

0

375

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

Проектът на Наредба съдържа необходимите разпоредби за
създаването на информационна система за наблюдение изпълнението
на целите за повторно използване, рециклиране и оползотворяване.
Информацията се набира чрез информационни карти формата на които
се съдържа в приложения към проектонаредбата.

7 Създаване на информационна система 
и разработване на информационни 
масиви за обмен на данни между ИАОС, 
НСИ и Агенция Митници за пуснатите на 
пазара опаковки.

0

376
Подобряване координацията между 
институциите 0

377

Отпадъци Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества

Съгласно наредбата за изискванията за производството и пускането на 
пазара на батерии и акумулатори производителите и вносителите са 
длъжни да предприемат мерки за ограничаване на съдържанието на 
опасни вещества в пусканите от тях батерии и акумулатори на пазара и 
за организиране на събирането и преработването им. Длъжни са да 
уведомят МОСВ за това. 

8 Подобряване координацията между 
МОСВ (ИАОС), НСИ и агенция “Митници” 
за сравняване на информацията за 
пуснатите на пазара от отделните 
фирми батерии и акумулатори и 
количеството събрани и преработени 
батерии и акумулатори.

0

378

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

В наредбата за ограничаване на отпадъците от опаковки в отпадъчния
поток се предвижда включването на специална глава в Националната
програма за управление на дейностите по отпадъците относно мерките
за достигане на целите заложени в наредбата.

8 Подобряване на координацията между 
МОСВ (ИАОС), НСИ и Агенция Митници 
по обмена на информация за пуснатите 
на пазара опаковки и събраните и 
преработени отпадъци от опаковки и 
подготовката на данните за докладване 
пред ЕК.

0



379

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

Проектът на Наредба съдържа необходимите разпоредби за
създаването на информационна система за наблюдение изпълнението
на целите за повторно използване, рециклиране и оползотворяване.
Информацията се набира чрез информационни карти формата на които
се съдържа в приложения към проектонаредбата.

8 Създаване на информационна система 
между МОСВ (ИАОС), НСИ и агенция 
митници за сравняване на 
информацията за пуснатите на пазара 
от отделните фирми опаковки и 
количеството събрани и преработени 
отпадъци от опаковки.

0

380

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0

381

Отпадъци Директива 91/157/ЕЕС за 
батериите и акумулаторите, 
съдържащи някои опасни 
вещества

Съгласно наредбата за изискванията за производството и пускането на 
пазара на батерии и акумулатори производителите и вносителите са 
длъжни да предприемат мерки за ограничаване на съдържанието на 
опасни вещества в пусканите от тях батерии и акумулатори на пазара и 
за организиране на събирането и преработването им. Длъжни са да 
уведомят МОСВ за това. 

9 Провеждане на разяснителни кампании 
за опасността от изхвърлянето или 
неконтролираното обезвреждане на 
негодни за употреба батерии и 
акумулатори.

150 0 0 0 150

382

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ

Все още няма нормативен акт. Извършва се инвентаризация на
оборудване. замърсено с ПХБ и ПХТ, чрез разпращане на въпросници до
предприятия, притежаващи оборудване, което има вероятност да
съдържа ПХБ и ПХТ. В ИАОС е създадена информационна система,
съдържаща данни за оборудване, замърсено с ПХБ и ПХТ.

9 Разяснителни кампании за 
оборудването и елементите от него 
които вероятно съдържат ПХБ и ПХТ и 
за вредата от тях.  

50 0 0 0 50

383

Отпадъци Директива 94/62/EC за 
опаковките и отпадъците от 
опаковки.

В наредбата за ограничаване на отпадъците от опаковки в отпадъчния
поток се предвижда включването на специална глава в Националната
програма за управление на дейностите по отпадъците относно мерките
за достигане на целите заложени в наредбата.

9 Провеждане на разяснителни кампании 
за опасността от изхвърлянето или 
неконтролираното обезвреждане на 
отпадъци от опаковки.  

500 500 0 0 1000

384

Отпадъци Директива 96/59/ЕС за 
обезвреждането на ПХБ и 
ПХТ.

Важат правилата за отчетност и подаване на информация на ЗОВВООС
и Наредба №10.

9 Разяснителни кампании за прибори и 
оборудване което е вероятно да 
съдържа ПХБ и ПХТ както и за вредата 
от ПХБ и ПХТ 2 0 0 0 2

385 Създаване на структурно звено 0

386

Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Изграждане на система за осигуряване качеството на измерванията, в 
т.ч. на калибровъчни лаборатории по CEN 45000
Осигуряване на възможности за извършване на собствени измервания 
от независими акредитирани лаборатории
Методическо осигуряване на инвентаризациите и измерванията, в т.ч. на 
системата за осигуряване на качеството им

2 Проучване на възможностите за 
изграждане на лаборатории за 
калибриране на средства за измерване 
(непрекъснато и периодично) на емисии 
на вредни вещества в атмосферния 
въздух

Посочените проблеми се 
отнасят преди всичко до 
прилагането на Директива 
96/61/ЕС, т.е. в случая с 
2001/80/ЕС те са само 
частен случай (и само са 
маркирани тук)  

0
387 Назначаване на персонал 0

388

Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

ИАОС, отдел “Разрешителни” издава комплексни разрешителни като:
- Изготвя проект на комплексното разрешително и доклад с техническа 
оценка;
- Осигурява достъп на оператора и обществен достъп до проекта на 
комплексното разрешително и го съгласува със съответната РИОСВ и 
специализираните дирекции в МОСВ;
- Изготвя окончателния вариант на разрешителното като отразява 
бележките, мненията и възраженията;
- Предлага на министъра на околната среда и водите решение за 
издаванв на разрешителното или отказ за издаване;
- Преразглежда и изменя издадените разрешителни.

3 Назначаване на  13 експерти  в отдел 
“Разрешителни” – ИАОС – от  2003 г. 

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ

137 93 102 112 444

389
Брой на назначените 
служители по години 13 13

390

Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

ИАОС, респ. отдел ”Разрешителни”, създава и поддържа регистър на 
основните замърсяващи вещества, които трябва да се вземат предвид 
при определянето на нормите за допустими емисии.

3 Назначаване на 1 експерт в отдел 
”Разрешителни” на ИАОС за 
поддържане на регистъра на основните 
замърсяващи вещества, които трябва да 
се вземат предвид при определянето на 
нормите за допустими емисии  от  2003 
г.

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

11 7 8 9 34

391
Брой на назначените 
служители по години 1 1

392

Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Ежегодна инвентаризация на емисиите от ГГИ въз основа на 
собствените измервания на операторите и балансово определяне на 
емисиите (за по-малките ГГИ)

3 Назначаване на един експерт в отдел 
МВ на ИАОС (разширението на 
Дирекция ЛАД е предвидено във връзка 
с Рамковата директива 96/61/ЕС)

11 7 8 9 34

393
Брой на назначените 
служители по години 1 1



394

Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Осигуряване на обществен достъп до: ежегодните инвентаризации на 
емисиите, извършвани от ИАОС и докладите до ЕК на МОСВ относно 
общия ход на прилагането на Директива 2001/80/ЕС, в т.ч. за случаите на 
прекратяване на нормалните доставки на горива (временна употреба на 
алтернативни горива)

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
информационните центрове на РИОСВ и
ИАОС

 
В рамките на общото 
увеличение по 
директивата за 
информацията

0
395 Обучение на служителите 0

396

Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

ИАОС, отдел “Разрешителни” издава комплексни разрешителни като:
- Изготвя проект на комплексното разрешително и доклад с техническа 
оценка;
- Осигурява достъп на оператора и обществен достъп до проекта на 
комплексното разрешително и го съгласува със съответната РИОСВ и 
специализираните дирекции в МОСВ;
- Изготвя окончателния вариант на разрешителното като отразява 
бележките, мненията и възраженията;
- Предлага на министъра на околната среда и водите решение за 
издаванв на разрешителното или отказ за издаване;
- Преразглежда и изменя издадените разрешителни.

4 Обучение за издаване на комплексно 
разрешително - на всички нови 
служители в ИАОС и РИОСВ – 
успоредно с работата по издаване на 
разрешителни, краткосрочно обучение 
на място през 2003 г.; обучение в 
същата степен на поетапно 
назначаваните нови служители през 
2003г.

10 15 15 15 55

397

Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

ИАОС, респ. отдел “Разрешителни”, следи за стриктното изпълнение на 
изискванията за формат на заявлението като:
- Приема заявлението от оператора за издаване на комплексно 
разрешително;
- Може да провежда консултации по подготовката на заявлението;
- Извършва преценка доколко заявлението отговаря на нормативните 
изисквания. При необходимост изисква допълнително информация;
- Извършва самостоятелно или съвместно със съответната РИОСВ 
инспекции на място за проверка на съответствието на заложените данни;
- Осигурява обществен достъп до заявлението съвместно със 
засегнатата община.

4 Обучение на експерти от ИАОС и 
РИОСВ в рамките на twinning проект 
"Обучение на специалисти от РИОСВ, 
ИАОС и от индустриалния сектор за 
прилагане на Директива IPPC" 

В рамките на бюджета на 
одобрен twinning проект 
"Обучение на специалисти 
от РИОСВ, ИАОС и от 
индустриалния сектор за 
прилагане на Директива 
IPPC" - 2003 г. (в проекта 
са предвидени много други 
дейности извън 
конкретното обучение)

0

398

Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

ИАОС, респ. отдел ”Разрешителни”, създава и поддържа регистър на 
основните замърсяващи вещества, които трябва да се вземат предвид 
при определянето на нормите за допустими емисии.

4 Обучение на 1 нов служител за 
поддържане на регистъра – 2004 г.

В рамките на бюджета на 
одобрен twinning проект 
"Обучение на специалисти 
от РИОСВ, ИАОС и от 
индустриалния сектор за 
прилагане на Директива 
IPPC" - 2003 г. (в проекта 
са предвидени много други 
дейности извън 
конкретното обучение)

0

399

Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Изграждане на система за осигуряване качеството на измерванията, в 
т.ч. на калибровъчни лаборатории по CEN 45000
Осигуряване на възможности за извършване на собствени измервания 
от независими акредитирани лаборатории
Методическо осигуряване на инвентаризациите и измерванията, в т.ч. на 
системата за осигуряване на качеството им

4 Обучение на новоназначените експерти 
във връзка с изброените дейности 
(опита по тяхното прилагане в страните 
членки от ЕС)
(разширението на персонала на 
Дирекция ЛАД е предвидено във връзка 
с Рамковата директива 96/61/ЕС)

0 4 4 4 12

400
Закупуване на оборудване и 
екипировка 0

401

Промишлено 
замърсяване 

Директива 2001/80/ЕС за 
ограничаване на емисиите 
на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния 
въздух от ГГИ

Изграждане на система за осигуряване качеството на измерванията, в 
т.ч. на калибровъчни лаборатории по CEN 45000
Осигуряване на възможности за извършване на собствени измервания 
от независими акредитирани лаборатории
Методическо осигуряване на инвентаризациите и измерванията, в т.ч. на 
системата за осигуряване на качеството им

5 доставка на оборудване и изграждане на 
съответните лаборатории (според 
резултатите от проучването); 
внедряване на система за осигуряване 
качеството на измерванията въз основа 
на изградените калибровъчни 
лаборатории; изваждане на 
аналитичните лаборатории от системата 
на МОСВ (съответно ИАОС и РИОСВ) с 
оглед осигуряване тяхната 
независимост

0 0 1000 0 1000

402

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0



403

Промишлено 
замърсяване 

Директивата 96/61/ЕС за 
комплексно 
предотвратяване и контрол 
на замърсяването 

ИАОС, отдел “Разрешителни” издава комплексни разрешителни като:
- Изготвя проект на комплексното разрешително и доклад с техническа 
оценка;
- Осигурява достъп на оператора и обществен достъп до проекта на 
комплексното разрешително и го съгласува със съответната РИОСВ и 
специализираните дирекции в МОСВ;
- Изготвя окончателния вариант на разрешителното като отразява 
бележките, мненията и възраженията;
- Предлага на министъра на околната среда и водите решение за 
издаванв на разрешителното или отказ за издаване;
- Преразглежда и изменя издадените разрешителни.

9 Обучение на персонала от 
предприятията, на които трябва да бъде 
издадено разрешително – от началото 
на 2003 г. , поетапно, според плана за 
уведомяване

30 30 30 30 120
404 Назначаване на персонал 0

405

Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 за 
прекратяване и/или 
ограничаване употребата 
на вещества, разрушаващи 
озоновия слой

Ежегодна инвентаризация и верификация на количествата ВРОС в 
съответствие с изискванията на ЕК и Секретариата по Озона
Методическо ръководство на горните дейности – разработване на 
необходимите методики, инструкции и т.н.

