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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ АБРЕВИАТУРИ 
 
 
 

IPPC Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, 
англ. Integrated Pollution Prevention and Control  

БД Басейнова дирекция 

ВиК  Водоснабдяване и канализация  

ГИС Географска информационна система  

ЕК  Европейска комисия  

ЕС Европейски съюз  

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда  

МЗ Министерство на здравеопазването  

МОСВ Министерство на околната среда и водите  

ОВ Опасни вещества  

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на 
околната среда  

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води  

ХЕИ Хигиенно-епидемиологична инспекция  
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Въведение 
България е сред страните от Централна и Източна Европа, кандидатки 
за членство в Европейския съюз. В тази връзка една от основните и 
приоритетни задачи на българското правителство е да се постигне 
съответствие с различните Директиви на ЕС във възможно най-кратки 
срокове. В началото на 2001 г. България депозира в ЕК официална 
позиция за преговори за членство в ЕС, в т.ч.по глава 22 “Околна среда” 
№ CONF 13/01. Тази позиция обхваща законодателството, прието от 
Европейския съюз и влязло в сила до 31.12.1999 година. 
През 2002 г. България депозира позиции за преговори по 
законодателството на ЕС, прието през 2000 и 2001 година. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще 
стане  пълноправен член на Европейския съюз към 01.01.2007 година. 

 

1. Изисквания на Директива 76/464/ЕС за замърсяването на 
водната околната среда, причинено от определени опасни 
вещества на Европейския парламент и Съвета от 4 май 
1976 година 
През последните три десетилетия ЕС разработи серия директиви  с цел 
опазване и подобряване на околната среда. Един от основните раздели 
на европейското екологично законодателство е в областта на 
управление на водите.  
Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета от 23.10.2000 г. определя параметрите за постигане на 
устойчива политика в областта на водите. Екологичната цел на 
Директивата е да се постигне “добро състояние” на  всички подземни и 
повърхности води най-късно до 2010 година. Мерките за постигане на 
целта са от различно естество, в т.ч. поставянето на норми на емисии и 
стандарти за качество. Една от Директивите, свързана с нормите на 
емисии, е Директива 76/464/ЕС за замърсяването на околната среда, 
причинено от определени опасни вещества. 
Директивата формулира мерки, които преследват следните основни 
цели: 

• преустановяване на замърсяването на повърхностите води, 
териториалните води, вътрешните и крайбрежните морски води 
(наричани по-нататък за краткост “водни обекти”), причинено от 
опасни вещества от семействата и групите на веществата от Списък 
1 от Анекса към Директивата 

• намаляване на замърсяването на споменатите води с опасни 
вещества от семействата и групите на веществата от Списък 2 от 
Анекса в съответствие с Директивата 

В конкретен план директивата поставя следните основни технически, 
организационни и административни изисквания към страните членки: 
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• Компетентните власти в държавата-членка трябва предварително да 
са издали разрешително за всяко заустване във водните обекти, 
което е възможно да съдържа някое от веществата от Списък 1.  

• Разрешителното установява емисионни стандарти относно 
заустването на такива вещества във водни обекти и в 
канализационни мрежи на населените места. Разрешителните могат 
да се издават само за определен срок. За всяко разрешително 
компетентните органи на въпросните страни-членки могат, ако е 
необходимо, да налагат по-строги емисионни стандарти от 
получените в резултата на прилагането на граничните стойности. В 
случай, че не се спазват емисионните стандарти, компетентните 
власти трябва да предприемат необходимите мерки за осигуряване 
спазването на условията за разрешителното и ако е необходимо 
могат да забранят заустването. 

• В разрешителните се определят:  
- максималната допустима концентрация на едно вещество в 

отпадъчните води. В случай на разреждане граничните 
стойности се делят на коефициента на разреждане 

- максималното допустимо количество на вещество в 
отпадъчните води за един или за повече от един определен 
срок 

• държавите-членки съставят списък на заустванията на отпадъчни 
води, които съдържат вещества от Анекс І, т.е. следва да се 
извършат инвентаризации 

• За намаляване на замърсяването с вещества от Анекс ІІ  държавите 
– членки следва да разработят програми, в които се включват мерки, 
свързани с издаването на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води и регламентиране на емисионни норми които се основават на 
целите за качеството на водите във водоприемниците. Страните 
трябва да определят цели за качеството на водите по отношение на 
веществата от списък 2. като се съобразят със съществуващите вече 
норми в директивите на ЕС за тези вещества. Програмите могат да 
включват изисквания за въвеждане на нови икономически 
обосновани технологии. Програмите могат да се отнасят за 
определен географски регион, източник на замърсяване, за 
индустриални сектори, за отделни вещества и др. 

• Държавите-членки следва да забранят всякакви действия, които 
могат да доведат до неспазване на директивата 

• С дъщерните директиви на директива 76/464/ЕС се установяват 
конкретни стойности на емисионните норми, срокове и други 
технически подробности, свързани с прилагане на директивата. 

• Решение 92/446/ЕС от 27 юли 1992 г., изменено от Решение 
95/337/ЕС относно въпросниците, свързани с директивите във водния 
сектор е пряко свързано с изискването по докладването по 
Директивата и поставя конкретни формати на въпросниците, които 
страните – членки да използват при докладването. 
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2. Изискан преходен период съгласно преговорните позиции 
на България 
С позициите за преговори по глава “околна среда” България прие да 
прилага изискванията на директивата към датата на присъединяване с 
изключение на достигането на изискванията на член 5 от “дъщерната” 
директива 86/280/ЕС, за което поиска преходен период от 4 години, 
т.е. до 2010 год. и преходен период от 2 години до 2008 г. за 4 
вещества (1,2-дихлоретан, трихлоретилен, перхлоретилен и 
трихлорбензен) от Списък 1. Към момента на  подготовка на позициите 
по тази директива България не разполагаше с пълна и актуална 
информация относно източниците на замърсяване с опасните  вещества 
от списък І и ІІ от директива 76/464/ЕС, като се има предвид динамичния 
процес на преструктуриране на икономиката през последните години и 
като следствие – закриване или преобразуване на редица предприятия.  
След инвентаризацията на всички промишлени предприятия на 
територията на страната, която завърши в края на 2002 г. и събирането 
на съответните данни за съдържанието на опасни вещества от списък І и 
ІІ в отпадъчните води на  предприятията, България оттегли искането си 
по посочените по-горе преходни периоди.  
Представената информация в настоящият документ аргументира 
способността на България да прилага изискванията на директива 
76/464/ЕС и “дъщерните” й директиви към датата на присъединяването.  
 

3. Описание на текущото състояние 

3.1.  Законодателство, транспониращо изискванията на директива 
76/464/ЕС и дъщерните й 

През 1999 г. Правителството на България, с Решение от 20 април 1999 
г., прие амбициозна Национална програма за приемане достиженията на 
правото на ЕС, включително раздел “околна среда”. Ежегодно тази 
програма се актуализира в съответствие с осъществения напредък и с 
новоприетото европейско законодателство. В съответствие с графика се 
приема, допълва и изменя законодателството и в раздела “Качество на 
водите”. 
В националното законодателство общите принципи на политиката на 
Европейския съюз в областта на  водите са въведени чрез Закон за 
водите (ДВ, бр. 67/1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп.  ДВ бр. 
87/2000 г.). Със Закона за водите се въвежда принципът на интегрирано 
управление на водите на речно-басейнов принцип. Определени са 4 
района за басейново управление на водите като и органите за 
управление. Регламентира се разработването на планове за управление 
на речните басейни и на програми за намаляване на замърсяването на 
водни обекти. Регламентират се основните правила за функциониране 
на националната системата за мониторинг на водите, включително 
разпределение на задачите между отделните институции. За големите 

