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Настоящата позиция на Европейския Съюз (ЕС) е основана на общата позиция на Съюза 
за Междуправителствената Конференция за присъединяване с България (CONF-BG 2/00) и е 
подчинена на принципите за преговори, подкрепени от Конференцията (CONF-BG 14/00), или 
по-специално: 

“ – гледните точки, изразени от която и да е от страните по някоя глава от преговорите по 
никакъв начин няма да предреашва позицият,която може да бъде взета по други глави; 

- споразумение (дори частично), постигнато по време на преговорите по отделните глави, 
разглеждани последователно, не се счита за окончателно докато не се стигне до крайно 
общо споразумение между страните.” 

 

ЕС подчертава значението за България на съответствието с Европейското споразумение за 
асоцииране и Партньорството за присъединяване, които представляват основните елементи на 
разширената предприсъединителна стратегия. ЕС подчертава, че съгласно заключенията на 
Съвета от 24 септември 1998 г. относно присъединителните стратегии в областта на околната 
среда, всички нови инвестиции в областта трябва да съответстват с изискванията на 
европейското право. 

ЕС подчертава, че въвеждането на европейското законодателство в областта на околната 
среда в националното законодателство, както и прилагането му, са основни цели, които трябва 
да бъдат приоритизирани. Въвеждането на европейското законодателство в националното 
трябва да приключи най-късно към момента на присъединяването. Първи приоритет трябва да 
бъде въвеждането на рамковото законодателство на Общността (вкл. достъпа до информация 
и оценка на въздействието върху околната среда), както и мерките, свързани с 
международните конвенции, по които Общността е страна. Пълно прилагане на тези мерки 
трябва да бъде осигурено възможно най-скоро, за да може съответното секторно 
законодателство да бъде изцяло съобразено с тях. 

Успоредно с това законодателството, свързано с промишления сектор, с намаляване на 
глобалното и трансгранично замърсяване, както и законодателството, свързано със защита на 
природата (целящо максимално опазване на биоразнообразието) изискват внимание на най-
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ранен етап. При въвеждане на европейското законодателство трябва да се отдаде приоритет 
също и на онези елементи, засягящи функционирането на вътрешния пазар, включително на 
постигане пълно съответствие с продуктовите стандарти. Необходимо е да бъдат разработени 
прилагащи програми за отделни директиви, включващи, както времева рамка и отделни 
стъпки за постигане на съответствие, така и подробни финансово-инвестиционни планове с 
цел да се осигурят публични и частни инвестиции в инфраструктура и технологии. 
Изпълнението на тези планове трябва да започне незабавно. ЕС подчертава също, че 
изграждането на силна и добре оборудвана административна структура трябва да започне на 
възможно най-ранен етап като условие за прилагане и налагане на законодателството. Освен 
това, ЕС приканва България, съгласно чл. 6 от Договора за Европейския съюз, да прецени как 
ранното прилагане на принципа на интеграция на политиката по околна среда в останалите 
секторни политики може да бъде постигнато с цел да допринесе към устойчивото развитие в 
съответствие със заключенията на Европейския съвет от Гьотеборг. 

ЕС припомня, че съгласно Позицията на България (CONF-BG 13/01), страната приема да 
прилага европейското законодателство по Глава 22 (“Околна среда”), влязло в сила до 31 
декември 1999 г., като иска определен брой преходни периоди. ЕС отбелязва също, че в 
Позициите си CONF-BG 40/02, 46/02, 48/02 и 6/03, България приема европейското 
законодателство, влязло в сила до 31 декември 2002 година.  

ЕС взема под внимание Допълнителната информация, предоставена от България (CONF-
BG 64/01, 40/02, 46/02, 48/02, 2/03, 4/03, 6/03, 7/03 и 11/03). ЕС отбелязва напредъка, 
реализиран от България по тази глава, в частност с определянето на ясен график за пълно 
въвеждане на европейското право, разработването на прилагащи програми и намаляване броя 
и обхвата на исканията си за преходни мерки. ЕС обръща внимание на България, че 
укрепването на административния капацитет и осигуряването на добра обща координация е от 
особена важност.  

В отговор на изисканите от България преходни периоди, ЕС напомня общата си позиция, 
че преходните периоди са изключение, ограничени са по обхват и време и трябва да бъдат 
аргументирани с планове, които да дефинират всяка отделна стъпка по прилагането. Искането 
за преходни периоди не може да бъде обвързано с изискване за изменение в правилата и 
политиките на Съюза, да нарушава правилното им функциониране или да води до значителни 
нарушения на конкуренцията. Искането за преходни периоди трябва да бъде придружено от 
план, който ясно да дефинира всяка отделна фаза на прилагане на съответната директива, 
необходимите инвестиции за постигане на съответствие и финансов план, определящ 
източниците на финансиране, както и общ план за развитие и укрепване на институциите. 

Като отбелязва предвидените в преговорната позиция на България срокове за 
транспониране на европейското законодателство, ЕС приканва България да продължи 
усилията си съгласно този график с цел по-голяма част от европейското законодателство да 
бъде въведено в националното право много преди предвидената дата за присъединяване, така 
че да остане достатъчно време за постигане на ефективно прилагане. В този контекст 
специално внимание трябва да се обърне на изграждането на необходимата административна 
структура за ефективно прилагане и налагане на директивите и регламентите, които съгласно 
предвидения график, ще бъдат въведени или приложени едва към датата на присъединяване. 
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Сектор “Хоризонтално законодателство” 

По отношение на Директиви 85/337/ЕЕС и 97/11/EC за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС), ЕС взема под внимание информацията, предоставена от България, 
относно транспонирането, прилагането и административния капацитет за прилагане на 
Директивите като отбелязва, че те са частично въведени в националното законодателство с 
приемането на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за реда и условията за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда и ще бъдат напълно 
транспонирани до края на 2004 година. Що се отнася до освобождаване на някои проекти от 
ОВОС, ЕС отбелязва потвърждението от страна на България, че изключенията, предвидени в 
Закона за опазване на околната среда, са в съответствие с тези, предвидени в Директивите за 
ОВОС. 

Относно Директива 90/313/EEC за достъпа до информация за околната среда, ЕС 
взема предвид информацията, предоставена от България, съгласно която Директивата е 
напълно транспонирана в националното законодателство. Що се отнася до прилагането, ЕС 
отбелязва, че са приети две заповеди, определящи вътрешните и между-институционалните 
правила за събиране и предоставяне на информация за околната среда; разработен е 
Национален каталог на източниците на информация за околната среда; създадени са шест 
информационни центъра и се работи по три пилотни проекта за информиране на 
обществеността относно състоянието на околната среда.  

Във връзка с периодите на докладване съгласно Директива 91/692/ЕЕС за 
стандартизиране и рационализиране на докладите по изпълнението на някои директиви 
в областта на околната среда, ЕС взема предвид потвърждението от страна на България, че 
към момента на присъединяването страната ще изпълнява задълженията за докладване, 
произтичащи от европейското законодателство, както и че България ще обмисли 
възможността доброволно да докладва налични данни за съответните периоди преди 
присъединяването. 

Относно Решение 93/389/ЕЕС, изм. от Решение 1999/296/ЕС за мониторинг и 
докладване на емисии от CO2 и други парникови газове, ЕС взема под внимание прегледа на 
политиката и мерките, прилагани от България, и отбелязва, че понастоящем се изпълнява 
проект за актуализиране на Националния план за действие по изменение на климата, както и 
че инвентаризацията на емисиите на парникови газове за 2000 и 2001 г. ще завърши до юни 
2003 година.  

Относно Директива 2001/42/EC за оценката на въздействие на някои планове и програми 
върху околната среда, ЕС отбелязва, че Директивата ще бъде транспонирана до 1 юли 2004 
година.  

Сектор “Качество на въздуха” 

