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„Околна среда"

Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС

ОКОЛНА СРЕДА

12.

А.

Общи въпроси

1.

Има ли

в

страната

ви

конституционни

постановки,

свързани

с

опазването

на

околната среда/ устойчивото развитие?
Да, чл.

15

на Конституцията на Р . България , който гласи:

,,Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда,

помръжката и разнообразието на живата природа и разумното използване на
природните богатства и ресурсите на страната.
Член 55 - ,, Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в
съответствие с установените стандарти и нормативи . Те са длъжни да опазват околната

среда . "

2.

Имате ли рамков закон за опазване на околната среда, служещ като основа за друго

екологично законодателство?
Да, За кон за опазване на околната среда (ЗООС)

3.

Какви са основните

принципи,

регулиращи екологичното законодателство

{като

принципа "замърсителят плаща", принципа за превантивност и др .)?
,,Замърсителят

плаща",

,, предотвратяване

и

предпазване

от

замърсяване" ,

,,обществеността има право на информация "

4.

Имате ли национална дългосрочна стратегия , свързана с опазването на околната

среда / устойчивото развитие?
П рез 1992 г. МОС прие Стратегия за околната среда, разработе на със съдействието на
Световна банка и правителството на САЩ / Американската агенция за международно развитие и
Американската агенция за опазване на околната среда/, в която са идентифицирани приоритетните
сфери на реформата в областта на политиката и действията . В края на 1994 г. Стратегията за околната
среда бе актуализирана и бяха идентифицирани нови приоритети, съгласувани с Програма 21 на

UNCED и Програмата за екологични действия в ЦИЕ , приета в Люцерн (1993). Третата министерска
конференция „Околна среда за Европа" даде тласък на Софийските инициативи за изпълнение на
приоритетните задачи на националната и европейската екологична пол итика .

В края на 1994 г. е приета и Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие,
разработена съвместно то Правителството на Република България , български специалисти и
Програмата за помържане на биологичното разнообразие /Biodiversity Support Program/,
подпомагана от Агенцията за международно развитие на САЩ .

От 1993 r. се изпълнява Национален план за приоритетни действия по опазване на най
значимите влажни зони на България, който бе изготвен с помощта на Френското правителство и
Бюрото на Рамсарската конвенция .

5.

Имате ли програма за действие по околната среда с краткосрочни и средносрочни

цели,

осигурени

средства

и

времеви

график?

Следи

ли

се

изпълнението

на

програмата за действие?
Страте гията за околната среда съдържа План за действие до 2000 г. , в който целите са
разположени във времето . Стратегията и плана бяха актуализирани през 1994 г. /Вж А 1/

Всяка година МОС изготвя своя програма за работа, в която се включват дейности,
съобразени с приоритетните проблеми и целите, идентифицирани в стратегията и плана за действия .
Изпълнението на стратегията и плана се следи и отчита в годишните отчети за дейността на МОС,
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както и в годишните доклади за състоянието на околната среда /зелени книги/, които се внасят за
уrвърждаване от Народното събрание.
Средствата да финансиране на дейностите по околната среда се осиrуряват от държавния
бюджет и се допълват от Националния фонд за опазване на околната среда /НФООО, Националния
доверителен екофонд /НДЕФ/, както и международни заеми и rрантове по линия на двустранни и
многостранни споразумения . Във всички общини са формирани местни фондове за опазване на
околната среда, които допълват бюджетните субсидии , отпускат безлихвени кредити и rрантове за
изпълнение на местни екологични проекти.

6.

Чрез

какви

механизми

осиrурявате

хармонизирането

на

екологичното

си

законодателство и политика с тези на Европейския Съюз?

6 .1 . Фаза на проучване
- форуми, конференции, семинари, работни срещи
- разработване на демонстрационни проекти
6.2. Фаза на разработване в МОС
- съответното структурно звено на МОС разработва проекта за нормативни документи,
включително и с помощта на „външни „ експерти
- съгласуване с останалите структурни звена
- съгласуване с отдел „Правен"
- приемане от Колегиум
6.3. Фаза на съгласуване с други министерства и ведомства (Регламентирана в Правилника за
структурата и организацията на работа на МС и неговата администрация.

- МОС изпраща Проекта за закон до другите министерства, които в седемдневен срок
са длъжни да представят своето становище

-

въз основа на представените становища Проектът за закон се изменя и допълва с тези

от тях, които са целесъобразни
- изготвяне на протокол с юристите и неприети бележки от становищата на другите
министерства, доклад с мотивите за внасянето на законопроекта в МС

и справка

образец за съответствието му с правото на ЕС. Целят комплект документи се изпраща в
Съвета по законодателството (СЗ) при Министерството на правосъдието

-

СЗ

проверява

още

веднъж

документацията

и

представя

своето

становище

по

законопроекта. След отразяване на бележките на СЗ, документацията се внася в МС от
съответния министър и от министъра на правосъдието

-

след утвърждаване от МС законопроектът се внася в НС, където се приема на две

четения

7.

Кои административни органи (министерства, агенции и др.) отговарят за въвеждането,
прилагането и спазването на екологичното законодателство/ политика?

Съгласно ЗООС и ПМС 14/1992 година МОС е държавният орган, овластен да провежда
политиката в областта на околната среда. В системата на МОС има 16 Регионални
инспекторати по околна среда (РИОС) и

1 Национален център по околна среда и

устойчиво развитие (НЦОСУР) . Освен МОС и неговите регионални подразделения

отговарят още МЗ, МЗХП, МТРС, КГ, НСВ и общините.

8.

Какви са механизмите за мониторинг: а) за спазване на нормите,

6) за състоянието на

околната среда?

Въз основа на натрупания опит и оценка на недостатъците на съществуващата система
за мониторинг на околната среда, достъпните научно-технически постижения и опита на

развитите страни и не на последно място на новите функции, задачи и възможности на
1994 год. се разработи Концепция на Националната система за

системата на МОС през

екологичен мониторинг (НАСЕМ). През

1995

год . започна проектирането на основните й

подсистеми и усъвършенстването на мрежите за наблюдение и контрол по компоненти
на околната среда.

С НАСЕМ се осиrурява своевременна, достоверна и актуална

информация за състоянието на компонентите на околната среда, въз основа, на която се
правят анализи , оценки, прогнози за обосноваване на дейностите за управление на
природозащитата и екологосъобразното природоползване . НАСЕМ осиrурява:

•

Провеждане на системни режимни наблюдения за състоянието и изменението на
компонентите на околната среда ;

•

Достоверна и своевременна информация от оперативния контрол върху източниците на
замърсяване

-

откриване на нарушения, направа на предписания, налагане на санкции и

вземане на управленчески решения;

•

Обработка и анализ на получаваните данни и помържане на Локални данни в РИОС и
Централна база данни в НЦОСУР;
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•

Автоматизация на процесите по събиране, предаване, съхраняване и обработка на
информацията;

•

Определяна на състоянието на околната среда за нуждите на контролната дейност,

статистическата отчетност, планирането и обосноваването на управленческата дейност;

•

Информационно осиrуряване на системата на МОС, държавни и правителствени органи
и обществеността;

•

Обмен на данни с други информационни системи в страната и с други международни
системи и програми;

Възможност за икономизация на екологичното управление .

•

През последните години се обърна особено внимание на проектирането

на основните

подсистеми на НАСЕМ. В проектите на основните подсистеми са разработени: входа и изхода,
организацията на функционирането , събирането и обработката на информацията, структурата на
информационните бази данни, връзката с другите подсистеми и др. Започна етапа Програмиране на
Системата .

Необходимостта
от
пълна,
обективна
и
комплексна
информация
мотивира
при
разработването на НАСЕМ да се включи системата на биологичен и микробиологичен мониторинг и
използването на дистанционни измервания. През отчетният период бяха разработени и обсъдени
като основни подсистеми на НАСЕМ:

•

Използване на дистанционни изследвания на земята за нуждите на НАСЕМ.
Физикохимичният мониторинг на околната среда дава представа за вида и количеството на

замърсяващите вещества. Техният състав е много разнообразен и сложен. Направата на пълен

химически анализ е изключително трудоемък · и скъп и въпреки това получаваната информация не е
достатъчна за пълна оценка на въздействието на химическите вещества върху природните екосистеми

и

човешкия

организъм .

Обоснованото

използване

на

данни

получени

от

физикохимичния ,

биоло гичния и микробиологичния мониторинг и от дистанционни измервания чрез спътник или
самолет е една от основните задачи на НЦОСУР .

Цялостната инсталация и въвеждането на изчислителната система на ниво РИОС, НЦОСУР и

МОС приключва . Ще бъде осиrурена връзката между локалните мрежи и изчислителните мощности в

РИОС,

Националната мрежа в

НЦОСУР и потребителските в МОС, съобразно техническите

възможности на комуникационната система . Изгражданата компютърна система задоволява напълно

съвременните изисквания за компютърно оборудване за предаване, обработка и съхраняване на
информацията в системата на МОС. Полученото базово програмно осиrуряване е на световно ниво
и напълно достатъчно за нашата дейност .

Новата компютърна система осиrурява:

•

Ефективно реализиране на функциите на НАСЕМ: събиране, верификация, предаване,
съхраняване, обработка, анализ, прогнозиране, извеждане и разпространяване на данни за
състоянието на околната среда;

•

Ефективно функциониране и експлоатация на системата за мониторинг на околната среда като
цяло, както и на подсистемите за събиране и обработка на информацията: въздух, води, земи и
почви, природни екосистеми, защитени природни обекти, отпадъци, шум и вибрации, фонов
мониторинг;

•

Използването на съвременни технологии за обработка и визуализация на информацията за
околна среда, базирани на Географски информационни системи /ГИСJ;

•

Адекватна и балансирана мощност, отговаряща на потока данни, постъпващи от мрежата за
наблюдение и контрол на околната среда;

•

Апаратна и програмна среда за правилно и ефективно функциониране на проектите
програмните продукти,
разработвани в съответствие с международните програми

и
и

договорености ;

•

Ефективно функциониране и експлоатация на програмно-технически средства, автоматизиращи
дейности като: издателска, планово-икономическа, счетоводна, библиотечна и др.;

•

Връзка с други национални и ведомствени информационни системи;
Основно

направление

на

дейността

сега

е

преминаването

и

утвърждаването

на

стандратизационните документи, хармонизирани с тези на Европейската общност, предизвикано от
стремежа

за създаването

на

основата

за

съответстващите

решения

и

приемането

на

належащите

действия в областта на опазването на околната среда и интегрирането на България в европейските и
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международни структури. Обръща се внимание на усъвършенстването на системата за
информационно обслужване на цялата мониторингова дейност, нейното техническо, кадрово и
финансово осигуряване. Усъвършенстването и развитието на мониторинговата дейност обхваща
следните направления:

•

Създаване . на работна група за анализиране на законодателството в областта на опазване на
околната среда, както общо, така и в мониторинrовата дейност като част от общото
законодателство. Анализът ще се проведе на две нива: нормативна уредба - закони и
подзаконови актове; организационна уредба - органи на управление, взаимоотношенията между

•

Анализ на международните договори и конвенции подписани и ратифицирани от Р. България в

тях и др.;

областта на околната среда; поети права и задължения от България, организация по изпълнение
на поетите задължения и контрол по спазване на тези задължения;

•
•

Усъвършенстване и актуализиране на НАСЕМ, в съответствие с новите задачи на МОС;

•

Хармонизиране на българските стандарти и законодателство с международните стандарти в

Продължаване проектирането , програмирането и внедряването на основните подсистеми на

НАСЕМ;

областта на екологията;

•

Разработване на методики за контрол, пробовземане, анализи , стандарти и подзаконови
нормативни документи (наредби, инструкции и др.), свързани с функционирането на НАСЕМ;

•

Усъвършенстване на системата от кадастри по компоненти на околната среда и отпадъците ,

•
•
•
•
•
•
•

Методическа работа с РИОС по дейността на НАСЕМ и екомониторинговата дейност;

помържане и организация на ползването им;

Акредитиране на лабораториите в системата на МОС;
Изграждане на система за контрол на качеството на информацията ;
разработване на методики и норми за оценка качеството на околната среда;
Изграждане и усъвършенстване на нормативно-правната уредба;
Усъвършенстване на мрежата за контрол на състоянието на околната среда по компоненти;

Бързо определяне на източниците на замърсяване и даване на препоръки за отстраняване на
последиците от замърсяването на околната среда;

•

Разработване

и

внедряване

на

математически

модели

за

краткосрочно

и

дългосрочно

прогнозиране на състоянието на околната среда;

•

Усъвършенстване на издаваните бюлетини и годишника за състоянието на околната среда .
Предвидено

9.

ли

е

използването

на

икономически

инструменти

в

екологичната

политика (т.е. данъци, мита)? В кои области?
Въпреки значителните затруднения, които среща България в периода на преход, в унисон с
навлизането

на

пазарно-ориентирания

модел

на

регулиране

се

прилагат

и

последователно

усъвършенстват икономическите инструменти в екологичната политика .

Към настоящия момент се прилагат следните
област:

икономически инструменти в разглежданата

1. Санкции, които предприятията заплащат при замърсяване на въздуха, водите и почвите над
пределно-допустимите норми. Постъпленията се разпределят в Националния фонд за опазване на
околната среда (НФООС) към Министерство на околната среда и в Общинските фондове за
опазване на околната среда (ОФООС) в съотношение

70 : 30.
2. Допълнителна импортна такса (освен дължимите мита и данъци) в размер на 10% върху
митническата облагаема стойност при внос на автомобили с първоначална регистрация над 1О
години. Приходите постъпват в НФООС.

3. Административни такси за издаване на различни разрешителни, за издаване на решения по
ОВОС, за разпределяне на квоти за ползване
удостоверения

и др.,

регионални поделения

4.