 6



предприятия се предвижда извършването на собствен мониторинг с 
периодични проверки от държавните институции. Въвежда се 
разрешителният режим за водоползване и за ползване на водни обекти 
като основен инструмент за регулиране на ползването на водните 
ресурси и опазване на водите от замърсяване, в т.ч. за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти. Разрешителните се издават за 
определен период от време и в тях задължително се регламентират 
емисионни норми и срокове за постигането им. В процеса на управление 
на водите водоползвателите и обществеността са привлечени за участие 
чрез включването им в Басейнови съвети като консултативен орган към 
БД. 
Със Закона за водите се регламентират глобите и санкциите за 
предприятията при неспазване разпоредбите на нормативната 
уредба, в т.ч. на изискванията на Наредба № 6. Регламентират се и 
правомощията на компетентните органи за прилагане на 
принудителни административни мерки (например забрана за 
извършване на определени дейности) спрямо предприятия, които 
нарушават грубо и системно нормативните изисквания. 
През последните години в Министерство на околната среда и водите се 
реализираха няколко проекта по Програма ФАР – “туининг”, които 
подпомогнаха разработването на редица подзаконови актове към Закона 
за водите, които транспонират изискванията на  директива 76/464/ЕС и 
“дъщерните” й. 
С Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за 
допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97 от 
2000 г.) се транспонират изискванията на Директива 76/464/ЕС, 
посочени по-горе. Наредбата е на Министъра на околната среда и 
водите, министъра на здравеопазването, министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и министъра на икономиката.  
С Приложение 1 на Наредбата се въвежда обхвата й – списък 1 и списък 
2 на групи вещества, съответстващи на съответните Анекси 1 и 2 на 
директивата. С Наредбата са транспонирани напълно емисионните 
норми за допустимо съдържание в отпадъчните води на опасните 
вещества от списък 1 за съответните промишлени сектори и 
производства. 
С Наредбата се въвеждат също и емисионни норми за допустимо 
съдържание в отпадъчните води на някои опасни вещества от списък ІІ 
за съответните промишлени сектори и производства. За опасните 
вещества от Списък ІІ, за които не са определени емисионни норми, 
индивидуални емисионни ограничения се определят в разрешителното 
за заустване на отпадъчни води въз основа на целите за качество на 
водите на водоприемниците (имисионни норми) (вж. Приложение 1). 
Сроковете за постигане на емисионни норми или на индивидуалните 
емисионни ограничения за всеки конкретен случай се определят в 
разрешителното за заустване на отпадъчните води.  
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Със Закона за водите се изисква разрешителен режим за всички 
зауствания във водни обекти на отпадъчни води, които съдържат 
опасни вещества от списък І и ІІ. В разрешителните се определят 
индивидуалните емисионни ограничения за източника на отпадъчните 
води въз основа на т.н. “комбиниран подход”. Индивидуалните 
емисионни ограничения в разрешителните не може да бъдат по-
либерални от емисионните норми по “дъщерните” директиви за опасните 
вещества от Списък 1, но може да бъдат по-строги от тях, ако това се 
налага за постигане на целите за качеството на водите на 
водоприемника на отпадъчните води.  
В разрешителните за заустване на отпадъчни води от съществуващи 
предприятия се определя и срока за постигането на определените  
индивидуални емисионни ограничения. Съгласно Наредба 6 сроковете 
за постигането на индивидуалните емисионни ограничения в 
разрешителните, по отношение на опасните вещества от Списък 1 от 
съответните индустриални сектори, не могат да бъдат по-дълги от:  

• за живак от хлор-алкална електролиза     до 1.06.2001 г.;  

• за живак от други видове промишлени предприятия   до 
1.06.2004 г.;  

• за кадмий         до 
1.06.2004 г.;  

• за хексахлорциклохексан       до 1.06.2004 г.;  

• за тетрахлорметан        до 1.12.2002 г.;  

• за ДДТ          до 1.12.2002 г.;  

• за пентахлорфенол        до 1.12.2002 г.;  

• за алдрин, диелдрин, ендрин и изодрин     до 1.12.2003 г.;  

• за хексахлорбензен        до 1.12.2004 г.;  

• за хексахлорбутадиен        до 
1.12.2004 г.;  

• за хлороформ         до 1.12.2004 г.;  

• 1,2 дихлоретан, трихлоретилен,    до 1.12.2008 г.; 

• перхлоретилен и трихлорбензен     до 1.12.2008 г.   
 
За новите предприятия емисионните норми или индивидуалните 
емисионни ограничения са в сила от датата на въвеждането им в 
експлоатация. 
Транспонирани са напълно процедурите и техническите изисквания за  
осъществяване на мониторинг за съдържанието на опасни вещества в 
засуваните отпадъчни води за контрол по спазване на емисионните 
стандарти. 
В допълнение следните български нормативни актове транспонират 
някои от изискванията на директива 76/464/ЕС и на други специфични 
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директиви от раздел “Качество на водите”, които са свързани с 
изпълнението на Директива 76/464/ЕС: 
Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени 
отпадъчни води в канализационните системи на населените 
места (ДВ, бр. 98/2000 г.) на министъра на околната среда и 
водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на здравеопазването. Съгласно 
тази Наредба при заустването на отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества от Списък 1 от Наредба №6 в канализационните системи на 
населените места се прилагат емисионните стандарти за тези вещества, 
определени в Наредба №6.  
В Приложение към Наредба № 7 така също са определени емисионните 
норми за допустимо съдържание на някои опасни вещества от Списък 2 
в производствените отпадъчни води, зауствани в канализационните 
системи на населените места. Индивидуалните емисионни стандарти се 
определят за всеки конкретен случай съобразно капацитета и 
натоварването на селищната пречиствателна станция за отпадъчни 
води. Веществата от Списък 2, за които има минимални допустими 
норми, са посочени в Приложение 2.  
Условията и емисионните стандарти за заустване на отпадъчни води в 
канализационните системи и селищните пречиствателни станции за 
отпадъчни води се определят в договор между предприятието, източник 
на отпадъчни води, съдържащи опасни вещества и организацията, 
експлоатираща канализационните системи и селищната пречиствателна 
станция за отпадъчни води /ВиК дружествата/. 

• Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за 
заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне 
на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване (ДВ, бр. 66/2001 г.) 

С Наредбата се детайлизира Закона за водите относно процедурата за 
издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води; 
регламентират се  правилата за определяне на индивидуалните 
емисионни ограничения в разрешителните като се отчита спецификата 
на водоприемника, в който се заустват отпадъчните води, в т.ч. 
изискванията на следващите три наредби. 

• Наредба № 4 от 20.10.2002 г. на министъра на околната среда 
изводите и министъра на здравеопазването за изискванията 
към качеството на води, предназначение за обитаване от 
риби и черупкови организми (ДВ бр. 88/2000 г.) - С тази Наредба 
са транспонирани напълно изискванията на Директиви 78/659/ЕС за 
водите, предназначени за поддържане живота на рибите и 79/923/ЕС 
за водите, предназначени за развъждане на черупкови организми.   

• Наредба № 8 от 25.01.2001 г на министъра на околната среда и 
водите,  на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на здравеопазването за 
качеството на крайбрежните морски води (ДВ, Бр. 10 от 2002 
г.) 
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• Наредба № 12 от 18.06.2002 г. на министъра на околната среда 
и водите, министъра на здравеопазването и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за 
качествените изисквания към повърхностни води, 
предназначени за питейно - битово водоснабдяване (ДВ, бр. 
63/2002 г.) - С тази Наредба са транспонирани напълно изискванията 
на Директива 75/440/ЕС за повърхностните води, предназначени за 
използване за питейно-битово водоснабдяване. 

С тези Наредби се транспонират изискванията за целите за качеството 
на повърхностните води (имисионни норми) по отношение на опасните 
вещества от Списък 1 на Директива 76/464/ЕС. Освен това, в тези 
наредби са въведени имисионни норми за определен брой опасни 
вещества от Списък 2 на Директивата, както е посочено в Приложение 3. 

• Наредба № 5 от 8.11.2000 г. за реда и начина за създаване на 
мрежите и за дейността на националната система за 
мониторинг на водите (ДВ, бр. 95/2000 г.) 

С Наредбата се регламентират извършването на мониторинг на 
повърхностните води, изграждането на Националната система за 
мониторинг на водите, изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг от източниците на заустване на отпадъчни води, в т.ч. 
мониторинг на качеството на повърхностните води относно 
съдържанието на опасни вещества по Наредба № 6 и мониторинг на 
заустваните отпадъчни води, съдържащи такива вещества. 
В заключение може да се обобщи, че процесът на транспониране в 
националното законодателство на директива 76/464/ЕС и 
“дъщерните” й директиви е приключил.  

3.2. Компетентни органи и отговорности 
Конкретните отговорности на различните институции в страната в 
областта на водите са определени в нормативните актове в областта 
на водите. 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е компетентният 
орган, отговорен за разработването на националната политика в 
областта на управление на водите в т.ч. разработване на 
законодателството, стратегии, програми, координация на международни 
проекти, подготовка на информацията и позицията за преговори за 
членство, разработване на механизми за регулиране на дейностите в 
обществения и частния сектор.  
Непосредствени компетенции на министъра на околната среда и 
водите, пряко свързани с прилагане на директива 76/464/ЕС са: 
 а) разработване на политиката и законодателството на държавата 
в областта на опазването на водите, т.ч. от замърсяване с опасни 
вещества; 
 б) утвърждаване на плановете за управление на речните басейни; 
 в) утвърждаване на програми по предложение на директорите на 
басейновите дирекции за предотвратяване и/или преустановяване на 
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замърсяването на водни обекти с някои опасни вещества от значими 
точкови и/или неточкови източници.  
Басейновите дирекции за управление на водите (БД) са регионални 
органи на МОСВ. Те са четири на брой в съответствие с определените 
със Закона за водите четири района за басейново управление на водите 
в България.  
Директорите на басейнови дирекции осъществяват следните основни 
функции, пряко свързани с прилагане на Директива 76/464/ЕС, съответно 
на Наредба №6: 

• организира разработването на плановете за управление на 
съответния басейн; 

• издава разрешителните за заустване на отпадъчни води, съдържащи 
опасни вещества, с изключение на разрешителните за заустване на 
отпадъчни води в земните недра; 

• осъществява на басейново ниво дейностите за осигуряване на 
националната система за мониторинг на водите; 

• води регистрите на издадените разрешителни за заустване на 
отпадъчни води, съдържащи опасни вещества; 

• контролират: спазването на условията и изискванията на издадените 
разрешителни; замърсяването на водоприемниците при аварийни 
ситуации и залпови зауствания; състоянието на пречиствателните 
станции за отпадъчни води. 