Във връзка с Директиви 98/70/EC и 2003/17/EC за качеството на бензиновите и 
дизеловите горива, ЕС взема предвид представения от България план за прилагане и 
приветства потвърждението от страна на България, че пълното прилагане на тези Директиви ще 
бъде постигнато най-късно до датата на присъединяване. ЕС отбелязва също, че съгласно 
информацията, предоставена от България, Директива 98/70/EC е въведена в националното 
законодателство, а транспонирането на Директива 2003/17/EC ще приключи до края на 2004 
година.  
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Относно Директива 1999/32/ЕС за намаляване съдържанието на сяра в някои течни 
горива, ЕС приветства това, че България преразгледа искането си за преходен период и 
понастоящем то се отнася за котелните горива – до 31 декември 2011 г. (член 3(1)) и за 
газьолите – до 31 декември 2009 г. (член 4(1)). ЕС взема предвид плана за прилагане, 
предоставен в Приложение 4 към CONF-BG 2/03, включващ оценка на разходите и финансова 
стратегия, както и аргументите за искания преходен период и по-специално тези, свързани с 
очакваните негативни социални последици от покачване на цените на горивата и с 
необходимите инвестиции за постигане на съответствие. ЕС счита, че реално необходимото 
технологично време за инсталиране и пускане в експлоатация на необходимите съоръжения, 
съгласно изискванията на член 3(1) и член 4(1), предполага постигане на съответствие 
респективно преди 31 декември 2011 г. и 31 декември 2009 година. Въпреки това, ЕС счита 
преходния период за достатъчно ограничен по обхват и време предвид следното: искането за 
преходни мерки се отнася само до горивата, предназначени за вътрешния пазар, а не до тези, 
предназначени за износ; максимум 3% е допустимото съдържание на сяра в котелните горива, 
въведено от България за времето на преходния период, което е и максимално допустимото 
съдържание съгласно дерогацията, предвидена в член 3(2); максимално допустимото 
съдържание на сяра в газьолите от 0,2% ще се прилага в България от 1 януари 2007 г., като 
това е и нивото, допустимо за страните-членки на ЕС за периода 1 юли 2000 г. - 31 декември 
2007 година. Предвид това, че преходните периоди се отнасят само за горивата, 
предназначени за вътрешния пазар, както и предвид инвестициите, които трябва да бъдат 
направени, може да се приеме, че искането за преходни мерки не би следвало да доведе до 
значително нарушаване на правилата за конкуренция. ЕС отбелязва потвърждението от страна 
на България, че горивата, предназначени за износ за ЕС, вече отговарят на изискванията на 
европейското законодателство. В тази връзка ЕС обръща внимание на България, че член 6 
изисква от държавите-членки да предприемат необходимите мерки за проверка на 
съответствието с изискванията на членове 3 и 4 за допустимо съдържание на сяра в 
използваните горива чрез пробовземане, както и че пробонабирането трябва да се извършва с 
достатъчна честота и по начин, при който съответните проби са достатъчно представителни за 
проверяваното гориво. Освен това, ЕС отбелязва потвърждението от страна на България, че не 
по-късно от 1 януари 2007 г. ще бъде установена система за пълен контрол върху качеството 
на всички горива. ЕС може да приеме искането на България за преходни мерки по тази 
Директива, при условие че 3% максимално допустимо съдържание на сяра в котелните горива 
и 0,2% максимално допустимо съдържание на сяра в газьолите ще бъдат определени като 
междинни цели за времето от датата на присъединяване до края на преходните периоди с цел 
намаляване въздействието върху околната среда. В този контекст ЕС отбелязва 
потвърждението от страна на България за постигане на съответствие с изискванията на 
Протокола от Гьотеборг. Освен това, ЕС отбелязва, че Директивата ще бъде напълно 
транспонирана в националното законодателство до края на юни 2003 година. В заключение, 
ЕС подчертава, че тези преходни мерки не засягат задълженията на България за пълно 
съответствие с друго релевантно европейско законодателство в областта на околната среда 
съгласно настоящата Обща позиция. 
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Относно Директива 94/63/EC за емисиите от летливи органични съединения (ЛОС) 
при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, ЕС приветства това, че 
България намали искането си за преходни мерки. ЕС взема предвид предоставения от 
България план за прилагане, съдържащ информация за броя, вида, местонахождението и 
настоящото ниво на съответствие на инсталациите, както и оценка на разходите и източници 
на финансиране. Съгласно този план, трите големи инсталации за съхранение на бензини на 
терминали с капацитет над 50 000 тона годишно ще постигнат съответствие до края на 2005 
година. Други шест инсталации на терминали с капацитет > 25 000 тона на година ще 
постигнат съответствие до края на 2007 година. Шест малки, несъответстващи на 
изискванията инсталации с капацитет < 25 000 тона на година, ще бъдат изведени от 
експлоатация най-късно до края на 2005 г., а останалите 19 малки инсталации на терминали с 
капацитет < 25,000 т/год. ще бъдат приведени в съответствие до края на 2009 г. Що се отнася 
до товаренето/разтоварването на подвижни цистерни на терминали с капацитет > 150 000 
т/год., едно от съоръженията вече отговаря на изискванията, а останалите пет ще бъдат 
приведени в съответствие до края на 2005 г. 12 съоръжения за товарене/разтоварване на 
подвижни контейнери на терминали с капацитет > 25 000 т/г. ще бъдат приведени в 
съответствие до края на 2007 г., а 29 съоръжения за <25 000 т/г. – до края на 2009 г. Освен това 
12 малки, не-съответстващи на изискванията съоръжения, ще бъдат изведени от експлоатация 
най-късно до края на 2005 г. Относно бензиностанциите, България заявява, че понастоящем в 
страната оперират 1615, от които 346 вече съответстват на изискванията. 261 ще бъдат 
приведени в съответствие най-късно до края на 2005 г. В тази връзка България иска преходен 
период до края на 2007 г. за 355 бензиностанции с капацитет над 500 m3/г. и до края на 2009 г. 
– за 653 бензиностанции с капацитет под 500 m3/год. Що се отнася до подвижните цистерни, 
всичките 75 железопътни цистерни вече са в съответствие. От деветте плавателни цистерни, 
седем ще бъдат изведени от експлоатация до края на 2006 г., а две вече съответстват на 
изискванията. 48 пътни цистерни съответстват на изискванията. От 616-те не-съответстващи 
на изискванията пътни цистерни, най-малко 100 ще бъдат изведени от експлоатация до края на 
2005 г., а още 50 – до края на 2007 г. В тази връзка искането на България за преходен период 
се отнася за 50 пътни цистерни до края на 2007 г. и максимум 466 – до края на 2009 г. ЕС 
счита изискания преходен период за достатъчно ограничен по време и обхват, особено като се 
има предвид, че инсталациите постепенно ще бъдат привеждани в съответствие с 
приоритетите, установени в Директивата. 

Отчитайки ограничения обхват на преходните периоди и инвестициите, необходими за 
постигане на съответствие, ЕС счита, че искането за преходни мерки не би следвало да доведе 
до значително нарушаване на правилата за конкуренция. ЕС отбелязва, че България вече е 
транспонирала Директивата в националното законодателство. Следователно ЕС може да 
приеме искането на България за преходни мерки до 31 декември 2009 г. съгласно Приложение 
1 към настоящата Позиция. 
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Относно Директива 1999/30/EC за нормите за серен диоксид, азотни оксиди, прахови 
частици (ПЧ) и олово в атмосферния въздух, ЕС взема предвид информацията, 
предоставена от България, относно прилагането и по-специално за това, че е направена 
предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух (с изключение на нивата на фини 
прахови частици - PM10, за които оценката ще бъде завършена до края на 2003 г.), както и за 
това, че мониторинговата мрежа ще бъде приведена в пълно съответствие с изискванията на 
Директивата до края на 2005 година. ЕС отбелязва още, че разработването на програми за 
намаляване нивото на замърсителите в атмосферния въздух е започнало и ще завърши до края 
на 2005 г., както и че в същия срок методите за измерване на PM10 и PM2,5 ще бъдат приведени 
в съответствие с изискванията.  

Във връзка с Директива 2002/3/EC за замърсяването на въздуха с озон, ЕС отбелязва, че 
Директивата ще бъде напълно въведена в българското законодателство до края на юни 2004 
година. ЕС взема предвид също и заявлението на България, че предварителната оценка ще бъде 
завършена до края на 2004 г. и пълно съответствие с изискванията на Директивата ще бъде 
постигнато до края на 2005 година.  

Относно Директива 2000/69/EC за нормите за бензол и въглероден моноксид в 
атмосферния въздух, ЕС отбелязва, че Директивата ще бъде напълно транспонирана до края 
на 2003 г. и пълно съответствие с изискванията й ще бъде постигнато до края на 2005 година.  

 

Сектор “Управление на отпадъците” 

Относно Директива 75/442/EEC за отпадъците ЕС отбелязва, че Директивата ще бъде 
транспонирана до средата на 2003 г. и че Националната програма за управление на отпадъците 
ще бъде актуализирана до края на 2003 година. ЕС взема предвид също и потвърждението от 
страна на България, че Програмата ще съответства на изискванията на член 7 от Директивата, 
както и че най-късно до датата на присъединяване България ще уведоми Комисията за 
разработените планове за управление на отпадъците, покриващи цялата територия на страната 
в съответствие с член 7.  

Във връзка с Директива 94/62/EC за опаковките и отпадъците от опаковки ЕС 
отбелязва, че България променя искането си за преходни мерки и че Директивата ще бъде 
напълно транспонирана до края на юни 2004 година. ЕС взема предвид плана за прилагане на 
Директивата, предоставен от България, както и графика за постигане на междинни цели с цел 
да се отговори на изискванията за оползотворяване и рециклиране, в съответствие с 
разграниченията по Директивата. ЕС приветства България за това, че вече взема предвид 
текущото изменение на Директива 94/62/EC с оглед достигане на целите за оползотворяване 
предимно чрез рециклиране на отпадъците от опаковки. В тази връзка ЕС насърчава България 
да продължи предприемането на всички възможни мерки за постигане на съответствие с 
изискванията на ревизираната Директива след приемането й. 
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ЕС приветства България за уточняването на искания преходен период по член 6, както и за 
това, че планира достигане на цялостно оползотворяване на отпадъците от 38,9% до 2007 
година. Общата цел за 25% рециклиране на отпадъците ще бъде достигната преди датата на 
присъединяване. Освен това, заложените в Директивата 15% цел за рециклиране на отделните 
видове опаковъчен материал ще бъдат постигнати за хартия, стъкло и метал преди 
присъединяването. За пластмаси тази цел ще бъде постигната през 2009 година. Следователно, 
искането за преходни мерки по член 6 е ограничено до постигане на целта 15% за рециклиране 
на пластмаси и 50% за цялостно оползотворяване на отпадъците. В тази връзка ЕС счита 
искането за преходен период за достатъчно ограничено по време и обхват. ЕС счита, освен това, 
че искането за преходни мерки не би следвало да доведе до значително нарушаване на 
правилата за конкуренция предвид процентните нива на оползотворяване и рециклиране, които 
ще бъдат достигнати до датата на присъединяването; количеството опаковки, пускани на 
българския пазар, както и необходимите инвестиции, които трябва да бъдат направени за 
постигане на целите за оползотворяване и рециклиране. В тази връзка ЕС може да приеме 
искането за преходни мерки до 31 декември 2011 г. за постигане на целта за цялостно 
оползотворяване на отпадъците и до 31 декември 2009 г. за постигане на целта за рециклиране 
на пластмаси съгласно представения график за постепенно достигане на целите за 
оползотворяване и рециклиране, представен от България в Допълнителната информация 
CONF-BG 2/03 (целите, представени в Приложение 2 към настоящата Позиция, представляват 
средните резултати, заложени за всяка отделна година). ЕС щателно ще следи за изпълнението 
на тези цели. 

ЕС взема предвид ревизирания график за транспониране на Директива 96/59/EC за 
обезвреждане на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ), като 
отбелязва, че Директивата ще бъде напълно въведена в националното законодателство до края 
на юни 2004 година. ЕС отбелязва също, че инвентаризацията на замърсеното оборудване ще 
завърши до края на 2004 г. и че планът на България за деконтаминиране и обезвреждане на 
инвентаризираното оборудване ще включва мерки, приложими и за това, което не е преминало 
инвентаризация.  