които

-

се

на застрашени биологични ресурси, за писмени

издават от Министерство

на

околната

среда

или

от

неговите

Районните инспекции по околна среда . Приходите постъпват в НФООС.

Екологична такса която се заплаща от производителите и вносителите на течни горива, по

конкретно:

- такса в размер на 5 о/о върху всички видове автомобилни бензини;
- такса в размер на 4 о/о върху автомобилното дизелово гориво;
- такса в размер на 8 о/о върху мазут със съдържание на сяра над 1 о/о.
Приходите постъпват в НФООС.

5
5. Диференциация на акциза върху оловосьдържащите и безоловните бензини. Акцизът върху
безоловните бензини е по-нисък в сравнение с този, дължим за оловния.
6. Напълно освобождаване от мита при внос на : апара~ура за мониторинг на околната среда;
инсталации

отпадъчни

и

съоръжения,

води

или

предназначени

газове

и

за

достигане

до

намаляване

на

действащите

вредните

вещества

емисионни

норми ;

в

изпусканите

пречиствателни

инсталации за питейни води; вещества и субстанции, заместители на озоноразрушаващите вещества;
специализирани инсталации и съоръжения за преработка, складиране и обезвреждане на отпадъци,

както и специализирани машини

за събиране и транспортиране на отпадъци и помържане

чистотата на населените места ; инсталации и съоръжения за получаване на енергия от алтернативни
източници ;

материали

и

комплектовка

за

производство

на

енергоспестяващи

лампи;

материали,

оборудване и съоръжения за повишаване на ядрената и радиа ционна безопасност.
7. Данъчни облекчения за юридически и физически лица, платци съответно на данък печалба и
данък общ доход, при предоставяне на дарения за екологични фондации;
.
8. Субсидии от държавния бюджет за общински инвестиционни екологични обекти : селищни
пречиствателни станции за отпадъчни води и депа за битови отпадъци;
9. Безвъзмездни помощи или безлихвени заеми за общински екологични обекти и проекти и
заеми с облекчени лихвен процент за екологични инвестиционни обекти на фирми, отпускани от
НФООС .
В

Закона

за

опазване

на

околната

среда

е

регламентирано

заплащането

на

такси

за

замърсяване на околната среда в границите на допустимите норми, чийто конкретен вид и размер
следва да се определи от Министерски съвет. Към настоящия момент практически не са въведени .

1 О.

Има ли механизми, осигуряващи опазването на околната среда в политиката в други

области,

в частност

политиката

в

земеделието,

промишлеността,

енергетиката,

транспорта и туризма?

10.1 . Съгласно

Закона за опазване на околната среда, при рести~уция и приватизация чуждестранните

и българските физически и юридически лица не носят отговорност за екологични щети, настъпили от
минали действия или бездействия. Съгласно действащите нормативни документи, регламентиращи
процедурите по приватизация, се изисква оценката на индустриални, селскостопански, енергетични,

~уристически, транспортни и др. обекти, подлежащи на приватизация, да отчита тяхното състояние от
гледна точка на екологичните изисквания и нанесените до момента на приватизацията щети.

В НФООС и в ОФООС постъпват 5 о/о от приходите от приватизация на държавни, съответно
на общински обекти .

10.2. Съгласно действащите специални ресурсни закони се заплащат такси за добив на дърве н
материал, билки, дивеч, както и такси при промяна на предназначението на земи от горския и
селскостопанския фонд за строителни и промишлени цели .
Специални правила са предвидени в наскоро приетия Закон за концесиите относно
ползването на минералните и други природни ресурси, изключителна държавна собственост.
Един от ефективните механизми за управление на околната среда, по-специално осигуряване
на превантивния контрол от реализацията на проекти и непрекъснатия контрол на въздействията

върху околната среда в резултат от дейността на обекти, са процедурите по Оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС), чиито основни положения са изяснени в глава

IV

от ЗООС. Проектите

в областта на промишлеността, земеделието, енергетиката, транспорта, ~уризма и др. , посочени в
списъците на приложения

1

и

2

на Закона, подлежат на задължителна ОВОС.

Редът и условията за извършване на ОВОС са изяснени в Наредба

11.

Съществуват

ли

информация?

Какви

мерки,

осигуряващи

N 1/07 .08.1995r. за ОВОС.

обществен

достъп

до

екологичната

са предпоставките свързани с достъпа на организации

и

граждани до съдилища и подаването на административни жалби?
Да, в ЗООС. Гражданите могат да подават жалби по реда на ЗАП, към който ЗООС препраща .
Един от етапите в процедурата по ОВОС е организиране на обществено обсъждане на
резултатите от ОВОС, респ. осигуряване на обществен достъп до доклада за ОВОС, в който се
съдържат

данни

предполагаемите

за

предлагания

въздействия,

проект,

които

съществуващата

проектът

ще

окаже

засегната

след

околна

реализацията,

управлението на околната среда в действащите предприятия (чл.2За от ЗООС).

среда,

както

прогноза

за

и данни

за

6
Докладът за ОВОС се предоставя на заинтересувани и засегнати страни в продължение на 1
месец за запознаване и представяне на писмени сrаньвища, забележки и препоръки (чл . 11,ал. 3 от

Наредба

N 1/1995r. за ОВОС) .

Решенията по ОВОС, издадени от компетентния орган (МОС,

РИОС), могат да бъдат

обжалвани по общия ред на Закона за административното производство пред съответния Окръжен

съд (чл.236, ал.3 от ЗООС).
Има

12.

ли

специални

клаузи

за

неправителствени

организации

в

опазването

на

предпазване

от

околната среда?
Не

1 З.

Съществува

ли

система,

осигуряваща

интегриран

контрол

за

замърсяване?
Не .

С Наредба
експлоатация

N 1/1995г. за ОВОС се слага началото на - извършване на ОВОС на обекти в

(екологичен

одит) .

В

решението

на

компетентния

орган

се

поставят условия

и

ограничителни параметри по отношение на води, въздух, отпадъци и други компоненти и фактори на
околната среда, при които дейността може да продължи.

Ратифицирала ли е страната

14.

ви

Конвенцията за оценка на

околната среда в трансграничен контекст?

въздействие върху

На национално ниво има ли мерки,

осигуряващи провеждането на ОВОС за определени проекти?
България е

подписала

Конвенцията за

оценка

на въздействието

върху околната среда

в

трансrраничен контекст през февруари 1991 r., като концепцията за ОВОС е залегнала в Закона за
опазването на околната среда от

проекти

с

двете

посочените

18.10.1991 r.

Оценка на въздействието върху о колната среда за

трансrранично замърсяване се извършва съгласно изискванията на Наредба No
1/07.08.1995 r. (чл. 5, ал. 8).
На 16.03.1995 r. е приет от 37 -то Народно събрание Закон за ратифициране на Конвенцията за
ОВОС в трансrраничен контекст с декларация по чл. 15, ал. 2 „Република България заявява, че по
отношение на спор, който не е бил в съответствие с разпоредбите на т. 1 от този член, тя признава и
от

средства

за

решаване

на

спора

като

задължителни

по

отношение

на

всяка

страна, поемаща същото задължение:

а) отнасяне спора до Международния съд;

6) арбитраж в съответствие с установената процедура в приложение VII ."
Законът за ратификацията на Конвенцията е публикуван в ДВ бр . 28/23.03 .1995 r.

15.

Съществуват

ли

предпоставки,

свързани

с

обучението

на

административните

служители в екологичната област?
Не

16.

Съществуват ли предпоставки, свързани с участието на обществеността или частни
предприятия в екологични одити?

Обществеността има свободен достъп до документацията на екологичния одит в продължение
на 30 дни и може да представя писмени становища по време на срещата на обществено обсъждане
(чл. 11, ал. 3, т. 2 и т. 3 на Наредба No 1/07.08.1995 r.) или да ги изпрати до компетентния орган
преди заседанието на ВЕЕС.

Целесъобразните забележки трябва да се вземат предвид от независимите експерти при
допълването на доклада или да се съобразят при подготовката на проекта на решение от страна на

компетентния орган (чл . 11 , ал. 3, т. 5 от Наредба
Решението

на

компетентния

орган,

No 1/07.08.1995 r. за

което

се

оповестява

ОВОС).
чрез

средствата

за

масово

осведомяване може да се обжалва пред съответния окръжен съд при условията и по реда на Закона

за административното производство (чл. 14, ал. 1 от Наредба

17.

No 1/07.08.1995 r.).

Има ли мерки, осигуряващи създаването на система за екологична марка?

7
Не

Можете ли да опишете националните усилия в областта на екологичната научно

18.

изследователска и развойна дейност (т.е. нивото на финансиране на национални
институти и др.)?
Към

Българска

академия

на

науките

няколко

изследователска и развойна дейност в областта на

инсти~ута

извършват

основно

научно-

екологията (Институт по зоология; ботаника; по

гората; по екология). Редица други институти на БАН, както и някол ко университета в страната имат

специализирани звена по проблемите на околната среда. Всички тези институции са на бюджетна
издръжка.

Финансиране на научни разработки с фундаментален и приложен характер се извършва и от
специализирани извънбюджетни фондове кьм министерства, напр. от НФООС кьм Министерство на
околната среда; фонд „Научни изследвания " кьм Министерство на образованието , науката и
технологиите и др.

Б.

Политика в отделните направления

Въпросите по всеки сектор следва да позволяват оценка на съществуващото положение и

тенденциите.

Всяка допълнителна информация, например
проблеми за разрешаване, би~а били особено полезни.

за

постигнатото

досега

и

основни

Възgух

1.

Съществуват

ли

пределни

или

целеви

стойности

за

качеството

на

въздуха

по

отношение на някои конкретни замърсители на атмосферния въздух? Ако е така,
какви са тези стойности?

С Наредба N 2 на Министерство на здравеопазването (ДВ, бр. 16/84 r.) са регламентирани
пределно-допустимите концентрации (ПДК) за 171 вредни вещества в атмосферния въздух на
населените места . С Наредба за изменение и допълнение· на Наредба N 2 на МЗ за ПДК от 1994 r.
(ДВ, бр. 43), ПДК се определят като максимално еднократна, средноденонощна и средногодишна
концентрация.

Стойностите на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух са
както следва:

Концентрация, мг/куб.м.
Замърсяващи

Средно-

Среднодено-

Максимално

вещества

годишна

нощна

еднократна

1. Частици (прах)
2. Серен двуокис
3. Азотен двуокис
4. Въглероден окис
5.Озон
6 . Олово(ае-розол)

2.

0,15
0,05
0,05

0,25

0,5
0,5
0,20

О,15

0,10

0,001

10,О

60,О

0,10
0,001

0,160

Каква е връзката на горните стойности със стандартите

-

/ насоките на СЗО?

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 2 на МЗ за ПДК на вредни вещества в
атмосферния въздух на населените места (ДВ, бр.43/94 r.) са определени ПДК като максимално
еднократна, средноденонощна и средногодишна концентрация. За осем атмосферни замърсители,
включително горепосочените, нормите са хармонизирани със стандартите на Европейския съюз и

препоръките на СЗО:
концентрация,
Замърсяващи

Средного-

веще ства

дишн а

мг ку б .м

/

Среднодено - нощна

Максимал но
едно - кратна

8
1.Частици

0,15

0,25

0,5

0,05
0,05

0,15
0,10
10,0

0,5
0,20
60,0
0,160

(прах)

2 . Серен двуокис

3 . Азотен

двуокис

4 . Въглероден окис

-

5 . Озон

-

О, 10(при осем часова
експози ц ия)

6.Олово

0,001
0,008
0,00002

0,001
0,008
0,00001

7.Сероводо-род
В.Кадмий

Осrаналите

163

еднократна

концентрация.

показатели

са

определени

Предсrои

със

-

0,008
средноденонощна

хармонизиране

поетапно

и

и
за

максимално
осrаналите

показатели.

З.

Имате ли национална програма за мониторинг на атмосферния въздух?

Наблюдението и контрола върху съсrоянието на атмосферния въздух се осъщесrвява от
Националната сисrема за екологичен мониторинг. Сисrемата обхваща 4 2 населени меоа със 105
оационарни пункта . От тях 94 са с ръчно пробонабиране и 16 са автоматични. Мониторинговата
сиоема разполага с още 6 мобилни автоматични оанции.
Има ли прогнози за емисиите на основните атмосферни замърсители?

4.

Република България от 1992 г. изчислява емисиите от антропогенната дейноо, съгласно
номенклатурата и емисионни фактори на SNAP - 90 по програмата CORINAIR/EMEP на Европейската
икономическа комисия (И КЕ/ООН). Годишните баланси се извършват по единадесет категории
дейноои от Националния оатиоически иноитут, под контрола и съдейсrвието на Миниоерово на
околната среда.

Разработени са прогнози за очакваните емисионни нива на серни окиси, азотни окиси,
амоняк, неметанови летливи органични съединения, метан и въглероден окис за периода до

201 О r.

Актуализирана информация ежегодно се изпраща в секретариата на ИКЕ/ООН, в изпълнение на
задълженията по Конвенцията за трансrранично замърсяване на въздуха на далечни разоояния.

Има ли национални програми/ стратегии за намаляване емисиите на замърсители на

5.

атмосферния въздух?
С Решение

N 475/11 .12.95 г. Миниоерския съвет прие „Основни насоки (оратегия) за
1995-2010 r. и в перспектива до 2020 г . със

развитие на енергетиката но Р България в периода

средносрочна и дългосрочна програма за ограничаване емисиите от серни окиси по целеви години

2000, 2005, 2010 години . Миниоерово на промишлеността също разработи през 1995 г. програма за
намаляване емисиите от серни окиси до 201 О г . За реализацията на двете програми ще са
необходими около 6.9 милиарда щ.д.През 1995 г. Миниоерския съвет прие Националната програма
за

ограничаване потреблението на озоноразрушаващи вещеова, в изпълнение на Виенската
конвенция и Монреалския протокол. За реализацията на тази програма Световната банка предооави
rрант от

6.