• организират и ръководят събирането и контрола на резултатите от 
собствения мониторинг от предприятията; попълването и 
актуализирането на контролно-информационната система за 
състоянието на отпадъчни води 
Директорът на Изпълнителната агенция по околна среда организира 
и ръководи методически националната система за мониторинг на 
повърхностните води.  
 
Министърът на здравеопазването контролира: 
 1.  качествата на водите, предназначени за питейно-битови нужди; 
 2.  качествата на водите, предназначени за къпане. 
До края на 2002 г. дейностите, които съгласно нормативната уредба са 
от компетенциите на Дирекциите за басейново управление на водите се 
осъществяваха от РИОСВ. Причина за това е фактът, че в момента се 
институционализират басейновите дирекции. Тяхното функциониране 
започна в началото на 2002 г., но с минимален състав – по 5 бройки във 
всяка дирекция, поради липса на финансова обезпеченост. Със Закона 
за държавния бюджет на Р.България за 2003 г. се осигуриха ресурси за 
стартиране нормалната дейност на басейновите дирекции. Очаква се до 
края на годината те да поемат пълноценно всичките си функции. 
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С цел укрепване на административния капацитет в Министерство на 
околната среда и водите и Министерство на здравеопазването се 
изпълнява Twinning проект по Програма ФАР BG/2000/IB/EN/01-B –
“Институционално укрепване на национално и регионално ниво за 
прилагане на Директиви 98/83/ЕС, 75/440/ЕС, 76/160/ЕС, 78/659/ЕС, 
79/923/ЕС и 76/464/ЕС и дъщерните й директиви”, съвместно с  
консорциум от Франция и Германия. Подпроект Б, изпълняван в 
Министерство на околната среда и водите, се занимава изцяло с 
прилагането на  директивите за водите за къпане, риби и черупкови 
организми и замърсяването на водите с опасни вещества. Проектът цели 
цялостна оценка на настоящото състояние на съответните води и 
свързани с тях системи. В рамките на проекта се разработват мерки за 
развитие на мрежата за мониторинг; разширяване на съществуващи и 
изграждане на нови информационни системи и бази данни;  картиране 
посредством ГИС на съответно избрани пилотни области и пр. 
 

3.3. Процедура за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води, съдържащи опасни вещества 
Един от основните инструменти за постигане целите на Директива 
76/464/ЕС е издаването на разрешителни за заустване на отпадъчни 
води и контрол за спазване условията на тези разрешителни. 
Със Закона за водите и Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на 
разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови 
източници на замърсяване е въведен разрешителен режим за всички 
зауствания във водни обекти на отпадъчни води, в.т. и на тези, които 
съдържат опасни вещества от списък І и ІІ на Директивата. 
Заявлението за издаване на разрешително се подава от ползвателя на 
водния обект чрез регионалните инспекции по околната среда и водите 
на територията, на която се намира обектът, до МОСВ и басейновите 
дирекции. 
Заявлението за издаване на разрешително за заустване във воден обект 
на отпадъчни води, съдържащи опасни вещества, от обекти в процес на 
проектиране трябва да съдържа: 

• картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени обекта, 
водния обект, точките на заустване с географски координати, местата 
за собствен мониторинг, 

• данни за водния обект, място/места на заустването, местност, 
административно-териториална единица, код по единния 
класификатор на административно-териториалните и териториалните 
единици; 

• характеристика на обекта: 
а) вид на производството; 
б) проектен капацитет на предприятието; 
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в) вид и количество на предвидените за използване суровини; 
г) предвиден брой на персонала и работни часове в денонощието; 
д) водопотребление, вкл. данни от разрешителното за водоползване или 
договор за предоставена водна услуга от водоснабдително дружество 
или сдружение; 
е) технология на производството и формиране на отпадъчните води по 
потоци; 

• предвидена канализационна система и съоръжения към нея; 

• проектни данни за пречиствателната станция за отпадъчни води: 
а) проектно количество и състав на отпадъчните води на вход и изход 
пречиствателна станция; 
б) предлагана технология за пречистване на отпадъчните води по 
потоци, вкл. редукция на показателите в отделните стъпала на 
пречистване; 
в) количество и състав на отделени в пречиствателния процес отпадъци 
и утайки, предвиден метод за третирането им, както и предложения за 
тяхното обезвреждане или оползотворяване; 
г) срокове за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на 
пречиствателната станция по етапи; 
д) предложение за място/места и начин на заустване на отпадъчните 
води във водния обект; 

• количество и качество на заустваните отпадъчни води по потоци; 

• прогноза за предполагаемото въздействие върху водния обект в 
резултат на заустването на пречистените отпадъчни води с оглед 
ненарушаване на проектната категория на водите във водния обект; 

• план за собствен мониторинг на отпадъчните води преди заустването 
им във водния обект; 

• план за действие при аварийни ситуации, мерки и средства за 
предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни 
зауствания на замърсяващи вещества във водния обект. 

Искането за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води 
във воден обект от съществуващ обект освен горепосочените данни 
съдържа и: 

• информация за вида на канализационната система, която включва 
данни за преливниците при смесена канализационна система и 
дъждозадържателни резервоари, аварийните изпускатели при 
канализационните помпени станции и байпасните връзки при 
пречиствателните станции и съоръжения; 

• проектните и действителните данни за капацитета на предприятието 
и входните и изходните параметри на пречиствателните съоръжения; 
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• информация за невъведени в експлоатация пречиствателни 
съоръжения от проектната технологична схема на пречиствателната 
станция; 

• план с мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на 
заустваните отпадъчни води и привеждане дейността на обекта в 
съответствие с нормативните изисквания в областта на водите. 

След анализ на информацията, постъпила със заявлението и след 
преминаване на процедурата на възражения от заинтересовани други 
лица, ако такива са подадени, компетентният орган отказва с мотиви 
издаване на разрешителното или разрешава заустването на отпадъчни 
води. Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни 
водни обекти съдържа: 
 административно-институционални данни за обекта, собственика и 
ползвателя му; 

 данни от разрешителното за водоползване или договора за 
предоставена водна услуга от водоснабдително дружество или 
сдружение; 

 място/места на заустване във водния обект и проектната категория на 
водите във водния обект; 

 място/места за собствен мониторинг, честота на пробовземане и вид 
на пробата за всички показатели от индивидуалните емисионни 
ограничения; 

 условия за контрол и контролиращ орган; 
 индивидуални емисионни ограничения на всички характерни 
показатели на отпадъчните води по потоци и места на заустване; 

 други условия за заустването в зависимост от спецификата на обекта; 
 срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения; 
 срок за действие на разрешителното; 
 годишна такса за заустване на отпадъчни води, по тарифа, 
определена с акт на Министерския съвет (само за съществуващи 
обекти); 

 картен материал в подходящ мащаб с нанесени обекта, водния обект, 
местата на заустване с географски координати, местата за собствен 
мониторинг и контрол, както и пунктовете за наблюдение и контрол от 
националната система за мониторинг на водите; 

 други условия. 
Разрешителното се издава от МОСВ или басейновите дирекции, 
съгласно компетенциите според по Закона за водите. 
Органът, издал разрешителното, може да прекрати действието му след 
14-дневно предупреждение на титуляра на разрешителното при 
системно или опасно нарушаване на условията в разрешителното и при 
неизпълнение предписанията на контролиращия орган. 
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Разрешителните за заустване на отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества се издават за срок от 3 години, като се актуализират условията 
на издаденото разрешително, свързани с индивидуалните емисионни 
норми и други условия, отнасящи се до опазване на водите и водните 
обекти. 
За издадените разрешителни се водят публични регионални регистри в 
РИОСВ и в басейновите дирекции и публичен национален регистър в 
Министерството на околната среда и водите. 
При издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води се 
включват индивидуалните емисионни ограничения. Те не могат да бъдат 
по-малко строги от емисионните норми, регламентирани с Наредба № 6 
и могат да бъдат по-строги от емисионните норми с оглед постигане на 
целите за качеството на водите във водоприемниците.  
 