Относно Директива 86/278/EEC за използване на утайките от пречиствателни 
станции ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, за мерките и сроковете 
за прилагане на Директивата и по-специално за това, че е разработен проект на национален 
план за управление на утайките от пречиствателни станции. ЕС отбелязва още, че до края на 
2005 г. ще бъде разработен обобщен доклад за употребата на утайки от пречиствателни 
станции в земеделието.  
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Във връзка с Регламент ЕЕС/259/93 за наблюдение и контрол на превоза на отпадъци 
ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, че съгласно проекта на Закон за 
управление на отпадъците, който ще бъде приет до средата на 2003 г., вносът на отпадъци с 
цел оползотворяване чрез рециклиране ще бъде разрешен само при условие, че е в 
съответствие с националната програма за управление на отпадъците и че в страната 
съществуват достатъчно и адекватни мощности, притежаващи съответното разрешително. 
Вносът на отпадъци за изгаряне, включително с оползотворяване на енергията, ще бъде 
забранен с този Закон. ЕС обръща внимание на България, обаче, че до присъединяването 
националното законодателство и плановете за управление на отпадъците трябва да бъдат 
приведени в съответствие с изискванията на европейското законодателство. ЕС се опасява, че 
към датата на присъединяването България няма да разполага с необходимите мощности, за да 
третира внесени в страната отпадъци като едновременно с това изпълнява изискванията на 
европейското законодателство. В тази връзка ЕС счита за необходими изложените по-долу 
допълнителни мерки за контрол върху движението на отпадъци за оползотворяване, които да 
бъдат прилагани след присъединяването. Тези мерки ще гарантират на България повече време 
за усъвършенстване на практиките по управление на отпадъците до необходимото за 
изпълнение изискванията на европейското законодателство ниво. В тази връзка ЕС предлага 
на България следната уредба: 

Превоз на някои отпадъци от Жълтия списък с цел оползотворяване 

ЕС счита, че за да се улесни постепенното прилагане на Директива 1999/31/EC за 
депонирането на отпадъци, до 31 декември 2009 г. превозът на някои видове отпадъци от 
Жълтия списък (упоменати в Приложение 7 към настоящата Позиция) трябва да се извършва 
след уведомяване на компетентните органи. Уведомлението се извършва посредством 
нотификационния документ съгласно член 3 от Регламент EEC/259/93 и позволява 
прилагането на член 4 от страна на българските компетентни власти. ЕС може да разгледа 
възможността за удължаване на този период най-късно до 31 декември 2012 г. в съответствие 
с процедурата по член 18 от Директива 75/442/EEC за отпадъците, изменена от Директива 
91/156/EEC. 

 

Превоз на отпадъци от Червения списък и на невключени в списък отпадъци, с цел 
оползотворяване 

ЕС счита, че до 31 декември 2009 г. превозът на много опасни отпадъци, т.е отпадъци от 
Червения списък, както и на отпадъци, невключени в списъците на Приложения II, III и IV 
към Регламент EEC/259/93 (т.нар. "невписани" отпадъци), трябва да бъде контролиран 
съгласно процедурите, прилагани за превоз на отпадъци за обезвреждане, с цел да се 
гарантира постепенното прилагане на Директива 1999/31/EC. До тази дата компетентните 
власти трябва да бъдат уведомявани за превоза на горепосочените видове отпадъци. 
Уведомлението се извършва посредством нотификационния документ съгласно член 3 от 
Регламент EEC/259/93 и позволява прилагането на член 4 от страна на българските 
компетентни власти. 

Що се отнася до вноса на отпадъци за обезвреждане, България заявява, че ще продължи да 
не разрешава вноса на отпадъци за обезвреждане в съответствие с член 7(3) от Директива 
75/442/EEC за отпадъците и член 4(3)(a)(i) от Регламента.  
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Относно Директива 1999/31/EC за депонирането на отпадъци ЕС приветства 
решението на България да намали искането си за преходен период, както беше приканена. ЕС 
отбелязва, че понастоящем искането на България за преходни мерки до 31 декември 2014 г. е 
свързано със забраната за депониране на течни отпадъци на 14 действащи инсталации за 
неопасни отпадъци и се отнася до следните разпоредби на директивата: член 5 (3)(a) относно 
забраната за постъпване в депата на течни отпадъци и член 5 (3)(b) относно забраната на 
отпадъци с определени характеристики (само по отношение на следните свойства: корозивни 
и оксидиращи) и Приложение I, т. 2, па. 2, относно предотвратяване проникването на вода в 
отпадъците (само по отношение на разпоредбата, свързана с предотвратяване проникването на 
повърхностни води в депонираните отпадъци). ЕС отбелязва, че искането на България за 
преходни мерки не се отнася до изискванията, свързани с депата за опасни отпадъци (член 
14(d)), нито до тези, отнасящи се до депата за общински отпадъци. ЕС взема предвид още и 
ревизирания график за въвеждане на Директивата, съгласно който транспонирането ще бъде 
завършено до края на 2003 година.  

 ЕС взема предвид и представения от България плян за прилагане на Директивата, която 
включва оценка на разходите и финансово-инвестиционен план (Приложение 9 към CONF- 
BG 2/03). Във връзка с битовите отпадъци ЕС отбелязва, че до 2009 г. ще бъдат изградени 
регионални депа, които да осигурят достатъчно капацитет предвид потвърденото от България 
преустановяване на експлоатацията на несъответстващите на изискванията депа не по-късно 
от 16 юли 2009 година. Що се отнася до депата за производствени неопасни отпадъци, ЕС 
отбелязва, че до края на 2004 г. ще бъдат разработени планове за привеждане в съответствие с 
цел да се осигури достатъчен капацитет до началото на 2009 година. Относно опасните 
отпадъци ЕС взема предвид информацията за стъпките, предвидени за постигане на 
съответствие с изискванията на европейското законодателство, а именно че ще бъде изграден 
национален център за опасни отпадъци, включващ депо за опасни отпадъци, депо за азбест-
съдържащи отпадъци, инсталация за физическо и химическо третиране на отпадъците и 
инсинератор. ЕС отбелязва също, че за периода 2005-2008 г. ще бъдат изградени още депа за 
опасни отпадъци, както и че България потвърждава извеждането от експлоатация на всички 
несъответстващи на изискванията депа за опасни отпадъци най-късно до датата на 
присъединяването. Що се отнася до отпадъците от мини, ЕС взема под внимание 
потвърждението от страна на България, че най-късно до датата на присъединяване всички 
съществуващи съоръжения ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на действащото 
европейско законодателство посредством изпълнението на планове за привеждане в 
съответствие, които ще бъдат разработени от операторите и одобрени от компетентните 
органи до края на 2005 година. ЕС взема предвид също така информацията, предоставена от 
България, че до края на 2009 г. нерегламентираните сметища ще бъдат ликвидирани.  

Относно искането на България за преходен период, ЕС взема предвид предоставената 
информацията, че съществуват 29 съоръжения, използващи хидро-транспорт за отпадъците, 
които понастоящем не съответстват на изискванията на Директивата. ЕС отбелязва също, че 
България иска преходен период до 31 декември 2014 г. за 14 от тези съоръжения, 12 от които 
са сгуроотвали, едно е шламоотвал и едно е смесен сгуро-шламоотвал. Освен това, ЕС 
отбелязва потвърждението от страна на България (CONF-BG 7/03), че до края на 2004 г. ще 
бъде направена оценка на риска за всяко едно от 14-те съоръжения с цел да се установи 
степента на съответствието им с член 4 от Директива 75/442/EEC за отпадъците и да се 
предприемат допълнителни мерки за постигане на съответствие с изискванията на Директива 
75/442/EEC най-късно до датата на присъединяването, както и за използване на най-добрите 
налични технологии за намаляване проникването на вода в депата предвид това, че тези 
съоръжения са предмет на разрешителен режим съгласно Директива 96/61/EC за 
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комплексното предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване. Що се отнася до 15-
те съоръжения, за които не се иска преходен период, ЕС взема под внимание предоставената 
от България информация относно това дали дадено съоръжение ще преустанови приемането 
на течни отпадъци или ще бъде закрито и дали ще бъдат построени нови съоръжения за 
временно съхранение за не повече от една година на течни отпадъци, предназначени за 
обезвреждане, или за временно съхранение за не повече от три години на течни отпадъци, 
предназначени за оползотворяване. ЕС отбелязва още, че съгласно потвърждението от страна 
на България (CONF-BG 7/03) тези съоръжения ще преустановят приемането на течни опасни 
отпадъци най-късно до датата на присъединяването и на течни неопасни отпадъци най-късно 
до 16 юли 2009 година.  

ЕС счита, че предвид необходимите инвестиции и предвид това, че повече от 
половината от съоръженията в експлоатация ще бъдат приведени в съответствие без преходни 
мерки, искането на България за преходен период е достатъчно ограничено по обхват и време. 
Освен това, ЕС счита, че искането за преходни мерки не би следвало да доведе до значително 
нарушаване на правилата за конкуренция предвид обхвата и времетраенето им, както и 
предвид инвестициите, необходими за постигане на съответствие с изискванията на 
европейското законодателство. В тази връзка ЕС може да приеме искането за преходен период 
до 31 декември 2014 г. по прилагането на член 5 (3)(a) относно забраната за постъпване в 
депата на течни отпадъци, на член 5 (3)(b) относно забраната на отпадъци с определени 
характеристики (само по отношение на следните свойства: корозивни и оксидиращи) и на 
Приложение I, т. 2, па. 2 относно предотвратяване проникването на вода в отпадъците (само 
по отношение на разпоредбата, свързана с предотвратяване проникването на повърхностни 
води в депонираните отпадъци) съгласно междинните цели, определени в Приложение 3 към 
настоящата Позиция. ЕС подчертава, че преходният период не е в противоречие със 
задължението за пълно прилагане изискванията на член 6(с)(ii). В тази връзка ЕС приканва 
България, след датата на присъединяването и до месец юни всяка следваща година, да 
представя ежегодно доклади на Комисията относно постепенното прилагане на Директивата и 
постигането на междинните цели, започвайки от първата година на присъединяването. В 
заключение ЕС приканва България да уведоми Комисията относно стратегията по член 5(1) до 
датата на присъединяването, като я поощрява да разработи тази стратегия успоредно с 
плановете за управление на отпадъците съгласно член 7 от Директива 75/442/EEC за 
отпадъците. 



20034/03 CONF-BG 14/03  
  EN 
 

11

 

Във връзка с Директива 2000/53/EC за излезлите от употреба моторни превозни 
средства (МПС), ЕС взема предвид потвърждението от страна на България, че целите, 
заложени в член 7(2)(a) ще бъдат постигнати до присъединяването, а тези, заложени в член 
7(2)(b), ще бъдат достигнати към датата, предвидена в Директивата, т.е. до 1 януари 2015 
година. ЕС отбелязва още потвърждението от страна на България, че до три години след 
датата на присъединяването, наличните натрупани количества излезли от употреба моторни 
превозни средства ще бъдат третирани съгласно член 6 от Директивата. 