3 Назначаване на по един експерт в 
отдели МВ и ККВХМА на ИАОС

Назначаването на новите 
експерти е предвидено в 
проекта за нов УП на 
ИАОС

21 14 16 17 68

406
Брой на назначените 
служители по години 2 2

407

Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 за 
прекратяване и/или 
ограничаване употребата 
на вещества, разрушаващи 
озоновия слой

Осигуряване на обществен достъп до инвентаризациите на ВРОС и 
докладите за общия ход на прилагането на Регламент ЕС2037/2000 
(подразбира се Директивата за обществен достъп до информацията за 
околната среда)

3 Назначаване на допълнителни кадри в 
информационните центрове на ИАОС - 4 
човека

Отнася се до Директивата 
за осигуряване на 
обществен достъп до 
информацията за околната
среда

 

42 29 31 35 137

408
Брой на назначените 
служители по години 4 4

409 Обучение на служителите 0

410

Химични вещества Регламент ЕС2037/2000 за 
прекратяване и/или 
ограничаване употребата 
на вещества, разрушаващи 
озоновия слой

Ежегодна инвентаризация и верификация на количествата ВРОС в 
съответствие с изискванията на ЕК и Секретариата по Озона
Методическо ръководство на горните дейности – разработване на 
необходимите методики, инструкции и т.н.

4 Обучение на новоназначените експерти 
във връзка с изброените дейности 
(опита по тяхното прилагане в страните 
членки от ЕС)

0 20 20 10 50

411
Изготвяне на нормативен документ 

0

412

Хоризонтално 
законодателство 

Директива 91/692/ЕЕС, 
стандартизираща и 
рационализираща отчетите 
по прилагане на 
определени директиви в 
областта на околната среда 
и решенията по 
изпълнението

Докладване до ЕК 1 Разработване на нормативен акт 
относно докладването на Комисията по 
определени директиви на ЕС по Глава 
“Околна среда”  - МОСВ - до края на 
2004 г.

Предмет на между-
институционални 
преговори. Необходимо е 
инициативата да бъде на 
МОСВ, след 
осъществяване на горните 
дейности. 
Предварителните 
институционални 
проучвания показват, че 
най-вероятно ИАОС ще 
бъде натоварена с по-
голяма част от 
докладването до ЕК. 
Понастоящем тя е 
референтен център за 
Европейската агенция по 
околна среда и докладва 
на международно ниво. За 
адекватното изпълнение 
на тези нейни задължения 
обаче е необходимо 
подобряване на 
междуведомствената 
координация по 
отношение на обмена на 
информация.

0
413 Създаване на структурно звено 0



414

Хоризонтално 
законодателство 

Директива 91/692/ЕЕС, 
стандартизираща и 
рационализираща отчетите 
по прилагане на 
определени директиви в 
областта на околната среда 
и решенията по 
изпълнението

Докладване до ЕК 2 Създаване на звено в ИАОС за 
координация на целия процес по 
докладването на ЕК по всички директиви 
и координация на докладването до ЕК с 
докладването до други международни 
институции.

Предмет на между-
институционални 
преговори. Необходимо е 
инициативата да бъде на 
МОСВ, след 
осъществяване на горните 
дейности. 
Предварителните 
институционални 
проучвания показват, че 
най-вероятно ИАОС ще 
бъде натоварена с по-
голяма част от 
докладването до ЕК. 
Понастоящем тя е 
референтен център за 
Европейската агенция по 
околна среда и докладва 
на международно ниво. За 
адекватното изпълнение 
на тези нейни задължения 
обаче е необходимо 
подобряване на 
междуведомствената 
координация по 
отношение на обмена на 
информация.

0
415 Назначаване на персонал 0

416

Хоризонтално 
законодателство 

Директива 91/692/ЕЕС, 
стандартизираща и 
рационализираща отчетите 
по прилагане на 
определени директиви в 
областта на околната среда 
и решенията по 
изпълнението

Докладване до ЕК 3 Назначаване на 6 експерти в ИАОС, 
които да обобщават информацията и да 
изготвят докладите до ЕК. 

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за применане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

63 43 47 52 205

417
Брой на назначените 
служители по години 6 6

418

Хоризонтално 
законодателство 

Директива 91/692/ЕЕС, 
стандартизираща и 
рационализираща отчетите 
по прилагане на 
определени директиви в 
областта на околната среда 
и решенията по 
изпълнението

Докладване до ЕК 9 След определяне на отговорностите е 
необходимо организирането на серия от 
семинари за запознаване на експертите 
от компетентните органи относно 
задълженията им, свързани конкретно с 
докладването до ЕК, форматите и 
специфичните изисквания.

Необходимо е горните 
действия да се 
предприемат още на 
настоящия етап и да 
приключат до средата на 
2004 г., за да може 
България да изпълни 
препоръката на Общата 
позиция на ЕС и да 
докладва наличните данни 
на ЕК още преди 
присъединяването, когато 
ще има юридическо 
задължение за това.

40 40 0 0 80

419

Брой на 
назначения 
персонал в ИАОС

53 0 0 0 53
420 Общо за ИАОС 2730 2228 3726 2140 10824
421
422 Басейнови дирекции
423 Създаване на структурно звено 

424

ВОДИ Рамковата директива 
2000/60/EC.

Басейновите дирекции възлагат изготвянето на плановете за управление 
на речните басейни, част от които са програмите от мерки за намаляване 
и борба със замърсяването на водните обекти. Установяват границите 
на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно 
с техническите служби и службите по кадастъра на общините

2 Доизграждане на Басейновите дирекции 
съобразно правилника за дейността им 
и запълване на структурите с 
необходимия персонал - 2003 г.

0
425 Назначаване на персонал 0
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ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/676/ЕЕС за 
нитратите, Директива 
91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Директива 
76/160/ЕЕС за водите за 
къпане и Рамковата 
Директива 2000/60/ЕС 

Басейновите дирекции възлагат изготвянето на плановете за управление 
на речните басейни, част от които са програмите от мерки за намаляване 
и борба със замърсяването на водните обекти. Установяват границите 
на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно 
с техническите служби и службите по кадастъра на общините

3 Назначаване на 230 души персонал за 
четирите басейнови дирекции

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за приеманане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ и ИАОС

2415 1645 1809 1990 7858

427
Брой назначени 
служители по години 230 230
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Провеждат мониторинг на водите, съгласно ЗВ - трансферират данните 
от РИОСВ към ИАОС, обслужва и поддържа мониторинговата мрежа 
съвместно с РИОСВ на територията на басейна; организира и ръководи 
стопанисването на пунктовете от националните мрежи за мониторинг на 
водите в рамките на басейновия обхват; извършването на  
наблюденията за състоянието на водите в пунктовете за мониторинг в 
рамките на басейна; събирането и контрола резултатите от собствения 
мониторинг, провеждан от лицата по чл.48, ал.1 на територията на 
съответния район за басейново управление на водите; събирането, 
анализирането, обобщаването и съхраняването на резултатите от 
експлоатацията на националните мрежи за мониторинг и от собствения 
мониторинг за състоянието на водите за всеки воден обект в обсега на 
басейна; установяването на негативните процеси в рамките на водните 
обекти и прогнозира тяхното развитие; изготвянето на предупреждения; 
разработването на предложения за предприемане на мерки за 
предотвратяване на вредните последици и оценява ефективността от 
предприетите действия; анализа на ефективността на мониторинговите м

3 Назначаване на необходимите бройки с 
компетенции по мониторинг на водите (в 
рамките на необходимите 250)

ПМС №121/14 юни 2002 г. 
за приеманане на нов 
Устройствен правилник на 
МОСВ

0
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

БД провеждат контрол върху изпълнение на задълженията на 
експлоатационните дружества на канализационните системи на 
населени места, които трябва да  провеждат мониторинг на включваните 
в техните системи отпадъчни води и мониторинг да качеството на 
изпусканите от системата пречистени /непречистени/ отпадъчни води.

3 Назначаване на служители в БД в рамките на общото 
увеличение на БД

0
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ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Директива 
80/68/ЕЕС за подземните 
води, 98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Рамкова Директива 
2000/60/ЕС

Контролират състоянието и проводимостта на речните русла и на 
заустващите съоръжения във водоприемниците; добива на инертни 
материали и други дейности в речните легла; състоянието и правилната 
експлоатация на: а) водовземните съоръжения, съоръженията за 
използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за 
измерване на водните количества; б) пречиствателните съоръжения за 
отпадъчни води; в) канализационните системи; г) мрежите за собствен 
мониторинг на водите; д) контролно-измервателните уредби на 
хидротехническите съоръжения, хвостохранилищата, 
шламохранилищата, насипищата и системите за следене на сигурността 
им; изпълнението на изискванията на издадените разрешителни по този 
закон; имисионното състояние на водите във водните обекти; 
поддържането на минимално допустимия отток в реките; замърсяването 
на водоприемниците и подземните води при аварийни ситуации и 
залпови изпускания; пречиствателните станции за отпадъчни води

3 в рамките на назначените 250 служители 
в БД.

0



водните обекти; попълването и актуализирането на
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ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Рамковата 
Директива 2000/60/ЕС

Издаване на разрешителни 3 Обособяване на съответното звено във 
всяка БД.

0

432
Брой назначени 
служители по години 230 230

433 Обучение на служители 0

434

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Басейновите дирекции възлагат изготвянето на плановете за управление 
на речните басейни, част от които са програмите от мерки за намаляване 
и борба със замърсяването на водните обекти. Установяват границите 
на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно 
с техническите служби и службите по кадастъра на общините

4 Обучение на новоназначения персонал 
по законодателството на ЕС и новото 
хармонизирано българско 
законодателство и процесите на 
интегриране към ЕС (обучение по 
стратегическо планиране, писане на 
проекти, софтуер за управление на 
проекти, европейски институции, 
процеси и структури, системи за 
планиране и управление на водите в 
страните-членки – сравнително, ГИС, 
информационни системи и бази данни 
за нуждите на планирането, 
информационни технологии от ново 
поколение и всякакви технически 
семинари, като – управление на водни 
ресурси, устойчиво ползване и развитие 
на водите и водните екосистеми, 
насърчаване на организираното 
ползване на водните ресурси, икономика 
на водите и пр.).

125 125 125 125 500
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Провеждат мониторинг на водите, съгласно ЗВ - трансферират данните 
от РИОСВ към ИАОС, обслужва и поддържа мониторинговата мрежа 
съвместно с РИОСВ на територията на басейна; организира и ръководи 
стопанисването на пунктовете от националните мрежи за мониторинг на 
водите в рамките на басейновия обхват; извършването на  
наблюденията за състоянието на водите в пунктовете за мониторинг в 
рамките на басейна; събирането и контрола резултатите от собствения 
мониторинг, провеждан от лицата по чл.48, ал.1 на територията на 
съответния район за басейново управление на водите; събирането, 
анализирането, обобщаването и съхраняването на резултатите от 
експлоатацията на националните мрежи за мониторинг и от собствения 
мониторинг за състоянието на водите за всеки воден обект в обсега на 
басейна; установяването на негативните процеси в рамките на водните 
обекти и прогнозира тяхното развитие; изготвянето на предупреждения; 
разработването на предложения за предприемане на мерки за 
предотвратяване на вредните последици и оценява ефективността от 
предприетите действия; анализа на ефективността 
на мониторинговите мрежи и прави предложения 
за промени в тях; контрола на обектите-емитери, 
формиращи отпадъчни води и заустващи във

4 обучение на персонала  в изискванията 
на новото законодателство – нови 
методи за извършване на мониторинг и 
анализ на данните, нови методи на 
пробовземане, нови технологии за 
събиране и анализ и оценка на данните, 
софтуерни програми за анализ, 
информационни технологии, свързани с 
мониторинга, връзка между мониторинга 
на водите и определянето на 
чувствителни или уязвими зони и 
съставяне на програми от мерки за 
намаляване на замърсяването, 
икономични методи за анализ и 
пробовземане

Подходящо е обучението 
да се извършва под 
общата координация на 
МОСВ в рамките на 
twinning light проект. 

