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8.2 МЕТОДИКИ 

8.2.1 ВЪЗДУХ 
1. Методика за балансови изчисления на замърсителите, изхвърлени в атмосферата. 

МОСВ, 2000 г. София. 
2. Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой – програмен продукт 
TRAFFIC ORACLE (Заповед № РД 994/04.08.2003 на МОСВ).  

3. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013. 
4. Gromkova, N. - Pre-processed Hourly Data Set - The Meteorological Input of Applied 

Diffusion Models, 1998, Bulg. Geoph. J., v. XXIV, No 3-4.  

8.2.2 ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ЗЕМНИ НЕДРА 
5. Методика и интерпретация за създаване на мониторинг на подземни води в България, 

М. Гълъбов и колектив. 

8.2.3 ЗЕМИ И ПОЧВИ 
Основният и специфичен подход при характеристиката на почвите се явявя сравнителният 
екологичен анализ на данни, получени от собствени изследвания, литературни източници и 
изследвания на други специалисти във връзка с изискванията на българското 
законодателство и възприетите в страната стандарти за качество на почвите. На базата на 
събраната информация се извършва прогноза за преките, основни въздействия (при 
възможност количествено) върху характеристиките на почвите и влиянието им върху други 
среди при изграждане, експлоатация и закриване на инвестиционното предложение. Изготвя 
се прогноза във връзка със строителството, експлоатацията, закриването и бъдещото 
земеползване и при аварийни ситуации. 

Основните методи за оценка на земите и почвите са системно-екологичния анализ и синтез 
на данни, факти и литература по проблема. Обобщението на данните и заключенията са въз 
основата на съществуващите нормативни документи, закони, наредби и правилници. 
Оценката включва още посещение на обекта и теренно проучване; анализ на картни 
материали и схеми; анализ на наличната документация; анализ на научна литература; 
синтезиране на резултатите от анализите и изготвяне на експертна оценка. 

8.2.4 ЛАНДШАФТ 
6. Метод за оценка на ландшафта. Анализ на състоянието на ландшафта. Анализ и 

оценка на замърсителите. Специфика на различните елементи на ландшафта в процеса 
на възстановяването им. Изменения на функционалните, пространствените, социално-
икономическите и естетически качества на ландшафта под въздействието на 
строителството и експлоатацията на обекта. 

8.2.5 БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
Теренни проучвания за оценка на видовото разнообразие, редки и застрашени таксони и 
местообитания при оценка на въздействието на проекта върху  фауната. Собствени теренни 
наблюдения: 

 площни; 

 маршрутни; 

 стационарни; 
Теренни и маршрутни проучвания на засегнатите площи територия. 
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1. Ръководство за оценка на планове и проекти значително влияещи върху НАТУРА 
2000 места (Assessment of plans and projects significantly affecting NATURA 2000 sites, 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC, EC, November 2000). 

2. Биотичен индекс (BU) за оценка на качеството на повърхностните течащи води с 
петстепенна скала (одобрена от МОСВ методика за мониторинг от 1998 г.). 

3. Браун Бланке. Метод за съвременни флористични, фитоценологични и 
геоботанически изучавания  

4. Методи за оценка състоянието на биоценозите в зависимост от биоценотичната 
стойност на обекта. 

Оценка на популациите от растителни и животински видове. 
1. Метод за оценка на биологичната пълноценност на речните екосистеми (ст.н.с. ІІ ст. 

д-р инж. К. Зарбова, "Водно дело", 1 /91). 
2. Изчислителни методи: При изследване на растителния свят са използвани 

трансектният метод и методът на пробните площадки. Определянето на видовете е по 
Флора на НР България, т. 1-10 и по Определител на висшите растения в България, 
1992 г. Определянето на местообитанията е по Ръководство за определяне на 
местообитания от европейска значимост в България (В. Кавръкова, Д. Димова, М. 
Димитров, Р. Цонев & Т. Белев, 2005 г.), Растителността на ливадите и пасищата в 
България (И. Ганчев, И. Бондев & С. Ганчев, 1964), 

8.2.6 ШУМ 
1. Методика за определяне нивото на автотранспортен шум, при проектиране на пътища 

(ГУП, 1995 г.). 

8.2.7 ЗДРАВНА ОЦЕНКА 
1. Метод за санитарно обследване – на база на изучаване на място и наблюдение на 

особеностите на извършваните дейности, причините и източниците на професионални 
вредности, състояние на санитарно техническото благоустрояване се изготвят 
оценките, заключенията, предложения на мерки и препоръки. (Ръководство по 
хигиена и професионални болести ред. Д.Цветков София Медицина и физкултура, 
1994 г.). 