ЕС взема предвид заявлението на България, че Директивата е частично въведена в 
националното законодателство през 2001 г. и че пълното й транспониране ще завърши до края 
на 2004 година. ЕС отбелязва, че съгласно представената от България информация, 
икономическите оператори са отговорни за организирането на националната система за 
събиране и третиране на излезлите от употреба моторни превозни средства, а производителите 
и вносителите трябва да заплащат такса за пускането на автомобили на пазара. ЕС отбелязва 
още, че от 01 януари 2007 г. предаването на излязло от употреба МПС на оторизиран център 
за третиране ще бъде безплатно за последния притежател и/или собственик на автомобила 
(принципа на безплатното обратно приемане) съгласно членове 5 (4) и 12 (2) от директивата, 
както и че законодателството ще бъде приведено в съответствие с този принцип до края на 
2004 година.  

 
ЕС взема предвид представения от България план за прилагане на Директивата, 

включващ оценка на разходите и източниците на финансиране, както времева рамка и основни 
стъпки за реалното й приложение. ЕС отбелязва, че България вече е предприела мерки за 
прилагане изискванията на Директивата, в това число идентифициране и издаване на 
разрешителни на съществуващите центрове за разкомплектоване и авто-морги. Що се отнася 
до техническите мерки за третиране на излезлите от употреба моторни превозни средства, ЕС 
отбелязва, че България ще използва капацитета на съществуващите малки центрове за 
разкомплектоване от 2003 до 2010 г. и ще построи два нови национални центъра до края на 
2005 година. ЕС взема предвид и факта, че България ще изиска от производителите и 
вносителите на автомобили да изградят нови мощности за третиране на излезлите от употреба 
МПС до 2005 г., или да осигурят износ в случай на недостатъчен капацитет. От 2005 г. 
постепенно ще бъде въведено оползотворяването на енергия, а изграждането на места за 
временно съхранение в общините ще започне от 2003 година. Освен това, ЕС взема предвид 
информацията, предоставена от България, че местата за временно съхранение ще бъдат 
изграждани на територията на общините с цел излезлите от употреба МПС да бъдат временно 
съхранявани там преди транспортирането им за третиране, както и потвърждението, че МПС, 
предназначени за оползотворяване и повторна употреба, няма да бъдат съхранявани на 
местата за временно съхранение повече от три години.  

Сектор “Качество на водите” 

Във връзка с Рамковата директива за водите 2000/60/EC, ЕС отбелязва, че 
Директивата ще бъде напълно транспонирана до края на 2005 г., както и че е в процес на 
изготвяне ръководство за прилагането й. 
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ЕС взема предвид Допълнителната информация, предоставена от България, относно 
искането за преходен период по прилагането на Директива 91/271/EEC за пречистването на 
градските отпадъчни води. ЕС отбелязва също, че България преразгледа искането си за 
преходни мерки и иска преходен период до 31 декември 2010 г. за прилагане изискванията на 
директивата относно агломерациите с население над 10 000 еквивалент-жители и до 31 
декември 2014 г. – за агломерациите с население между 2 000 и 10 000 еквивалент-жители. Що 
се отнася до член 13 от Директивата относно промишлените отпадъчни води, ЕС взема 
предвид потвърждението от страна на България (CONF-BG 7/03), че необходимите 
разрешителни ще бъдат издадени до края на 2003 г., а съответствие с изискванията за 
заустване на промишлени отпадъчни води в градската канализация ще бъде постигнато до 
края на 2006 година. 

Относно определянето на чувствителни зони ЕС отбелязва, че до края на 2003 г. Дунав 
и Черно море ще бъдат обявени за чувствителни зони със Заповед на Министъра на околната 
среда и водите и отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000 еквивалент-жители, 
които заустват директно в тези басейни или във водосборните им райони, ще бъдат обект на 
по-стриктно третиране.  

След като внимателно разгледа искането на България за преходни мерки, ЕС счита 
преходния период за достатъчно ограничен по време предвид необходимостта от изграждане 
на съответната инфраструктура и инвестиционните разходи, свързани с това. ЕС счита също, 
че искането за преходни мерки е достатъчно ограничено и по обхват предвид това, че е 
свързано с изграждането на колекторни системи и пречиствателни станции и не се отнася до 
пречистването на промишлени отпадъчни води. Освен това, ЕС счита, че искането за 
преходни мерки не би следвало да доведе до значително нарушаване на правилата за 
конкуренция като се вземе предвид обхвата на Директивата и факта, че искането за преходен 
период не се отнася за промишлените отпадъчни води. ЕС отбелязва още, че България 
предостави план за прилагане на директивата, включваща ясно определени етапи на 
прилагане, оценка на разходите и финансово-инвестиционен план. В тази връзка ЕС може да 
приеме исканите преходни мерки със следните междинни цели (вж. Приложение 4 към 
настоящата Позиция): колекторни системи в съответствие с изискванията на член 3 и 
пречистване на отпадъчните води съгласно член 5 от Директива 91/271/EEC ще бъдат 
осигурени за 87,8% от цялото еквивалент-население, възлизащо на 10 226 351, до края на 2010 
г. и за 100% – до края на 2014 година.  

Във връзка с Директива 91/676/EEC за замърсяването с нитрати от земеделски 
източници ЕС отбелязва, че уязвими зони по смисъла на Директивата ще бъдат предложени 
от Министъра на околната среда и водите до края на 2003 г. и ще бъдат одобрени със Заповед 
до средата на 2004 година. Освен това, ЕС взема предвид, че правила за добра земеделска 
практика за всеки отделен регион ще бъдат разработени до средата на 2004 г. и ще бъдат 
одобрени от Министъра на земеделието и горите до 24 октомври 2004 г., както и че програми 
за действие ще бъдат разработени до края на 2004 година. Информация за капацитета на 
фермите за съхранение на тор ще бъде предоставена на Комисията до края на 2004 година.  

Относно Директива 76/464/EEC за заустване на опасни вещества в 
повърхностните води и дъщерните й директиви 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 
84/491/EEC и 86/280/EEC, изм. от 88/374/EEC и 90/415/EEC ЕС отбелязва, че Директивите 
са транспонирани в българското законодателство. ЕС взема предвид също плана за прилагане, 
представен от България в Приложение 11 към CONF- BG 2/03. ЕС специално отбелязва, че 
България е определила компетентните органи и установила разрешителен режим за заустване 
на вещества от Списъци I и II. Всички необходими разрешителни за заустване в канализацията 
и във водни обекти на отпадъчни води, съдържащи вещества от Списък I, ще бъдат издадени 
най-късно до средата на 2003 година. Крайният срок за постигане на съответствие с 
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определените в разрешителното емисионни норми при заустване във водни обекти е краят на 
2004 г., а при заустване в канализационна система – краят на 2005 година. ЕС отбелязва още, 
че всички разрешителни за заустване на отпадъчни води, съдържащи вещества от Списък II, 
ще бъдат издадени най-късно до края на 2004 г., а срокът за постигане на съответствие с 
определените в разрешителното емисионни норми е краят на 2006 година.  

ЕС взема предвид заявлението на България, че предварителната инвентаризация на 
веществата от Списък I е завършена и че тази на дифузните източници на вещества от Списък 
I ще приключи през юни 2004 година. Идентифицирането на всички източници на вещества от 
Списък II ще завърши през юни 2005 година. ЕС взема под внимание също представените 
качествени цели за някои вещества от Списък II и обръща внимание на България, че може да 
се наложи ревизиране на тези качествени цели във връзка с прилагането на Рамковата 
директива за водите 2000/60/EC. Относно програмите за намаляване на замърсяването ЕС 
отбелязва, че до средата на 2003 г. Министерството на околната среда и водите ще одобри 
Национална програма за намаляване замърсяването на водите с опасни вещества, а програмата 
за намаляване замърсяването с вещества от Списък II ще бъде одобрена най-късно до датата 
на присъединяване и ще бъде прилагана в продължение на шест години след одобряването й. 
ЕС приканва България да предостави информация относно прехода от Директива 76/464/EEC 
към Директива 2000/60/EC, като вземе предвид насоките на Европейската комисия, свързани с 
програмите за намаляване на замърсяването. В заключение, ЕС отбелязва, че съгласно 
информацията, предоставена от България, мониторинговата мрежа ще бъде доизградена до 
края на 2004 г. и ще бъдат разработени годишни планове за инспекции и контрол на 
предприятията, потенциални замърсители с вещества от Списъци I и II. 

Във връзка с Директива 86/280/EEC за пределно допустимите норми и 
качествените цели при заустване на някои опасни вещества от Списък I в Приложението 
към Директива 76/464/EEC, ЕС отбелязва, че България оттегли искането се за преходен период 
и ще прилага Директивата към датата на присъединяване. 

По отношение на Директиви 80/778/ЕЕС и 98/83/ЕС за качеството на водата, 
предназначена за консумация от човека, ЕС отбелязва, че Директивите са транспонирани и 
че някои от пределно допустимите норми вече се прилагат, докато други ще се прилагат от 1 
януари 2005 г. и от 1 януари 2007 година. ЕС взема предвид също, че с цел пълно прилагане 
изискванията на Директивата, до края на 2006 г. България ще въведе необходимите 
измервателни методи за анализ на питейната вода.  

Относно Директива 75/440/ЕЕС за качеството на повърхностните води, 
предназначени за добив на питейна вода, ЕС отбелязва, че съгласно информацията, 
представена от България, Директивата е транспонирана в националното законодателство. 

Във връзка с Конвенцията за защита и ползване на трансграничните реки и 
международни езера, ЕС отбелязва, че предложение за ратификация на Конвенцията ще бъде 
внесено в Парламента през първата половина на 2003 година.  

Сектор “Опазване на природата” 

 Във връзка с Директива 92/43/EEC за опазване на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, 
относно транспонирането и прилагането на Директивата, а именно че транспонирането ще 
бъде завършено до края на юни 2003 година. Освен това, ЕС отбелязва потвърждението от 
страна на България, че списък с местата от значение за Общността ще бъде изготвен и 
предоставен на Комисията до 2006 г. и че ще бъдат прилагани мерките за защита, предвидени 
в чл. 6(2), (3), и (4) на Директивата към датата на присъединяване за местата, включени в 
националните списъци. 
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националните списъци. 