4. Състояние на мрежата за мониторинг на съдържанието 
на опасни вещества в повърхностни води 
Национална система за мониторинг  на водите 
Повърхностни води 
Мониторингът и докладването за екологичното състояние (качеството) 
на повърхностните води е функция на МОСВ чрез Изпълнителната 
агенция по околна среда (ИАОС). ИАОС е Национален референтен 
център за България в Европейската агенция по околна среда и отговаря 
за изпълнение на ангажиментите на страната за ежегодно предоставяне 
на надеждна и актуална информация за околната среда. Агенцията 
участва в дейността на Европейските тематични центрове, в т.ч “Води” и 
поддържа телематичен възел на Европейската мрежа за обмен на 
информация “EIONET”. 
ИАОС методически ръководи провеждането на мониторинговата дейност 
за качеството на водите от РИОСВ. ИАОС анализира получените 
резултати от РИОСВ, обобщава данните и изработва тримесечни и 
годишни доклади за екологичното състояние на повърхностните води в 
страната, както и за състоянието на отпадъчните води. Тези доклади се 
съхраняват в библиотеката на МОСВ и са достъпни за обществеността. 
Регионалните инспекции за околна среда вземат проби, правят анализи 
и докладват данните на ИАОС. 
Пробите се вземат от широка мрежа от 253 пункта за наблюдение на 
повърхностни води, разположени равномерно на територията на 
страната в съответствие с критериите на Европейската агенция по 
околна среда на ЕС, а именно:  

• определяне влиянието на антропогенното въздействие по 
протежение на водоприемника чрез включване на фонови пунктове, 
отразяващи естественото състояние на качествата на водите на 
даден водосбор (10% от общия брой пунктове за дадена страна); 
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• установяване товарите при провеждане на мониторинга на водите 
чрез включване на  количествените характеристики на водата; 

• определяне на  референтните пунктове на мрежата, равномерно 
разпределени върху територията на речния басейн (един пункт на 
всеки 1000 кm2); 

• включване на стоящите води (езера и язовири с площ на водната 
повърхност над 10 кm2); 

• определяне на трансграничния пренос чрез  включване  на 
трансгранични пунктове, разположени на трансграничните реки; 

• отделяне на контрола на източниците на замърсяване от контрола на 
имисиите. 

Част от Националната мрежа за мониторинг на повърхностните води - 
111 пункта са включени в Европейската мрежа за мониторинг на 
повърхностни води - EUROWATERNET-surface water.  
В пунктовете системно се контролират 20 основни физико-химични 
показатели за качеството на водите. В съответствие със специфичните 
условия и източниците на замърсяване се контролират допълнително и 
други специфични показатели и опасни вещества. Подробна 
информация за показателите и веществата, броят на пунктовете, в които 
се наблюдават и годишната честота на пробонабиране са представени в 
Приложение 4.    
От данните за 2002 г. на Националната мрежа за мониторинг на 
повърхностните води, е констатирано известно превишение на нормите 
за съдържание на някои от опасните вещества спрямо нормите за 
водоприемниците в определени  пунктовете за наблюдение 
(Приложение 5). 
Отпадъчни води, зауствани във водопремниците 
Някои точкови източници на замърсяване – промишлени предприятия 
вече изградиха собствени системи за мониторинг на качеството на 
заустваните отпадъчни води. Условията за провеждане на собствен 
мониторинг се регламентират в разрешителните за заустване на 
отпадъчните води. 
РИОСВ извършват мониторинг на качеството на отпадъчните води от 
точковите източници на замърсяване в процеса на извършване на 
регулярните инспекции за спазване изискванията на нормативната 
уредба в областта на водите, в т.ч. и на Наредба 6. 
 

5. Резултати от инвентаризацията на територията на 
страната на опасните вещества от Списък 1 и Списък 2 
Под методическото ръководство на МОСВ, РИОСВ в сътрудничество с 
индустриалния сектор, извършиха през 2002 г. инвентаризация на 
източниците на отпадъчни води, в които се съдържат опасни вещества, 
обект на Директива 76/464/ЕС и на съответната българска Наредба № 6. 
Целта на тази инвентаризация бе да се получи обективна информация: 
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- за обектите, които действително функционират и заустват 
отпадъчните води, съдържащи опасни вещества от Списък 1 и 2 на 
Директивата, като се има предвид, че доста промишлени 
предприятия бяха ликвидирани през последните 10 години в 
процеса на преструктуриране на икономиката. 

- каква част от тях имат издадени разрешителни за заустване на 
отпадъчни води; 

- спазени ли са емисионните норми за опасните вещества от Списък 
1 съгласно изискванията на Директивата и емисионните норми в 
националното законодателство за веществата от Списък 2. 

На базата на проведената инвентаризация и обобщената информация 
се направи актуализация в Позицията на България за преговори по 
отношение на сроковете за постигане изискванията на Директивата и е 
оттеглено  искането за преходен период за прилагането изискванията на 
Директива 76/464/ЕС и “дъщерните й директиви”.       
Резултатите от проведената инвентаризация са отразени в приложените 
таблици (Приложение 6, 7 и 8). Основите изводи, които се налагат от 
анализа на резултатите от инвентаризацията на опасните вещества по 
Списък 1 и 2 са следните:  

5.1. Списък 1 
За веществата от Списък 1 от Директива 76/464/ЕС в страната са 
идентифицирани точкови източници на зауствани отпадъчни води, 
съдържащи живак, кадмий и 1,2-дихлоретан. 
Живак 
Идентифицираха се 7 промишлени предприятия, в отпадъчните води на 
които се съдържа живак. От тях 5 предприятия са в сектор 
“Производство на чугун и стомана”, а 2 предприятия са в сектор “Добив и 
пречистване на цветни метали”. Едно предприятие има издадено 
разрешително за заустване на отпадъчни води, 2 предприятия са в 
процедура за издаване на такива разрешителни, 4 предприятия нямат 
разрешителни. Едно от предприятията не спазва емисионните норми. 
Четири от седемте предприятия попадат в обхвата на Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC), 
съответно в обхвата на Закона за опазване на околната среда, който 
напълно транспонира изискванията на директивата. 
Кадмий 
Идентифицирани са 35 предприятия, в отпадъчните води, на които се 
съдържа кадмий. От тях 21 предприятия са от сектор “Галванични 
предприятия”, 11 предприятия са от сектор “Минно-добивна дейност за 
цинк; рафиниране на олово и цинк; производство на кадмий и цветна 
металургия”, и по 1 предприятие от секторите “Производство на 
фосфорна киселина и фосфорни торове”, “Нефтохимия”, и 
“Производство на акумулатори”. От посочените предприятия 16 имат 
разрешително за заустване на отпадъчни води, 5 нямат и 14 в момента 
са в процедура по издаване. 9 предприятия не спазват емисионните 
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норми. Осем от тридесет и петте предприятия попадат в обхвата на 
Директива IPPC. 
1,2 дихлоретан 
Идентифицирано е 1 предприятие, в отпадъчните води, на което се 
съдържа 1,2 дихлоретан. Това предприятие принадлежи към Сектор 
“Производство само на 1,2 дихлоретан (без преработване или 
използване на същото място)”. Предприятието е в процедура на 
издаване на разрешително за  заустване на отпадъчни води и 
емисионните норми се спазват. Предприятието попада в обхвата на 
Директива IPPC. 
Извод: В страната са идентифицирани 43 източника или 41 
предприятия, в отпадъчните води на които се съдържат опасни вещества 
от списък 1. В две от предприятията са установени емисии 
едновременно на кадмий и живак. От всички предприятия: 

- 17 имат издадени разрешителни, 
- 15 са в процедура на издаване на разрешителни 
- 9 нямат издадени разрешителни. 

Няма опасни вещества от Списък 1, които се заустват с отпадъчните 
води на индустриални предприятия, за които се налага преходен период 
след 2006 година. Крайният срок за предприятията за постигане на 
емисионните ограничения за живак и кадмий,  е 1 юни 2004 г. В страната 
функционира само едно предприятие с емисии в отпадъчните води, 
съдържащи 1,2 дихлоретан, което спазва установените емисионни 
норми. 
Инвентаризацията установи, че идентифицираните предприятия нямат 
сериозни технически и финансови затруднения за достигане на 
емисионните стандарти за установените вещества. 
От инвентаризацията се установи, че индустриални сектори и вещества 
по чл. 5 от Директива 86/280/ЕС не се идентифицираха. Изключение са 
обектите за предоставяне на услугата “химическо чистене”  и някои 
обекти, в които се извършват дейности по обезмасляване на метали, в 
които се използва перхлоретилен. Във всички случаи, обаче,  в тези 
обекти се осъществява пълно задържане и рециклиране на това 
вещество. 
 