1О

милиона щ.д.

В допълнение към мерките, посочени в „Емисии от промишлени замърсители"

-

има

ли национално законодателство, контролиращо емисиите от мобилни източници
(коли, камиони, автобуси и др.)?
Контролирането на емисиите от мобилни източници се регламентира от „Закона за
движението по пътищата" (ДВ, бр. 53/73 r., изм. и доп. бр . 22/76 r., изм. и доп. бр. 54/78 попр.
бр.58/78 , изм. и доп. бр. 28/82 , бр. 28/83 , бр. 36/86, бр. 55 и бр. 73/87, бр. 26/88, бр.21/90, бр.
32/91, бр.21 и бр . 34/94).Контролът се извършва от органите на Миниоерово на вътрешните работи
и Миниоерово на транспорта, според ведомовената подчиненоо на МПС. Личните МПС се

контролират от Миниоерово на вътрешните работи. Съгласно дейоващите БДС се извършва
контрол на емисиите от въглероден окис за бензиновите МПС и на димноо за дизеловите МПС.

Химикали, промишлен риск и биотехнологии
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Какви са основните характерисrики на законодателсrвото, свързано с химическите

7.

вещесrва?

7.1 . Закон за опазване на околната среда, 1991 година
- Наредба N 1 за ОВОС
- Наредба за набиране, изразходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на
околната среда, Заповед N 145 на МОС
- ПМС 241/93 гад. за режима по вноса и износа
- ПМС 153/93 rод. за събиране, превозване, съхраняване и обезвреждане на отпадъци
- Норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата, 1991 rод .
- Заповед РД- 24/94 rод . на Министъра на околната среда
7.2. Закон за народното здраве
- Наредба N 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната система
- Наредба N 1О за хигиенните изисквания при прилагане на пестицидите в народното
стопанство и бита, 1985 rод .
7.3 . Закон за митниците, 1980 rод .
- Правилник за прилагане на Закона за митниците (утвърден с ПМС N 5/1975 rод.)
- Указ N 2242 за свободните безмитни зони, 1987 rод.
7.4. Наредба за безопасен превоз на опасни товари по въздух, 1987 rод.
7.5. Наредба N 2/ 1990 rод. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества
7.6. Правилник за производство, търговия , съхранение, пренасяне и употреба на силно19783 rод.

действащи отровни вещества,

7.7 . БДС 16114-85 „товарни опасни отпадъци . Класификация . Знаци за опасност"
Чл. 7, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - ,, Забранява се вносът в страната на
отпадъци и опасни вещества:

с

1.

неустановен химичен състав,

както

и такива,

за

които

липсват методики

за

анализ,

приложими в България и

2.

с цел складиране , депониране, унищожаване или рециклиране" ,

не е достатъчно добре формулиран, за да се гарантира точна регламентация на режима по вноса,
транзита и износа на отпадъци и опасни вещества .

Може би трябва да се предложи корекция на чл. 7, ал . 1, т. 1 и 2 от ЗООС.
Това несъвършенство в ЗООС наложи и подготвянето на проекто-ПМС за режима по вноса и
транзитния превоз на отпадъци и опасни вещества .

8.

Как решавате проблема с промишлените рискове и аварии и как се контролира от
държавните органи?

Това се решава чрез утвърден Национален план за провеждане на спасителни и неотложни

аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии, който се приема за едногодише н период
от време. Той се утвърждава от Министерския съвет или по-специално от постоянната комисия за

защита на населението при бедствия и аварии, чийто постоянен представител е и заместник
министър на околната среда .

Вторият документ, с който се решава проблема е Национален план за провеждане на
превантивния контрол на обекти, потенциално свързани с аварии и причиняващи обременяване на
околната среда в различни региони на страната. Този план се утвърждава от Държавната комисия по
гражданска защита на население и се актуализира ежегодно.

9.

Има ли официален реrисrьр на химикалите, които са на пазара ви?
Няма . В ход е проект за наредба за ре гистрация

1 О.

Същесrвуват ли правила за класифициране на опаковките и маркировката
химикали (за вещесrва и препарати)?

на

10
Няма български стандарти,

които да

регламентират

правилата · за

класифициране

на

опаковките и маркировката на химикали (за вещества и препарати). Разработвани са проекти на
наредби за класифициране и маркировка от Министерството на здравеопазването .

Съществува ли процедура за регистрация за пестициди, включително биоциди

11.

(неземеделски пестициди)?
Съществува процедура в МЗХП , съгласно Закона за растителна защита

1.

Предстои

приемането

на

Закона

за

защита

на

растенията,

включващ

изпитването ,

регистрацията и разпространението на фитофармацевтичните препарати , имащи отношение към
проблемите за опазване на околната среда, както и въпросите за диаrностициране , прогнозиране и
усъвършенствуване на методите за интегрирана борба, с оглед хармонизиране на нашето
законодателство с това на Европейския съюз .

Проекта-законът е съобразен с изискванията, произтичащи от членството на страната в
международната конвенция за растителна защита и карантина , както и с фитосанитарния контрол и
възприетите принципи от страна на Европейската общност, свързани с изпитването и регистрацията
на фитофармацевтичните препарати.
В Република България действаща в момента е Наредба NЗ от 9.02 .1996 r. на МЗХП за
биологично изпитване и регистрация на препаратите за растителна защита, растежни регулатори и
микроторове, произведени в страната и внесени от чужбина.
Ежегодно въз основа на Правилника за изпитване , одобряване, разрешаване, забрана и
контрол на химичните, биологичните и други средства за растителна защита в България, се назначава
експертна комисия по растителна защита, в която членуват представители на всички заангажирани в

контрола на пестицидите ведомства

(+

МОС) .

От друга страна Министерството на здравеопазването контролира съществуващите и нови

вещества, неселскостопански пестициди (биоциди), както и износа на използваните в селското

стопанство

фитофармацефтични

токсиколоrичната комисия

е орган

продукти.

Съгласно

на Министерство

съществуващото

на здравеопазването,

законодателство
в който участвуват

представители на МЗХП, МОС и МВР .

12.

Съществува ли процедура за събиране на данни и за оценка на риска за химикалите?
Няма такава процедура

13.

Има ли схема за оповестяване при експорт на химикали?
Няма такава схема .

14.

Изпълнява

ли

се

процедурата

на

Програмата

за

околна

среда

на

ООН/

Организацията по прехраната и земеделието на ООН за съгласие при предварително

информиране?
Няма такава процедура и назначени във връзка с това оторизирани държавни органи.

Предвижда се разработване на нормативен докуме нт

15.

Какви

са

основните

характеристики

на

законодателството,

свързано

с

биотехнологиите?
Проблематиката, свързана с биотехнолоrиите е предмет на законодателна уредба сравнително
отскоро, поради което действащото законодателство е все още твърде фрагментарно . Биха могли да
се посочат само отделни актове, които частично уреждат многообразните проблеми в тази област и
то на подзаконо во ниво. Типичен пример в това отношение е

Правилникът за устройството и

дейността на Националната служба за селекция и репроду кция в животновъдството, издаден от
министъра на земеделието и хранителната промишленост през

1995

година.

Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството е специализиран служба
на Министерството

на земеделието

и хранителната

промишленост,

чиято

основна

цел

е

чрез

селекция, стопанска дейност и търговска дейност в условията на пазарна икономика да се запазят и

усъвършенстват съществуващите и се създадат нови породи, линии и хибриди селскостопански
животни и да се повишат продуктивните им възможности . С приемането на регламента за нейната

дейност, тя бе поставена на нормативна основа, в съответствие с изискванията на европейското

право и реалните потребности .
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Работен и внесен в Народното събрание е Законопроект за закрила на новите сортове
растения и животни . Очертава се тенденцията на динамично развитие на правната уредба в тази
област, корелативно свързано с развитието на биотехнологиите.
Емисии от промишлени замърсители

16.

Какви са основните характеристики на законодателството, свързано с емисиите от

промишлени замърсители във въздуха, водите и почвите, особено емисиите от
големи централи с горивни процеси (мощност над

50 MWH

С оглед контролиране на замърсяването на въздуха от промишлени , енергийни и др . обекти от
МОС е издадена Наредба с наименование „Норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни
газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферата" (ДВ, бр.81/91 r.). Тя е разработена въз основа
на чл. 24 (1) т.7 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр . 86/91 и ДВ, бр . 100/92 г.) .
Нормирани са:

- обща емисия на прахообразни вещества в зависимост от дебита на газове в час - чл.1 З;
- емисии на прахообразни неорганични вещества в зависимост от вида им (разделени са в три
класи) и масовия поток в час чл . 14 и Приложение 1;
емисиите

на неорганичните газо- и

парообразни вещества в зависимост от вида им

(разделени са в четири класа) и масовият поток в час

-

масовия поток в час

-

-

чл.

16

и Приложение

2;

емисиите на органични вещества в зависимост от вида им (разделени са в три класа) и

-

чл.

17

и Приложение

3;

емисиите на вещества с късни генотоксични въздействия

-

чл.

18.

Определени са правила при производство , транспорт и обработка на прахообразни вещества,
както и от нормирани емисии на определени вещества, изпускани в атмосферата при различни
производствени

дейности,

като:

цветна

и

черна

металургия ,

производство

на

акумулатори,

производство на препарати за растителна защита, химически производства, преработка на нефт,
бояджийски дейности, производство на елементи от дървесина, третиране на отпадъци чрез изгаряне
и др .

Емисиите при горивни процеси за производство на електро- и топлоенергия са нормирани в
чл .

20

и Приложение

4

в зависимост от вида на горивото и топлинната мощност на енергийния

източник . Нормират се прах, серни окиси, азотни окиси и въглероден окис.

Споменатите

по-горе

норми

се

отнасят за

всички

обекти

(стационарни

източници)

на

територията на страната.

Съгласно новия Закон за чистотата на атмосферния въздух, приет от Народно събрание през
май

1996 r. чл . 1О (1) могат да се определят временни норми за емисии на действащи обекти , при

които

видът

на

суровините

и

равнището

на

техниката

не

дават

възможност

за

достигане

на

утвърдените норми . Утвърждаването и определянето на сроковете за тяхното действие се извършва

от Министъра на околната среда, съвместно с Министъра на здравеопазването , съгласувано със

заинтересованите ведомства .

За обекти,

свързани с националния

горивно-енергиен баланс

на

страната, нормите се утвърждават от Министерски съвет .
На основание на Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване е издадена

Наредба N7 от 1986 r. за показатели и норми за качеството на повърхностните води . С Наредбата са
регламентирани

води .

националните

Отпадъчните

води

допусти м и

от населените

норми

места,

за

качеството

промишлените

на

трите

и други

категории

източници

повърхностни

изпускани

в

повърхностните води (водоприемниците) трябва да се пречистват до необходимата степен, така че
да

не

предизвикват

нарушаване

на

националните

норми

за

качество

на

повърхностните

води

за

съответната категория . За всеки конкретен източник на отпадъчни води съобразно категорията на
водоприемника се определя вида и степента на пречистване на отпадъчните води .

На настоящия етап са в процес на разработване национални емисионни норми за отпадъчните води
от

населените

места

и

различните

сектори

на

промишлеността.

Предвижда

се

националните

емисионни норми да бъдат хармонизирани с тези на Европейския съюз в тази област.
Рискове В земеgелието

17.

Кои са главните екологични проблеми, причинени от земеделието и какви мерки
(ограничения

или

икономически

механизми)

решаването . на тези проблеми?

1. Екологични проблеми при използване на пестицидите

са

приети

или

се

предвиждат

:ia
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- Остатъчни количества в почвата;
- Остатъчни количества пестициди в растенията; ·
- Замърсяване на повърхностните и подпочвени води;
- Нарушаване на биологическото равновесие в агробиоценозите и унищожаване на полезните
видове;

- Отравяне на пчели, дивеч и други животински видове .
С приемането и допълването на Наредба NЗ от 1979 г. за но рми относно допустимото
съдържание на вредни вещества в почвата (ДВ бр . 5/16.01 .1996 г.) на Министерство на околната
среда, ще се подобри и конкретизира контрола при използването на персистентни и токсични
пестициди в страната с оглед недопускане замърсяването

на почвата,

повърхностните

и

подземни

води и увреждане на околната среда . Тези данн и допълват приетата нормативна база у нас за

контрол на използваните пестициди (определяне на ПДК в почвата за хербициди, инсектициди и
фунгициди) . и актуализират наредбите за налагане на санкции срещу нарушителите за
предотвратяване от по - нататъшно увреждане на околната среда.

11. Екологични проблеми
балансирано торене

при

използване

на торовете

и

усилията

на

МОС за

прилагане

на

Преходът от централизирано планиране към пазарно регулиране налага необходимостта от
национална

политика

на

приложението

на

торовете,

с

което

да

се

гарантира

запазването

на

почвеното плодородие и опазване на околната среда, независимо от формите на стопанисване на

земите. Характерно за последните години е рязкото намаление в потреблението на минерални
( около 4,6 пъти) . За периода след 1989 г . цените на произвежданите у нас торове нараснаха

торове

15-20

пъти, а на вносните се влияят от валутния курс.