 По отношение на Директива 79/409/ЕЕС относно дивите птици ЕС взема под 
внимание предоставената от България информация за нейното транспониране и прилагане, 
както и това, че транспонирането ще приключи до края на месец юни 2003 година. Освен това, 
ЕС взема под внимание и потвърждението от българската страна за това, че до 2006 г. ще 
бъдат определени специални защитени територии. 

 Във връзка с измененията на Приложенията на двете Директиви ЕС напомня на 
България значението им по отношение на балансираното и устойчиво развитие. ЕС ще се 
върне отново към този въпрос на един по-късен етап от преговорите – когато приключи 
обработването на данните и във връзка с уточнените технически данни, които следва да бъдат 
включени в Договора за присъединяване. 

 Сектор “Индустриално замърсяване и управление на риска” 

 По отношение на Директива 96/61/ЕС относно комплексното предотвратяване и 
контрол на промишленото замърсяване ЕС отбелязва, че България е съкратила искането си 
и към момента искането за преходни периоди до 31 декември 2008 г. се отнасят до 5 
съществуващи инсталации, това до 31 декември 2009 г. се отнася до 1 съществуваща 
инсталация и тези до 31 декември 2011 г. се отнасят до 35 съществуващи инсталации. ЕС 
взема предвид предоставената информацията относно транспонирането и прилагането, 
включително и Програмата за прилагането с включената в нея оценка на разходите и 
възможните източници на финансиране, както и това, че Директивата е въведена. Освен това 
ЕС взема под внимание и факта, че България е определила компетентни органи по издаването 
на разрешителните, както и това, че започналата подготовка за издаването на разрешителните 
и че указанията за съответните органи ще бъдат приети до края на 2003 година. Във връзка с 
подготовката на указанията относно най-добрите налични техники ЕС взема под внимание 
потвърждението, че действащите и бъдещите указания ще бъдат в пълно съответствие с 
референтните документи по най-добрите налични техники, публикувани от ЕК. ЕС взема под 
внимание и поетапния график за крайните срокове за подаване на заявления за издаване на 
разрешителните за отделните сектори в периода 1 януари 2003 – 31 януари 2007 г. и графика 
за издаване на разрешителните, в съответствие с който същите ще бъдат издавани от втората 
половина на 2003 г. до втората половина на 2007 г., както и информацията за това, че по-
голямата част от разрешителните ще бъдат издадени преди края на 2006 година. ЕС обръща 
внимание на факта, че за всички инсталации, предмет на преходните марки, ще бъдат 
приложими следните условия: изцяло координираните разрешителни на тези инсталации ще 
бъдат издадени преди 30 октомври 2007 г., като те ще съдържат индивидуално и обвързващи 
графици за постигане на пълно съответствие; общите принципи относно основните 
задължения на операторите, така както са уредени в Член 3 от Директива 96/61/ЕС, ще бъдат 
спазвани към 30 октомври 2007 година. По отношение на новите и съществено променените 
по смисъла на Директивата инсталации ЕС взема под внимание потвърждението от българска 
страна, че същите ще действат в съответствие с изискванията на Директивата най-късно към 
датата на присъединяването или към датата, когато започват да работят, ако същата е след 
датата на присъединяването. ЕС взема под внимание и потвърждението от българска страна за 
това, че съществуващите КПКЗ-инсталации ще работят в съответствие с изискванията на 
Директивата към месец октомври 2007 г. или към края на заявената преходна мярка. 
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 ЕС взема предвид и факта, че 29 от 41-ата инсталации, предмет на исканитее преходни 
мерки, са разположени в агломерации или в зони, за които е стартирала подготовката на 
програмите по смисъла на Директивите относно качеството на въздуха с цел да се гарантира 
достигането на пределно допустимите норми. Подготовката на тези програми ще приключи до 
края на 2005 година. ЕС взема предвид и потвърждението от българска страна, че независимо 
от изискването, към края на 2005 г., чрез предприемането на мерки, където това е необходимо, 
включително и по отношение на емисиите от индустрията, домакинствата и движението по 
пътищата, ще бъде гарантирано съответствието с Директивите относно качеството на въздуха. 

 След като разгледа внимателно искането на България, ЕС счита, че искането е 
достатъчно ограничено във времето, като се имат предвид диференцираните графици за 
постигане на съответствие. ЕС, също така, счита, че изискването е значително ограничено и 
по-обхват, тъй като се отнася до 41 от общо 330-те съществуващи КПКЗ-инсталации и 
следователно не се отнася до нови инсталации. Освен това, ЕС счита, че изискването не би 
следвало да доведе до значително нарушаване на правилата на конкуренцията, с оглед на 
необходимостта от инвестиции, които следва да бъдат направени.  

 Следователно ЕС може да приеме искането за преходен период до 31 декември 2008 г. 
за 5 съществуващи инсталации, до 31 декември 2009 г. за 1 съществуваща инсталация и до 31 
декември 2011 г. за 35 съществуващи инсталации, както са изброени в Приложение 5 от 
настоящата Позиция.  

 Най-накрая, ЕС приканва България да потвърди, че всички съществуващи инсталации, 
които не са предмет на изискването за преходни мерки, ще работят в съответствие с 
изискванията на Директивата, считано от 30 октомври 2007 година. 

 Във връзка с Решение 2000/479/ЕС относно прилагане на Европейския регистър на 
емисиите на вредни вещества  ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, 
относно това, че България ще предоставя доклади до Комисията в съответствие със сроковете 
по Директивата. 

 Във връзка с Директива 2001/80/ЕС относно ограничаването на емисиите на 
определени замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни 
инсталации, ЕС отбелязва искането на България за преходни мерки до 31 декември 2014 г. 
относно прилагането на изискванията, свързани с нормите за допустими емисии в следните 
инсталации: 

o ТЕЦ “Варна”: за SO2 и прах: за Блок 1 – до 31 декември 2009 г., за Блок 2 – до 31 
декември 2010 г., за Блок 3 - до 31 декември 2011 г., за Блок 4 – до 31 декември 
2012 г., за Блок 5 – до 31 декември 2013 г. и за Блок 6 – до 31 декември 2014 г.; 

o ТЕЦ “Бобов дол”: за SO2 и прах: за Блок 2 – до 31 декември 2011 г. и за Блок 3 - 
до 31 декември 2014 г.; 

o ТЕЦ “Русе – Изток”: за SO2 и прах: за Блокове 3 и 4 – до 31 декември 2009 г., и 
за Блокове 1 и 2 – до 31 декември 2011 г.; 

o ТЕЦ “Лукойл – Нефтохим” – Бургас: за SO2, NOx и прах: за Блокове 2, 7, 8, 9, 10 
и 11 - до 31 декември 2011 година. 
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 ЕС, също така, взема предвид и факта, че Директива 88/609/ЕС относно 
ограничаването на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферния 
въздух от големи горивни инсталации, вече е транспонирана в българското законодателство 
и факта, че Директива 2001/80/ЕС ще бъде изцяло транспонирана до края на 2003 г. и ще влезе 
в сила на 01 януари 2004 година. 
 
 ЕС отбелязва обосновката за този преходен период – по-специално необходимостта от 
осъвременяване или закриване на големи горивни инсталации в България, очаквания ефект от 
цените за електричеството, както и факта, че инвестициите следва да се направят в момент, 
когато ще бъдат затворени блоковете на съществуващата ядрена централа. ЕС взема предвид и 
потвърждението на българската страна за това, че независимо от поискания преходен период, 
в страната ще бъде постигнато съответствие с изискванията, както на Директивите относно 
качеството на въздуха, така и с тези на Протокола от Гьотеборг и Директива 2001/81/ЕС за 
националните тавани за определени атмосферни замърсители, до края на 2005 година 

 ЕС отбелязва, че блоковете, за които са поискани преходни мерки, в четирите 
инсталации – предмет на искането, към момента представляват приблизително 23% от общата 
разполагаема топлинна мощностот сектора на големите горивни инсталации в България. 
Датите, към които ще бъде постигнато съответствието за отделните блокове в тези 
инсталации, варира от 31 декември 2009 г. до 31 декември 2014 г., което гарантира, че 
капацитетният дял от инсталациите, които не съответстват на изискванията на Директивата, 
ще намалява във времето. Във връзка с горното и тъй като всички останали горивни 
инсталации ще постигнат съответствие в рамките на сроковете по Директивата, ЕС счита, че 
исканият преходен период е значително ограничен по обхват. 

 След като разгледа внимателно изискването на България, ЕС счита, че исканите 
преходни периоди са значително ограничени по време и обхват, че стойността на 
необходимите инвестиции е висока и че е необходимо същите да бъдат разпределени във 
времето, както и че изискването не би довело до нарушаване на правилата на конкуренцията 
във вътрешния пазар, особено като се има предвид необходимите в бъдещето инвестиции и 
факта, че изискването е придружено от план, които ясно определя стадиите по прилагането на 
законодателството на ЕС. По отношение на въздействието върху околната среда следва да се 
има предвид информацията относно емисиите, за които се предвижда да бъде постигнат 
напредък до 2008 г., когато останалите големи горивни инсталации ще отговарят на 
изискванията на Директивата. Във връзка с горното ЕС може да приеме поискания преходен 
период – до 31 декември 2014 г. и в съответствие с междинните цели, както те са установени в 
Приложение 6 към настоящата Позиция. 

 ЕС подчертава, че тези преходни мерки не противоречат на задължението на България 
да изпълнява Директива 96/61/ЕС относно комплексното предотвратяване и контрол на 
замърсяването. 