0
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/778/ЕЕС, 
измененеа и допълнена от 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация, 
Директива 78/659/ЕЕС за 
водите за обитаване от 
риби, Директива 
79/923/ЕЕС за водите за 
обитаване от черупкови, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Контролират състоянието и проводимостта на речните русла и на 
заустващите съоръжения във водоприемниците; добива на инертни 
материали и други дейности в речните легла; състоянието и правилната 
експлоатация на: а) водовземните съоръжения, съоръженията за 
използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за 
измерване на водните количества;б) пречиствателните съоръжения за 
отпадъчни води;в) канализационните системи;г) мрежите за собствен 
мониторинг на водите;д) контролно-измервателните уредби на 
хидротехническите съоръжения, хвостохранилищата, 
шламохранилищата, насипищата и системите за следене на сигурността 
им; изпълнението на изискванията на издадените разрешителни по този 
закон; имисионното състояние на водите във водните обекти; 
поддържането на минимално допустимия отток в реките; замърсяването 
на водоприемниците и подземните води при аварийни ситуации и 
залпови изпускания; пречиствателните станции за отпадъчни води

4 обучение на персонала в новите 
изисквания на законодателството и 
актуализиране на знанията относно 
инспектирането

В рамките на бюджета на 
одобрен twinning проект 
BG2000EN01A – 
Институционално 
укрепване на национално 
и регионално ниво за 
прилагане на Директивите 
за питейните води, за 
води, предназначени за 
риби и черупкови, за 
водите за къпане и за 
изпусканията на опасни 
вещества във водите" - 
2003 г. (в проекта са 
предвидени много други 
дейности извън 
конкретното обучение) 
Обща стойност на проекта 
е .................

0
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ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС за 
повърхностинте води, 
предназначени за питейно-
битови нужди

Басейновите дирекции със съдействието на РХЕИ изготвят дългосрочни
регионални програми, предвиждащи конкретни действия и срокове,
базирани на плановете за управление на речните басейни, за
подобряване качеството на околната среда, включително
повърхностните води и особено на тези попадащи в категория А3.
Предвижданите действия и срокове, следва да са съобразени с
техническите и икономически възможности за тяхното постигане, както и
с необходимостта от водни количества от всяка една категория.

4 За извършването на дейността е
необходимо изготвяне на плановете за
управление на речните басейни. 

Подходящо е обучението
да се извършва под
общата координация на
МЗ в рамките на twinning
light проект.
Приблизителна стойност
200 000 евро.

0
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ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС за 
повърхностинте води, 
предназначени за питейно-
битови нужди

В срок до една година от обнародване на наредбата, басейновите
дирекции със съдействието на РХЕИ на основата на съществуващите
данни и на принципа на речния басейн, извършват категоризация на
водите от повърхностните водоизточници, които се използват за питейно
битово водоснабдяване.

-

4 Изготвяне на указания за от МОСВ и МЗ
за извършване на категоризацията - в
рамките на служебните задължения и
бюджета на ведомствата. Функциите ще
се изпълняват през 2002 - 2003г.

0
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ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС за 
повърхностинте води, 
предназначени за питейно-
битови нужди

В изпълнение на задълженията си басейновите дирекции и РХЕИ,
съвместно разработват програми за мониторинг на повърхностните
води, като се отчитат специфичните регионални условия. Обемът и
съдържанието на програмата за мониторинг се определя със заповед на
министъра на околната среда и водите и министъра на
здравеопазването.
Честотата на провеждане на мониторинга е в зависимост от числеността
на водоснабдяваното население и категорията на повърхностните води,
които се използват.
Дейностите по мониторинга включват: вземане на проби, провеждане на
лабораторни изпитвания, попълване и издаване на протоколи, водене на
документация с данни от лабораторните анализи, поддържане на
компютърна информационна система, създаване и поддържане на
система за осигуряване на качество на данните и др. 

4 Изготвяне на указание от МОСВ и МЗ за
мониторинговите програми и обучение
на експертите - в рамките на служебните
задължения и бюджета на ведомствата.

0 15 15 15 45
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ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС за 
повърхностинте води, 
предназначени за питейно-
битови нужди

Басейновите дирекции съвместно с РХЕИ изготвят обобщен годишен
доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно
- битово водоснабдяване, за речните басейни в рамките на районите за
басейново управление на водите.

4 Изготвяне на указания за обема и
съдържанието на годишните доклади от
МОСВ и МЗ - в рамките на служебните
задължения и бюджета на ведомствата.
Функциите ще се изпълняват от 2005 г.
Обучение на басейнови дирекции за
изготвяне на годишните доклади.

0
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ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
80/68/ЕЕС за подземните 
води, Директива 91/271 за 
пречиствателните станции 
за отпадни води

Издаване на разрешителни 4 Обучение на персонала в изискванията
на новото законодателство –
новопостъпилите следва да бъдат
запознати с новите нормативни актове и
правомощията на компетентните органи
в сектора, пред вид скорошното
въвеждане на разрешителния режим и
интегрираното управление на водите
има необходимост от сравнителни
семинари за съответните системи в
страните-членки на ЕС, необходимо е
обучение и в съвместяване на
разрешителни режими, както и в нови
методи за определяне на емисионни
ограничения.

1 1 1 1 4

442
Закупуване на оборудване и 
екипировка 0

443

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
91/271/ЕЕС за градските 
пречиствателни станции за 
отпадни води, Дирекитва 
98/83/ЕС за водите за 
човешка консумация,  
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/676/ЕЕС за 
нитратите 

Басейновите дирекции възлагат изготвянето на плановете за управление 
на речните басейни, част от които са програмите от мерки за намаляване 
и борба със замърсяването на водните обекти. Установяват границите 
на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно 
с техническите служби и службите по кадастъра на общините

5 Оборудване и техническо обезпечаване 
на четирите басейнови дирекции, 
включително програмно осигуряване с 
информационни и ГИС системи, 
финансирано от бюджета и всички 
възможности по предприсъединителните 
фондове (например – съвместяване на 
проект за институционално укрепване с 
инвестиционен елемент)

30 30 30 30 120

444

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 98/83/ЕЕС за 
водите за човешка 
консумация, Дирекитва 
78/659/ЕЕС за водите, 
обитавани от риби и 
Дирекитва 79/923/ЕЕС за 
водите, обитавани от 
черупкови, Директива 
80/68/ЕЕС за подземните 
води и Директива 76/160 за 
водите за къпане

Провеждат мониторинг на водите, съгласно ЗВ - трансферират данните 
от РИОСВ към ИАОС, обслужва и поддържа мониторинговата мрежа 
съвместно с РИОСВ на територията на басейна; организира и ръководи 
стопанисването на пунктовете от националните мрежи за мониторинг на 
водите в рамките на басейновия обхват; извършването на  
наблюденията за състоянието на водите в пунктовете за мониторинг в 
рамките на басейна; събирането и контрола резултатите от собствения 
мониторинг, провеждан от лицата по чл.48, ал.1 на територията на 
съответния район за басейново управление на водите; събирането, 
анализирането, обобщаването и съхраняването на резултатите от 
експлоатацията на националните мрежи за мониторинг и от собствения 
мониторинг за състоянието на водите за всеки воден обект в обсега на 
басейна; установяването на негативните процеси в рамките на водните 
обекти и прогнозира тяхното развитие; изготвянето на предупреждения; 
разработването на предложения за предприемане на мерки за 
предотвратяване на вредните последици и оценява ефективността от 
предприетите действия; анализа на ефективността на мониторинговите м
контролно информационната система за състоянието на отпадъчни води

5 осигуряване на необходимото 
оборудване съобразна спесификациите, 
изготвени по туининг проектите

Остойностяването на 
необходимото оборудване 
ще бъде направено след 
приключване на twinning 
проекти по Програма ФАР 
за 1999 и 2000 год.

0

445

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 0

446

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива  Директива 
80/68/ЕЕС за подземните 
води, Директива 91/271 за 
пречиствателните станции 
за отпадни води и 
Директива 76/160 за водите 
за къпане

Басейновите дирекции възлагат изготвянето на плановете за управление 
на речните басейни, част от които са програмите от мерки за намаляване 
и борба със замърсяването на водните обекти. Установяват границите 
на водите и водните обекти - публична държавна собственост, съвместно 
с техническите служби и службите по кадастъра на общините

9 Организиране на информационни 
кампании и редовно информиране на 
обществеността и всички засегнати 
страни относно проблемите във водния 
сектор, процесите на интегриране към 
ЕС, новото законодателство и 
произтичащите от него задължения и 
права

5 5 5 5 20
447 Общо персонал в БД 230 230
448 Общо за БД 2576 1821 1985 2166 8547
449 447 6 1 2 450 



450
ОБЩО ЗА МОСВ

11919 8926 9174 6654 36673
451

452 Министерство на земеделието и горите 
453 Централно управление Обучение на служители 

454

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; 

Включват мерки за опазване елементите на ладшафта в отраслевите си
политики, планове и проекти за ползване на ресурсите /след 2006 г./

4 Обучение по НАТУРА 2000 и прилагане
на нормативната база на служители от
МЗГ, НУГ и от водещи фирми в горско
планиране - 2004 г. Общо 15 души.

0 15 0 0 15

455
Закупуване на оборудване и
екипировка 

456

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организират отраслови системи за мониторинг на състоянието на 
биологичното разнообразие и защитените зони, бази данни и ГИС. 
Представят на МОСВ информация, съгласувана по вид и време.

5 Проучване за необходимото оборудване
на ИАОС и РИОСВ с подходяща техника
за мониторинг и ГИС и последваща
доставка. 

В зависимост от
проучването ще се уточни
стойноста на заявката

457 Създаване на структурно звено

458

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Издаване на тип разрешение за един двигател или група двигатели и за 
въвеждането на формулярите за типа разрешение.

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ. 
Необходими щатни бройки – 6 бр., 
считано от 01.01.2004 г.  Нормативен акт 
– Устройствен правилник на МЗГ.

459

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Създаване и прилагане на процедура за издаване на разрешение за 
един тип или група двигатели, поддържане и съгласуваност с аналогични 
органи в ЕС, информиране на обществеността, информиране на ЕК

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ.

0

460

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Преценка на данните в молбата, осъществяване на контрол относно 
пълното описание на двигателите съгласно приложение II, уредба 2 на 
Директива 97/68/ЕС

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ.

0

461

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Издаване на тип разрешение за всички типове двигатели или групи 
двигатели, които съответстват на техническото описание и отговарят на 
изискванията на Директивата, определя обхвата на валидност за вида 
разрешение, предава или проверява съдържанието на описателните 
материали, коригира даденото разрешение при наличие на нови 
технически параметри или информира производителя при необходимост 
от провеждане на ново изпитване.

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ.

0

462

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Следи за регистрацията и контрола на идентификационните номера на 
двигателите, произведени съгласно изискванията на директивата. При 
необходимост осъществява тази дейност съвместно с компетентните 
органи на други страни-членки на ЕС.

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ.

0

463

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

- Преценка на техническата и икономическата обоснованост на 
заявлението; - издава разрешения при преценка за наличието на 
нормативно признатите изключения; - следи за наличието на валидно 
разрешение.

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ.

0

464

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Информира ЕК или страните-членки за поисканите данни, поддържа 
връзка с аналогични органи в страните-членки. Задължително всяко 
година представя на Комисията списък на издадените по изключение 
разрешения с обосновка. Обмен на информация с аналогични органи на 
страните, своевременно информира Комисията за възникнали спорове. 
Информира страните-членки и Комисията за имената и адресите на 
разрешителните власти и техническите служби, които са отговорни за 
прилагане на Директива 97/68/ЕС. Предоставя на комисията дословния 
текст на вътрешно-държавните  правни разпоредби, които са издадени 
за прилагане на Директива 97/68/ЕС.

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ. 

0

465

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Изготвяне и създаване на условия за прилагане на приетата по 
предвидения ред нормативна база.

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ.

0
466 Назначаване на персонал

467

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Издаване на тип разрешение за един двигател или група двигатели и за 
въвеждането на формулярите за типа разрешение.

3 Назначаване на 6 служители в отдел 
"Сертифисати ДВГ" от 2004 г.

0 63 47 52 162

468
Брой на назначените 
служители по години 6 6



469

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Създаване на регистър с идентификационните номера на двигателите, 
получили разрешение, контролиране на сроковете на предоставеното 
разрешение, съхранява данните за период от поне 20 години.
Създаване на регистър с идентификационните номера на двигателите, 
получили разрешение, контролиране на сроковете на предоставеното 
разрешение, съхранява данните за период от поне 20 години. Обмен на 
информация с аналогични органи на страните, своевременно информира 
Комисията за възникнали спорове.

3 Назначаване на 6 служители в отдел 
"Мониторинг, контрол и база данни" от 
2004 г.