Екологичните проблеми обаче продължават да напомнят за себе си и днес - в неизползваните
площи , в площите взети под аренда, в площите но

кооперации , сдружения

с временен въвод

на

владение, в площите но собственици, които индивидуално обработват земята си . А тези екологични
проблеми са:

- замърсяване на повърхностите с нитрати;
- замърсяване на подпочвените води с нитрати;
- повишаване съдържанието на нитрати в зеленчуковата продукция над ПДКонцентрации;
- временно или локално увреждане на почвеното плодородие (,,лунни петна" по полето);
- вкисляване на почвите;
- полягане на посевите и влошаване на фитосанитарната обстановка;
- екологични проблеми , създадени от съхранението на оборския тор .
Други екологични проблеми свързани със селскостопанската дейност

-

уплътняване на почвите;
преовлажняване на почвите;
ерозия на почвата;
вторично засоляване на почвите .

Законодателството в обласпа на Екологичната политика , включващо и екологичните проблеми
причинени от земеделието е важна за функционирането на вътрешния пазар, както и за по
балансирано уеднаквяване, сближаване и присъединяване към Съюза.

Проблемът за
европейски

пазари,

екологическата

екологизацията

на

отличаващи

със

чистота

на

се

продукцията,

земеделието
строго

и

приобщаването

спазване

придобива

нови

на

ни

стандартите

измерения

в

към
и

световните

нормативите

прехода

към

и
за

пазарно

стопанство .

С настъпилата промяна на собствеността върху земята, която вече

е не само средство за

производство, но и стока със своя цена, се създава надеждна основа за екологична мотивация към

нея . когато собственикът е и стопанин, икономическият интерес му диктува да използва земята в
съответствие с екологичните норми и предписания.

При изключително трудните социално-икономически условия у нас са наложителни нови,
спестяващи ресурси технологии

започне

постепенен

преход

от

и

щадящи околната среда антропогенни въздействия,

конвенционално,

химизирано

производство

към

за да се

устойчиво,

екологосъобразно земеделие. От екологосъобразните системи на земеделие, практикувани в Европа
и света, най-ясно регламентирано , познато и прила гано в практиката е така нареченото биологично
или органично земеделие .

Разгърнат план за развитие на биологичното земеделие в България се прави за първи път . Този
план

е защитен

експертно

от Междун а роден семинар

по органично земеделие

през

1995

г.

13
Инициатори на този проект са : Миниаерсrво на околната среда, Оrдела по Екологично земеделие
към МЗХП и Агроеколоrичния цен~ър при ВСИ

-

Пловдив.

В България няма разработени и приети оандарти за биологично земеделие, няма изградени

аруюури за контрол и сертификация на биологична продукция. Предаои тяхното създаване и
регламентиране на основата на базовите аандарти на IFOAМ/1994 г. (Международна федерация за
движенията на органично земеделие), които предвиждат използуването на многообразни,
съвременни методи за получаване на оабилни добиви, чиаа продукция и значително подобряване
на съаоянието на околната среда.

Органичното

селскоаопански

земеделие

продукти

без

преследва

химически

няколко

оаатъци,

цели:

производаво

развиването

на

на

екологични

качеавени

методи

за

производаво , при които да се избягва използването на изкуавени химически пеаициди и торове и
прилагането на такива техники за производаво, които да възаановяват и помържат плодородието
на почвата .

Преминаването от конвенционалните селскоаопански практики към тези на органичното
земеделие у нас, изисква преходен период, който на ниво земеделие ще изисква от

2 до 3

години .

Съгласувателният режим за земите, който се извършва в МОС , спомага за тяхното опазване и
използването им по предназначение . Със Закона за опазване на земеделските земи се уреждат

опазването от увреждане, възаановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи
и се определят условията и реда за промяна на тяхното

предназначение.

Промяната на това

предназначение се допуска от_ Закона само по изключение при доказана нужда и при условия и по
ред, регламентирани в посочения ЗакQн . В процес на утвърждаване е Правилник за прилагане на
Закона за опазване на земеделските земи .

Опазване на

18.

npupogama

Опишете правната база за опазването на природата, особено

no отношение на

видовете и местообитанията от консервационен интерес.
Опазването на природата в тесния смисъл на думата е регламентирано основно от Закона за
защита на природата

(1967

година). Оrговорната инаитуция е Миниаеравото на околната среда,

което поаавя под пълна защита заорашени от изчезване , и редки рааителни и животински видове ,

взема необходимите мерки за осигуряване опазването и разумното ползване на биологическите
ресурси чрез определяне на режими за тяхното ползване, контролира въвеждането в природата на

нови видове животни и рааения . Законът определя, че при аопанисването , ползването и опазването

на отделните видове природни богатава - земи, води, гори, дивеч, риба и др . се прилагат и
съответните специални закони . Опазването на меаообитанията на заарашени или характерни
видове и съобщеава, както и образци от природни екосиаеми се осъщеавява чрез защитени
територии, които се обявяват от Миниаеравото на околната среда и чиито режими на ползване и
опазване на природните ресурси се определят също от МОС.

Законът за опазване на околната среда от 1992 година определя МОС като отговорно
ведомаво за провеждане на държавната политика, наблюдение и контрол върху качеавата на
компонентите на околната среда .

Законът за горите, законът за ловното аопанаво, законът за рибното аопанаво, законът за
териториалното и селищното уаройаво и други закони регламентират ползването и опазването на
възаановимите природни ресурси извън защитените територии. Отговорните за това инаитуции са

Комитетът по горите, Миниаеравото на териториалното развитие и ароителавото, Миниаеравото
на земеделието и хранителната промишленоа, общините, собавеници на земи и др .
Чао
конвенции:

от

законодателавото

Конвенция

за

по

влажните

защита
зони

на
с

природата

предаавляват

международно

значение,

и

международните

по-специално

като

меаообитания на водолюбиви птици (Рамсарска конвенция), Конвенция за международната
търговия със заарашени видове от дивата флора и фауна (Вашинrтонска конвенция - CIТES),
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните меаообитания (Бернска
конвенция) и Конвенцията за биологичното разнообразие от Рио де Жанейро. Тези конвенции, в
случай на противоречие с вътрешното законодателаво, имат приоритет на прилагане, съгласно

българската Конаитуция.

19.

Какви системи от защитени територии съществуват за опазване на природата и
доколко пълни са тези системи?

Законът за защита на природата регламентира 5 категории защитени територии: резервати,
национални паркове, природни паметници, защитени меаноаи и иаорически меаа. Резерватите

14
имат crpor режим,

недопускащ човешки дейносrи в тях и намеса във функционирането

екосисrемите . Резерватите отговарят на критериите за

I

на

категория защитени територии сьгласно

класификацията на Международния сьюз за защита на природата (IUeN). Основната им цел е да
запазят в непроменено то човека сьсrояние образци от природни екосисrеми и месrообитания на
голямо биоразнообразие и засrрашени, редки и ендемични видове . Общата площ в България възлиза
на

80

хиляди хектара.

30

от резерватите, с площ от

1000

до

12 250

хектари, са вписани в Лисrата на

ООН на националните паркове и защитените територии . Максималното увеличаване на сисrемата от
резервати е прогнозирано на около

1 20

хил. ха.

Националните паркове имат различен режим,

поради което отговарят на изискванията на

различни категории от класификацията на IUeN - 11 и V . Три от парковете с обща площ 221 000 ха .
имат сравнително

crpor

режим на опазване и са записани във

11

кате гория в Лисrата на ООН . Делът

на сrроrите резервати в техните граници е значителен - от 15 о/о до 28 о/о. Националните паркове от 11
категория биха могли да увеличат площта си с не повече от 25 о/о или общо за трите парка - около
1О о/о . Нови паркове от този тип едва ли биха могли да бъдат сьздавани. Осrаналите 8 парка са
класирани в V-та категории в Лисrата на ООН и имат площ 186 000 ха. Площта на подобни паркове
от типа на европейските „природни паркове '' би трябвало да се увеличат поне 3 пъти .
Природните паметници опазват забележителносrи от неживата природа. Защитените
месrносrи опазват хабитати на засrрашени и редки видове и пейзажи . Това също са неголеми
територии, рядко надхвърлящи

1000 ха. площ. Двете категории покриват в сrраната по 23 000 ха .

Природните паметници не биха могли да удвоят площта си, докато защитените месrносrи могат да
нараснат до

350 000

ха .

Исrорическите месrа имат малка роля в опазването на биоразнообразието и неживата
природа . Общата площ е 12 000 ха .
·
Необходимостта от увеличаване на защитените територии обосновава прогнозата за досrиrане
през 201 О година на обща площ от 1.2 млн . ха. или над 1О о/о от територията на сrраната . Това
означава повече от двукратно увеличаване в сравнение сьс сегашните 0.5 млн. ха (4 .5 о/о) .

20.

Какви управленски мерки, контрол при планирането на земеползването и мерки за
прилагане

на

закона

съществуват

по

отношение

на

защитените

територии

и

за

опазване на природата извън защитените територии?

Защитените територии (ЗТ) се обявяват сьгласно закона за защита на природата сьс заповед на
министъра на околната среда. В заповедта се посочват в по-големи или по-малки подробносrи
режимите на опазване и ползване на природните ресурси в границите на защитените територии. В
съответсrвие

с

режимите

по

заповедите

се

изготвят

планове

за

управление

(терминът

е

международен и в случая обобщава неясната сисrема от различни видове проекти, което не
означава обаче липсата на практика в областта на планирането в защитените територии), които са
задължителни за собсrвениците и ползвателите на земи и природни ресурси, както и за трети лица.
Държавният надзор върху режимите на опазване и ползване в защитените територии е възможен по

закона на мое, който го осьщесrвява чрез специализирания си орган. Националната служба за
защита на природата, нейните сrруктури в защитени територии и в Районните инспекции по околна
среда.

Опазването на природата извън защитените територии е задължение на собсrвениците на земи
и ресурси . Ограничения в ползването са предвидени в редица специални закони, като законите на

ловното и рибното сrопансrво, закона за горите и др. Министърът на околната среда може да
обявява за защитени диви животински и расrителни видове, които са засrрашени от изчезване или са
редки или ценни в сrопанско отношение. Непозволеното ползване на тези видове е свързано сьс
законовите наказателни и граждански санкции.

Гаранция срещу сrопанското или приравнено към него усвояване на природни хабитати, както
и пресиленото ползване на популации на диви животни

ОВОе от Закона за опазване на околната среда

или

расrителни видове е

възприемането

на

(1992 година) , както и контролът, осъщесrвяван от

мое и неговите сrруктури върху цялата околна среда .

21.

Кои са основните разлики между съществуващото в страната законодателство по

опазване на природата и законодателството на Европейския съюз и какви проблеми
предвиждате в процеса на хармонизиране на законодателството?

Няма сьщесrвена разлика между дейсrващото българско законодателсrво по опазване на
природата и това на Европейския сьюз. В процеса на хармонизиране се предвижда да се разработят
специални закони за по- подробно ре гламентиране на някои природни ресурси, например
растителен

и

животински

свят.

В

по-далечна

перспектива

може

да

се

очаква

допълнител но

15
Специализиране · на законодателсrвото, например съобразно европейските директиви за хабитати и
птици . Също така предсrоящо е съсrавянето на нормативни актове по прилагане на конвенцията за ·

биологичното разнообразие, ратифицирана от Р. България .
Основните разлики със законодателсrвото на Европейския съюз, се свеждат до отсъсrвието на

подходящи механизми за опазване на природата, предвидени в директивите на ЕС „Флора, фауна и
хабитати" и „Птици". Подготвен е проект за хармонизиране на вътрешната нормативна уредба по
тази материя с въпросните директиви, който проект ще кандидатства за финансово и техническо
осигуряване по Програмата ФАР за 1997 година. Часr от материята се предвижда да бъде включена
в проекта за Закон за опазване на биоразнообразието.
Шум

22.

Съществува ли основен закон / политика за борба с шума? Какви са основните
характеристики на политиката за контрол над шума (емисионни стандарти, планови

стандарти)? Кои източници на шум се третират с това законодателство, и в частност,
какво

е

положението

по

отношение

на

пътищата,

ж.п.

транспорта,

въздушния

транспорт, строителството и машиностроенето, промишлеността)?
Дейсrват

41 броя български държавни сrандарти, които регламентират методите за измерване

на параметрите на шума

Разработен е проекта-закон за шума в околната среда .
В нашата сrрана са утвърдени и дейсrват норми за пределно-допусrими нива на звуковото
налягане в различни територии и зони на населените месrа .

Държавната политика за борба с шума в околната среда се провежда в няколко направления :

-

Намаляване

шума от автотранспорта . За целта по окръзи се изпълняват „Програми за

намаляване вредносrите от автотранспорта".

- За всички по-крупни обекти - летища, метро, автомагисrрали и др . се извършва процедура
,,ОВОС" в т. ч. се провеждат и мероприятия за шумозащита .

- Разработване на акусrични проекти за сrроителни, промишлени и др . видове дейносrи .
- Разработване на нормативна база .
Шум от автотранспорта се регламентира с:
БДС-12948-86 Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене. Външен шум и метод за
измерване .

БДС-14925-79 Транспортни средсrва с двигатели с вътрешно горене . Външен шум при работа
на мясrо. Метод на измерване .

Шум от авиотранспорта е съобразен с:
83(206) ЕЕС/21 . 04.83 за ограничаване на шумови емисии от дозвукови

Директива на съвета
самолети.

Директива на Съвета за ограничаване на експлоатация на самолети, попадащи под часr
глава

11, том 1,

анекс

16

111,

към Конвенция за международно и гражданско въздухоплаване .

Шум от промишлеността:
БДС
БДС
БДС

15204-80 Сгради и съоръжения за промишлени предприятия. Метод за измерване
8998-80 Шум , защита на помещенията в сградите. Технически изисквания .
14104-77 Машини за тексrилна промишленосr . Шум , Норми на шум .

на шума .

Шум от сrроителсrво :
БДС

16022-84

Машини и съоръжения.

Строителни норми за нивото на шума и метод за измерване .