 Освен това, ЕС отбелязва, че във връзка с ограничаването на евентуалното нарушаване 
на правилата на конкуренцията могат да бъдат прилагани предпазни мерки – такива като 
клаузата за реципрочност по Директива 92/96/ЕЕС.  
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 Освен това, ЕС приканва България да представи на Комисията до 1 януари 2011 г. 
актуализиран план, включващ инвестиционен план, относно поетапното постигане на 
съответствие с изискванията на Директивата по отношение на оставащите несъответстващи 
инсталации, заедно с дефинирани стъпки по прилагането на законодателството на ЕС. ЕС 
счита, че очакваното икономическо развитие в България, в резултат на възможностите за 
финансиране на допълнителни инвестиции по-рано от предвиденото към момента и 
предвидените промени в енергийния сектор, биха позволили допълнително ограничаване на 
емисиите до значително по-ниски нива от междинните цели, определени в Приложение 6 от 
настоящата Позиция, най-вече по отношение на емисиите за периода от 2012 г. до 2014 
година. В случай, че Комисията, вземайки предвид най-вече въздействието върху околната 
среда и необходимостта от ограничаване на нарушаването на правилата на конкуренцията във 
вътрешния пазар, предизвикано от преходните мерки, приеме, че тези планове не са 
достатъчни за постигане на тези цели, ще информира България. В следващите три месеца 
България следва да уведоми Комисията за мерките, които са предприети за постигането на 
тези цели. В случай, че след това Комисията, при консултации с държавите-членки, приеме, че 
тези мерки не са достатъчни за постигането на целите, тя ще стартира процедурата за 
нарушенията по член 226 от Договора за ЕС. 

 ЕС отбелязва, че транспортирането на отпадъци към инсталации, които не отговарят на 
изискванията, следва да бъде избягвано с цел осигуряване на изпълнението на членове 4 и 5 от 
Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците. В тази връзка ЕС счита, че чрез дерогация по член 7 (4) 
от Регламент (ЕЕС) 259/93 компетентните органи следва да отказват транспортирането за 
оползотворяване на отпадъците, изброени в Приложение ІІ, ІІІ и ІV от Регламента, както и 
транспортирането на отпадъци, които не са посочени в тези Приложения, предназначени за 
инсталации, които се ползват от възможността за временна дерогация по отношение на 
определени разпоредби от Директива 96/61/ЕС и Директива 2001/80/ЕС през периода, когато 
временната дерогация се прилага по отношение на инсталацията, за която са предназначени 
отпадъците. Освен това, през периода на преходните мерки всички превози към България на 
отпадъците, непосочени в тези Приложения и предназначени за оползотворяване, следва да 
бъдат нотифицирани от компетентните органи и да бъдат разглеждани в съответствие с 
членове 6, 7 и 8 от Регламента. 

 Във връзка с Директива 96/82/ЕС за контрол на големите промишлени аварии ЕС 
взема предвид информацията, предоставена от България относно нейното транспониране и 
прилагане, включително и факта, че Директивата е транспонирана, като по отношение на 
новите инсталации ще влезе в сила на 1 януари 2004 г., а по отношение на съществуващите 
инсталации – на 1 януари 2006 година. ЕС взема предвид и сроковете за разработването на 
нотификациите и предоставянето на докладите за безопасност и аварийните планове 
(вътрешни и външни), а именно, че крайният срок за новите предприятия е преди момента на 
подаване на заявление за получаване на разрешение за строеж, а за съществуващите 
инсталации този срок е 1 януари 2006 година. 
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 ЕС приветства позицията на България за оттегляне на изискването за преходния период 
по отношение на Директива 1999/13/ЕС за ограничаване на емисиите от летливи 
органични съединения при определени промишлени дейности и инсталации. Освен това, 
ЕС взема предвид и факта, че всички съществуващи инсталации ще отговарят на изискванията 
на Директивата към 31 октомври 2007 г., новите и съществено променените инсталации – най-
късно до датата на присъединяването. ЕС взема под внимание и Програмата за прилагане, 
съдържаща информация относно броя на инсталациите, техните характеристики, 
местонахождението им и настоящето равнище на съответствие на съществуващите 
инсталации, както и информацията относно графиците и стойностите, а също така и относно 
финансирането. Най-накрая, ЕС взема под внимание и факта, че Директивата ще бъде 
транспонирана изцяло до края на месец юни 2003 година. 

 По отношение на Директива 2000/76/ЕС относно изгарянето на отпадъци ЕС взема 
предвид информацията, предоставена от България, относно това, че същата е транспонирана 
частично и че пълното й транспониране ще приключи до средата на 2004 г., както и факта, че 
вече са определени компетентните органи. 

 По отношение на Директива 2001/81/ЕС за националните тавани за определени 
атмосферни замърсители ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, 
относно транспонирането и прилагането й, включително и относно пълното й въвеждане, 
което ще бъде постигнато до края на 2005 г. и факта, че вече са определени компетентните 
органи. Освен това, ЕС взема предвид и информацията, предоставена от България, относно 
факта, че проучването на възможностите за допълнително ограничаване на националните 
тавани за определени атмосферни замърсители, попадащи в обхвата на Директивата, ще 
приключи през 2003 г., както и информацията относно бъдещите оценки на националните 
тавани за определени атмосферни замърсители относно атмосферното замърсяване, 
представена с CONF-BG 2/03. ЕС подчертава, че ще се върне отново към този въпрос на един 
по-късен етап от преговорите – когато ще приключи обработването на научните данни и с 
оглед на уточнените технически данни, които следва да бъдат включени в Договора за 
присъединяване. ЕС обръща внимание на България за това, че националните тавани за 
определени атмосферни замърсители, по които следва да се постигне съгласие в контекста на 
техническото приспособяване, ще бъдат временни и няма да бъдат в противоречие с прегледа 
през 2008 г., регламентиран в Член 10 от Директивата. Най-накрая, ЕС взема предвид и това, 
че България ще разработи национална програма до края на 2005 година. 

 Сектор “Химикали и генетично модифицирани организми” 

 ЕС взема предвид информацията, предоставена от България, относно 
административните и институционални източници и приканва към продължаване на 
полаганите усилия по прилагането на законодателството на ЕС в този сектор. Следва да се има 
предвид, че в по-голямата си част законодателството на ЕС по химикалите се отнася до 
продуктите и следователно е свързано с функционирането на вътрешния пазар. ЕС ще 
извършва мониторинг на предприеманите мерки по прилагането, което е задължително за 
сектора “Химикали”. 
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 По отношение на Директива 98/8/ЕС относно пускането на пазара за биоцидни 
продукти ЕС взема под внимание ревизирания график за транспонирането й, в съответствие с 
който въвеждането й ще приключи до края на 2003 година. ЕС взема под внимание и факта, че 
до края на 2003 г. ще бъде разработен подробен план за прилагането на Директивата, който ще 
включва необходимите мерки за укрепване на административния капацитет. 

 По отношение на Регламент (ЕС) 2037/2000 относно вещества, които разрушават 
озоновия слой, ЕС взема под внимание потвърждението от българската страна, че всички 
контролирани вещества са включени в Плана по прилагането. ЕС взема предвид и факта, че в 
съответствие с информацията, предоставена от България, не се предвиждат затруднения след 
датата на присъединяване при прилагането на изискванията на Регламента относно квотите, 
тъй като вече е изградена национална система. ЕС взема предвид и това, че употребата на 
HCFCs ще бъде преустановена до края на 2006 г. за производствените нужди (производството 
на хладилници, фризери, климатични съоръжения и като разпенващ агент за производството 
на различни видове пяни); до края на 2009 г.  за сервизни дейности (употребата на свежи 
HCFCs); до края на 2009 г. по отношение на употребата на HCFCs при поддръжката и сервиза 
на хладилно оборудване и климатични съоръжения и до края на 2014 г. за всички останали 
HCFCs, както и това, че употребата на метилбромид ще бъде преустановена до края на 2004 г. 
(освен за карантинни нужди и дейностите, свързани с обработката на стоки преди превоз). 

 По отношение на Регламент (ЕЕС) 2455/92 относно вноса и износа на определени 
опасни химически вещества ЕС взема предвид, че изискванията на Регламента се прилагат в 
България по силата на Наредбата за вноса и износа на определени опасни вещества, препарати 
и продукти, приета през 2002 г. и влизаща в сила през 2004 г. по отношение на вноса и от 2007 
г. по отношение на износа. 

 По отношение на Директива 86/609/ЕС относно защитата на животни, 
използвани за експериментални и други научни цели ЕС взема предвид ревизирания график 
за транспонирането й, предоставен от България, в съответствие с който въвеждането й ще 
приключи до средата на 2003 г., като ще влезе в сила на 1 януари 2004 година. ЕС взема под 
внимание и информацията, предоставена от България, относно компетентните органи, 
отговорни за прилагането на Директивата. 

 По отношение на Директива 90/219/ЕС, изменена с Директива 98/81/ЕС относно  
ограниченото използване на генетично модифицирани микро-организми и Директива 
2001/118/ЕС, отменяща Директива 90/220/ЕЕС относно съзнателното освобождаване на 
генетично модифицирани организми в околната среда ЕС взема предвид факта, че 
транспонирането им ще приключи до края на 2004 г. и че до 1 януари 2004 г. ще бъде създаден 
консултативен орган по генетично модифицираните организми, състоящ се от експерти от 
заинтересованите държавни институции и научните организации. 
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 Сектор “Шум” 

 

По отношение на Директива 86/594/ЕЕС относно шума, излъчван във въздуха от 
домакински уреди, ЕС взема предвид, че Директивата ще бъде транспонирана до края на 
2003 г. чрез Наредба, чийто проект е разработен въз основа на Закона за защита на 
потребителите и правилата за търговия. По отношение на прилагането ЕС взема под 
внимание информацията, предоставена от България, за това, че контролът върху 
прилагането ще бъде възложен на Комисията по търговия и защита на потребителите към 
Министерство на икономиката и че необходимостта от назначаването на допълнителен 
брой експерти и обучението на експертите ще бъде разгледано в хода на разработването на 
гореспоменатата Наредба. 

Във връзка с Директива 2000/14 относно шума от оборудване, работещо на 
открито, ЕС взема предвид, че Директивата ще бъде транспонирана от България до края 
на 2003 г. и че Комитетът за защита на потребителите към Министерство на икономиката 
ще бъде националният компетентен орган по прилагането на Директивата. 

По отношение на Директива 2002/49 относно оценката и управлението на шума 
в околната среда, ЕС взема предвид, че Директивата ще бъде транспонирана до края на 
2004 г. и че в България ще бъде разработен план за прилагането й, който ще включва и 
необходимите административни мерки и финансова оценка. 

Сектор “Ядрена безопасност и радиационна защита” 

ЕС припомня Общата позиция на ЕС и важността на постигането на целта за високо 
ниво на ядрена безопасност и опазване на околната среда. 