2. Метод на индиректна експозиция – прогнозиране неблагоприятните здравни ефекти 
във връзка с природата, интензитета и експозицията на вредностите от околната 
среда. (Ръководство по хигиена и професионални болести ред. Д.Цветков София 
Медицина и физкултура, 1994 г.). 

3. Методи на епидемиологични проучвания на влиянието на фактори на околната среда 
върху здравето на хората. (Ръководство по хигиена и професионални болести ред. Д. 
Цветков, С, Медицина и физкултура, 1994г.). 

4. Метод за санитарно обследване Ръководство по хигиена и професионални болести 
ред.Д.Цветков София 1994г 
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8.3 НОРМАТИВНА БАЗА  

8.3.1 ДОКУМЕНТИ НА ЕБВР 
(1). Политика за околната среда и социална политика на ЕБВР, одобрена 12.05.2008. 
(2). Политика за уведомяване на обществеността на ЕБВР, одобрена на 12.05.2008. 

(3). Процедури по околната среда на ЕБВР, 28 юли 2003 г 

8.3.2 ДОКУМЕНТИ НА МКРЗ 
(4). ICRP, Radiological Protection Policy for the Disposal of Radioactive Waste, Publication 

No. 77, Elsevier, Oxford (1997) 
(5). ICRP, Radiation Protection Recommendations as Applied to the Disposal of Long-Lived 

Solid Radioactive Waste, Publication No. 81, Elsevier, Oxford (1999) 

8.3.3 СТАНДАРТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА МААЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА 
СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ  

(1). Considerations in the development of near surface repositories for radioactive waste, 
Technical reports series No.417, 2003 

(2). Disposal Aspects of low and intermediate level decommissioning waste, IAEA-
TECDOC-1572, 2007 

(3). Disposal of Radioactive Waste. Safety Standards Series No. SSR-5, 2011 

(4). Disposal options for disused radioactive sources, Technical reports series No.436, 2005 
(5). Fundamental Safety Principles, SF-1, 2006  

(6). IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection, 
2007 Edition. Vienna, 2007 

(7). IAEA, Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive 
Material, Safety Safety Standards Series SSG-26, 2014 

(8). IAEA, Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection Safety 
Guide IAEA Safety Standards Series RS-G-1.8, 2005 

(9). IAEA, Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No.SF-1, IAEA, 2006 
(10). IAEA, ISAM Report Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal 

Facilities, vol.1 Review and Enhancement of Safety Assessment Approaches and Tools, 
vol.2 Test cases 

(11). IAEA, Low and intermediate level waste repositories: socioeconomic aspects and public 
involvement, IAEA-TECDOC-1553, Vienna, 2007 

(12). IAEA, Monitoring and Surveilance of Radioactive Waste Disposal Facilities, IAEA 
Safety Standars, Specific Safety Guide No.SSG-31, 2014 

(13). IAEA, Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Standards, 
Specific Safety Guide N.SSG-29, 2014 

(14). IAEA, Near Surface Disposal of Radioactive Waste, Safety Requirement, Safety 
Standards Series No. WS-R-1, 1999 

(15). IAEA, Predisposal Management of Radioactive Waste, Safety Standards, No. GSR part 
5, 2009 
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(16). IAEA, Procedures and techniques for closure of near surface disposal facilities for 
radioactive waste, IAEA-TECDOC-1260, 2001 

(17). IAEA, Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety 
Standards IAEA Safety Standards Series GSR Part 3, 2014 

(18). IAEA, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition) Safety 
Standards Series No. SSR-6, 2012 

(19). IAEA, Safety Assessment for Near Surface Disposal of Radioactive Waste, Safety Guide, 
Safety Standards Series No. WS-G-1.1, 1999 

(20). IAEA, Siting of near surface disposal Facilities, IAEA Safety Series No.111-G-3.1, 1994 

(21). IAEA, Storage of Radioactive Waste, Safety Standards, Safety Guide No.WS-G-6.1, 
2006 

(22). IAEA, Surveillance and Monitoring of Near Surface Disposal Facilities for Radioactive 
Waste Safety Reports Series 35, 2004 

(23). IAEA, The Principles of Radioactive Waste Management, Safety Standard Series 
No.111-F, IAEA, 1995 

(24). IAEA, The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste, 
IAEA Safety Standards, Specific safety Guide No.SSG-23, 2012 

(25). Low and intermediate level waste repositories: socioeconomic aspects and public 
involvement, IAEA-TECDOC-1553, 2007 

(26). Monitoring and surveillance of radioactive waste disposal facilities. Safety Standards 
Series No. SSG-31, 2014. 