БДС 12257-74 Уредби, компресорни, прикачни. Измерване на шума.
БДС 15481-82 Машини за електродъгово и електросъпротивително заваряване . Допусrими
нива на шум и методи за изследване .

УпраВление на отпаgъците

23.

Какви са основните характеристики на законодателството свързано с управление на

отпадъците (битови отпадъци, леки отпадъци в администрацията и търговията,

16
промишлени отпадъци, в т.ч. вредни отпадъци; уrайки от градски пречиствателни

станции за отпадни води и радиоактивни отпадъци)?

В рамките на управлението на отпадъците обхванато от смисъла на настоящия преглед се
включват следните групи отпадъци:

- битови отпадъци са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по
домовете, в държавните и общинските сгради; kъм тях се приравняват и отпадъци от търговски
обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни
отпадъци

и

в същото

време тяхното

количество

или

състав

няма да

попречи

на третирането

им,

съвместно с битовите;
- производствени отпадъци са тези , образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и
обслужваща дейност на физическите и юридическите лица; към тях се причисляват
отпадъци, т.е.

тези

,

и опасните

чийто състав, количество и свойства, създават риск за човешкото здраве и

околната среда;

-

строителни отпадъци са тези, получени в резултат на строителна дейност, както и такива от

разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения;

Към горните групи отпадъци не спадат

радиоактивните отпадъци и

отпадъци от експлозиви

за въоръжение, които са предмет на регулиране от специализирани закони.

Опасните отпадъци, които подлежат на специален режим определен с Постановление на

Министерски съвет 153/93 са включени в Каталог на опасните отпадъци.

Каталогът съдържа 4

категории опасни отпадъци:

1. Отпадъци получени при химически превръщания и синтез;
2. Отпадъци с минерален произход, както и продукти на преработката;
3. Отпадъци от растителен и животински произход, както и продукти от обработката им;
4. Отпадъци от пречиствателни съоръжения, опасни болнични и битови отпадъци (вкл. от
търговията и занаятчийската дейност), разделени в 20 групи, обединяващи 301 подгрупи опасни
отпадъци .

В България цялата отговорност за управлението на отпадъците сега е възложена на общинската
администрация. Липсата на по- високо обединяващо ниво на управление не позволява окрупняване
на съоръженията за третиране

на

отпадъци и

прилагане на модерни технологии за рециклиране

и

обезвреждане .
Управлението на отпадъците в България не се определя от закон. Това е основната причина за

неефективността на държавната политика по отношение на ограничаването, избягването,
оползотворяването и обезвреждането на отпадъците .
Като първа стъпка, в Министерство на околната среда беше разработен проект на закон за
отпадъците /ПЗО/, който е внесен в Министерския съвет.
ПЗО се отнася за твърдите и концентрираните отпадъци от производствената и строителната
дейност и от бита.
ПЗО не се отнася към:

*

скални и земни маси от минно-геоложки проучвания и добив на полезни из копаеми, когато се

депонират съгласно утвърден проект;

*
*

специални ядрени материали, отработено гориво и радиоактивни отпадъци;
кланични отпадъци, конфискати и трупове на животни;

* селскостопански

и rорскостопански отпадъци в цикъла на съответната стопанска дейност;

* вещества и енергии, изпускани в атмосферата с отпадъчни газове;

* вещества,
*

изпускани с отпадъчни води в канализация и водоприемници;

отпадъци от експлозиви за въоръжение .

Основни принципи, залегнали в подготвения Проект за закон за отпадъците, са:

1. Намаляване количествата и степента на опасност на образува н ите отпадъци, както при
производствени дейности, така и при производството в разпространението на стоки, които след

употреба се превръщат в отпадъци.
2. Разпространяване на рециклирането на всички отпадъци, от които биха се получили полезни
материали или енергия .

3. Развитие на безопасни съоръжения за междинно обезвреждане и крайно депониране на
отпадъците.

4. Установяването на прецизно управление и контрол на всички дейности, свързани с отпадъци.
Новите положения включват на първо място разрешителен режим за дейности,
получават или третират отпадъци. Чрез тази процедура се установяват задълженията за:

при които се
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* деклариране

и отчет;

* безвредно боравене;

* специализирано третиране;
* минимизиране;
* рециклиране
* планиране .
Изхождайки от това, че процедурата по приемането на един закон е . неопределена във

времето, беше потърсено, макар на по- ниско ниво, нормативно уреждане на най-неотложните и
опасните за околната среда въпроси на отпадъците. Беше прието Постановление на Министерския

сьвет N 153 от 6.08.1993 г. за събиране, превозване, съхраняване и обезвреждане на опасни
отпадъци.

Липсата на законова уредба не позволява провеждането на каквито и да било икономически
или

административни

мерки

за

предотвратяване

или

намаляване

на

отпадъците.

Досегашните

действия се заключават в проучване на възможностите, убеждаване и възпитание.
Действащите нормативни документи в страната, свързани с дейностите по третиране на твърди

битови отпадъци са посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ
Що се отнася до

N 1.

нормативните документи ,

свързани с управлението

на

радиоактивните

отпадъци в Р . България, те са следните :

- Закон за използване на атомната енергия за мирни цели, обн . ДВ 1 бр . 79/1985 год., попр .

бр . 80/1985 rод., изм. и доп . бр. 69/1995 rод.
- Правилник за прилагане на Закона за използаване на атомната енергия за мирни цели, ДВ .
бр . 66/1986 год.
- Наредба N 2 на КИАЕМЦ за случаите и реда за уведомяване на КИАЕМЦ за
е ксплоатационни изменения , сьбития и аварийни сьстояния , свързани с ядрената и радиационна

безопасност, ДВ, бр . 26/1988 rод. , изм . бр. 28/1988 год.
- Наредба N 5 на КИАЕМЦ за издаване на разрешения за използване на атомната ене ргия , Дв,
бр . 13/1989 rод. , изм . и доп. ДВ, бр . 37/1993 rод .
- Наредба N 7 на КИАЕМЦ за сьбиране, сьхранение, преработване , складиране , превозване и
погребване на радиоактивни отпадъци на територията на Р. България , ДВ, бр . 8/1992 rод .

-

Основни норми за радиационна защита ОПРЗ - 92 на КИАЕМЦ, ПМС

N 252

от

11 .12.1992

гад ., обн . ДВ, бр. 103/1992 год.
- Наредба 035 на МНЗ и МВР за работа с радиоактивни вещества и други източници от
йонизиращи лъчения, обн. ДВ, бр. 60 от 1974 год.
- Наредба 046 на МНЗ и Комитата за мирно използване на атомната е нергия за
транспортиране на радиоактивни вещества, обн . Дв, бр. 53/1975 год.

24.

Основна

информация

с

факти

и

цифри

за

събирането

и

управлението

на

отпадъците:

•

Количество,

вид

{напр.

вредни)

и

произход

{промишлени

съоръжения,

земеделие, минно дело и кариери, общински и др.) отпадъци, генерирани
годишно;

•

Съоръжения за третиране на отпадъци: брой и действие на съоръженията за
третиране,

съоръжения

за

компосrиране

и

рециклиране,

инсинератори,

сметища;

•
за · периода

Цифри за вноса и износа на отпадъци (количество, вид).

1980-1990

г.

на

територията

на

страната

са

натрупани

около

2, 1

млрд.т

промишлени, в т. ч. опасни и 23 млн.т. битови отпадъци, като за годините образуваните количества са
нараствали с почти еднакви стойности .

До

1990 г. в България организацията по сьбирането и обработката на данните за количествата

на отпадъците е извършвано изцяло от Националния статистически институт (НСИ) . Действуващият

до този момент модел на статистическа информация не даваше възможност за критериалната оценка
на

площадките за депониране и състава на отпадъците, оценка на замърсяването на компонентите

на околната среда от дейностите по третирането на отпадъците и не отчиташе разделно отпадъците
имащи опасни свойства

За осьществяване на екологичен анализ, сьществена роля оказва критериалната оценка на
площадките за депониране и състава на отпадъците.

Във

връзка с това под ръководството на

Министерство на околната среда, в Национален център за околна среда и устойчиво развитие се

организира изграждането на информационна система, отчитаща освен количествата и състава на
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отпадъците, вида на депата, отсrоянието им от регулационните граници на населените месrа и

начина на обезвреждането на отпадъците.
Основен начин за обезвреждането на опасните отпадъци в сrраната е депонирането, като в
много от случаите това се извършва на градските сметища или на неконтролирани и неозаконени

площадки в близосr до производсrвените терени. В сrраната няма изградено нито едно
контролирано депо за опасни отпадъци, а същесrвуващите няколко броя инсrалации за изгаряне на
конкретни видове опасни отпадъци едва задоволяват потребносrите на предприятията 1 на чиито
територии са посrроени .

Що се касае до

битовите отпадъци,

единсrвено чрез складиране в около

300

обезвреждането

организирани и над

им

1 300

на този етап се осъщесrвява
неорганизирани малки сметища .

При това не са решени напълно въпроси свързани с целесъобразността на използваните съоръжения
за събиране и извозване ; не се улавят и обезвреждат отделените при разлагането течни и газообразни
компоненти; на много депа е възможен достъп на хора и животни и др .

По предварителни данни на МОС, съгласно информация, събрана от общинските
предприятия, се отчита, че за 1994 година са събрани 6 052 хил. тона твърди битови отпадъци,
извозени и депонирани на 2066 депа и сметища на обща площ 8706 хил . дка. Изчисленията показват,
че на глава от населението се пада по

715

кг. ТБО .

Съгласно сrатисrическите наблюдения на промишлени отпадъци, които не съдържат опасни
вещесrва-замърсители, за 1994 година са образувани 31.9 млн. тона промишлени отпадъци (тук не
влизат скални и земни маси, отпаднали от добивната дейносr) . От тях най- голям дял (71 .5 %) имат
отпадъците от минно-обогатителните предприятия, следвани от тези от хранителните (2.9% ),
химическите отпадъци (1.7 %) и други . От общите образувани отпадъци, през 1994 година са
преработени 2.75 млн . тона, а 29 .16 млн . тона промишлени отпадъци са били депонирани.
През 1994 година образуваните опасни отпадъци са около 14.2 млн . тона, от тях 13 млн . тона
се образуват в само няколко минно-обогатителни предприятия в Софийско и Смолянско. Основен
източник на 90% от опасните отпадъци са 50 предприятия .

25 .

Съществува

ли

обща

политика

(програма,

стратегия)

по

управление

на

отпадъците?

Един от приоритетите за еколоrоикономическо развитие на сrраната е разработването на
национална политика,

която да подкрепя една дейсrвително усrойчива концепция

и

програма,

базираща се на общински краткосрочни и дългосрочни планове по управление на отпадъците .
До този момент в България са проучени и обхванати някои екологично засrрашени региони,
" горещи точки", за което са разработени планове за дейсrвие, обхващащи и въпроси, свързани с
управление на битовите и промишлените , в т . ч. опасните отпадъци, но разработена и приета
Национална концепция и програма няма.

Разработената в МОС през 1992 г. информационна сисrема за наблюдение на отпадъците
образуване, депониране, движение , обезвреждане, физични, химични и микробиологични
показатели, е база за реализиране на следващите етапи - прогноза и концепция с програма по
управление на отпадъците .

България има определен опит в разработването на конt~епция и програма по ТБО .
През 1988 г. беше разработена и публично обсъждана Концепция и Програма за развитие на
обезвреждането и оползотворяването на твърдите битови отпадъци в България до 201 О година .
Паралелно с тях в МОС се разработи прогноза и програма за обезвреждане и рециклиране на ТБО
за периода до

1995

г . и до

201 О

година . Настъпилите процеси на демократизиране,пресrруктуриране

и влошено финансово съсrояние на общините, обаче наложиха

актуализиране на проr·нозата и

концепцията .

С помощта на Японската агенция за международно сырудничесrво за района на Столична

голяма община се направи проучване на същесrвуващото съсrояние на ТБО по цялата верига
отделяне-събиране- превозване-обезвреждане , прогноза за развитието на проблема и алтернативни
предложения за конкретна реализация по години с отчитане на реалната финансова и техническа
обезпеченосr на общините .
В момента се разработва Проект за национална политика по управление на твърдите битови
отпадъци. Основните сrратегически приоритети в политиката са насочени към

:
1 . Минимизаране : предотвратяване или ограничаване на образуването на отпадъците
2. Рециклиране и повторно използване
3. Подобряване на крайното обезвреждане
4. Оздравителни дейсrвия: намаляване на риска от сrари замърсявания
5. Оптимизация на сисrемите за събиране и извозване
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До момента не съществува регламентиран сценарий за разработването на национални и
регионални прогнози .

Понастоящем в България няма разработена национална програма за оползотворяване на
отпадъците. До 30.06 .1991 r. държавната политика в тази област се провеждаше основно от

Корпорацията по вторични суровини към Министерски съвет, впоследствие фирма "Феникс ресурс",
която беше изградена на база бившите окръжни предприятия по вторични суровини. Тъй като
страната имаше значителни проблеми със суровинната база, значително внимание се обръщаше
само

на

оползотворяването

на

отпадъците

годни

за

рециклиране

(вторичните

Номенклатурата на тези отпадъци беше утвърдена от Министерски съвет и

суровини).

включваше главно

отпадъци, съдържащи черни метали, цветни метали, хартии , пластмаси, гуми, текстил, стъкло.

След 30.06 .1991 r. фирмата "Феникс ресурс" във връзка с демонополизирането и преструктурирането
на икономиката с акт на Министерския съвет бе ликвидирана. Останаха да функционират нейните
поделения по окръзи, като самостоятелни дружества , а така също заводите за преработването на
пластмасовите и текстилните отпадъци.