0 63 47 52 162

470
Брой на назначените 
служители по години 6 6

471 Обучение на служители 

472

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Изготвяне и създаване на условия за прилагане на приетата по 
предвидения ред нормативна база.

4 През 2003 г. МЗГ, КТИ и ЦИЗГТРЧ 
следва да разработят програми за 
обучение на експертите, които пряко ще 
прилагат нормативната база, свързана с 
одобрението на ДВГ. Последващо 
обучение на експерти съгласно 
разработените програми за обучение.

Подходящо е обучението 
да се извършва под 
общата координация на 
МЗГ в рамките на twinning 
light проект. 

0

473
Развитие на информационна система 

474

Отпадъци Директива 86/278/ЕС за 
опазване на околната среда 
и в частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието

Отчетът се прави пред МС, от МЗГ съгласувано с МОСВ и МЗ. Въз 
основа на информацията от производителите и потребителите на утайки 
МЗГ съгласувано с МОСВ изготвят и внасят в МС обобщен доклад за 
употребата на утайки в селското стопанство

7 Разработване на бази данни за утайките 
от ГПСОВ и подаване по електронен път 
на информацията съдържаща се в 
отчетните карти и годишните отчети. 
Въвеждане на формат на докладите и 
отчетите, които лицата изготвят в 
съответствие с изискванията на 
наредбата с цел конкретизиране на 
информацията и улесняване на 
обработката и чрез електронно-
изчислителна техника. 

150 0 0 0 150

475
Подобряване на координацията на 
звената 

476

Отпадъци Директива 86/278/ЕЕС за 
опазване на околната среда 
и в частност на почвата при 
използването на утайки от 
ГПСОВ в земеделието.

Производителите и потребителите на утайки водят отчетни книги и 
изготвят и представят на РИОСВ годишни отчети съгласно изискванията 
на Наредба №10. Информацията за количеството на образуваните 
утайки и количеството предадени утайки за ползване в земеделието; 
състава и свойствата на тези утайки; вида на третирането; имената и 
адресите на лицата получаващи утайките се предоставя в МОСВ заедно 
с годишните отчети.

8 Създаване на процедура за обмяна на 
информация между МЗГ и МОСВ по 
прилагане на Наредбата

477
Изготвяне на нормативен документ 

478

Химични вещества  Директива 90/219/ЕЕС , 
изменена с Директива 
98/81/ЕС за работа с ГММ в 
контролирани условия, 
Директива 90/220/ЕЕС  
отменена с Директива 
2001/18/ЕС за 
освобождаване в околната 
среда и предлагане на 
пазара на ГМО

Създаване на общи мерки за осигуряване предприемането на всички
подходящи мерки за избягване на неблагоприятните ефекти върху
човешкото здраве и околната среда, които могат да се увеличат в
следствие на работата с генетично модифицираните организми в
затворена система. Създаване на обще мерки за осигуряване
предприемането на всички подходящи мерки за предотвратяване на
неблагоприятните последици върху човешкото здраве и околната среда
които могат да възникнат от освобождаването на ГМОи в околната среда
или на пазара.

1 Разработване на подзаконови актове
към закона за ГМО

479 Създаване на структурно звено

480

Химични вещества  Директива 90/219/ЕЕС , 
изменена с Директива 
98/81/ЕС за работа с ГММ в 
контролирани условия, 
Директива 90/220/ЕЕС  
отменена с Директива 
2001/18/ЕС за 
освобождаване в околната 
среда и предлагане на 
пазара на ГМО

Създаване на общи мерки за осигуряване предприемането на всички
подходящи мерки за избягване на неблагоприятните ефекти върху
човешкото здраве и околната среда, които могат да се увеличат в
следствие на работата с генетично модифицираните организми в
затворена система. Създаване на обще мерки за осигуряване
предприемането на всички подходящи мерки за предотвратяване на
неблагоприятните последици върху човешкото здраве и околната среда
които могат да възникнат от съзнателното пускане на ГМОи в околната
среда или на пазара.

2 Създаване на звено в МЗГпрез 2004 г.

481 Общо персонал в ЦУ 0 12 0 0 12
482 Общо за ЦУ 150 141 94 104 489
483



484
Национално управление на горите Изготвяне на нормативен документ 

485

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Проучва случаите и изготвя разрешителни за изключения за ловните 
видове, по Приложение 4 от ЗБР: 

1 Разработване на Наредба за редът и
условията за издаване на
разрешителни. 2002-2003 г.
Междуведомствена група /МОСВ, АРАК,
НУГ/.

486

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Проучва всяко предложение и програма за въвеждане в природата на 
неместни дървесни, храстови и ловни видове и провежда процедури: 
възлага извършването на научна експертиза върху предложението и 
програмата; при положителна научна експертиза, внася предложението и 
програмата в Националния съвет по биологичното разнообразие; При 
положително решение на НСБР изготвя разрешително за въвеждане на 
вида. Проучва искания за повторно въвеждане на местни дървесни, 
храстови и ловни видове и провежда процедури: за съгласуване на 
искането със заинтересовани централни ведомства; за отчитане на 
мнението на обществеността по ред определен в Наредбата. При 
положителни становища изготвя разрешително за повторно въвеждане 
на вида.

1 Разработване на Наредба за редът и
условията за издаване на
разрешителни. 2002-2003 г.
Междуведомствена група /МОСВ, АРАК,
НУГ/.

487 Обучение на служители 

488

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Организират отраслови системи за мониторинг на състоянието на 
биологичното разнообразие и защитените зони, бази данни и ГИС. 

4 Обучение за осъществяване на
постоянен мониторинг на състоянието
на биологичното разнообразие и
защитените зони и поддоржане на ГИС

В рамките на предлаган
twinning проект за ФАР
2003 год. под общата
координация на МОСВ.
Проекта е на обща
стойност ......

489

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Извършват проверки в горския фонд по спазване на въведените по ЗБР: 
режими на  защитените видовете; режими  и условия за ползване на 
видовете; режими за търговия с птици; забрани за използване на уреди, 
методи и средства за убиване и улавяне; условията на разрешителните 
за изключения, издадени по ЗБР; условията на разрешителните за 
въвеждане и повторно въвеждане на видове в природата, издадени по 
ЗБР. Санкционират нарушения, установени при горните проверки.

4 Обучение на служители по прилагане и
налагане на ЗБР – ежегодно от 2003 г.
Общо 500 души.

Подходящо е да се
предложи от МЗГ
стартиране на туининг
проект.

200 200 200 200 800

490
Подобряване на коодринацията между
звената 

491

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Подготвят съвместни заповеди на министрите на околната среда и 
водите и на земеделието и горите, с които се определят мерките за 
ползване на видовете риби и ловни видове, посочени в приложение 4 
към ЗБР. Провеждат съгласувателни процедури преди подписване на 
заповедите.

8 Сформиране на междуведомствена
работна група – МОСВ – Дирекция
НСЗП, МЗГ, АРАК и НУГ.

Не са необходими
средства извън годишните
бюджети на ведимствата.

492 Общо за НУГ 200 200 200 200 800
493
494 Държавно лесничейство Обучение на служители 

495

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Извършват проверки по спазването от собственици и ползватели на гори 
в защитените зони на въведените режими. Санкционират нарушения на 
режимите в защитените зони /След 2007 г./

4 Изготвяне и провеждане на програма за
обучение на служители в ДЛ по
прилагане и налагане на ЗБР. След 2006
г. за 500 служители.

496 Общо за ДЛ 0 0 0 0 0
497
498 Комисията към Министъра за семеделието и горите за хуманно отношение към опиитните животни Създаване на структурно звено 



499

Химични вещества Директива 86/609/ЕС по 
сближаване на законите, 
регл. и адм. условия на 
страните-членки по 
отношение защитата на 
животните, използвани за 
експериментални и други 
научни цели

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

2 Създаване на Комисия по хуманно 
отношение към опитните животни към 
министъра на земеделието и горите; 
Комисията ще бъде установена в Закона 
за ветеринарномедицинската дейност и 
подробностите за нейното 
функциониране ще бъдат описани в 
Наредбата за защита и хуманно 
отношение към опитните животни

Проектът на Наредба за 
защита и хуманно 
отношение към опитните 
животни се разработва от 
междуведомствена 
работна група с 
представители на 
МЗГ(НВМС), МЗ, МОСВ, 
БАН и Института в 
Костинброд 

500 Обучение на служители 

501

Химични вещества Директива 86/609/ЕС по 
сближаване на законите, 
регл. и адм. условия на 
страните-членки по 
отношение защитата на 
животните, използвани за 
експериментални и други 
научни цели

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

4 Обучение на членовете на Комисията 
към МЗГ.

0 10 10 10 30

502

Химични вещества Директива 86/609/ЕС по 
сближаване на законите, 
регл. и адм. условия на 
страните-членки по 
отношение защитата на 
животните, използвани за 
експериментални и други 
научни цели

Предоставя на Комисията на ЕС фактологическа информация по 
експериментите, извършвани на територията на страната и издаването 
на разрешения и всички останали административни подробности, 
отнасящи се към тези експерименти.

4 Обучение на членовете на Комисията 
към МЗГ.

0 0 10 10 20

503

Химични вещества Директива 86/609/ЕС по 
сближаване на законите, 
регл. и адм. условия на 
страните-членки по 
отношение защитата на 
животните, използвани за 
експериментални и други 
научни цели

Извършва проверки в обектите, които извършват опити с животни за 
провеждането на опитите в съответствие с даденото разрешително, за 
това дали се спазват броят и видът на опитните животни, определени в 
разрешителното, за квалификацията на работещия с животни персонал, 
за воденето на документацията и за провеждането на експериментите 
съгласно изискванията на наредбата

4 Обучение на членовете на Комисията 
към МЗГ.

0 0 10 10 20

504

Химични вещества Директива 86/609/ЕС по 
сближаване на законите, 
регл. и адм. условия на 
страните-членки по 
отношение защитата на 
животните, използвани за 
експериментални и други 
научни цели

Събира и обработва данните за броя проведени експерименти, за броя и 
вида, използвани в експерименти животни, броя на дадените разрешения 
и броя на отказаните такива. Публикува изискваната информация

4 Обучение на членовете на Комисията 
към МЗГ.

0 0 10 10 20

505
Общо за 
Комисията 0 10 40 40 90

506
507 Контролно-техническа инспекция Създаване на структурно звено 

508

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Обмен на информация с аналогични органи на страните-членки, 
създаване на информационна база данни, мониторинг на пазара.

2 Създаване на отдел “Мониторинг, 
контрол и база данни за ДВГ”  в 
дирекция “Обща администрация” в КТИ. 
Необходими щатни бройки – 6 бр., 
считано от 01.01.2004 г. Нормативен акт 
– Устройствен правилник на КТИ.

509

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Преценка на представените данни и при необходимост – изискване на 
допълнителна информация.

2 Създаване на отдел “Сертификати за 
ДВГ за извън-пътни машини” в МЗГ и на 
отдел “Мониторинг, контрол и база 
данни за ДВГ”  в дирекция “Обща 
администрация” в КТИ.



510

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Издаване на тип разрешение за всички типове двигатели или групи 
двигатели, които съответстват на техническото описание и отговарят на 
изискванията на Директивата, определя обхвата на валидност за вида 
разрешение, предава или проверява съдържанието на описателните 
материали, коригира даденото разрешение при наличие на нови 
технически параметри или информира производителя при необходимост 
от провеждане на ново изпитване.

2 Създаване на отдел “Мониторинг, 
контрол и база данни за ДВГ”  в 
дирекция “Обща администрация” в КТИ и 
на  на отдел “Сертификати за ДВГ за 
извън-пътни машини” в МЗГ.

511

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Създаване на регистър с идентификационните номера на двигателите, 
получили разрешение, контролиране на сроковете на предоставеното 
разрешение, съхранява данните за период от поне 20 години.
Създаване на регистър с идентификационните номера на двигателите, 
получили разрешение, контролиране на сроковете на предоставеното 
разрешение, съхранява данните за период от поне 20 години. Обмен на 
информация с аналогични органи на страните, своевременно информира 
Комисията за възникнали спорове.

2 Създаване на отдел “Мониторинг, 
контрол и база данни за ДВГ”  в 
дирекция “Обща администрация” в КТИ.

512

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Създаване на регистър с идентификационните номера на двигателите, 
получили разрешение, контролиране на сроковете на предоставеното 
разрешение. Изготвяне и създаване на условия за прилагане на 
приетата по предвидения ред нормативна база. Преценка на 
представените данни и при необходимост – изискване на допълнителна 
информация

2 Създаване на отдел “Мониторинг, 
контрол и база данни за ДВГ”  в 
дирекция “Обща администрация” в КТИ.