5.2. Списък 2 
В обхвата на инвентаризацията, осъществена от РИОСВ/МОСВ бяха 
включени най-често срещани, с най-голям товар и представляващи 
значим риск за човешкото здраве и околната среда , вещества от Списък 
2 на директива 76/464/ЕС. Идентифицираните веществата, зауствани 
във водни обекти и канализациите на населените места, с отпадъчните 
води на промишлени източници са цинк, мед, хром, арсен, олово, никел и 
бензен. 
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Информацията от инвентаризацията на опасните вещества от Списък 2 
е групирана по основните поречия на реките в границите на четирите 
района за басейново управление на водите. В случаите, когато 
количеството на емисиите, покрити с договори и разрешителни, 
надвишава действителната емисия, източниците, заустващи отпадъчни 
води, съдържащи опасни вещества, работят с намален капацитет.  
 
Дунавски район за басейново управление 
Дунавският район за басейново управление включва поречията на 
реките Дунав, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски 
Добруджански реки.   
Общият товар на зауствани опасни вещества в Дунавския район е:  
- Цинк – действителна емисия 102635,9 кг/г (102011,0 кг/г във водни 

обекти и 624,9 в канализации). С издадените до момента 
разрешителни за заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 
4760,6 кг/г (1016,6 кг/г за водни обекти  и 3744,0 кг/г за канализации); 

- Мед – действителна емисия 1695,8 кг/г (1275,5 кг/г във водни обекти и 
420,3 в канализации) С издадените до момента разрешителни за 
заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 892,5 кг/г (254,2 
кг/г за водни обекти и 638,3 кг/г за канализации); 

- Никел – действителна емисия 229,1 кг/г (119,9 кг/г във водни обекти и 
109,2 в канализации) С издадените до момента разрешителни за 
заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 1049,3 кг/г (157,7 
кг/г за водни обекти и 891,7 кг/г за канализации); 

- Хром – действителна емисия 503,4  кг/г (202,1 кг/г във водни обекти и 
301,2 в канализации) С издадените до момента разрешителни за 
заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 1922,2 кг/г (114,5 
кг/г за водни обекти и 1807,7 кг/г за канализации); 

- Олово – действителна емисия 335,3 кг/г (313,1 кг/г във водни обекти и 
22,2 в канализации) С издадените до момента разрешителни за 
заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 707,0 кг/г (15,8 
кг/г за водни обекти и 619,2 кг/г за канализации); 

- Арсен – действителна емисия 8374,8 кг/г във водни обекти С 
издадените до момента разрешителни за заустване на отпадъчни 
води разрешената емисия е 15,8  кг/г. 

Няма данни за зауствани опасни вещества в отпадъчните води на 
промишлени източници в поречието на река Вит.  
Според Годишния доклада за състоянието на околната среда за 2001 г. 
няма превишения на нормите на разглежданите вещества за 
съответните категории водоприемници в Дунавския район за басейново 
управление.  
 
Черноморски район за басейново управление 
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Черноморският район за басейново управление включва поречията на 
река Камчия, Черноморски Добруджански реки, Южночерноморски реки  
и Крайбрежни морски води.  
Общият товар на зауствани опасни вещества в Черноморския район е:  
- Цинк – действителна емисия 26,6 кг/г във водни обекти и няма 

издадени разрешителни за заустване на цинк; 
- Мед - действителна емисия 262,0 кг/г във водни обекти С издадените 

до момента разрешителни за заустване на отпадъчни води 
разрешената емисия е 15340,5 кг/г; 

- Никел - действителна емисия 12,0 кг/г във водни обекти и няма 
издадени разрешителни за заустване на никел; 

- Хром - действителна емисия 106,2 кг/г във водни обекти С издадените 
до момента разрешителни за заустване на отпадъчни води 
разрешената емисия е 15340,5 кг/г; 

- Олово –  действителна емисия 312,8 кг/г във водни обекти С 
издадените до момента разрешителни за заустване на отпадъчни 
води разрешената емисия е 180,0 кг/г; 

- Бензен - действителна емисия 6373,7 кг/г във водни обекти С 
издадените до момента разрешителни за заустване на отпадъчни 
води разрешената емисия е 1534,0 кг/г. 

Няма данни за зауствани опасни вещества в отпадъчните води на 
промишлени източници в поречията на Черноморските Добруджански 
реки.  
Според Доклада за състоянието на околната среда за 2001 г. няма 
превишения на нормите на разглежданите вещества за съответните 
категории водоприемници в Черноморския район за басейново 
управление.  
 
Източнобеломорски район за басейново управление 
Източнобеломорският район за басейново управление включва 
поречията на реките Тунджа, Марица и Арда.  
- Цинк – действителна емисия 214139,5  кг/г (213542,4 кг/г във водни 

обекти и 597,1 в канализации). С издадените до момента 
разрешителни за заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 
118791,2 кг/г (118752,2 кг/г за водни обекти  и 39,0 кг/г за канализации); 

- Мед – действителна емисия 3555,0 кг/г (3514,7 кг/г във водни обекти и 
40,3 в канализации) С издадените до момента разрешителни за 
заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 931,5  кг/г (931,3 
кг/г за водни обекти  и 0,2 кг/г за канализации); 

- Никел – действителна емисия 190,3 кг/г (156,8 кг/г във водни обекти и 
33,5 в канализации) С издадените до момента разрешителни за 
заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 483,8  кг/г (473,0 
кг/г за водни обекти  и 10,8 кг/г за канализации); 
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- Хром – действителна емисия 79,3 кг/г (38,6 кг/г във водни обекти и 
40,7 в канализации) С издадените до момента разрешителни за 
заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 100,4  кг/г за 
водни обекти; 

- Олово – действителна емисия 20778,0 кг/г (20757,2 кг/г във водни 
обекти и 20,8 в канализации) С издадените до момента разрешителни 
за заустване на отпадъчни води разрешената емисия е 4616,4  кг/г за 
водни обекти; 

- Арсен – действителна емисия 391,2 кг/г във водни обекти С 
издадените до момента разрешителни за заустване на отпадъчни 
води разрешената емисия е 357,6  кг/г.  

Няма данни за зауствани опасни вещества в отпадъчните води на 
промишлени източници в поречието на река Тунджа.  
Според информацията от Доклада за състоянието на околната среда за 
2001 година са констатирани превишения на нормите на горепосочените 
вещества в басейните на реките Марица и Арда (виж Приложение 5). 
 
 
Западнобеломорски район за басейново управление 
Западнобеломорският район за басейново управление включва 
поречията на реките Струма и Места.  
Идентифицирани са минимални количества цинк (3,5 кг/г), мед (0,3 кг/г), 
никел (0,2 кг/г) и хром (0,3 кг/г), зауствани в канализациите на населените 
места с промишлените отпадъчни води в поречието на река Струма. 
Няма сключени договори за заусване отпадъчни води в канализациите 
на населените места.  
Според Доклада за състоянието на околната среда за 2001 г. няма 
превишения на нормите на разглежданите вещества за съответните 
категории водоприемници в Западнобеломорския район за басейново 
управление.  
На базата на резултатите от инвентаризацията за веществата от Списък 
2 е изготвен списък от източници, които формират товарите на опасните 
вещества в районите за басейново управление.  
Информацията за издадените разрешителни/договори за източниците, 
които с отпадъчните води заустват опасни вещества от Списък 2 е 
представена по-долу по видове вещества:  
Цинк – общо 86 източника, от които 38 имат издадени 
разрешителни/договори, 30 нямат и 18 са в процедура; 
Мед – общо 70, от които 34 имат издадени разрешителни/договори, 21 
нямат и 15 са в процедура;  
Никел – общо 51, от които 27 имат издадени разрешителни/договори, 13 
нямат и 11 са в процедура;  
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Хром – общо 56, от които 28 имат издадени разрешителни/договори и 16 
нямат и 12 са в процедура; 
Олово – общо 55, от които 28 имат издадени разрешителни/договори, 13 
нямат и 14 са в процедура; 
Арсен – общо 14, от които 9 имат издадени разрешителни/договори, 1 
няма и 4 са в процедура; 
Бензен – общо 2, от които 1 има издадено разрешително и 1 няма.  
Разрешително/договор се издават на определено предприятие общо за 
всички опасни вещества, които то зауства с отпадъчните си води.  
Следователно обект може да има едно разрешително за заустване на 
повече от едно вещество. 
Значителен брой от предприятията, заустващи опасни вещества от 
Списък 2 в отпадъчните си води, имат издадени разрешителни или 
са в процедура на издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води, съдържащи опасни вещества. Сроковете за 
постигане на емисионните норми, установени с разрешителните са 
включени в условията на издадените разрешителни и са най-късно 
до края на 2006 г. Голяма част от предприятията спазват 
установените емисионни норми.  
Общият брой на предприятията, които в отпадъчните си води 
съдържат опасни вещества от Списък 1 и Списък 2 е 103. От 
сравнението на резултатите за издадените разрешителни/договори за 
вещества по Списък 1 и 2 за всички предприятия, се констатира, че:  
Общо 40 предприятия имат издадени разрешителни/договори за 
заустване на опасни вещества с отпадъчните води, от които: 
- 11 предприятия имат разрешително/договор за заустване с 

отпадъчните води само на 1 вещество. 
- 5 предприятия имат разрешително/договор за заустване с 

отпадъчните води на 2 вещества. 
- 1 предприятие има разрешително/договор за заустване с 

отпадъчните води на 3 вещества. 
- 6 предприятия имат разрешително/договор за заустване с 

отпадъчните води на 4 вещества. 
- 11 предприятия имат разрешително/договор за заустване с 

отпадъчните води на 5 вещества. 
- 5 предприятия имат разрешително/договор за заустване с 

отпадъчните води на 6 вещества. 
- 1 предприятие има разрешително/договор за заустване с 

отпадъчните води на 8 вещества. 
Общо 25 предприятия са в процедура по издаване на 
разрешителни/договори за заустване на опасни вещества с 
отпадъчните води. 
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Общо 38 предприятия нямат разрешителни/договори за заустване на 
опасни вещества с отпадъчните води. 
 