Основният предмет на дейност на тези

предприятия

е

изкупуване, съхраняване, промишлена заготовка, преработка и търговия с вторичните суровини.
Същевременно се създадоха и редица частни фирми за изкупуване на тези отпадъци, но главно от
населението.

26.

Съществува ли законодателна рамка по следните въпроси?

•

Основно рамково законодателство (определение, йерархия в третирането на

отпадъците_

(превантивна

вторична

употреба,

възстановяване),

оторизационни схеми);

•

•

Рамково законодателство за вредните отпадъци;

Законодателство

за

особени

видове

третиране

на

отпадъци

(изгаряне,

сметища);

•
•

Законодателство за специфични отпадни потоци/ видове;
Законодателство за превоз на товари .

Управлението
на дейностите,
свързани
с
образуването,
съхранението,
събирането,
превозването и обезвреждането на отпадъците не се третира конкретно нито в един закон.
В проектозакона за отпадъците се предвижда · разработването на такива нормативни
документи и са дефинирани всички понятия, свързани с отпадъците. В 153 ПМС са дефинирани
всички понятия, свързани с опасните отпадъци .

В Закона на местното самоуправление и местната администрация (ДВ, бр.77/91 r.) чл . 20
определя общинския съвет като водещ орган, очертаващ политиката на общините, включително и по
комунално- битовата дейност и опазването на околната среда, но отговорностите и контролът на тази
регионална политика не са очертани ясно .

Благоустрояването на населените места и комуналната дейност са предмет и на Закона за

териториалното и селищно устройство (ЗТСV). В този закон обаче, твърдите битови отпадъци не се
споменават, като част от комуналната дейност. В Правилника за приложение на ЗТСV (ДВ, бр.62/73 r.)
твърдите отпадъци се третират, като елемент от "опазване и оздравяване на селищната среда" .
В чл.200 е записано:

" Дейността по очистване на населените места от твърдите отпадъци има за цел да се създава и
помържа в тях висока санитарна култура. Тази дейност обхваща събирането, отстраняването,
обработването, оползотворяването и депонирането (санитарно лагеруване) на твърдите отпадъци".
Чл.201 (1) Събирането и отстраняването на твърдите отпадъци се организира при използуване на
съвременни технически съоръжения съобразно санитарно-хигиенните изисквания, като се държи
сметка и за спокойствието на гражданите.

(2) Отстоянията на площадките за третиране на твърдите отпадъци от населените места в зависимост
от възприетата технология се определят при опазване на установените санитарно - защитни зони.

(3) (Изм.-ДВ,бр.48/1985 r.).
проекти,

съгласувани

с

Тези площадки се изграждат, устройват и експлоатират въз основа на

председателя

на

изпълнителния

комитет

на

окръжния

народен

съвет

или

определено от него длъжностно лице, които обхващат и мероприятия за:

1. опазване на надземните и подземните природни ресурси;
2. рекултивиране на съответните терени и приобщаването им към окръжаващата природна среда .
(4) Твърдите отпадъци от промишлени предприятия се третират въз основа на одобрени проекти.
Тези проекти обхващат и мероприятия за вторично използуване на отпадъците".
Въпросите, свързани с третирането на опасните отпадъци са напълно решени в

Чл . 8 гласи ''Третирането на опасни отпадъци се

извършват от физически

153 ПМС.
и юридически лица,

притежаващи разрешителни."

Чл.9 . Разходите за събирането, превозването, обезвреждането са за сметка на причинителите.
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Чл.1 О, 11, 12, 13, 14 дават реда за деклариране, отчитане и анализ, съхраняване, събиране на отпадъци ,
които са задължение .на причинителя .

Чл.21 - 27 са свързани с преработката на отпадъците .
Чл.33-38 са свързани с контролът на дейности с опасни отпадъци, като е посочено, че Министерство

на околната среда забранява или спира дейности, свързани с третирането на опасните отпадъци,
които водят до замърсяване или увреждане на околната среда .

Необходимо е обаче , да се ползува опита на другите страни и за някои опасни отпадъци, като
старите масла, утайките от пречиствателни станции, органичните разтворители, акумулатори, батерии ,
живачни лампи, които влизат в каталога на опасните отпадъци и да се разработят самостоятелни
нормативни документи за тях .

В Законът за опазване на околната среда от

1991

г . се уреждат, конкретно за отпадъците , само

задълженията, свързани с оценката на въздействие върху околната среда, издаването на инструкции

за

третиране, задълженията на общинските органи и се регламентират въпросите, свързани с

ограничителния режим по вноса и трансграничния превоз на отпадъци и опасни вещества .

Разрешителни за третиране на отпадъци.

През 1993 г. българското правителство, респективно Министерство на околната среда, започна
изграждането на система за лицензиране на фирмите, инсталациите и съоръженията, изпълняващи
функции и дейности по третиране на отпадъците.
До момента тази дейност е нормативно уредена единствено за опасните отпадъци. Член

8

ал.1

на ПМС 153/93, задължава третирането на опасните отпадъци, да бъде извършвано само
от
физически и юридически лица притежаващи разрешителни за тази дейност.
В новият Проектозакон по отпадъците /глава IV, раздел 1/ тази процедура се доразширява и
обогатява. Предвижда се тя да обхване дейностите по третиране на всички отпадъци .
Т рансграничен превоз на отпадъци
Според
територията

ЗООС,

и

"

морските

Транс г раничното
пространства

на

превозване
Р . България

на
се

отпадъци
допуска

за

и

опасни
всеки

вещества

отделен

през

случай

с

разрешение на Министъра на околната среда, ако е предвидено в международен договор, по който

България е страна, при спазване на мерките за безопасност" .

През последните две години, тази страна от контрола върху отпадъците беше доразвита в
правно отношение с поредица от Постановления на Министерския Съвет с едногодишен срок на

действие, където отпадъците и опасните вещества бяха поставени на съгласувателен , от МОС,
режим .

В тях отпадъците и опасните вещества се определяха като стоки подлежащи на разрешителен
режим

и

вноса

и

транзитния

им

превоз

се

разрешава

от

Министерство

на

търговията,

след

предварително съгласуване с Министерство на околната среда.

В допълнение към това, според ЗООС, общинските съвети:
* контролират депонирането на отпадъци и опасни вещества на тяхна територия;
* организират и контролират събирането и обезвреждането на битови отпадъци;
* управляват общинските фондове за опазване на околната среда;
* информират населението за състоянието на околната среда за предприемани действия и т. н .

27.

Какви са съществуващите инструменти извън законодателството? (Икономически,
планиране на управлението на отпадъци).

Законът за местните данъци и такси определя (чл.2), че общините и кметствата, " които имат

бюджети, събират такси за даваните от тях услуги в за ползване на водопроводна и канализационна
мрежа и за изхвърляне на смет". Общинските съвети определят конкретния размер на таксите в
границите, определени с тарифа на Министерския съвет . Таксите се определят за всяка услуга
поотделно по калкулационна сметка, включваща разходите за помръжка , лихвите и погашенията на

заемите и амортизационни очисления. Таксите се определят на кубически метър за сметта, когато е
измерена; при липса на измерване

-

в процент от данъчната оценка на недвижимите имоти и в този

случай (най-масово срещан) се събират от собствениците на имотите . Такси плащат физическите и

юридическите лица. Различните общински съвети приемат различна база (ставка) за таксата: от 2 до 8

о/о от данъчната оценка и от 1О до 40 о/о от балансовата стойност на предприятия и организации.
За неспазване на тези наредби се налагат глоби по реда на Закона за административните нарушения
и наказания (ЗАНН), като наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Не съществуват закони или нормативни задължения за даване на консултации по отпадъците .
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28.

регионално, местно)?
Проектозаконът за отпадъците определя компетентните органи и техните правомощия по

реrулиране и контрол на управлението на дейносrите, свързани с образуването и третирането на
отпадъци. Компетентни органи ще бъдат:
* Общински админисrрации (ОА);
* Районни инспекции по околна среда/РИОСJ;
* Хигиенно епидемиологични инспекции/ХЕИ/;
* Минисrерсrво на околната среда/МОСJ.
Общинските администрации издават разрешителни за третиране на битови и сrроителни
отпадъци, отговарят за третирането на битовите и сrроителните отпадъци и упражняват контрол върху
причинителите и третирането на отпадъци на териториите на общините.
РИОС

са компетентни в гореизброените случаи, когато дейносrите засягат територия на

повече от една община. Освен това, оказват съдейсrвие и подпомагат общинските админисrрации
при упражняването на техните компетенции, издават разрешителни за дейносrи с опасни и други
отпадъци, включително спазването на

режима по внос , износ и транзитен превоз на териториите си,

съгласуват плановете за управление на отпадъци . Определят марките за безопасно ликвидиране на
дейността и възсrановяване на терена.

ХЕИ издават санитарни заключения при издаването на разрешителни за третиране на битови и
приравнените
сrроителни

по

качесrво

отпадъци,

както

към
и

тях

на

отпадъци ,

които

разрешителни

за

нямат

характер

изграждане

на

на

опасни

инсталации

и

и

за

съоръжения

отпадъци

за

третиране на опасни отпадъци с производителносr до 750 кг/ч включително, упражняват санитарен
контрол

върху

причинителите

на

отпадъци

и

организациите,

занимаващи

се

с

третирането

на

СВЪРЗАНИ

С

отпадъци.

ПРИЛОЖЕНИЕ

N 1

ДЕЙСТВУВАЩИ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В

РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ЗАКОНИ
Закон за опазване на околната среда

Закон за защита на природата и Правилник за прилагането му
Закон за горите и Правилник за приложението му
Закон за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване
Закон за народното здраве
Закон за териториалното и селищно усrройсrво и правилник за приложението му

Закон за обработваемите земи и пасищата и правилник за приложението му
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи и Наредба за прилагане на чл . 1О
ал.1 О от Закона.

Закон за ветеринарното дело
Закон за месrното самоуправление и месrната админисrрация

Закон за админисrративните нарушения и наказания
Закон за месrните данъци и такси

НАРЕДБИ

Наредба N 2 за защита от аварии при дейносrи с опасни химични вещесrва
Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на
околната среда над допусrимите норми

Наредба

N 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда
Наредба N 2 за допусrимо съдържание на вредни вещесrва изпускани в канализационните
мрежи на населените месrа

Наредба N 2 за засrрояване в земеделски земи
Наредба N 2 за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно водоснабдяване
Наредба N 1 за оценка на въздейсrвието върху околната среда
Наредба N 6 за държавното приемане и разрешаване ползуването на строежите в България

Наредба за прилагане на чл.1 О,ал.1 О от Закона за собсrвеността и ползуването на земеделските
земи
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ПМС N 14/92 за определяне на основните функции и задачи на Министерство на околната
среда

ПМС N 241/93 за режима по износа и вноса и Заповед на МОС N РД-24/94
ПМС N .153/93 за събиране , превозване, съхраняване и обезвреждане на опасни отпадъци
ПМС N 171/93 за приемане на тарифа за таксите, които се събират в системата на МОС
ПРАВИЛНИЦИ,НОРМИ,БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ СТАНДАРТИ

Правилник
за
производство,
търговия,
съхранение,
пренасяне
и
употреба
на
силнодействуващи отровни вещества, 73, МЗем . БДС 16 114-85 Товари опасни . Класификация
Знаци за опасност

- 1985 r.

Норми за проектиране на санитарни депа за твърди битови отпадъци, 93, МТРС.
Норми за допустими емисии /концентрации в отпадъчни газове/на вредни вещества,изпускани
в атмосферата,91,МОС.
Правилник за чистотата на населените места,77,КТС-У.

Bogu
Можете ли да опишете законодателната основа за опазване на водите и в частност

29.

за управлението на водните ресурси:

•

качество и количество на водите;

•
•

подземни и повърхностни води;

качество на питейните води?

Законът за опазване на околната среда от
въздуха, водите и почвата от замърсяване от

1991 г., изм . и доп. 1992 r. и Законът за опазване на
1963 г . , изм. и доп . 1968 , 1969, 1975, 1977, 1978, 1988,

1991 и 1992 r. са основната законодателна база на дейността по опазване на водите от замърсяване .
Въз основа на тези закони са издадени редица наредби регламентиращи дейността в тази област,
Наредба

N7/1986 r. за показатели и норми за качеството на повърхностните води регламентира три

категории повърхностни води и определя нормите и изискванията за качеството им:

пьр6а категория

-

води, които са предназначени за питейно-битово водоснабдяване , хранително

вкусовата промишленост;

Втора категория
трета категория

- води,
- води

които са предназначени за воден спорт, рекреация, рибарство;
предназначени за напояване и промишлени нужди .

Наредба N8 от 1986 r. за показатели и норми за определяне качеството на крайбрежните
морски води, регламентира националните изисквания към крайбрежните морски води на Черно
море .

Разработва се проект за нов Закон за водите, с който се цели да се въведе интегриран подход
за устойчиво управление на водите в количествен и качествен аспект . Използуването на водата като

ограничен

възобновяем ресурс се приоритизира в следните направления - питейно-битово
водоснабдяване, земеделие, рибарство, индустрия, производство на електроенергия и др.
В качествен аспект водите трябва да осигуряват екологическо устойчиво развитие на водните и
свързаните с тях екосистеми . Управлението на водите трябва да бъде децентрализирано и да се
осъществява на речно- басейнов принцип . Приемането и въвеждането в действие на новия Закон за
водите ще осигури законодателна рамка на един модерен подход за интегрирано и устойчиво

управление на водните ресурси в България.

-

Законодателната основа за управление на водните ресурси е Законът за водите от

1969

година . Предстоящо е разглеждане и приемане на Законопроект за водите, в който са
отразени извършващите се промени в социално - икономическото развитие на страната .