513

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Установяване на несъответствието, осведомяване на производителя за 
това, осъществяване на процедура по привеждане в съответствие или 
отнемане на разрешителното. Осведомяване на други страни-членки за 
необходимост от промяна в разрешителни в случаите, когато те са 
издадени от органи на чужда държава.

2 Създаване на отдел “Мониторинг, 
контрол и база данни за ДВГ”  в 
дирекция “Обща администрация” в КТИ. 
Необходими щатни бройки – 6 бр., 
считано от 01.01.2003 г. Нормативен акт 
– Устройствен правилник на КТИ.

514

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Информира ЕК или страните-членки за поисканите данни, поддържа 
връзка с аналогични органи в страните-членки. Обмен на информация с 
аналогични органи на страните.

2 Създаване на отдел “Мониторинг, 
контрол и база данни за ДВГ”  в 
дирекция “Обща администрация” в КТИ и 
отдел “Сертификати за ДВГ за извън-
пътни машини” в МЗГ.

515 Обучение на служители 

516

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Издаване на тип разрешение за всички типове двигатели или групи 
двигатели, които съответстват на техническото описание и отговарят на 
изискванията на Директивата, определя обхвата на валидност за вида 
разрешение, предава или проверява съдържанието на описателните 
материали, коригира даденото разрешение при наличие на нови 
технически параметри или информира производителя при необходимост 
от провеждане на ново изпитване.

4 През 2003 г. МЗГ-КТИ следва да 
разработят програми за обучение на 
експертите, които пряко ще прилагат 
нормативната база, свързана с 
одобрението на ДВГ. Последващо 
обучение на експерти съгласно 
разработените програми за обучение.

Подходящо е обучението 
да се извършва под 
общата координация на 
МЗГ в рамките на twinning 
light проект. 

517 Общо за КТИ 0 0 0 0 0
518
519 Центрове за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части Създаване на структурно вено

520

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Центрове за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в 
Пловдив и Русе – провеждат изпитвания и проверки относно 
съответствието на типа двигатели с изискванията на Директива 
97/68/ЕС.

2 За осъществяване на дейността по 
изпитване и проверки е необходимо в 
ЦИЗГТРЧ в Русе и Пловдив да се 
разкрият отдели с по 6 държавни 
служители, които да изпълняват 
функциите по измерване, оценяване на 
съответствието на изискванията по 
отношение на газовите емисии на ДВГ 
за ИПМ според европейските стандарти. 

521 Назначаване на персонал 

522

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Центрове за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в 
Пловдив и Русе – провеждат изпитвания и проверки относно 
съответствието на типа двигатели с изискванията на Директива 
97/68/ЕС.

3 Назначаване по 6 експерта във всеки 
град.

126 86 94 104 410

523

Брой на назначаваните 
експерти по години 

12 12
524 Обучение на служители



525

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Провеждане на изпитване и проверки относно изпълнението на 
техническите изисквания на директива 97/68/ЕС, дадени в приложенията 
към нея.

4 През 2003 г. МЗГ, КТИ и ЦИЗГТРЧ 
следва да разработят програми за 
обучение на експертите, които пряко ще 
прилагат нормативната база, свързана с 
одобрението на ДВГ. Последващо 
обучение на експерти съгласно 
разработените програми за обучение.

Подходящо е обучението 
да се извършва под 
общата координация на 
МЗГ в рамките на twinning 
light проект. 

0 300 0 0 300

526

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Издаване на тип разрешение за всички типове двигатели или групи 
двигатели, които съответстват на техническото описание и отговарят на 
изискванията на Директивата, определя обхвата на валидност за вида 
разрешение, предава или проверява съдържанието на описателните 
материали, коригира даденото разрешение при наличие на нови 
технически параметри или информира производителя при необходимост 
от провеждане на ново изпитване.

4 През 2003 г. МЗГ-ЦИЗГТРЧ следва да 
разработят програми за обучение на 
експертите, които пряко ще прилагат 
нормативната база, свързана с 
одобрението на ДВГ. Последващо 
обучение на експерти съгласно 
разработените програми за обучение.

Подходящо е обучението 
да се извършва под 
общата координация на 
МЗГ в рамките на twinning 
light проект. 

527
Закупуване на оборудване и 
екипировка

528

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Центрове за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в 
Пловдив и Русе – провеждат изпитвания и проверки относно 
съответствието на типа двигатели с изискванията на Директива 
97/68/ЕС.

5 Изграждане на помещения за 
изпитателно оборудване  и доставка на 
оборудване за анализ на газовите 
емисии (по 3 000 000 лв. за всеки от 
двата центъра). 6000 0 0 0 6000

529 Закупуване на консумативи

530

Въздух Директива 97/68 за 
типовете двигатели

Центрове за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в 
Пловдив и Русе – провеждат изпитвания и проверки относно 
съответствието на типа двигатели с изискванията на Директива 
97/68/ЕС.

6 Консумативи – ел. енергия, вода, 
комуникации, горива – приблизителна 
стойност – 50 000 лв./година (по 25 000 
за всеки от двата центъра). Година на 
започване на дейността – 01.01.2005.

0 0 50 50 100
531 Общо персонал в ЦИЗГТПЧ 12 0 0 0 12
532 Общо за ЦИЗГТПЧ 6126 386 144 154 6810
533

534
Агенция по рибарство и аквакултури Изготвяне на нормативни документи

535

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Проучва случаите и изготвя разрешителни за изключения за видове 
риби, по Приложение 4 от ЗБР: 

1 Разработване на Наредба за редът и
условията за издаване на
разрешителни. 2002-2003 г.
Междуведомствена група /МОСВ, АРАК,
НУГ/.

536 Общо за АРА 0 0 0 0 0
537
538 Граничната ветеринарна и фитосанитарна служба Обучение на служители 

539

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Извършват проверка дали екземплярите в пратката отговарят на данните 
в разрешителното

4 Обучение на служители в 10- 14
гранични пункта идентификация на
видове по Конвенцията CITES –
ежегодно от 2003, по 10 души.

Обучение в рамките на
туининг проект

540 Общо за ГВФС 0 0 0 0 0

541

Общо назначен 
персонал в МЗГ

12 12 0 0 24
542 Общо за МЗГ 6476 737 479 498 8189
543

544 Министерство на здравеопазването
545

Централно 
управление 

Обучение на служители 



546

ВОДИ МРРБ - 
Водоснабдителн
и организации

Директива 98/83/ЕС за 
качеството на водата, 
предназначена за човешка 
консумация

Компетентните органи обменят данните от провеждания от тях
мониторинг за качествата на питейната вода и съвместно изготвят
обобщени годишни доклади за регионите.
Обобщените регионални доклади се изпращат ежегодно в
Министерството на здравеопазването и Министерство на регионалното
развитие и благоустройството за поддържане на национална
информационна система за качеството на питейната вода и съвместно
изготвяне на тригодишен обобщен национален доклад, който подлежи на
публикуване в----1, ал. 1, 2 и 3, за обстоятелствата по чл. 6, ал. 4 и може
да предоставя събраната информация и обобщения национален доклад
по чл. 14, ал. 3, когато това се налага за изпълнение на задължения на
българското правителството, по международни договори в тази област.

4 Обучение за изготвяне на регионалните
доклади и за поддържане на
информационната система за
качеството на питейните води.

Подходящо е обучението
да се извършва под
общата координация на
МЗ в рамките на twinning
light проект. 

0 150 0 0 150
547 Обучение на служители 

548

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Участват в плановите инспекции съгласно годишния план за инспекции с 
представители от регионалните си структури – от 1 януари 2003 г.

4 Обучение на експерти в съответните 
ведомства във връзка с прилагането на 
нормативните изисквания и ефективен 
контрол на това прилагане и 
подготовката на доклади за инспекциите 
за целите на Директивата.
Проект по побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

549

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

 Дава становище на МОСВ за докладите за безопасност и оценката на 
риска, доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии  – от 
1 януари 2004 г.

4 Обучение на експерти от ведомствата 
във връзка с преглед и оценяване на 
докладите за безопасност на 
операторите: 2003 г. – 110 експерта х 20 
дни. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г.

Проектът ще стартира 
през м. Март  2003 г. И ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда. 4. Издаване 
на помагала в помощ на 
администрацията – 
указания за оценяване на 
докладите за безопасност

550 Общо за ЦУ 0 150 0 0 150
551
552 Хигиенно-епидемиологична инспекция Обучение на служители

553

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, 91/676/ЕЕС за 
нитратите, Директива 
80/778/ЕЕС, измененеа и 
допълнена от 98/83/ЕС за 
водите за човешка 
консумация и Директива 
76/160/ЕЕС за водите за 
къпане

Контролира качествата на водите, предназначени за питейно-битови 
цели; качествата на минералните води, предназначени за пиене или 
използвани за профилактични, лечебни и хигиенни цели, включително и 
на бутилираните минерални води в търговската мрежа; качествата на 
водите, предназначени за къпане

4 обучение на персонала в новите 
изисквания на законодателството и 
актуализиране на знанията относно 
инспектирането

Обучение в рамките на 
туининг проект, който се 
осъществява в момента. 

554

Химични вещества Директива 68/548/ЕЕС 
относно листовете за 
безопасност 

Следи при пускане на пазара на опасни химични вещества, препарати и 
продукти да бъдат предоставяни листове за безопасност
Осъществява контрол върху търговията в страната с химични вещества 
и препарати и следи за спазване на изискванията относно опаковане и 
етикетиране на опасните химични вещества и препарати – от 1 януари 
2004 г.

4 Обучение на служители на ХЕИ във 
връзка с осъществяването контрол 
върху търговията в страната с химични 
вещества и препарати
Проект по побратимяване 
“Транспониране и първоначално 
прилагане на изискванията на 
европейските директиви за химичните 
вещества и препарати” по Програма 
ФАР за 2000 г. 

Проектът е стартирал през 
м. октомври 2001 г. и се 
изпълнява съвместно с 
Немското федерално 
министерство на околната 
среда, опазване на 
природата и радиационна 
защита.

555 Обучение на служители 



556

Химични вещества Директива 67/548/ЕЕС за 
класификацията, 
опаковката и маркировката 
на опасните вещест-ва 

Осъществява контрол върху търговията в страната с химични вещества 
и препарати и следи за спазване на изискванията относно опаковане и 
етикетиране на опасните химични вещества и препарати – от 1 януари 
2004 г.

4 Обучение на служители на ХЕИ във 
връзка с осъществяването контрол 
върху търговията в страната с химични 
вещества и препарати
Проект по побратимяване 
“Транспониране и първоначално 
прилагане на изискванията на 
европейските директиви за химичните 
вещества и препарати” по Програма 
ФАР за 2000 г. 

Проектът е стартирал през 
м. октомври 2001 г. и се 
изпълнява съвместно с 
Немското федерално 
министерство на околната 
среда, опазване на 
природата и радиационна 
защита.

557 Общо за ХЕИ

558

559 Районни хигиенно-емидемиологични инспекции Обучение на служители

560

ВОДИ Директива 98/83/ЕС за 
качеството на водата, 
предназначена за човешка 
консумация

Дейностите по мониторинга включват: вземане на проби, провеждане на
лабораторни изпитвания, попълване и издаване на протоколи, водене на
документация с данни от лабораторните анализи, поддържане на
компютърна информационна система, създаване и поддържане на
система за осигуряване на качество на данните и др.

4 Изготвяне на Методично указание от МЗ
за осъществяване на обучение за
реализация на мониторинговите
програми

561

ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС пза 
повърхностните води, 
предназначени за питейно-
битови нужди.

(2) За извършване на категоризацията, водоснабдителните организации
предоставят необходимата информация, относно използваните от тях
или предвиждани да бъдат използвани повърхностни водоизточници за
питейно - битово водоснабдяване, включително наличните данни за
качеството на водите им.

4 Изготвяне на указания за от МОСВ и МЗ
за извършване на категоризацията - в
рамките на служебните задължения и
бюджета на ведомствата. Функциите ще
се изпълняват през 2002 - 2003г.

562

ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС пза 
повърхностните води, 
предназначени за питейно-
битови нужди.

РХЕИ (МЗ) допускат в конкретни случаи ползването на вода с отклонения
от изискванията, когато няма риск за здравето, като се определят мерки
и условия за безопасно ползване на водата.

4 Изготвяне на указания от Министерство
на здравеопазването - в рамките на
служебните задължения и бюджета на
ведомството. 
Провеждане на курс за обучение
минимум на 28 специалисти от РХЕИ –
бюджет МЗ, български обучители.