(27). Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste. Safety Standards Series 
No. SSG-29, 2014 

(28). Near surface disposal of radioactive waste, Safety Requirements No. WS-R-1, 1999 
(29). Performance of engineered barrier materials in near surface disposal facilities for 

radioactive waste, IAEA-TECDOC-1255, 2001 
(30). Procedures and techniques for closure of near surface disposal facilities for radioactive 

waste, IAEA-TECDOC-1260, 2001 
(31). Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety 

Standards (Interim Edition). Safety Standards Series No. GSR Part 3 (Interim), 2011, 
(32). Safety assessment for the near surface disposal of radioactive waste, Safety Guide No. 

WS-G-1.1 
(33). Safety considerations in the disposal of disused sealed sources in borehole facilities, 

IAEA-TECDOC-1368, 2003 
(34). Scientific and technical basis for the near surface disposal of low and intermediate level 

waste, Technical reports series No.412, 2002 
(35). Surveillance and monitoring of near surface disposal facilities for radioactive waste, 

Safety Reports Series No. 35, 2004 
(36). Technical considerations in the design of surface disposal facilities for radioactive waste, 

IAEA-TECDOC-1256, 2001 
(37). The Principles of Radioactive Waste Management, Safety Fundamentals. Safety 

Standards Series No. No. 111-F, 1995 
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8.3.4 БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ СТАНДАРТИ 
(1). БДС 17.4.1.04-88 - Общи изисквания за класификация на почвите според влиянието 

върху тях на химически замърсяващи вещества. 
(2). БДС 17.4.3.01-86 - Общи изисквания към методите за определяне на замърсяващите 

вещества 
(3). БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна 

стомана. Общи положения 
(4). БДС EN 1992-1-1, Еврокод 2 Проектиране на бетонни и стоманобетонни 

конструкции 

(5). БДС EN 206-1:2002 Бетон – Част 1: Спецификация, свойства, производство и 
съответствие. БДС EN 206-1/NA:2008 НП за България към БДС EN 206-1:2002 

(6). БДС ЕN 1998-1/NA. Еврокод 8. Проектиране на конструкциите за сеизмични 
въздействия 

8.3.5 ДИРЕКТИВИ НА ЕС 
(1). Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната 

ефективност, 25.10.2012 г. 
(2). Решение на комисията от 19 ноември 2008 година за установяване на подробни 

насоки за прилагането и използването на приложение II към Директива 2004/8/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 7294) 
(2008/952/ЕО) 

(3). Директива на ЕС 2001/42/EC, Директива за оценка на въздействието на някои 
планове и програми върху околната среда, юни 2001 г. 

(4). Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 
година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда (кодифициран текст) 

(5). Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна;   

(6).  Директива на Съвета 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици;  
(7). Директива на ЕК, 78/659/EEC от 18 Юли за качеството на прясната вода, което има 

нужда от защита или подобряване с оглед подпомагане живота на рибите 
(8). Директива 2000/60/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 

година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите 

(9). Директива 1999/31/EC (допълнена с 2003/33/EC) за депата за отпадъци 91/689/EEC 
(допълнена с 94/31/EEC) контролирано управление на опасни отпадъци  

(10). Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор 
и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво;Директива 
1999/13/ЕС за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения  

(11). Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка 
на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и 
радиоактивни отпадъци.  

(12). Препоръка на Комисията от 11 октомври 2010 година относно прилагането на член 
37 от Договора за Евратом (2010/635/Евратом); 
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(13). Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под 
номер C(2008) 7294) (2008/952/ЕО) 

8.3.6 КОНВЕНЦИИ 
(1). Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency 

(ratified February 1988) 
(2). Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (ratified February 1988). 

(3). Convention on Nuclear Safety (ratified November 1995) 
(4). Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (ratified April 1984 – 

amendment ratified March 2006) 

(5). Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of 
Radioactive Waste Management (ratified June 2000) 

(6). Европейска конвенция за ландшафта 20.04.2000 г. , ратифицирана със закон, приет 
от 39–то НС, ДВ бр.94 от 22.10.2004 г. 