По отношение на приложимостта на член 35 от Договора за Евратом ЕС взема 
предвид информацията, предоставена от България, отнасяща се до факта, че тази 
разпоредба е вече транспонирана и че мониторингът върху радиоактивността във водите, 
почвите, храните и въздуха е организирана от Министерството на околната среда и водите, 
Държавна агенция “Гражданска защита”, Министерството на здравеопазването, 
Министерството на земеделието и горите, Държавната агенция за метрология и технически 
надзор и Атомната електрическа централа “Козлодуй”. Освен това, ЕС взема предвид и 
потвърждението от българска страна, че всички измервателни системи са в състояние на 
работят непрекъснато, че същите са включени в националния авариен план и че в случай на 
отклонения в индикаторите за измерване на дозите, са създадени условия за започването на 
незабавни измервания по цялата територия на страната за радиоактивното изотопно 
съдържание, inter alia, във въздуха, водите и почвите. 

По отношение на член 36 от Договора за Евратом ЕС взема предвид 
информацията, предоставена от България, относно това, че към датата на присъединяването 
ще бъде прилаган цялостен мониторинг и че резултатите от мониторинговия контрол ще 
бъдат докладвани ежегодно на Комисията. 
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По отношение на член 37 от Договора за Евратом ЕС взема предвид 
информацията, предоставена от България, относно факта, че разпоредбата е частично 
транспонирана и че пълното й въвеждане ще приключи до месец юли 2004 година.  

По отношение на Директива 96/29/Евратом относно основните норми за 
радиационна защита, ЕС взема предвид ревизирания график за транспонирането й, 
представен от България, в съответствие с който пълното й транспониране се гарантира, че 
ще приключи до края на 2004 година. Освен това, ЕС взема предвид и информацията, 
предоставена от България относно вътрешните процедури, разработени от Атомната 
електрическа централа “Козлодуй”, отнасящи се до всички работници без изключение. ЕС 
обръща внимание на България, че в контекста на това пълно транспониране на Директивата 
се изисква и предприемането на общи законодателни мерки във връзка със задължението за 
предприемане на външни мерки, със задълженията на операторите на контролираните зони 
и на работещите извън тях. 

По отношение на Директива 92/3/Евратом за транспорт на радиоактивни 
отпадъци, Директива 89/618/Евратом относно информиране на обществеността при 
радиационна авария и Директива 97/43/Евратом относно медицинското облъчване, ЕС 
взема предвид, че тези Директиви ще бъдат транспонирани до края на 2004 година. 

 

 

* * * 

 

В резултат на приемането от българска страна горепосочените съображения, ЕС 
отбелязва, че на този етап не се изискват по-нататъшни преговори. Мониторингът относно 
напредъка по въвеждането и прилагането на законодателството на ЕС ще продължи в хода 
на преговорите. Окончателната оценка относно съответствието на българското 
законодателство и политики със законодателството на ЕС може да бъде направена на един 
по-късен етап от преговорите. Необходимо е да се обърне особено внимание на връзките на 
настоящата Глава с други преговорни глави – такива като “Свободно движение на стоки”, 
“Селско стопанство”, “Транспортна политика”, “Данъчна политика”, “Енергетика” (най-
вече по отношение на вътрешния пазар на електроенергия), както и “Защита на 
потребителите и тяхното здраве”. Освен тази информация, ЕС е възможно да изиска и 
допълнителна информация във връзка с преговорите, която ще бъде предоставена на 
Конференцията. ЕС приканва България да предоставя редовно на Съвета по 
присъединяването писмена информация относно напредъка при постигането на 
съответствие със законодателството на ЕС и неговото прилагане. 

Във връзка с горепосочените съображения ЕС е възможно да се върне на тази Глава 
в един по-подходящ момент. 

Освен това, ЕС припомня, че между 01 януари 2003 г. и приключването на 
преговорите в ЕС ще бъде приемано и ново законодателство. 

 

_______________________ 



20034/03 CONF-BG 14/03  
  EN 
 

22

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е   1 
 

МЕЖДИННИ ЦЕЛИ ПО ДИРЕКТИВА 94/63/ЕС ЗА ЕМИСИИТЕ ОТ ЛЕТЛИВИ 
ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ 

РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ 

 

Инсталация Брой Преходна мярка до: 

0 Вече са в съответствие. Инсталации за 
съхранение в 
терминали > 50 000 
тона/година, член 3, 
Приложение І 

3 31.12.2005 г. 

0 

 

Вече са в съответствие. Инсталации за 
съхранение в 
терминали > 25 000 
тона/година, член 3, 
Приложение І 

6 31.12.2007 г. 

0 

 

Вече са в съответствие. 

6 Следва да бъдат изведени от 
експлоатация до 31.12.2005 г. 

Инсталации за 
съхранение в 
терминали < 25 000 
тона/година, член 3, 
Приложение І 

19 

 

31.12.2009 г. 

1 

 

Вече са в съответствие. Подвижни цистерни за 
товарене и 
разтоварване на 
терминалите > 150 000 
тона/година, член 4, 
Приложение ІІ 

5 31.12.2005 г. 

0 

 

Вече са в съответствие. Подвижни цистерни за 
товарене и 
разтоварване на 
терминалите > 25 000 
тона/година, член 4, 
Приложение ІІ 

12 31.12.2007 г. 

0 

 

Вече са в съответствие. Подвижни цистерни за 
товарене и 
разтоварване на 
терминалите < 25 000 
тона/година, член 4, 
П ІІ

12 Следва да бъдат изведени от 
експлоатация до 31.12.2005 г. 
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Приложение ІІ 29 31.12.2009 г. 

 

48 пътни танкера 

 

Вече са в съответствие. 

Минимум 100 пътни 
танкера 

Следва да бъдат изведени от 
експлоатация до 31.12.2005 г. 

Минимум 50 пътни 
танкера 

Следва да бъдат изведени от 
експлоатация до 31.12.2007 г. 

Максимум 466 пътни 
танкера 

31.12.2009 г. 

75 железопътни 
танкера 

 

Вече са в съответствие. 

2 кораба 

 

Вече са в съответствие. 

Подвижни цистерни 

7 кораба Следва да бъдат изведени от 
експлоатация до 31.12.2006 г. 

56 

 

Вече са в съответствие. Товарене в товарна 
площадка на 
бензиностанция > 1000 
м³/година. 
Съответствие с 
Приложение ІІІ 

261 31.12.2005 г. 

272 

 

Вече са в съответствие. Товарене в товарна 
площадка на 
бензиностанция > 500 
м³/година. 
Съответствие с 
Приложение ІІІ 

355 31.12.2007 г. 

18 

 

Вече са в съответствие. Товарене в товарна 
площадка на 
бензиностанция < 500 
м³/година. 
Съответствие с 
Приложение ІІІ 

653 31.12.2009 г. 

 

 

(Източник: Съставен от Приложение 6 от CONF-BG 2/03 и CONF-BG 7/03). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е   2 
 

МЕЖДИННИ ЦЕЛИ ПО ДИРЕКТИВА 94/62/ЕС ЗА ОПАКОВКИТЕ И 
ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ 

 
Опаковки 2003 2004 2005 2006 200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 

Цели за 
рециклиране 
в %-и 

         

Хартия и 
картон 

54,
0 

55,6 57,8 60,1 63,1 65,7 67,6 69,7 70,8 

Пластмаси 3,3 4,3 5,4 7,6 12,0 14,5 17,1 18,6 19,7 

Стъкло 15,
6 

18,0 21,6 26,4 33,0 39,7 45,6 51,3 55,2 

Метали 53,
3 

54,8 56,5 58,2 59,9 61,7 63,6 65,5 66,5 

Обща цел за 
рециклиране 
в %-и 

27,
6 

29,2 31,4 34,2 38,4 41,8 44,8 47,4 49,1 

Обща цел за 
оползотворя
ване в %-и 

27,
6 

29,6 31,8 34,7 38,9 42,4 45,6 48,3 50,0 

 

 

(Източник: Съставен от Приложение 6 от CONF-BG 2/03). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 
 

ПРЕХОДНИ МЕРКИ ПО ДИРЕКТИВА 1999/31/ЕС ЗА ДЕПАТА ЗА 
ОТПАДЪЦИ 

  

Оператор Наименование Регион Кметство Населено място 

“Полимери” Шламоотвал Варна Девня Девня 

“Солвей соди” 

“Девен” 

“Агрополихим” 

Сгуро-
шламоотвал 

Варна Девня – в 
кметство Варна 

Село Падина 

ТЕЦ “Варна” Сгуроотвал Варна Белослав Село Езерово 

“Свилоза” Сгуроотвал Велико 
Търново 

Свищов Свищов 

ТЕЦ на “Захарни 
заводи” 

Сгуроотвал Велико 
Търново 

Горна Оряховица Горна Оряховица 

“Видахим в 
ликвидация” 

Сгуроотвал Видин Видин Видин 

“Топлофикация – 
Русе – ТЕЦ 
“Изток” 

Сгуроотвал Русе Русе Русе 

1. ТЕЦ 
“Република”; 

2. “COF – Перник”; 

3. “Кремиковци – 
рудодобив” 

Сгуроотвал Перник Перник Район “Калкас” 

1. “Топлофика-ция 
– Перник”; 

2. “Солидус” - 
Перник 

Сгуроотвал Перник Перник Перник 

ТЕЦ “Бобов дол” Сгуроотвал Кюстендил Бобов дол Село Каменик 

“Брикел” Сгуроотвал Стара Загора Гълъбово Гълъбово 

“Топлофикация – 
Сливен” 

Сгуроотвал Сливен Сливен Сливен 

ТЕЦ “Марица – 3” Сгуроотвал Хасково Димитровград Димитровград 

ТЕЦ “Марица – 3” Сгуроотвал Хасково Димитровград Димитровград 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Депонирани 
течни 
отпадъци в 
хиляди тона 

3 025 3 025 3 020 3 010 2 990 1 978 1 940 1 929 1 919 1 159 1 039 

Депонирани 
течни 
отпадъци в 
14-те 
инсталации 
към 2004 
година в %-
и 

100,0 100,0 99,83 99,50 98,84 65,39 64,13 63,77 63,44 38,31 34,35 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4 
 

ПРЕХОДНИ МЕРКИ ПО ДИРЕКТИВА 91/271/ЕС ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ГРАДСКИ 
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ WA I 3 

 

 Събиране на отпадъчните води (Член 3) 

 

Агломерация Брой Население Прогнози за 
прилагането 

Чувствителни зони: 
агломерации с население > 
10 000 еквивалент жители 

112 8 666 351 

(84,7%*) 

Края на 2010 г. 