28 28 28 28 112

563

ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС пза 
повърхностните води, 
предназначени за питейно-
битови нужди.

Басейновите дирекции със съдействието на РХЕИ изготвят дългосрочни
регионални програми, предвиждащи конкретни действия и срокове,
базирани на плановете за управление на речните басейни, за
подобряване качеството на околната среда, включително
повърхностните води и особено на тези попадащи в категория А3.
Предвижданите действия и срокове, следва да са съобразени с
техническите и икономически възможности за тяхното постигане, както и
с необходимостта от водни количества от всяка една категория.

4 За извършването на дейността е
необходимо изготвяне на плановете за
управление на речните басейни.
Изготвяне на указания за обема и
съдържанието на дългасрочни
регионални програми от МЗ - в рамките
на служебните задължения и бюджета
на ведомството. Функциите ще се
изпълняват от 2005 г.

Подходящо е обучението
да се извършва под
общата координация на
МЗ в рамките на twinning
light проект.
Приблизителна стойност
200 000 евро.

564

ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС пза 
повърхностните води, 
предназначени за питейно-
битови нужди.

В изпълнение на задълженията си басейновите дирекции и РХЕИ,
съвместно разработват програми за мониторинг на повърхностните
води, като се отчитат специфичните регионални условия. Обемът и
съдържанието на програмата за мониторинг се определя със заповед на
министъра на околната среда и водите и министъра на
здравеопазването.
Честотата на провеждане на мониторинга е в зависимост от числеността
на водоснабдяваното население и категорията на повърхностните води,
които се използват.
Дейностите по мониторинга включват: вземане на проби, провеждане на
лабораторни изпитвания, попълване и издаване на протоколи, водене на
документация с данни от лабораторните анализи, поддържане на
компютърна информационна система, създаване и поддържане на
система за осигуряване на качество на данните и др. 

4 Изготвяне на указание от МОСВ и МЗ за
мониторинговите програми и обучение
на експертите - в рамките на служебните
задължения и бюджета на ведомствата.

0 15 15 15 45

565

ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС пза 
повърхностните води, 
предназначени за питейно-
битови нужди.

Басейновите дирекции съвместно с РХЕИ изготвят обобщен годишен
доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно
- битово водоснабдяване, за речните басейни в рамките на районите за
басейново управление на водите.

4 Изготвяне на указания за обема и
съдържанието на годишните доклади от
МОСВ и МЗ - в рамките на служебните
задължения и бюджета на ведомствата.
Функциите ще се изпълняват от 2005 г.
Обучение на басейнови дирекции за
изготвяне на годишните доклади.

566
Закупуване на оборудване и
екипировка



567

ВОДИ Директива 98/83/ЕС за 
качеството на водата, 
предназначена за човешка 
консумация

РХЕИ проверяват чрез мониторинг съответствието на подаваната към
консуматорите питейна вода по показателите за качество, съгласно
наредбата.

5 Обезпечаване с допълнително
лабораторно оборудване, лабораторна
апаратура (2 200 000 ЕUR – до 2004г.),
компютри, автомобили и др. Източник на
финансиране – бюджет на МЗ, проект
по Програма ФАР с инвестиционен
компонент.

Разходите са от текущ
характер и постоянни.

2200 2200 0 0 4400
568 Закупуване на консумативи 

569

ВОДИ Директива 98/83/ЕС за 
качеството на водата, 
предназначена за човешка 
консумация

РХЕИ проверяват чрез мониторинг съответствието на подаваната към
консуматорите питейна вода по показателите за качество, съгласно
наредбата.

6 Снабдяване с необходимите химикали,
реактиви, тестове, лабораторни пособия
и др. материали. Източник на
финансиране – бюджет на МЗ

Разходите са от текущ
характер и постоянни.

1000 1000 1000 1000 4000
570 Общо за РХЕИ 3228 3243 1043 1043 8557
571 Общо за МЗ 3228 3243 1043 1043 8557
572

573 Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

574
Централно 
управление

575

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; 

Включват мерки за опазване елементите на ладшафта в развойните 
планове на национално ниво. Контролират включването на мерки в 
развойните планове на регионално ниво.

4 Обучение по НАТУРА 2000 и прилагане
на нормативната база на служители от
МРРБ, Общини и от водещи фирми в
устройствено планиране – 2004 г. Общо
30 души. 0 30 0 0 30

576 Общо за ЦУ 0 30 0 0 30
577

578
ВиК 
организации

Закупуване на оборудване и 
екипировка 

579

ВОДИ Директива 98/83/ЕС за 
качеството на водата, 
предназначена за човешка 
консумация

Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването
на мониторинг, съгласно наредбата. Лабораторните изпитвания за
целите на мониторинга се извършват в собствени или се възлагат на
акредитирани лаборатории. 

5 Обезпечаване с допълнително
лабораторно оборудване, лабораторна
апаратура и др. Източник на
финансиране – собствени средства.

Собствени средства на
ВиК и МРРБ

2000 0 0 0 2000

580

ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС пза 
повърхностните води, 
предназначени за питейно-
битови нужди.

Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването
на собствен мониторинг на повърхностните води за питейно - битово
водоснабдяване, които използват.

5 Обезпечаване с допълнително
лабораторно оборудване, лабораторна
апаратура и др. Източник на
финансиране – собствени средства.

Собствени средства на
ВиК и МРРБ

581 Закупуване на консумативи

582

ВОДИ Директива 98/83/ЕС за 
качеството на водата, 
предназначена за човешка 
консумация

Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването
на мониторинг, съгласно наредбата. Лабораторните изпитвания за
целите на мониторинга се извършват в собствени или се възлагат на
акредитирани лаборатории. 

6 Снабдяване с необходимите химикали,
реактиви, тестове, лабораторни пособия
и др. материали. Източник на
финансиране – собствени средства.

Собствени средства на
ВиК 

500 500 500 500 2000

583

ВОДИ Директива 75/440/ЕЕС и 
Директива 79/869/ЕЕС пза 
повърхностните води, 
предназначени за питейно-
битови нужди.

Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването
на собствен мониторинг на повърхностните води за питейно - битово
водоснабдяване, които използват.

6 Снабдяване с необходимите химикали, 
реактиви, тестове, лабораторни пособия 
и др. материали. Източник на 
финансиране – собствени средства.

Собствени средства на
ВиК 

584 Общо за ВиК 2500 500 500 500 4000
585 Общо за МРРБ 2500 530 500 500 4030
586

587 Министерство на вътрешнте работи 
588 НСППАБ Обучение на служители 

589

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

 Дава становище на МОСВ за докладите за безопасност и оценката на 
риска, доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии  – от 
1 януари 2004 г.

4 Обучение на експерти от ведомствата 
във връзка с преглед и оценяване на 
докладите за безопасност на 
операторите: 2003 г. – 110 експерта х 20 
дни. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г.

Проектът ще стартира 
през м. Март 2003 г. И ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда. 4. Издаване 
на помагала в помощ на 
администрацията – 
указания за оценяване на 
докладите за безопасност



590

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Участват в плановите инспекции съгласно годишния план за инспекции с 
представители от регионалните си структури – от 1 януари 2004 г.

4 Обучение на експерти в съответните 
ведомства във връзка с прилагането на 
нормативните изисквания и ефективен 
контрол на това прилагане и 
подготовката на доклади за инспекциите 
за целите на Директивата.
Проект по побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. декември 2002 г. и 
ще се изпълнява 
съвместно с Австрийската 
агенция по околна среда.

591 Общо за МВР
593

594 Министерство на икономиката 
595 МИ Обучение на служители

596

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Докладване на данните за разхода на гориво и емисиите на въглероден 
оксид от нови МПС
(очаквана дата на влизане в сила – 01.01.2005)

4 КТЗП следва да представят (преди края 
на 2003г.) своите виждания във връзка с 
обучението (2004-2005г.) на съответните 
специалисти, отговарящи за 
прилагането на 97/68ЕС и 1999/94/ЕС

597 Общо за МИ
598
599

600 Министерство на труда и социалната политика 

601
Централно 
управление Обучение на служители 

604 Общо за МТСП 0 0 0 0 0
605

606 Министерство на финансите 

607
Агенция 
"Митници"

608

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Определя, съгласувано с МОСВ, митническите пунктове и осигурява 
тяхното функциониране

4 Обучение на митнически служители-
обучение на обучаващи: 2001 /7 души/;
2003 г. /7 души/. Предвидено по туиниг
проект. Разработване и прилагане на
обучителни програми - ежегодно от 2004
г. за митнически служители за
определените 10-14 митнически пункта
/предстои определянето им/.

0 10 10 10 30

609

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Проверяват наличието на разрешителни за внасяне и изнасяне.
Заверяват разрешителни. Съхраняват или препращат копия от
разрешителни в МОСВ. Изискват от граничната ветеринарна и
фитосанитарна служба или от Научния орган / БАН, експерти./ проверка
на пратката.

4 Обучение на митнически служители-
обучение на обучаващи: 2001 /7 души/;
2003 г. /7 души/. Предвидено по туиниг
проект. Разработване и прилагане на
обучителни програми - ежегодно от 2004
г. за митнически служители за
определените 10-14 митнически пункта
/предстои определянето им/.

610

Общо за 
Агенция 
"Митници" 0 10 10 10 30

611

612 Комисия по търговия и защита на потребителите
613 КТЗП Назначаване на персонал 



614

Шум Директива 86/594/ЕЕС за 
шума, излъчван във 
въздуха от битовите уреди

Контрол на предоставената от лицата, които пускат битови уреди на 
пазара, информация за щума, излъчван във въздуха от битовите уреди.
Контрол на предоставената от лицата, които пускат на пазара 
оборудване, което работи на открито, информация за нивото на 
гарантираната звукова мощност.

3 Ще има необходимост от укрепване на 
капацитета с допълнителен брой 
експерти в Комисията по търговия и 
защита на потребителите и в 
регионалните структури на комисията.

Допълнителният брой 
експерти ще бъде уточнен 
в хода на разработката на 
проектите на НШОО и 
НШБУ и ще бъде заложен 
във финансовите 
обосновки.

53 36 39 43 171

615
Брой на назначените 
служители по години 5 5

616 Обучение на служители 

617

Шум Директива 86/594/ЕЕС за 
шума, излъчван във 
въздуха от битовите уреди

Контрол на предоставената от лицата, които пускат битови уреди на 
пазара, информация за щума, излъчван във въздуха от битовите уреди.
Контрол на предоставената от лицата, които пускат на пазара 
оборудване, което работи на открито, информация за нивото на 
гарантираната звукова мощност.

4 Обучение на експертите в Комисията по 
търговия и защита на потребителите и в 
регионалните структури на комисията по 
отношение на изискванията за 
предоставяне на информация за нивото 
на гарантираната звукова мощност на 
оборудването, което се използва на 
открито и за нивото на шума излъчван 
във въздуха от битовите уреди.

Ще се предложи обучение 
по туининг проект по 
програма ФАР - 2004 г. 
Приблизителна стойност 
на проекта 100 000 евро

618

Информиране  на фирмите и 
гражданите за законовите им 
задължения

619

Шум Директива 86/594/ЕЕС за 
шума, излъчван във 
въздуха от битовите уреди

Контрол на предоставената от лицата, които пускат битови уреди на 
пазара, информация за щума, излъчван във въздуха от битовите уреди.
Контрол на предоставената от лицата, които пускат на пазара 
оборудване, което работи на открито, информация за нивото на 
гарантираната звукова мощност.

9 Провеждане на информационни 
кампании за фирмите, които пускат на 
пазара оборудване, което се използва 
на открито и битови уреди и за 
населението

620

Общо назначен 
персонал в КТЗП

5 0 0 0 5
621 Общо за КТЗП 53 36 39 43 171
622

623 Държавна агенция за гражданска защита 
624 ДАГЗ Назначаване на персонал 

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Изготвя външни аварийни планове на областите и общините; 
оценява докладите за оценка на риска от промишлени 
предприятия; провежда превантивна дейност; подготвя сили и 
средства за реагиране извън територията на предприятието и 
съоръжението и оказва съдействие за ликвидиране на аварийна 
обстановка на територията на предприятието и съоръжението 
организира спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи при химически аварии за територията извън 
предприятието и съоръжението. 

3 Назначаване на допълнителни 
кадри към обособеното звено в 
ДАГЗ за 2004 г. - 2 човека, и кадри в
дирекциите на Гражданска защита: 
Враца - 1; Русе - 1; Варна - 2; 
Бургас - 2; Хасково - 1; Пловдив - 1; 
Кърджали - 1; В. Търново - 1; 
Плевен; Кюстендил-1; София обл. - 
1. 