5.3. Техническо състояние на предприятията, заустващи отпадъчни 
води съдържащи опасни вещества 
Преобладаващата част от предприятията притежават необходимите 
пречиствателни съоръжения и технологии за спазване на определените 
емисионни стандарти. За достигане на изискванията на Наредба 6 и 7, 
там където това не е постигнато, не съществуват сериозни технически и 
финансови пречки. За всички предприятия се оценява, че са необходими 
до 15 млн. евро за постигане на съответствие до края на 2006 г.  
 
 

6. Стратегия за прилагане на директива 76/464/ЕС и 
дъщерните й директиви 
Стратегията за постигане целите на директивата  без да се изисква 
преходен период включва нормативни, административни и финансови 
мерки, които са взаимосвързани и хармонизирани във времето. 
Стратегията е представена поотделно за веществата от Списък 1 и 
Списък 2, с изключение на предвижданите мерки за развитие на 
административния капацитет, които са общи за веществата от двата 
списъка. 
 
6.1. За вещества от Списък 1 
В съответствие с изводите за резултатите от проведената 
инвентаризация в предходната точка и желанието на страната за 
оттегляне на предложението за преходни периоди за постигане на 
изискванията на Директива 76/464/ЕС се предвиждат следните основни 
мерки: 
- Издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води за 15-
те действащи предприятия, които са в процедура на издаване на 
разрешителни и провеждане на процедура за издаване на разрешителни 
за 9-те действащи предприятия, които са без разрешителни най-късно до 
средата на 2003 г., с условие - краен срок за постигане на емисионните 
норми за живак и кадмий – 1 юни 2004 г. 
- Промяна на Наредба 6 от 2000 г. относно намаляване срока за 
изпълнение на емисионните стандарти за 1,2-дихлоретан, 
трихлоретилен, перхлоретилен и трихлорбензен за действащите 
предприятия – от 1.12.2008 г. на 1.12.2004 година. 
- приключване на процедурите по сключване на договорите между 
лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените 
места (ВиК дружествата) и от друга страна - предприятията, които 
заустват в канализациите на населените места отпадъчни води, 
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съдържащи опасни вещества до края на 2003 година, с краен срок за 
постигане на емисионните норми до края на 2005 година.  
- Разработване и прилагане на годишни планове за инспектиране и 
контрол върху предприятията, заустващи във водните обекти отпадъчни 
води, съдържащи опасни вещества от Списък 1 за спазване на 
условията на издадените разрешителни и реализация на тези планове, в 
т.ч за: спазване на емисионните норми; провеждане на собствен 
мониторинг; поетапно изпълнение на техническите мерки (реконструкция 
на пречиствателни съоръжения; въвеждане на нови технологии и 
др.подобни). За предприятията, заустващи отпадъчни води, съдържащи 
опасни вещества, които попадат в обхвата и на IPPC директивата 
плановете за инспекции и контрол трябва да се съвместят с инспекциите 
за спазване условията на издадените комплексни разрешителни 
- Разработване и прилагане на годишни планове за инспектиране и 
контрол върху предприятията, които използват в производствената си 
дейност опасни вещества от Списък 1, но ги рециклират или задържат с 
оглед недопускане за тяхното неконтролирано заустване 
- Разработване и прилагане на годишни планове  за инспектиране и 
контрол върху лицата, експлоатиращи канализационните системи на 
населените места относно: спазване на сроковете за сключване на 
договорите с абонатите, заустващи отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества; относно упражнявания от тях контрол върху абонатите за 
спазване на емисионните норми за опасни вещества, определени с 
договорите 
- Прилагане на глоби или принудителни административни мерки от 
компетентните органи в случай на констатиране на неспазване на 
условията на издадените разрешителни от предприятията, заустващи 
отпадъчни води с опасни вещества от Списък 1. 
- Актуализация на издадените разрешителни, в частност, в случай 
на появила се необходимост от въвеждане на по-строги норми с оглед 
постигане целите за качество на повърхностните води . 
- Включване на мерките за опазване на повърхностните води от 
замърсяване с опасни вещества от Списък 1 в процеса на разработване 
на плановете за управление на речните басейни за четирите района за 
басейново управление на водите в България с оглед осигуряване целите 
за качество на повърхностните води 
 

6.2. За вещества от Списък 2 
В съответствие с изводите за резултатите от проведената 
инвентаризация в предходната точка и желанието на страната за пълно 
прилагане на изискванията на Директива 76/464/ЕС към датата на 
присъединяване, се предвиждат следните основни мерки: 
- Издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 
водни обекти за действащи предприятия, които са в процедура на 
издаване на разрешителни и провеждане на процедура за издаване на 
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разрешителни за действащите предприятия, които са без разрешителни 
най-късно до края на 2004 г., с условие - краен срок за постигане на 
емисионните норми за идентифицираните вещества – края на 2006 
година. 
- приключване на процедурите по сключване на договорите между 
лицата, които експлоатират канализационните мрежи на населените 
места (ВиК дружествата) и от друга страна - предприятията, които 
заустват в канализациите на населените места отпадъчни води, 
съдържащи опасни вещества до края на 2004 година, със срок за 
постигане на емисионните норми – края на 2006 година. 
- Разработване и прилагане на годишни планове за инспектиране и 
контрол върху предприятията, заустващи във водните обекти отпадъчни 
води, съдържащи опасни вещества от Списък 2 за спазване на 
условията на издадените разрешителни и реализация на тези планове, в 
т.ч за: спазване на емисионните норми; провеждане на собствен 
мониторинг; поетапно изпълнение на техническите мерки (реконструкция 
на пречиствателни съоръжения; въвеждане на нови технологии и 
др.подобни). За предприятията, заустващи отпадъчни води, съдържащи 
опасни вещества, които попадат в обхвата и на IPPC Директивата 
плановете за инспекции и контрол трябва да се съвместят с инспекциите 
за спазване условията на издадените комплексни разрешителни 
- Разработване и прилагане на годишни планове  за инспектиране и 
контрол върху лицата, експлоатиращи канализационните системи на 
населените места относно: спазване на сроковете за сключване на 
договорите с абонатите, заустващи отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества; относно упражнявания от тях контрол върху абонатите за 
спазване на емисионните норми за опасни вещества, определени с 
договорите 
- Прилагане на глоби или принудителни административни мерки от 
компетентните органи в случай на констатиране на неспазване на 
условията на издадените разрешителни от предприятията, заустващи 
отпадъчни води с опасни вещества от Списък 2. 
- Актуализация на издадените разрешителни в частност, в случай 
на появила се необходимост от въвеждане на по-строги норми с оглед 
постигане целите за качество на повърхностните води. 
- Включване на мерките за опазване на повърхностните води от 
замърсяване с опасни вещества от Списък 2 в процеса на разработване 
на плановете за управление на речните басейни за четирите района за 
басейново управление на водите в България с оглед осигуряване целите 
за качество на повърхностните води 
- Разработване на програма за наблюдение и контрол на 
предприятия, които съдържат в отпадъчните си води и други опасни 
вещества от Списък 2, които не са включени в обхвата на 
инвентаризацията, проведена от МОСВ през 2001-2002 г. като елемент 
на плановете за управление на речните басейни.  
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6.3. Развитие на административния капацитет 

• Доизграждане на басейновите дирекции за управление на водите до 
края на 2003, в т.ч: – поетапно назначаване на още 220 бройки в 
четирите басейнови дирекции за управление на водите; материално-
техническо обезпечаване на басейновите дирекции с 
административна инфраструктура1 

• Приемане на Правилник за дейността на басейновите съвети 

• Създаване на басейновите съвети като обществено-консултативни 
органи към басейновите дирекции за управление на водите до края 
на 2003 г. 

• Укрепване на административния капацитет в МОСВ чрез назначаване 
на допълнителен персонал в дирекция “Води” в МОСВ. 

• Разработване на методически указания за разработване на планове 
от басейновите дирекции за извършване на инспекции и контрол 
върху предприятията, заустващи отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества от Списък 1 и Списък 2. 