- Наредба N 5 за наблюдение над режима на подземните води, ДВ. бр. 86/1981 rод .
- Наредба N 2 за санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно- битово водоснабдяване, ДВ. бр . 68/1989 год .
- Закон за концесиите от 1995 година е предвидена възможността за предоставяне на
концесии за ползване на водите с национално значение

Качеството на питейните води се регулира с БДС
на

качеството

на

здравеопазването.

питейната

воде

се

2833 „Вода за пиене" . Контролът по спазване

осъществява

от

органите

на

Министерството

на
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Министерство но околната cpega е отговорно за управление качеството на водите, разработва
закони и издава наредби, такси и санкции за замърсяване на водите , провежда мониторинг за
качеството на водите, провежда оценката за въздействието върху околната среда .

Националният съвет по вogume към Министерски съвет е орган за управление на водните
ресурси; разпределя водните ресурси между отделните основни групи водопотребители, издава
разрешения за водопотребление;
Комитетът по геология

към Министерски съвет извършва оценка на

подземните

водни

ресурси;

Министерство на зgравеопазването

издава стандарти за качеството на питейната вода и

-

провежда контрола за спазването им;

Министерство на териториалното развитие и строителстВото е отговорно за изграждането
и експлоатацията на системите за централизирано питейно-битово водоснабдяване, канализациите
на населените места и селищните пречиствателни станции за отпадъчни води;

Общините са отговорни за инфраструктурата свързана с използване на водите.

30.

Предмет на общо опазване ли са водите или това е опазване, ограничено за

определени водни басейни или води за специална употреба (изчерпване на питейни
води), или пък тези специални области на опазване са извън общите постановки?
Водите като елемент на околната среда са предмет на опазване от екологична гледна точка, с

цел осигуряване на устойчиво развитие.

Паралелно с това източниците за питейно водоснабдяване са и предмет на специална защита с
оглед опазване здравето на хората като приоритетен проблем . ·
За превантивно опазване от замърсяване на водоизточниците за питейно-битово
водоснабдяване задължително ёжолот тях се изграждат зони (Нредба N 2 от 1989 г. на МТРС за
Сантирано-охранителни зони около
водоизточниците
и
съоръженията
за
питейно-битово
водоснабдаване), състоащи се от три пояса:

- Пояс „А" - за строга охрана на водата и водовземните съоръжения;
- Пояс „Б" - за охрана на водите от замърсяване с биологични бързо разпадащи се вещества,
както и от дейности водещи до намаляване на водоизточниците;

- Пояс „В" - за охрана на водите от замърсяване с бавно разпадащи се вещества, кокото и от
дейности водещи до намаляване дебитите на водоизточниците .
Някои водни обекти (езера, влажни зони), в които има уникални водни системи (флора и
фауна) са обявени за защитени територии и са обект на специална защита, съгласно Закона за защита
на природата .

31.

Предвижда
опазване

от

ли

съществуващото

замърсяване

качество на водите?

Съгласно

при

законодателство

източника,

принципи

контрол

на

като

емисиите

и

превантивно
стандарти

за

·

Закона за опазване

на

околната среда е

въведена

процедура

на ОВОС

като

превантивна мярка за опазване на околната среда, в т.ч . и водите .

Съгласно Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване, за изпускане на

отпадъчни води се изисква задължително разрешение от органите по опазване на околната среда. В
разрешенията се посочват условията и изискванията за третиране (пречистване) на отпадъчните води
преди изпускането им във водоприемниците.

Към Министерство на околната среда има
отговорни

за

провеждането

на

контрол,

за

16

районни инспекции по околната среда, които са

спазването

на

изискванията

в

разрешителните

за

изпускане на отпадъчни води, както и за ефективното действие на пречиствателните станции . При
констатирани нарушения органите но околната среда налагат на виновните длъжностни лица глоби, а
на юридическите лица санкции , които са регламентирани със Закона за опазване на околната среда и

Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната
среда над допустимите норми.

В законодателството по околната среда е въведен принципа „замърсителят плаща " .

Слабост на сега действащата система на разрешителния режим за изпускане на отпадъчните

води е отсъствието на настоящия етап на регламентирани емисионни норми . С разработването на
новия проект на Закон за водите се предвижда въвеждането на нова усъвършенствана система за
разрешителен

режим

и

въвеждане

на

конкретни

емисионни

норми,

както

разрешителните на собствен мониторинг на отпадъчни води от самите източници.

и

въвеждането

с
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Съществува ли система от наредби и/или специална оторизация за изчерпване на

32.

води от подземни и/или повърхностни ·източници?

Законодателната база в тази обласr обхваща следните закони и нормативни актове:

-

Закон за водите

-

Закон за концесиите

Наредба за водоползването - 1971 год.
Наредба за минералните води
Наредба за уmърждаване на запасите на пресните подземни води
Наредба N 2 на МТРС за санитарно-охранителни те зони около
съоръженията за питейно- битово водоснабдяване
От Закон за водите

- 1987

год.

-

Раздел

11 -

водоизточниците

и

Водоползване

т. 6 - Всеки гражданин може да ползва без разрешение надземните води за задоволяване на
своите хигиенни и други лични нужди, за управжняване на воден спорт и за водопой на животни, с

изключение на водите във водохранилищата, предназначени за питейно-битови нужди и на водите,
които

са

посrавени

под

охрана

с

оглед

на

тяхното

предназначение

или

предпазване

от

разрушителното им дейсrвие.

т.7

Гражданите - собсrвеници или ползватели на земни площи имат право да ползват без

разре .шение намиращите се на тези площи надземни и подземни води за задоволяване на нуждите

на личните си сrопанства, както и да изграждат необходимите за това съоръжения.
т.8

-

За всяко ползване на водите посредсrвом водовземани съоръжения с изключение на

водоползването

по

чл.

7,

алинея

1,

се

изисква предварително

разрешение.

Разрешителните за

водоползване за питейно-битово и термално-битово водоснабдяване с подземни и изворни води се
издават от окръжните народни съвети, от чиято територия се взема водата, съгласувано с органите на

МНЗ по отношение качесrвото на водата.

Разрешителните за водоползване на минерални води за лечебни цели, за бутилиране и за
добиване от тях на деривати за нуждите на здравеопазването се издават от МНЗ.
Разрешителните за водоползване на дълбоките подземни води за добиване от тях на
компоненти за сrопански нужди се издават от Държавната планова комисия.

Разрешителните за водоползване в осrаналите случаи се издават от Националния съвет по
водите при МС.

33.

Предполага ли съществуващото законодателство поставянето на цели във вид на

,,основен план", в който да се посочват мерките за постигане на тези цели?

В чл. 4 от Закона за водите се предвижда разработването на единен

перспективен

водносrопански план, който се утвърждава от МС. В него се разработват и мерките за посrигане на

набелязаните цели .
Законът за опазване на околната среда и Закона за опазване на въздуха, водите и почвата от

замърсяване предвиждат формулирането на цели по отношение качесrвото на водите. За речните
басейни са разработени проекти с определени цели в качеството на водите изразени чрез
установената класификационна сисrема от три категории за качесrвото на водите.
За посrигането на тези цели на национално и· регионално ниво се разработват планове и
програми за и з граждане на пречисrвателни съоръжения за отпадъчни води.

Основно инвесrициите се осигуряват от собсrвени средсrва на източниците на емисии, от
държавния бюджет за градските пречисrвателни сrанции и от Националния и общинските
екологични фондове.
Подробна информация за управлението на водите в количествен и качесrвен аспект, за
законодателната

и

инсrитуционалната

рамка

дейността по околната среда в България"

на тази дейносr е дадена

в доклад

„Преглед

на

- Организация за икономическо сътрудничесrво и развитие

- 2.10.1995 г . CCET/ENV (95) 67 .

34.

Съществува ли система от наредби и/или специална оторизация за съхраняване и

работа с вещества, застрашаващи или потенциално опасни за водите?
България няма специализирана сисrема от наредби за работа с вещесrва засrрашавщи или
потенциално опасни за водите . Същесrвуват изисквания и правила за работа с опасни вещесrва или
опасни отпадъци, като цяло.

35.

Кои са отговорните органи за:

•

процедурата по планиране?
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Отговорни органи за процедурата .по планиране са отраслевите ведомства на Министерски
съвет .

наредбите и/или процедурите за специална оторизация?

•

Отговорните органи за наредбите и/или процедурите за специална оторизация са МС или
оторизирани от него ведомства .

В.

Глобални проблеми
Кои международни спогодби, свързани с опазването на околната среда са подписани

1.

/ ратифицирани?

1.
1.

Многостранни конвенции, подписани и ратифицирани от България

Конвенция за създаване на Организация по защита на растителния свят на Европа и

Средиземноморието,

1951 г.
2. Международна конвенция относно намесата в открито море при аварии, водещи до
замърсяване с нефт, 1969 г.
3. Конвенция за защита на живите ресурси в югоизточната част на Атлантическия океан, 1969 г.
4. Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания
за водолюбиви птици, 1971 г. и. Протокол за измененията, 1982 г.
5. Конвенция за защита на световното природно и културно наследство, 1972 г.
6. Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна,
1973 г .
7. Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването на моретата от кораби,
1973 г. и Протокол от 1978 г.
8. Конвенция за защита на европейската флора и фауна и природните местообитания, 1979 г.
9. Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, 1979 r.
1О. Протокол към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни
разстояния относно дългосрочното финансиране на съвместната програма за мониторинг и оценка
на разпространението на замърсителите на въздуха на далечни разстояния в Европа ,

11.

Протокол към Конвенцията от

1979 r. за

1984 r.

трансrранично замърсяване на въздуха на далечни

разстояния относно намаляване на емисиите на сяра или техните потоци с най-малко 30 о/о , 1985 г.

12.

Протокол към Конвенцията от

1979 r.

за трансграничното замърсяване на въздуха на

далечни разстояния относно контрола на емисиите на азотни окиси или техните трансгранични

потоци ,

1987 г .
13. Конвенция за опазване на живите морски ресурси на Антарктика, 1980 r.
14. Виенска конвенция за защита на озоновия слой, 1985 г .
15. Монреалски протокол относно веществата, разрушаващи озонния слой, 1987 r.
16. Конвенция за оперативно уведомяване при ядрена авария, 1986 r.
17. Конвенция за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка,
1986 r.
18. Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване, 1992 r., в сила за България от
15.01 .1994 r.
19. Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансrраничен контекст,
1991 r.
20. Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата, 1992 r.
21 . Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии, 1992 r.
22. Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /АДР/ от 1957 r.
и протокола за изменението йот 1993 r.
23. Виенска конвенция за гражданска отговорност за ядрени щети, 1963 r.
24 . Конвенция за биологичното разнообразие, 1992 r.
25. Базелска конвенция за контрол върху трансграничните движения на опасни отпадъци и
тяхното депониране, 1989 r.

11.

Многостранни конвенции, подписани от Р България

1. Международна конвенция за защита на птиците, 1950
2. Конвенция на ООН по морско право, 1982 r.

г.
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3.

Протокол към Конвенцията от

1979 r.

за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни

разстояния относно .контрола на емисиите на летливи органични съединения или техните

трансгранични потоци,

1991 r.
4. Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните
езера, 1992 r.
5. Протокол към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни
разстояния за по-нататъшно намаляване на серните емисии, 1994 r.
6. Конвенция за сътрудничество при опазване и устойчиво използване нар. Дунав, 1994 г.
Какво се предвижда във връзка с промяната на климата и други глобални екологични

2.

проблеми?

НС на Р България ратифицира Рамкова конвенция на обединените нации по изменение на
климата на

16

март

1995 r.

и същата е в сила за страната от

02.08.1995

г.

В изпълнение на задължение по чл . 12 от Конвенцията през 1996 г. бе завършено първото

национално съобщение, съдържащо инвентаризация на парникови газове за избраната базова 1988 r.
и за следващите няколко години, мерки за намаляване на емисиите на парнико ви газове „Прогнози и

сценарии за количествата им за близките 5 - 1О години, оценка на ефективността от прилагането на
няколко мерки и т.н.

3.

Какви

са

националните

планове,

свързани

с

промяната

на

климата?

Биоразнообразието?
Предстои през следващите месеци (вероятно през м . юли, август) да се разработи и представи
в МС стратегия и програма на Р. България за изпълнение задълженията на Конвенцията за климата,

предвиждащи конкретни мероприятия във всички отрасли , разчет на необходимите ресурси и
източници на финансиране. Изпълнението на тази програма трябва да осигури задържане нивата на
емисиите на парникови газове до 2005 г. на нивата на базовата 1988 г. и минимално повишаване
след

2015 r.

при очакван ръст на промишлено производство и повишаване на нуждите от енергия.

Проблемите в климата през последните десетилетия са отчетени в Националната стратегия по

опазване
на
биоразнообразието,
като
фактор,
който
може
да
повлияе
силно
върху
разпространението н природните екосистеми и съдържащия се в тях видов и генетичен фонд. В
плана за действие се предвижда проблемът да бъде по-детайлно проучен.
Съществува постоянен мониторинг върху състоянието на избрани горски екосистеми,
включително във връзка с променящите си климатични параметри, осъществяван от Института за

гората - БАН. От ВЛ ТИ са разработени прогнози за измененията в горските екосистеми в резултат на
засушаването на климата.

4.

Каква е националната стратегия за опазване на горите?

Опазването на горите, като основна част от природното разнообразие на страната е обект на
специално проучване, послужило при разработването на Националната стратегия за опазване на
билогическото разнообразие. Приоритети са ищедени за наличните стари естествени гори (над 80
годишна възраст), които покриват извън защитените територии около 7 % от всички гори .
Приоритетни за спешно опазване са също и някои типове планински гори, по-големите масиви от

дъбови гори, оцелели в равнините райони, както и отделни животински и растителни видове от
горските хабитати .
От Комитета по горите е разработена през 1995 година Национална стратегия за опазване на
горите и развитие на горското стопанство . Стратегията се основава на равнопоставеността на всички

видове собствености на горите , на устойчивото им ползване при съхраняване на присъщото им
биоразнообразие, екологосъобразното възпроизводство на горските ресурси, адаптирането на
горите към климатичните промени и при признаване на тяхната полифункционалност и значимост на
средообразуващ фактор за цялото общество . Приема се да бъдат утвърдени световните и
европейски критерии за правилното развитие на горите и горското стопанство при отчитане на

националните особености.