“Нормални” зони: 
агломерации с население > 
15 000 еквивалент жители 

5 267 295 

(2,6%*) 

Края на 2010 г. 

“Нормални” и 
“чувствителни” зони: 
агломерации с население 
между 2 000 и 15 000 
еквивалент жители 

313 1 292 705 

(13,8%*) 

Края на 2010 г. – за 
агломерациите с 
население между 
10000 и 15000 
еквивалент жители. 

 

Края на 2014 г. - за 
агломерациите с 
население между 2000 
и 10000 души 
еквивалент жители. 

 

Третиране на отпадъчните води (Член 4, 5) 

 

Агломерация Брой Население Прогнози за 
прилагането 

Чувствителни зони: 
агломерации с население > 
10 000 еквивалент жители 

112 8 666 351 

(84,7%*) 

Края на 2010 г. 

“Нормални” зони: 
агломерации с население > 
15 000 еквивалент жители 

5 267 295 

(2,6%*) 

Края на 2010 г. 

“Нормални” зони: 
агломерации с население 

4 46 293 Края на 2010 г.  
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между 10 000 и 15 000 
еквивалент жители 

(0,5%*)  

“Нормални” и 
“чувствителни” зони: 
агломерации с население 
между 2 000 и 10 000 
еквивалент жители 

309 1 246 412 

(12,2%*) 

Края на 2014 г 

 

 * Процент в съответствие с Директивата (агломерации с население повече от 2 000 
еквивалент жители). 

 

(Източник: Съставен от Приложение 10 от CONF-BG 2/03 и CONF-BG 11/03). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  5 
 

ПРЕХОДНИ МЕРКИ ПО ДИРЕКТИВА 96/61/ЕС ЗА КОМПЛЕКСНОТО 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

 
Наименование и местонахождение Категория по 

КПКЗ 
Преходна мярка 

до: 

“Ямболен” – Ямбол 4.1. h 31 декември 2008 
г. 

“Верила” – Равно поле 4.1. 31 декември 2008 
г. 

“Лакпром” – Световрачане 4.1. b 31 декември 2008 
г. 

“Оргахим” – Русе 4.1. j  31 декември 2008 
г. 

“Неохим” – Димитровград 4.1. b 31 декември 2008 
г. 

“Елисейна” – Гара “Елисейна” 2.5. а 31 декември 2009 
г. 

ТЕЦ “Русе – Изток” – Русе 1.1. 31 декември 2011 
г. 

ТЕЦ “Варна” – Варна 1.1. 31 декември 2011 
г. 

ТЕЦ “Бобов дол” – София 1.1. 31 декември 2011 
г. 

ТЕЦ “Лукойл – Нефтохим” – Бургас 1.1. 31 декември 2011 
г. 

“Лукойл – Нефтохим” – Бургас 1.2. 31 декември 2011 
г. 

“Кремиковци” – София 2.2. 31 декември 2011 
г. 

“Радомир метали” – Радомир 2.3. b 31 декември 2011 
г. 

“Солидус” – Перник 2.4. 31 декември 2011 
г. 

“Берг – Монтана фитинги” – Монтана 2.4. 31 декември 2011 
г. 

“Енергоремонт” – Кресна 2.4. 31 декември 2011 
г. 

“Чугунолеене” – Ихтиман 2.4. 31 декември 2011 
г. 

“Алкомет” – Шумен 2.5. b 31 декември 2011 
г. 

“Старт” - Добрич 2.5. b 31 декември 2011 
г. 
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“Алуком” - Плевен 2.5. b 31 декември 2011 
г. 

“Енергия” - Търговище 2.5. b 31 декември 2011 
г. 

“Успех” – Луковит 3.5. 31 декември 2011 
г. 

“Керамика” – Бургас 3.5. 31 декември 2011 
г. 

“Стройкерамика” - Мездра 3.5. 31 декември 2011 
г. 

“Стралджа керамика” - Стралджа 3.5. 31 декември 2011 
г. 

“Балканкерамикс” – Нови Искър 3.5. 31 декември 2011 
г. 

“Шамот” – Елин Пелин 3.5. 31 декември 2011 
г. 

“Керамикс плант” - Драговишица 3.5. 31 декември 2011 
г. 

“Фаянс” - Каспичан 3.5. 31 декември 2011 
г. 

“Солвей соди” – Девня 4.2. d 31 декември 2011 
г. 

“Полимери” – Девня 4.2. с 31 декември 2011 
г. 

“Агрополихим” – Девня 4.3. 31 декември 2011 
г. 

“Неохим” – Димитровград 4.3. 31 декември 2011 
г. 

“Агрия” – Пловдив 4.4. 31 декември 2011 
г. 

“Балканфарма” – Разград 4.5. 31 декември 2011 
г. 

“Биовет” – Пещера 4.5. 31 декември 2011 
г. 

“Кетчуп-фракт” – Айтос 6.4. b 31 декември 2011 
г. 

“Булгарикум” – Бургас 6.4. с 31 декември 2011 
г. 

“Сердика – 90” – Добрич 6.4. с 31 декември 2011 
г. 

“Екарисаж” – Варна 6.5. 31 декември 2011 
г. 

“Екарисаж берг” – Бургас 6.5. 31 декември 2011 
г. 

 

 

(Източник: Съставен от CONF-BG 4/03). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  6 
 

 

ПРЕХОДНИ МЕРКИ ПО ДИРЕКТИВА 2001/80/ЕС ОТНОСНО ГОЛЕМИТЕ 
ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ 

 
Инсталация Блок(-

ове) 
Преходна мярка 

до: 
Емисии от: 

Блок 1 31 декември 2009 г. SO2,  прах 

Блок 2 31 декември 2010 г. SO2,  прах 

Блок 3 31 декември 2011 г. SO2,  прах 

Блок 4 31 декември 2012 г. SO2,  прах 

Блок 5 31 декември 2013 г. SO2,  прах 

ТЕЦ “Варна” 

Блок 6 

 

31 декември 2014 г. SO2,  прах 

Блок 1 Следва да бъде 
закрит до 31 
декември 2007 г. 

-- 

Блок 2 31 декември 2011 г. SO2,  прах 

ТЕЦ “Бобов дол” 

Блок 3 

 

31 декември 2014 г. SO2,  прах 

Блок 6 Вече е закрит. -- 

Блокове 5, 
7, 8 

Постига се пълно 
съответствие до 01 
януари 2008 г. 

-- 

Блокове 3, 
4 

31 декември 2009 г. SO2,  прах 

ТЕЦ “Русе – Изток” 

Блокове 1, 
2 

 

31 декември 2011 г. SO2,  прах 

Блокове 1, 
4, 5, 6 

Вече са закрити. -- 

Блок 3 Следва да бъде 
закрит до 31 
декември 2005 г. 

-- 

Блок 12 Постига се пълно 
съответствие до 01 
януари 2008 г. 

-- 

ТЕЦ “Лукойл – 
Нефтохим”  

Блокове 2, 
7, 8, 9, 10, 
11 

31 декември 2011 г. SO2, Nox, прах 
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 Междинни цели относно замърсителите от сектора на големите горивни инсталации: 

 

 2004 2008 2012 2015 

Емисии от SO2     

В хиляди тона на 
година 

1255,3 179,7 103,0 82,2 

Емисии от 
NOx 

    

В хиляди тона на 
година 

66,6 42,9 33,3 29,8 

Емисии от 
прах 

    

В хиляди тона на 
година 

33,0 8,9 6,0 4,0 

 

(Източник: Съставен от Приложение 15 от CONF-BG 2/03). 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  7 
 

 

ПРЕХОДНИ МЕРКИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕЕС) 259/93 ОТНОСНО ПРЕВОЗА НА 
ОТПАДЪЦИ 

 

 АА. Отпадъци, съдържащи метали 

 

АА 090 ех 2804 80 Отпадъци и остатъци от арсен; 
 
АА 100 ех  2805 40 Отпадъци и остатъци от живак; 
 
АА 130     Отпадъчни разтвори от байцване/ецване на метали; 
 
 АВ. Отпадъци, съдържащи основно неорганични компоненти, които е възможно да 
съдържат метали и органични материали. 
 
 АС. Отпадъци, съдържащи основно органични компоненти, които е възможно да 
съдържат метали и неорганични материали: 
 
АС 040     Утайки от оловен бензин; 
 
AC 050     Топлоносители; 
 
АС 060     Хидравлични течности; 
 
АС 070     Спирачни течности; 
 
АС 080     Антифризни течности; 
 
АС 110     Феноли, фенолни съединения, включително  
    хлорофенол под формата на течности или утайки; 
 
АС 120     Полихлорирани нафталини; 
 
АС 150     Хлорфлуорвъглеводороди; 
 
АС 160     Халони; 
 
АС 190     Фини частички при разрушаване на автомобили; 
 
АС  200     Органични фосфорни съединения; 
 
АС 230     Халогенирани и нехалогенирани неводни детилатни  
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    остатъци, произхождащи от операциите по    
    възстановяване на органични разтворители; 
 
АС 240     Отпадъци от производството на алифатни  
    халогенирани въглеводороди (като хлорметани, 
        дихлоретан, винилхлорид, винилиденхлорид,  
    алилхлорид и епихлорхидрин); 
 
АС 260     Течен свински тор и фекална маса; 
 
АD 010     Отпадъци от производството и приготвянето на 
        фармацевтични продукти; 
 
АD 040     - Неорганични цианиди, с изключение на  
    Съдържащите ценни метали остатъци в твър- 
        да форма, съдържащи следи от неорганични 
     цианиди; 
 
AD 050     - Органични цианиди; 
 
АD 060     Отпадъчни масла/води, смеси от въглеводороди и  
    вода, емулсии; 
 
AD 070     Отпадъци от производството, приготвянето и  
    употребата на мастила, бои, пигменти, оцвети- 
        тели, лакове и политури; 
 
AD 150     Природни органични материали, използвани като  
    Филтърни среди (напр. биофилтри); 
 
АD 160     Общински/домакински отпадъци; 
 
 
 

___________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 