 

Внасяне на промени в 
Устойствения 
правилник на ДАГЗ 
през 2003 г. 158 118 130 406

Брой на назначените 
служители по години 15 15

Обучение на служители 

625

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Консултира общинските власти при изготвянето на външния авариен 
план 

4 Обучение на служители на ДАГЗ по 
изготвяне на външни аварийни планове - 
5 служители. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда. 

0

626

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

 Дава становище на МОСВ за докладите за безопасност и оценката на 
риска, доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии  – от 
1 януари 2004 г.

4 Обучение на експерти от ДАГЗ във 
връзка с преглед и оценяване на 
докладите за безопасност на 
операторите: 2003 г. – 55 експерта х 20 
дни. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г.

Проектът ще стартира 
през м. Март 2003г. И ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда. 4. Издаване 
на помагала в помощ на 
администрацията – 
указания за оценяване на 
докладите за безопасност

0



627

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Подготвя годишен план за инспекции за прилагането на нормативните 
изисквания заедно с другите компетентни органи и участва с 
представители от регионалните си структури в екипа за инспекции – от 1 
януари 2004 г. Подготвя окончателния доклад за инспекциите на базата 
на протоколите от другите компетентни институции – от 1 януари 2004 г. 
и е  основна институция за ликвидирането на големи промишлени аварии 
и последствията от тях – от 1 януари 2004 г. 

4 Обучение на служители във връзка с 
прилагането на нормативните 
изисквания и ефективен контрол на това 
прилагане и подготовката на доклади за 
инспекциите за целите на Директивата. 
Проект по побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. Март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда. Проекта е 
на обща стойност.....

0
Общо назначен 
персонал в ДАГЗ 15 15

628 Общо за ДАГЗ 158 118 130 406

629 Българска академия на науките 
630 БАН Обучение на служители 

631

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Съвместно с Д-я “НСЗП”, подготвя и предлага на министъра на ОСВ, 
списък на експерти, които ще извършват проверки на митническите 
пунктове /при поискване/, ще извършват експертизи и т.н.

4 Обучение по прилагане на ЗБР в частта
за търговията с екземпляри от
Конвенцията CITES - 2003 г.

Обучение в рамките на
туининг проект

0

632

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

Подготвя по искане на МОСВ (Дирекция НСЗП) становища по заявления 
за разрешителни за внасяне и изнасяне на екземпляри. По преценка 
извършват  проверка на обстоятелствата по заявления за разрешителни.

4 Обучение по прилагане на ЗБР в частта
за търговията с екземпляри от
Конвенцията CITES - 2003 г.

Обучение в рамките на
туининг проект

0

633

Биоразнообразие Регламент 338/97/ЕС за 
защита на видовете от 
дивата фауна и флора, чрез 
регулиране на търговията с 
тях                                
Конвенция за 
международната търговия 
със застрашени видове от 
дивата фауна и флора 
(CITES)

По искане на митнически орган извършват проверка дали екземплярите в 
пратката отговарят на данните в разрешителното.

4 Обучение по прилагане на ЗБР в частта
за търговията с екземпляри от
Конвенцията CITES - 2003 г. 

Обучение в рамките на
туининг проект

0
634 Общо за БАН 0
635

636 Държавна агенция по метрология и технически надзор 
637 ДАМТН Назначаване на персонал

638

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Изпитвания за контрол качеството на течните горива (при потребителя) – 
очакване дата на влизане в сила 01.01.2003

3 Назначаване на 27 експертаи на 
национална и регионална ниво, в 
рамките на Дирекция КТГ към ДАМТН

284 193 212 234 922

639
Брой на назначените 
служители по години 27 27

640 Обучение на служители

641

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Изпитвания за контрол качеството на течните горива при потребителя 
(очаквана дата на влизане в сила – 01.01.2003)

4 Средства за обучение на специалистите 
от ДАМТН във връзка с контрола на 
качеството на течните горива ще бъдат 
планирани от Дирекция КТГ след 
01.01.2003г.; традиционно за ДАМТН 
обучението ще се провежда чрез 
ежегодни курсове (приблизителна 
стойност – 20 000 лв. годишно)

20 20 20 20 80

642
Закупуване на оборудване и 
екипировка и екипировка



643

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Изпитвания за контрол качеството на течните горива (при потребителя) – 
очакване дата на влизане в сила 01.01.2000

5 Доставка на необходимото оборудване, 
въз основа на резултатите от горното 
проучване (в периода 2004-2005г.); 
Очакваната стойност възлиза на 2 000 
000 лв

0 1000 1000 0 2000
644 Закупуване на консумативи

645

Въздух Директива 98/70 и 99/32 Изпитвания за контрол качеството на течните горива (при потребителя) – 
очакване дата на влизане в сила 01.01.2003

6 Точна оценка на разходите за 
поддържане и акредитация на 
изпитвателните центрове (след тяхното 
дооборудване) ще може да бъде 
направена от МЗГ към средата на 
2004г.; по-предварителна оценка тези 
разходи ще възлизат на около 500 000 
лв. годишно)

0 0 500 500 1000

646
Развитие на информационни системи

647

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Изпитвания за контрол качеството на течните горива (при потребителя) – 
очакване дата на влизане в сила 01.01.2003

7 Проучване за определяне на 
необходимото оборудване (за 
изпълнение изискванията на директиви 
98/70/ЕС и 99/32/ЕС, и европейските 
стандарти за изпитване на течни горива) 
– Дирекция КТГ (преди 2004г.)

50 0 0 0 50

648

Общо назначен 
персонал в 
ДАМТН 27 0 0 0 27

649
Общо за 
ДАМТН 354 1213 1732 754 4052

650

651 Държавна агенция по  метрология и технически надзор
652 ГДИДТН Обучение на служители

653

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Участват в плановите инспекции съгласно годишния план за инспекции с 
представители от регионалните си структури – от 1 януари 2004 г.

4 Обучение на експерти в съответните 
ведомства във връзка с прилагането на 
нормативните изисквания и ефективен 
контрол на това прилагане и 
подготовката на доклади за инспекциите 
за целите на Директивата.
Проект по побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г. 

Проектът ще стартира 
през м. март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

654

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

 Дава становище на МОСВ за докладите за безопасност и оценката на 
риска, доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии  – от 
1 януари 2004 г.

4 Обучение на експерти от ведомствата 
във връзка с преглед и оценяване на 
докладите за безопасност на 
операторите: 2003 г. – 110 експерта х 20 
дни. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г.

Проектът ще стартира 
през м. март 2003 г. И ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда. 4. Издаване 
на помагала в помощ на 
администрацията – 
указания за оценяване на 
докладите за безопасност

655
Общо за 
ДАМТН 

656

657 ДАМТН

658 ДАМТН
Изготвяне на нормативни 
документи 

659

Шум Директива 2000/14/ЕС за 
шума, излъчван в околната 
среда от оборудване, което 
работи на открито

Изпращане на редовни информации до ЕК за организациите, получили 
разрешение за извършване на оценка на съответствието, в това число за 
изпитваните типове оборудване и за процедурите, които се оценяват. 
Изпращане на ЕК на текстовете на националните стандарти, които се 
смята, че отговарят на изискванията на директивата.

1 Възлагане на допълнителни функции в 
Устройствения правилник на ДАМТН.

0



660

Шум Директива 2000/14/ЕС за 
шума, излъчван в околната 
среда от оборудване, което 
работи на открито

Информиране на страните-членки на ЕС за организациите, получили 
разрешение за извършване на оценка на съответствието, в това число за 
изпитваните типове оборудване и за процедурите, които се оценяват.

1 Възлагане на допълнителни функции в 
Устройствения правилник на ДАМТН.

0
661 Назначаване на персонал 

662

Шум Директива 2000/14/ЕС за 
шума, излъчван в околната 
среда от оборудване, което 
работи на открито

Наблюдение на продуктите на пазара и в случай на несъответствие, 
предприемане на подходящи действия, за да се изпълни съответствието. 
Издаване на разрешения на изпитвателните лаборатории за видовете 
процедури, които ще се оценяват, и типовете оборудване, които ще се 
изпитват. 
Поддържане на регистър за издадените разрешения, в това число за 
какви процедури и за какви типове оборудване.

3 Ще има необходимост от укрепване на 
капацитета с допълнителен брой 
експерти на Главна дирекция “Надзор на 
пазара” и на регионалните структури на 
агенцията.

Допълнителният брой 
експерти ще бъде уточнен 
в хода на разработката на 
проекта на НШОО и ще 
бъде заложен във 
финансовата обосновка. 
Прибилизителен брой - 5 
експерта.

53 36 39 43 171

663
Брой на назначените 
служители по години 5 5

664 Обучение на служители 

665

Шум Директива 2000/14/ЕС за 
шума, излъчван в околната 
среда от оборудване, което 
работи на открито

Наблюдение на продуктите на пазара и в случай на несъответствие, 
предприемане на подходящи действия, за да се изпълни съответствието. 
Издаване на разрешения на изпитвателните лаборатории за видовете 
процедури, които ще се оценяват, и типовете оборудване, които ще се 
изпитват. 
Поддържане на регистър за издадените разрешения, в това число за 
какви процедури и за какви типове оборудване.

4 Обучение на експертите в Главна 
дирекция “Надзор на пазара” и в 
регионалните структури на агенцията по 
отношение на съществените изисквания 
към типовете оборудване, което се 
използва на открито.

Ще се предложи обучение 
по туининг проект по 
програма ФАР - 2004 г. 
Приблизителна стойност 
на проекта 100 000 евро

0

666

Информиране  на фирмите и гражданите 
за законовите им задължения

667

Шум Директива 2000/14/ЕС за 
шума, излъчван в околната 
среда от оборудване, което 
работи на открито

Наблюдение на продуктите на пазара и в случай на несъответствие, 
предприемане на подходящи действия, за да се изпълни съответствието. 
Издаване на разрешения на изпитвателните лаборатории за видовете 
процедури, които ще се оценяват, и типовете оборудване, които ще се 
изпитват. 
Поддържане на регистър за издадените разрешения, в това число за 
какви процедури и за какви типове оборудване.

9 Провеждане на информационни 
кампании за фирмите, които пускат на 
пазара оборудване, което се използва 
на открито и битови уреди и за 
населението.

20 20 20 20 80

668

Общо назначен 
персонал в ДАТН

5 0 0 0 5
669 Общо за ДАТН 73 56 59 63 251
670

671 Индустрия 

672 Индустрия

Информиране  на фирмите и 
гражданите за законовите им 
задължения

673

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
76/464/ЕЕС за опасните 
вещества, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива  80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/271 за 
градските пречиствателни 
станции за отпадни води 

Предприятията провеждат собствен мониторинг на отпадъчните води от 
дейността им, съгласно ЗВ и чл. 48 от Наредба  № 5.

9 при някои индустрии собствения 
мониторинг е добре застъпен и 
правилно разбран, но като цяло е 
необходимо провеждането на добра 
разяснителна и информационна 
кампания сред предприятията и 
обществеността, както и редовното 
разпространение на информацията, 
която ги засяга. Необходимо е 
присъствието на представители на 
промишлените предприятия и титуляри 
на разрешителни на почти всички 
обучаващи и технически семинари, 
което да доведе до по-доброто 
разбиране на проблемите на сектора и 
улесняване прилагането на новите 
изисквания, общественото участие в 
процеса на вземане на решения и 
събираемостта на вземанията

674
Общо за 
индустрия

675

676 Общини
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677 Общини Обучение на служителите

678

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Извършват проверки по спазването от собственици и ползватели на 
общински земи и гори в защитените зони на въведените режими. 
Санкционират нарушения на режимите в защитените зони. /След 2007 г./

4 Изготвяне и провеждане на програма за
обучение на служители в общините по
прилагане и налагане на ЗБР. След 2006
г. за 200 служители.

679

Биоразнообразие Директива  92/43/ЕЕС за 
опазването на природните 
местообитания и на дивата 
фауна и флора; Директива 
79/409/ЕС за опазването на 
дивите птици

Извършват проверки в общински земи и гори по спазване на въведените
по ЗБР: режими на защитените видовете; режими и условия за ползване
на видове; забрани за използване на уреди, методи и средства за
убиване и улавяне; условията на разрешителните за изключения,
издадени по ЗБР; условията на разрешителните за въвеждане и
повторно въвеждане на видове в природата, издадени по ЗБР.
Санкционират нарушения, установени при горните проверки.