5.

Как се изпълнява Монреалския протокол за опазване на озоновия слой?

Република България стриктно изпълнява Монреалския протокол за защита на озоновия слой,
като изпълнява Лондонските поправки от

1990 r.

и Копенхаrенските поправки от

1992 r.

Република България няма финансови задължения по фондовете на Монреалския протокол и

Виенската конвенция 1030, 1040 и 3030, като е издьлжила всички вноски .
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Спазват се сроковете за ограничаване потреблението на озоноразрушаващите вещества .

Въведен е разрешителен режим по вноса на веществата и стоките . Забранен е вноса на
вещества, потенциално опасни за озоновия слой.

Изпълнява се Националната програма за подпомагане на българската индустрия , с която се
прекратява употребата на озоноразрушаващи вещества .
На правителствено ниво към Министерство на околната среда е създадена Целева група, която
координира изпълнението на задълженията на Република България по Монреалския протокол за
защита на озоно вия слой .

Вашата сrрана предсrавила ли е доклад пред Комисията по усrойчиво развитие за

6.

изпълнението на Дневен ред

21?

Не, но тя участва със свои становища по ключовите въпроси от Дневния ред на годишните
сесии на Комисията по устойчиво развитие . На Четвъртата сесия на Комисията по устойчиво развитие

(1996

година) България направи национално представяне за развитието на стратегии и програми за

устойчиво развитие .

Как се изпълнява Конвенцията на ИКЕ към ООН за трансrранично замърсяване на

7.

въздуха на големи разсrояния и протокола за

S02, NOx

и за летливи органични

съединения?
Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разсrояния, (Женева

Ратифицирана от България на

г. и влязла в сила от

9.06.81

1979 г.)

16.03 .83 r.

1 . Основни задължения : намаляване на националните годишни емисии на в редни вещества
във въздуха, включително неговото трансrранично замърсяване .

Изпълнение : Р България , въпреки икономическите трудности, като страна с икономика в

2.

преход, последователно провежда политика за ограничаване или задържане на емисиите от вредни
вещества във въздуха .

А. Протокол към Конвенцията относно дългосрочно финансиране на съвместната програма за
наблюдение и оценка на разпространяването на замърсители във въздуха на далечни разстояния в
Европа (ЕМЕП), (Женева

Основни

1.

1984 r.)

задължения:

дългосрочно

финансиране

за

провеждане

на

наблюдение,

моделиране и оценка на замърсите лите във въздуха , чрез участие в програмата .

от

2. Изпълнение: България е ратифицирала Протокола
28.01 .88 r. Участва съвместно с Метереолоrическия

създаване

и

оперативно

използване

на

регионален

към Конвенцията на
синтезиращ център
модел

за

26.09.86 r.

и е страна

- Изток (Москва) в

мониторинг

и

оценка

на

трансrраничното замърсяване в Югоизточна Европа на сяра (Четвъртата и пета фаза на програмата) . В
шестата фаза (1995-98) разработва локален модел за разпространение на олово и бенз/а/пирен .
България изплаща членския си внос в натура чрез приложни

научни изследвания . Участва и в

Международната съвместна програма за оценка и мониторинг на въздействието на замърсяването на
въздуха върху горите .

Б . Протокол към Конвенцията относно намаляване емисиите на сяра или техните трансrранични
потоци с най- малко 30 о/о (Хелзинки 1985 r.)
Основни задължения: До

1.

1993 r.

да намалим с

30%

обема на националните емисии на

серни съединения или техните трансrранични потоци в сравнение с базова

1980 r.
2. Изпълнение : България е ратифицирала Протокола на 29.06 1986 r. и е страна по него от
2.09.1987 r. Годишната национална емисия на серни съединения за 1993 r. е с 628 хил . тона по- ниска
от емисията през 1980 r. Постигнато е намаление с 30 о/о . Това намаление до голяма степен се дължи
на икономическия спад в страната , на спиране на производствени мощности и замяна на горивната

база въглища с природен газ .
В. Протокол към Конвенцията за ограничаване
трансrранични потоци (София 1988 r.)

емисиите

14.02.1991 r.

1987 r.

азотни

окиси

30.03.1989 r.

или

техните

и е страна по

и е поела задължения за замразяване на годишните национални емисии на

азотни окиси или техните трансrранични потоци с цел към

от

от

Основни задължения : България е ратифицирала Протокола на

1.
него от

на

31 .12.1994 r.

те да не превишават нивото
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2 Излълнение: Емисиите от азотни окиси са задържани през 1994 r. на 327 хил . тона или са под
нивото на 1987 r. 416 хил . тона. Очаква се увеличение поради интензивния внос на МПС без
пречиствателни съоръжения (катализатори) и съживяване на индустрията.

Световна банка оказва техническа помощ по разработване на национална стратегия и политика,
която да подпомогне

България

при подготовка на

Втрия протокол по намаляване на азотните

съединения. През м. април е представен проекта на документа за обсъждане.
Г . Протокол към Конвенцията за намаляване на емисиите от летливи органични съединения или
техните трансrранични потоци.

1. Основни задължения: Замразяване или 30 о/о намаляване на годишните национални емисии
1999 r. на нивото им през 1988 r.
2. Изпълнение: България е подписала Протокола на 9.11 .91 r. със задължение за замразяване
емисиите от ЛОС. Още не е ратифициран. Емисиите на летливи органични съединения през 1990 r.
са 1052 хил. тона. Очаква се емисиите през 1988 r. да са били много по-високи . Съгласно чл.2 , т.2,
букви „а" и „с", когато емисиите от ЛОС надхвърлят 500 000 тона годишно и 20 кr на жител и 5
т/кв.км, те трябва да се съкратят с 30 о/о. България още няма разработена стратегия и програма. До
м. май 1996 r. протоколът е ратифициран от 13 страни, при необходими 16.
На 13-та сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията (декември 1995 r.) е обърнато особено
на летливи органични съединения най- късно до

внимание на всички страни, подписали Протокола, да вземат необходимите мерки за ратифициране
и влизане на Протокола в сила.

Д.

Протокол към Конвенцията от

1979 r.

за трансrранична замърсяване на въздуха на далечни

разстояния за по - нататъшно съкращаване емисиите от сяра

(1994, Осло)
1. Основни задължения: Диференцирано съкращаване емисиите от сяра до 2010 година с цел

достигане до критичните натоварвания за всяка страна и въвеждане на нормите от директивите на ЕС
за големите горивни инсталации .

2.

Изпълнение .

Подписан от Министъра на околната среда от името на Правителството на страната в Осло,
Норвегия през м. юни

1994 r., като се поемат следните основни задължения:
- Да разработи национална стратегия и програма за ограничаване на серните съединения до

2010

г. ;

- Да ограничи националните си нива на емисии от серни съединения до 201 О r. с 45 о/о]
- Да п роведе комплексни мерки за намаляване съдържанието на сяра в дизеловите горива до
0,05 о/о и в другите до 0,2 о/о най-късно до 2006 r.;
- Да хармонизира нормите за емисии на серен двуокис от големите горивни инсталации в
съответствие с директивите на Европейския съюз.

През 1995 r. се подготви съвместно със Световна банка заседание за изследване редуцирането
на емисиите предизвикващи подкисляване в България. Проекта-доклада е представен през
стратегията за намаляване емисиите от серни съединения до

201 О

1995 r.

г . на Комитета по енергетика и

националната електрическа компания. Очаква се в близките няколко месеца, работната група,
създадена със Заповед на МОС да започне

координирането

по

съставянето

на

националната

стратегия и програма, и представянето й в МС и Парламента с цел ратификация на Протокола до
края на

1996 r.

България активно участва в Работната група по стратегиите и подготвителните групи към нея
към ИКЕ/ООН в разработването на следните нови протоколи към Конвенцията :
- Протокол за по-нататъшно съкращаване емисията от азотосъдържащи съединения и летливи
органични съединения.

- Протокол за ограничаване емисиите от тежки метали.
- Протокол за ограничаване емисиите от устойчиви органични замърсители.
Мандата на работната група е за разработване и представяне за подписване от отделните
страни 1995/1997 г.

8.

Имате ли разработени програми за сътрудничество с развити страни по глобалните
екологични проблеми?

Ш6ейцария

Бълrаро- швейцарска програма за опазване на биологичното разнообразие
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Програмата е с продължителност три години

1994 - 1997 r.

и включва седем проекта,

предложени от Националната служба за защита на природата и различни организации, активно

работещи по опазването на природата. Двете приоритетни биоrеоrрафски зони на програмата са :

- планините (Централен Балкан и Източни Родопи)
- североизточните равнини и крайбрежните влажни зони .
Швейцарското правителство е поверило управлението на проектите на следните три
организации:

Швейцарска лига за защита на природата
Швейцарско дружество за защита на птиците
Световен съюз за защита на природата .

Цялостният бюджет за програмата е 1,6 милиона швейцарски франка.
Германия

В рамките на консултативната програма на Федералното правителство на Германия
,, ТРАНСФОРМ" са одобрени четири nроекта за 1996 r. в следните области:
Концепции по саниране: Разработване на концепции за екологично саниране на база на примера на
медодобивния комбинат в Пловдив
Основни проблеми: Консултации на Министерството на околната среда при работа с
обществеността
Зашита на почвите : Обучение по пробовземане и анализ за определяне на вредните вещества в

увредените области
Промяна на климата: Работни помагала за опазване на околната среда на общинско ниво в страните
от Централна и Източна Европа

*

България участва в Дунавската програма за опазване и устойчиво използване на р . Дунав, в

която участват и Германия и Австрия .

Гражgанска защита

9.

Коя е главната организация, свързана с гражданската защита? Кои административни

органи

(министерства,

агенции)

отговарят за

разработването

на

политика

по

гражданска защита?
Гражданска защита

на

Р.

България

се

ръководи от

постоянната

комисия

за

защита

на

населението при бедствия и аварии към Министерския съвет на Р . България. Разработване на
политиката по Гражданска защита е от компетенцията на Министерския съвет

-

Министерство на

отбраната.

10.

Какви са конкретните мерки за опазване на околната среда в случай на бедствия?

Във всички РИОС- и се сформират екипи - аварийни групи, които съвместно с тези на
Гражданска защита и други министерство и ведомства, чиито компетенции засягат тези проблеми,
като МО, МТРС, МЗ , МЗХП,

КГ и органите за местно самоуправление, работят паралелна за

решаване на съответните екологични инциденти . Те

правят това с помощта

подвижни лаборатории за анализ на състоянието на основните компоненти

на комплектовани

с помощта на целия

инструментариум от реактиви. Те дават оценка за екологичната ситуация и и правят прогноза на
нанесените щети във времето и предприемат мерки за възстановителни мероприятия. Всичко това

става чрез контролната дейност на Център за координация в Централното управление на МОС. Този
център ръководи дейността и контролира поведението на екипите в РИОС като снема данни по

телекс - и факс- връзки и методически ръководи процеса .
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Някои съкръщения, които се ·срещат в този текст:

БДС

Български държавен стандарт

ВЕЕС

Висш екологичен експертен съвет

влти

Висш лесотехнически институr

гис

Географс.ка информационна система

ЗАНН

Закон за административните нарушения и наказания

ЗАП

Закон за административното производство

ззп

Закон за защита на природата

. ЗМСМА
зоос

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за опазване на околната среда

зт

Защитени територии

ЗТСУ

Закон за териториалното и селищно устройство

ИКЕ/ООН

Икономическата комисия за Европа към ООН

кг

Комитет по горите

КИЕМЦ

Комитет за из ползаване ан адрената енергия за мирни цели

КТСУ

Комитет за териториално и селищно устройство

лос

Летливи органични съединения

мз

Министерство на здраеопазването

МЗХП

Министерство на земеделието и хранителната промишленост

мнз

Министерство на народното здраве

мо

Министерство на отобраната

мое

Министерство на околната среда

мпс

Моторно превозно средство

ме

Министерски съвет

МТРС

Министерство на териториалното развитие и строителството

НАСЕМ

Национална система за екологичен мониторинг

НДЕФ

Национален доверителен екофонд

нсв

Национален съвет по водите
•·
Национален фонд за опазване на околната среда

НФООС
НЦОСУР

Национален център по околна среда и устойчиво развитие

ОА

Общинска администрация

овос

Оценка за въздействието върху околната среда

ОПРЗ

ОФООС

Общински фонд за опазване на околната среда

пдк

Пределно-допустими концентрации

пзо

Проект на закон за отпадъците

ппззп

Правилник за прилагането на ЗЗП

РИОС
сз

сзо

Районна инспекция по окалната среда

.съвет

по законодателството

Световна здравна организация

ТБО

Твърди битови отпадъци

УГЗ

Управление „Гражданска защита"

ХЕИ

Хигиенно епидемиологични инспекции

ЦИЕ

Централна и Източна Европа

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Bulgaria - Environment Strategy Study
2. Reference Guide to the Legislation Acts on Environmental Protection in Bulgaria
N. В! От Закона за опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване

е отпаднала частта за

въздуха;· тъй като е обнародван Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ., бр. 45/28.05 .1996 г.)

3. National Action Plan for the Conservation of the Most lmportant Wetlands in Bulgaria
4. Environmental Performance Review of Bulgaria
5. National Strategy for the Protection of Biological Diversity of Bulgaria