• обучение на новоназначения персонал в басейновите дирекции за 
извършване на контрол и инспекции върху източниците на 
замърсяване с опасни вещества по Наредба 6 в рамките на 
национални и международни проекти, включващи програми за 
обучение 

• създаване на регионални и централен регистър на предприятията, 
които заустват отпадъчни води, съдържащи опасни вещества от 
списък 1 и 2  

• завършване процеса на определяне на повърхностните води, със 
специално предназначение (води за къпане, за питейно-битови цели, 
за обитаване от риби и развъждане на черупкови) 

• обучение на персонала на БД, РИОСВ и ХЕИ за осъществяване на 
мониторинг на повърхностните води  

• Разработване на инструкции и обучение за попълване на въпросници 
по Решение 92/446/ЕС от 27 юли 1992 г., изменено от Решение 
95/337/ЕС относно въпросниците, свързани с директивите във водния 
сектор с оглед докладване до ЕК на: 

- информация за резултатите от инвентаризациите на 
веществата от Списъка по Анекс І 

- резултати от мрежата за мониторинг на състоянието на 
водите, свързано с веществата по директивата 

- информация за програмите за намаляване на 
замърсяването 

- информация за разрешителните 

                                                           
1 Мерките, свързани с административния капацитет обхващат комплексно въпросите, свързани с водите, 
включително компетенциите на МОСВ, ИАОС, РИОСВ, МЗ, ХЕИ по отношение опасните вещества от 
Списък 1 и 2 на Директива 76/464/ЕС.  

 26



• разработване на пилотна информация до ЕК за докладване по 
Директива 76/464/ЕС съгласно препоръките на ЕК в Общата позиция 
на ЕК относно позицията на България за преговори за доброволно 
предоставяне на информация преди датата на присъединяване 

• доразвитие на мрежата за мониторинг на повърхностни води, за 
контрол на качеството на повърхностните води, за съдържание на 
опасни вещества, в т.ч. на водите предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване; на водите за къпане; на водите за обитаване от 
риби и за развъждане на черупкови организми.  

• подобряване обмена на информация между системите за мониторинг 
на МЗ и МОСВ 
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6.4. План за действие  

№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

2003 ГОДИНА       

1 Издаване на разрешителни за заустване с 
отпадъчните води на опасни вещества от 
Списък 1 за действащи предприятия, които 
са в процедура и провеждане на процедура 
за издаване на разрешителни за 
действащите предприятия, които са без 
разрешителни. 

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Януари 2003 Юли 2003   На всички предприятия са 
определени емисионни норми 
за съдържание на опасни 
вещества от Списък 1 в 
отпадъчните води, зауствани 
във водоприемник;сроковете 
за постигане на това; 
въвеждане на собствен 
мониторинг. 

2 Приключване на процедурите по сключване 
на договорите между лицата, които 
експлоатират канализационните мрежи на 
населените места (операторите) и от друга 
страна - предприятията, които заустват в тях 
отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества от Списък 1. 

Оператори на 
канализационни 
системи 

Януари 2003 Декември 
2003 

 Средства 
на 
оператори
те  

На всички предприятия са 
определени емисионни норми 
за съдържание на опасни 
вещества от Списък 1 в 
отпадъчните води, зауствани в 
канализации на населените 
места;сроковете за постигане 
на това. 

3 Издаване на разрешителни за заустване с 
отпадъчните води на опасни вещества от 
Списък 2 за действащи предприятия, които 
са в процедура и провеждане на процедура 
за издаване на разрешителни за 
действащите предприятия, които са без 
разрешителни. 

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Януари 2003 Декември 
2004 

  На всички предприятия са 
определени емисионни норми 
за съдържание на опасни 
вещества от Списък 2 в 
отпадъчните води, зауствани 
във водоприемник;сроковете 
за постигане на това; 

                                                           
2 Там, където в колоната не е посочено изрично, източникът на финансиране, е обичайния бюджет на институциите за съответните години. 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

въвеждане на собствен 
мониторинг. 

4 Приключване на процедурите по сключване 
на договорите между лицата, които 
експлоатират канализационните мрежи на 
населените места (операторите) и от друга 
страна - предприятията, които заустват в тях 
отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества от Списък 2. 

Оператори на 
канализационни 
системи 

Януари 2003 Декември 
2004 

 Средства 
на 
оператори
те  

На всички предприятия са 
определени емисионни норми 
за съдържание на опасни 
вещества от Списък 2 в 
отпадъчните води, зауствани в 
канализации на населените 
места;сроковете за постигане 
на това. 

5 Разработване на годишни планове за 
инспектиране и контрол върху 
предприятията, заустващи във водните 
обекти отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества за спазване на условията на 
издадените разрешителни.  

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Февруари 
2003 
 

Май 2003 
 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите 

6 Прилагане на годишните планове за 
инспектиране и контрол върху 
предприятията, заустващи във водните 
обекти отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества за спазване на условията на 
издадените разрешителни и реализация на 
тези планове.  

БД, РИОСВ Май 2003 Декември  
2003 

  Изпълнението на условията 
на издадените разрешителни 
е под контрол на 
компетентните органи 

7 Разработване на годишни планове  за 
инспектиране и контрол върху лицата, 
експлоатиращи канализационните системи 
на населените места, в които се заустват 
отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества  

МОСВ (БД-
РИОСВ) 

Май  2003 
 

Юни 2003 
 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на контрола 
върху емисиите на опасните 
вещества в канализациите  

8 Прилагане на годишните планове  за 
инспектиране и контрол върху лицата, 

БД/РИОСВ Юли 2003 Декември  
2003 

  Изпълнението на условията 
на договорите е под контрол 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

експлоатиращи канализационните системи 
на населените места, в които се заустват 
отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества 

на компетентните органи 

9 Доизграждане на басейновите дирекции за 
управление на водите – назначаване на 230 
души. 

МОСВ Януари 2003 Декември 
2003 

  Осигурен е кадрови потенциал 
за изпълнение на 
отговорностите от 
компетенциите на БД, в т.ч. 
свързани с опасните вещества 

10 Приемане на Правилник за дейността на 
басейновите съвети. 

МОСВ  Март 2003   Нормативно осигуряване на 
процеса на участие на всички 
заинтересовани страни в 
процеса на управление на 
водите 

11 Създаване на басейновите съвети като 
обществено-консултативни органи към БД за 
управление на водите.  

МОСВ Март 2003 Септември 
2003 

  Басейновите съвети 
функционират 

12 Укрепване на административния капацитет в 
МОСВ чрез назначаване на допълнителен 
персонал в дирекция “Води” в МОСВ. 

МОСВ Януари 2003 Юли 2003   осигурен капацитет на МОСВ 
за изпълнение на 
компетенциите 

13 Обучение на новоназначения персонал в БД 
за извършване на контрол и инспекции върху 
източниците на замърсяване с опасни 
вещества. 

МОСВ  Септември 
2003 

Декември 
2003 

  БД са с повишени умения за 
извършване на инспекции 

14 Създаване и поддържане на регионални и 
централен регистър на предприятията, които 
заустват отпадъчни води, съдържащи 
опасни вещества от Списък 1 и някои 
вещества от Списък 2.  

МОСВ (ИАОС, БД, 
РИОСВ) 

Юли 2003 Декември 
2004 

100 Външни 
източници 

Процесът на контрол и 
инспектиране е осигурен със 
систематична информация. 
Осигурен е бърз достъп на 
заинтересованите лица до 
информация за опасни 
вещества в отпадъчни води 

 30



№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

15 Завършване на процеса на определяне на 
повърхностите води със специално 
предназначение - къпане 

МЗ, кметове     2003 2004 Компетентните органи знаят 
обхвата на повърхностните 
води, за които е необходимо 
достигане на целите за 
качеството на водите и 
осъществяване на съответен 
мониторинг 

16 Завършване на процеса на определяне на 
повърхностите води със специално 
предназначение - питейно-битово 
водоснабдяване 

МОСВ (БД) и ДСК     2003 2004 Компетентните органи знаят 
обхвата на повърхностните 
води, за които е необходимо 
достигане на целите за 
качеството на водите и 
осъществяване на съответен 
мониторинг 

17 Завършване на процеса на определяне на 
повърхностите води със специално 
предназначение - за обитаване от риби и 
развъждане на черупкови 

МОСВ   2003 2004 10 ПУДООС Компетентните органи знаят 
обхвата на повърхностните 
води, за които е необходимо 
достигане на целите за 
качеството на водите и 
осъществяване на съответен 
мониторинг 

18 Обучение на персонала на БД, РИОСВ и 
ХЕИ за осъществяване на мониторинг на 
повърхностните води за съдържание на 
опасни вещества. 