4 Обучение на 200 служители по 
прилагане и налагане на ЗБР – ежегодно 
от 2003 г. Общо 200 души.

100 100 100 100 400
680 Назначване на персонал 

681

ВОДИ Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/676/ЕЕС за 
нитратите, Директива 
91/271/ЕЕС за 
пречиствателните станции 
за отпадни води, Директива 
76/160/ЕЕС за водите за 
къпане и Рамковата 
Директива 2000/60/ЕС 

Контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 
пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните  територии, 
определят водни обекти или части от тях с води за къпане като част от плановете 
за управление на речните басейни, контролират канализационната система 
посредством експлоатационните дружества. Ще имат представители в Басейновит
съвети, които са консултативен орган към БД и съгласуват програмите от мерки и 
плановете за управление на речните басейни, участват в определянето границите 
на водните обекти публична държавна собственост.  Стопанисват води, водни 
обекти, системи и съоръжения, които са публична и частна общинска собственост, 
обявяват публично условията по чл. 41 ал. 3 от ЗВ (вж. Забележка за пълния 
текст); информират населението за състоянието на околната среда съгласно 
изискванията на ЗООС; разработват и контролират заедно с другите органи 
планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на 
територията на общината; по предложение на кмета на общината ежегодно с 
приемането на общинския бюджет се определят средства за изпълнение на приори

3 Определяне на служители в общините, 
отговорни за тези функции

682 Обучение на служителите 

683

ВОДИ Рамкова Директива 
2000/60/ЕС, Директива 
91/676/ЕЕС за нитратите, 
Директива 76/464/ЕЕС за 
опасните вещества, 
Директива 80/68/ЕЕС за 
подземните води, 
Директива 91/271 за 
пречиствателните станции 
за отпадни води и 
Директива 76/160/ЕЕС за 
водите за къпане

Контролират изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 
пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните  територии, 
определят водни обекти или части от тях с води за къпане като част от плановете 
за управление на речните басейни, контролират канализационната система 
посредством експлоатационните дружества. Ще имат представители в Басейновит
съвети, които са консултативен орган към БД и съгласуват програмите от мерки и 
плановете за управление на речните басейни, участват в определянето границите 
на водните обекти публична държавна собственост.  Стопанисват води, водни 
обекти, системи и съоръжения, които са публична и частна общинска собственост, 
обявяват публично условията по чл. 41 ал. 3 от ЗВ (вж. Забележка за пълния 
текст); информират населението за състоянието на околната среда съгласно 
изискванията на ЗООС; разработват и контролират заедно с другите органи 
планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на 
територията на общината; по предложение на кмета на общината ежегодно с 
приемането на общинския бюджет се определят средства за изпълнение на приори

4 Редовно обучаване на заетия с новите 
функции персонал по изискванията на 
законодателството и методиките за 
прилагането му (обучение по стратегическо 
планиране, писане на проекти, софтуер за 
управление на проекти, европейски 
институции, процеси и структури, системи за 
планиране и управление на водите в страните-
членки – сравнително, информационни 
системи и бази данни за нуждите на 
планирането, всякакви технически семинари, 
като – управление на водни ресурси, 
устойчиво ползване и развитие на водите и 
водните екосистеми, насърчаване на 
организираното ползване на водните ресурси, 
икономика на водите и пр.)

0 132 132 132 395
684 Назначаване на персонал 

685

Въздух Общо прилагане на 
законодателството

Разработване на програми за управление на КАВ в районите с 
регистрирани наднормени концентрации на съответните замърсители (в 
сила от 01.01.2000)

3 в някои от по-малките общини е 
възможен недостиг на кадри, т.е. 
необходимост от назначаването на един 
специалист, който да отговаря за 
разработването и последващия контрол 
на програмите за управление на КАВ. В 
такъв случай назначенията следва да се 
извършат в периода 2003-2004г., като 
новоназначените специалисти могат да 
изпълняват и други функции, свързани с 
опазването на останалите сектори на 
околната среда (води, отпадъци и т.н.)

126 264 228 251 869

686
Брой на назначените 
служители по години 12 17 29

687 Обучение на служителите 

688

Въздух Директива 96/63 Разработване на програми за управление на КАВ в районите с 
регистрирани наднормени концентрации на съответните замърсители (в 
сила от 01.01.2000)

4 обучението на специалистите от 
общините (и РИОСВ) следва да се 
извърши от МОСВ и ИАОС (въз основа 
на натрупания опит в twinning проектите) 
в периода 2002 –2005 чрез семинари 
или специални курсове; (минимум 2 
семинара с по 50 участници)

20 20 20 20 80



689

Въздух Директива 96/62 Периодични инспекции за проверка на изпълнението на оздравителните 
мерки, залегнали в програмите за управление на КАВ (в сила от 
01.01.2000)

4 Обучение, в рамките на предвидените 
проекти за twinning 

690
Изготвяне на нормативен документ

691

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

Разработват общински програми за управление на отпадъците; - 
наблюдават изпълнението на програмите; - подготвят отчет за 
изпълнението на програмите; - актуализират и допълват програмите

1 Да се актуализират програмите за 
управление на отпадъците, като се 
включат задълженията произтичащи от 
Наредбите за специфичните отпадъци - 
срок 2003 г.

692 Назначаване на персонал 

693

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

Разработват общински програми за управление на отпадъците; - 
наблюдават изпълнението на програмите; - подготвят отчет за 
изпълнението на програмите; - актуализират и допълват програмите

3 Назначаване на допълнителни кадри - 
във всички общини на страната за 
изпълнение на общинските програми за 
управление на дейностите по 
отпадъците и изготвяне на проекти за 
международно и вътрешно 
финансиране.

0 1365 2387 2249 6002

694
Брой на назначените 
служители по години 130 130 260

695 Обучение на служителите

696

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

Разработват общински програми за управление на отпадъците; - 
наблюдават изпълнението на програмите; - подготвят отчет за 
изпълнението на програмите; - актуализират и допълват програмите

4 Поради големия брой новоприети 
нормативни актове е необходимо 
провеждането на допълнително 
обучение на лицата отговорни за 
управлението на отпадъците в 
Общините както по Националната 
програма, така и по новоприетото 
законодателство.

Обучение на 
новоназначените експерти

20 20 20 20 80

697
Развитие на информационна система 

698

Отпадъци Директива 1999/31/ЕС за 
депата за отпадъци. 

Съгласно ЗУО програмите (националната, общинските и фирмените) 
включват мерки за третиране на биоразградимите отпадъци, с цел 
поетапно намаляване на количествата им и недопускане на тяхното 
депониране

7 Необходимо е проучване на 
количеството образувани биоразградими
отпадъци, начина на третирането им и 
възможностите за въвеждане на 
алтернативни начини на третиране. 

 
Проучването ще се 
извърши под общата 
координеция на МОСВ 
чрез възлагане на 
публична поръчка.

699

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

Разработват общински програми за управление на отпадъците; - 
наблюдават изпълнението на програмите; - подготвят отчет за 
изпълнението на програмите; - актуализират и допълват програмите

7 Допълнителни проучвания за 
количествата на битовите и строителни 
отпадъци, морфологичен състав, 
териториално разположение на 
нерегламентираните сметища и др. 

250 250 0 0 500

700
Подобряване на координацията между
институциите 

701

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

Разработват общински програми за управление на отпадъците; - 
наблюдават изпълнението на програмите; - подготвят отчет за 
изпълнението на програмите; - актуализират и допълват програмите

8 Необходимо е участието на областните 
управи по отношение на 
идентифицирането и прилагането на 
регионални проекти да бъде по-
ефективно с цел  постигане на 
интегрирано управление на отпадъците 
на регионален принцип и прилагане на  
общинските програми за управление на 
дейностите по отпадъците. 

702

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 

703

Отпадъци Директива 75/442/EEC за 
отпадъците

Разработват общински програми за управление на отпадъците; - 
наблюдават изпълнението на програмите; - подготвят отчет за 
изпълнението на програмите; - актуализират и допълват програмите

9 Провеждане на кампании, целящи 
разясняване на необходимостта от 
въвеждане на разделно събиране на 
отпадъците и прекратяване на 
образуването на нерегламентирани 
сметища. 50 50 0 0 100

704 Назначаване на персонал 

705

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Изготвят външни аварийни планове след предоставянето от страна на 
оператора на необходимата информация – от 1 януари 2004 г. 
Компетентната институция, която на местно ниво е отговорна за 
земеползването и земепланирането в областта на предотвратяването на 
големи аварии – от 1 януари 2004 г. 

3 Назначаване на допълнително кадри в 
общините на територията, на които са 
разположени предприятия, попадащи в 
обхвата на Директивата – по 2 експерт в 
30 общини и по 4 експерти в 8 общини

966 658 724 796 3143



706
Брой на назначените 
служители по години 92 92

707

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Процедират в съответствие с външния авариен план при опасност от или 
възникване на голяма авария – от 1 януари 2004 г.

3 Назначаване на допълнително кадри в 
общините на територията, на които са 
разположени предприятия, попадащи в 
обхвата на Директивата

в рамките на общото 
увеличение 

708 Обучение на служителите 

709

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Компетентната институция, която на местно ниво е отговорна за 
земеползването и земепланирането в областта на предотвратяването на 
големи аварии – от 1 януари 2004 г. 

4 Обучение на служители, които предстои 
да бъдат назначени в общините, по 
изготвяне на външни аварийни планове - 
92 служители. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г.

 Проектът ще стартира 
през м. Март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

710

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Процедират в съответствие с външния авариен план при опасност от или 
възникване на голяма авария – от 1 януари 2004 г.

4 Обучение на служители, които предстои 
да бъдат назначени в общините, по 
актуализиране на външни аварийни 
планове - 92 служители.
Обучение на служители във връзка със 
задействане на външния авариен план 
при опасност от или възникване на 
голяма авария - 92 служители.
Проект по побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г. 
Издаване на наръчници с указания и 
нагледни помощни материали за 
служителите на общините за 
необходимите действия, които следва 
да се предприемат при опасност от или 
възникване на голяма авария и при 
задействане на външния авариен план

 Проектът ще стартира 
през м. Март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

711

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Организират общественото обсъждане на външните аварийни планове. 
Съвместно с оператора подготвят и предоставят информация, 
предназначена за обществеността в зоната за аварийно планиране – от 
1 януари 2004 г.

4 Обучение на служители във връзка с 
организиране на обществено обсъждане 
на външните аварийни планове - 102 
служители. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г. 

 Проектът ще стартира 
през м. Март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

712

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

 Дава становище на МОСВ за докладите за безопасност и оценката на 
риска, доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии  – от 
1 януари 2004 г.

4 Обучение на експерти от ведомствата 
във връзка с преглед и оценяване на 
докладите за безопасност на 
операторите: 2003 г. – 110 експерта х 20 
дни. Проект по побратимяване 
“Обучение на специалисти от 
държавната администрация и от 
индустриалния сектор за прилагане на 
Директива Севезо” по Програма ФАР за 
2001 г.

 Проектът ще стартира 
през м. Март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

713

Информиране на гражданите и 
фирмите за законовите им 
задължения 

714

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Компетентната институция, която на местно ниво е отговорна за 
земеползването и земепланирането в областта на предотвратяването на 
големи аварии – от 1 януари 2004 г. 

9 Издаване на указания и провеждане на 
обучителни програми за операторите на 
предприятия, които имат задължение да 
изготвят определена информация, 
необходима за изготвянето на външен 
авариен план

20 20 20 20 80



715

Промишлено 
замърсяване 

Директива 96/82/ЕЕС за 
контрол на рисковете от 
големи аварии с опасни 
вещества

Процедират в съответствие с външния авариен план при опасност от или 
възникване на голяма авария – от 1 януари 2004 г.

9 Издаване на указания и нагледни 
помощни материали  и провеждане на 
обучителни програми и информационни 
кампании за операторите на 
предприятия и за населението на 
територията на общината за 
необходимите действия, които следва 
да се предприемат при опасност от или 
възникване на голяма авария и при 
задействане на външния авариен план.
Проект по побратимяване “Обучение на 
специалисти от държавната 
администрация и от индустриалния 
сектор за прилагане на Директива 
Севезо” по Програма ФАР за 2001 г.

 Проектът ще стартира 
през м. Март 2003 г. и ще 
се изпълнява съвместно с 
Австрийската агенция по 
околна среда.

716

Общо назначен 
персонал в 
общините 104 147 130 0 381

717
Общо за 
общините 1552 2879 3631 3588 11649


	total