МОСВ (ИАОС) и 
МЗ 

Януари 2003 Декември 
2003 

 Туининг 
проект 

Повишаване на капацитета на 
институциите за 
осъществяване на качествен 
мониторинг на повърхностите 
води 

19 Изпълнение на мерките за намаляване на 
замърсяването, заложени в плановете на 
предприятията, съдържащи опасни 
вещества в заустваните отпадъчни води, 
съгласно условията на издадените 

Предприятия/изто
чници 

Януари 2003 Декември 
2003 

500 Собствени 
средства 
на 
предприят
ията 

намаляване на замърсяването 
на водните обекти с опасни 
вещества; осигурена е 
постоянна информация за 
съдържанието на опасни 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

разрешителни/договори; развитие на 
собствен мониторинг на отпадъчните води 

вещества в отпадъчни води  

20 Разработване на план за доразвитие на 
мрежата за мониторинг на повърхностни 
води, за контрол на качеството на 
повърхностните води, за съдържание на 
опасни вещества, в т.ч. на водите 
предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване; на водите за къпане; на 
водите за обитаване от риби и за 
развъждане на черупкови организми.  

МОСВ (ИАОС, БД, 
РИОСВ) и МЗ 
(ХЕИ) 

Април 2003 Юни 2003  ПУДООС В рамките на стартиралия 
туининг проект 

2004 ГОДИНА       

1 Разработване на годишен план за 
инспектиране и контрол върху 
предприятията, заустващи във водните 
обекти отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества за спазване на условията на 
издадените разрешителни и реализация на 
тези планове.  

МОСВ (БД-
РИОСВ) 

Декември 
2003 
 

Януари 
2004 
 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите 

2 Прилагане на годишния план за 
инспектиране и контрол върху 
предприятията, заустващи във водните 
обекти отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества за спазване на условията на 
издадените разрешителни и реализация на 
тези планове.  

БД, РИОСВ Януари  
2004 

Декември  
2004 

  Изпълнението на условията 
на издадените разрешителни 
е под контрол на 
компетентните органи 

3 Разработване на годишни планове  за 
инспектиране и контрол върху лицата, 

МОСВ (БД-
РИОСВ) 

Декември  
2003 

Януари 
2004 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

експлоатиращи канализационните системи 
на населените места. 

  

4 Прилагане на годишните планове  за 
инспектиране и контрол върху лицата, 
експлоатиращи канализационните системи 
на населените места. 

БД, РИОСВ Януари  
2004 

Декември  
2004 

  Изпълнението на условията 
на издадените договори е под 
контрол на компетентните 
органи 

6 Разработване на плановете за управление 
на речните басейни с включване на мерките 
за опазване на повърхностните води от 
замърсяване с опасни вещества с оглед 
осигуряване целите за качество на 
повърхностните води. 

МОСВ (БД) Март 2004 Декември 
2004 

 ПУДООС Изпълнение изискванията на 
Рамковата Директива за 
водите, която интегрира в 
себе си и ОВ  

7 Обучение на персонала на БД, РИОСВ и 
ХЕИ за осъществяване на мониторинг на 
повърхностните води за съдържание на 
опасни вещества.  

МОСВ (ИАОС, БД, 
РИОСВ) и МЗ 

Януари 2004 Май 2004  Туининг 
проект, 
ПУДООС 

Повишаване на капацитета на 
институциите за 
осъществяване на качествен 
мониторинг на повърхностите 
води 

8 Разработване на нормативна база, 
инструкции и обучение за попълване на 
въпросници, свързани с директивите във 
областта на водите с оглед докладване до 
ЕК. 

ИАОС и МЗ 
Други институции 

Януари 2004 Декември 
2004 

  Компетентните органи имат 
нормативни основания, 
умения и познания за 
докладване до ЕК 

10 Изпълнение на мерките за намаляване на 
замърсяването, заложени в плановете на 
предприятията, съдържащи опасни 
вещества в заустваните отпадъчни води, 
съгласно условията на издадените 
разрешителни; развитие на собствен 
мониторинг на отпадъчните води 

Предприятия Януари 2004 Декември 
2004 

5 500 Собствени 
средства 
на 
предприят
ията 

намаляване на замърсяването 
на водните обекти с опасни 
вещества; осигурена е 
постоянна информация за 
съдържанието на опасни 
вещества в отпадъчни води  

2005 ГОДИНА       
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

1 Актуализация на издадените разрешителни 
относно условията на заустване на 
отпадъчните води  

МОСВ (БД) Януари 2005 Декември 
2005 

  Индивидуалните емисионни 
норми в разрешителните са 
промени в съответствие с 
изменените условия 

2 Разработване на годишни планове за 
инспектиране и контрол върху 
предприятията, заустващи във водните 
обекти отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества за спазване на условията на 
издадените разрешителни и реализация на 
тези планове. 

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Декември 
2004 
 

Януари 
2005 
 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите 

3 Прилагане на годишните планове за 
инспектиране и контрол върху 
предприятията, заустващи във водните 
обекти отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества за спазване на условията на 
издадените разрешителни и реализация на 
тези планове.  

БД, РИОСВ Януари  
2005 

Декември  
2005 

  Изпълнението на условията 
на издадените разрешителни 
е под контрол на 
компетентните органи 

4 Разработване на годишни планове  за 
инспектиране и контрол върху лицата, 
експлоатиращи канализационните системи 
на населените места. 

МОСВ (БД-
РИОСВ) 

Декември  
2004 
 

Януари 
2005 
 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите 

5 Прилагане на годишните планове за 
инспектиране и контрол върху лицата, 
експлоатиращи канализационните системи 
на населените места. 

БД, РИОСВ Януари  
2005 

Декември  
2005 

  Изпълнението на условията 
на издадените разрешителни 
е под контрол на 
компетентните органи 

6 Разработване на пилотна информация до ЕК 
за докладване по Директива 76/464/ЕС  

ИАОС и други 
институции 

Януари 2005 Септември 
2005 

  Потвърдена е готовността на 
страната за докладване по 
Директивата  

7 Изпълнение на мерките за намаляване на 
замърсяването, заложени в плановете на 

Предприятия Януари 2005 Декември 
2005 

4 500 Собствени 
средства 

Намаляване на 
замърсяването на водните 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

предприятията, съдържащи опасни 
вещества в заустваните отпадъчни води, 
съгласно условията на издадените 
разрешителни; развитие на собствен 
мониторинг на отпадъчните води 

на 
предприят
ията 

обекти с опасни вещества; 
осигурена е постоянна 
информация за съдържанието 
на опасни вещества в 
отпадъчни води  

8 Доразвитие на мрежата за мониторинг на 
повърхностни води, за контрол на качеството 
на повърхностните води, за съдържание на 
опасни вещества, в т.ч. на водите 
предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване; на водите за къпане; на 
водите за обитаване от риби и за 
развъждане на черупкови организми.  

МОСВ (ИАОС, БД, 
РИОСВ) и МЗ 
(ХЕИ) 

Април 2005  Юни 2005    

2006 ГОДИНА       

1 Разработване на годишни планове за 
инспектиране и контрол върху 
предприятията, заустващи във водните 
обекти отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества за спазване на условията на 
издадените разрешителни и реализация на 
тези планове. 

МОСВ (БД, 
РИОСВ) 

Декември 
2005 
 

Януари 
2006 
 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите 

2 Прилагане на годишните планове за 
инспектиране и контрол върху 
предприятията, заустващи във водните 
обекти отпадъчни води, съдържащи опасни 
вещества за спазване на условията на 
издадените разрешителни и реализация на 
тези планове.  

БД, РИОСВ Януари  
2006 

Декември  
2006 

  Изпълнението на условията 
на издадените разрешителни 
е под контрол на 
компетентните органи 

3 Разработване на годишни планове  за 
инспектиране и контрол върху лицата, 

МОСВ (БД-
РИОСВ) 

Декември  
2005 

Януари 
2006 

  Осигурена е регулярност и 
планируемост на инспекциите 
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№ Действия 
Отговорна 
институция 

водеща/други 
Начална 
дата 

Крайна 
дата 

Стойност 
хил.евро 

Източник 
на 

финансир
ане2

Резултат/Ефект 

експлоатиращи канализационните системи 
на населените места. 

  

4 Прилагане на годишните планове  за 
инспектиране и контрол върху лицата, 
експлоатиращи канализационните системи 
на населените места. 

БД, РИОСВ Януари  
2006 

Декември  
2006 

  Изпълнението на условията 
на издадените договори е под 
контрол на компетентните 
органи 

5 Изпълнение на мерките за намаляване на 
замърсяването, заложени в плановете на 
предприятията, съдържащи опасни 
вещества в заустваните отпадъчни води, 
съгласно условията на издадените 
разрешителни; развитие на собствен 
мониторинг на отпадъчните води 

Предприятия Януари 2006 Декември 
2006 

4 500 Собствени 
средства 
на 
предприят
ията 

Намаляване на 
замърсяването на водните 
обекти с опасни вещества; 
осигурена е постоянна 
информация за съдържанието 
на опасни вещества в 
отпадъчни води  
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