(7). Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за 
безопасност при управление на радиоактивни отпадъци. Ратифицирана със Закон, 
приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ бр.42/23.05.2000г 

(8). Енергийна стратегия на Р България до 2020г., юни 2011г., приета с Решение на 
Народното събрание от 1 юни 2011г 

(9). Конвенция за биологичното разнообразие, 1993 

(10). Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на 
вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда 
(ратифицирана с Закон, приет от ХХХІХ Н.С. на 02.10.2003г. ДВ бр. 91/2003 г. в 
сила 16.03.2004г. обн. ДВ бр. 33/23.04.2004г.) 

(11).  Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 
местообитания, Ратифицирана от Великото народно събрание с Решение, прието на 
25.01.1991 г. - ДВ, бр. 13 от 1991 г., в сила за Република България от 01.05.1991 г.,  

(12). Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 
контекст, Еспоо (Финландия), 25 февруари 1991 г. Ратифицирана със закон, 
одобрен от 37-то народно събрание на 16.03.1995. ДВ бр. 28 от 1995 г., изготвен от 
министерството на околната среда и водите, обнародван в ДВ бр. 85/1.10.1999, в 
сила от 10.09.1997, с изменение в бр. 89 от 12.10 1999 

8.3.7 ЗАКОНИ 
(1). Закон за безопасно използване на ядрената енергия, обн. ДВ бр.63/28.06.2002, с 

последно изменение в бр. 68 от 2 Август 2013г. 
(2). Закон за биологичното разнообразие, обнародван в ДВ бр. 77/2002, с последно 

изменение в бр. 66 от 26 Юли 2013г. 
(3). Закон за защитените територии, обнародван в ДВ бр. 133/1998, с последно 

изменение в ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 
(4). Закон за почвите, обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г. ., изм. ДВ. бр.80 от 9 

Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 22 
Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. 
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(5). Закон за опазване на земеделските земи, обнародван в ДВ бр. 35/1996, с последно 
изменение в бр.66 от 26 Юли 2013г. 

(6). Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, обн. ДВ бр. 
84/1996, посл. изм. 20.05.2011 г. 

(7). Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Обн. ДВ. бр. 17 от 1 
Март 1991г., с посл. изм. ДВ. бр. 16 от 19 Февруари 2013г. 

(8). Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 
/ЗЗВВХВС/ Обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., посл. изм. в бр. 
1/03-01-2014. 

(9). Закон за здравето, обнародван в ДВ бр. 70/2004, с последно изменение в бр. 1/03-
01-2014. 

(10). Закон за здравословни и безопасни условия на труд, обнародван в ДВ бр. 
124/1997г., с последно изменение в бр. 27/25-03-2014.  

(11). Закон за защита при бедствия, обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.; 

(12). Закон за устройство на територията, Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. 
ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г. ; 

(13). Закон за културното наследство, Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., посл. изм. ДВ. 
бр.45 от 15 Юни 2012г. 

(14). Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната 
среда / ДВ 86/1997г., 56/1999г., 27 и 28/2000г., ДВ 86/2003г./. 

(15). Закон за водите, обн. ДВ бр. 67/27.07.99 г., посл. изм. и доп. бр. 49 от 13 Юни 
2014г. 

(16). Закон за лечебните растения (Обн. ДВ бр. 29 от 07.04.2000 г., посл. изм. ДВ., 
бр.66/2013г.); 

(17). Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., попр. 
бр.98/18.10.2002 г., с последно изменение в бр. 22/11.03.2014 г. 

(18). Закон за ограничаване изменението на климата в сила от 11.03.2014 г., Обн. ДВ. 
бр.22 от 11 Март 2014г. Закон за управление на отпадъците, Обн. ДВ. бр.86 от 30 
Септември 2003г., посл. изм. ДВ. бр.26 от 30 Март 2012г. 

(19). Закон за управление на отпадъците (ЗУО) (Обн. ДВ. бр. 53 от 13.07.2012 2013г., в 
сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с 
Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014.) 

(20). Закон за защита от шума в околната среда, обн. ДВ бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 
1.01.2006 г., посл. изм. бр. 66 от 26.07.2013 г.; 

(21). Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ бр. 45/28.05.1996 г., попр. 
бр.49/7.06.1996 г., изм. бр.85/26.09.1997 г., изм. и доп. бр.27/31.03.2000г, 
бр.102/27.11.2001 г., изм. бр.91/25.09.2002г., посл. изм. ДВ бр. 102 от 21.12.2012г. 

8.3.8 НАРЕДБИ 
(1). Наредба No Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води обн., 

ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 05.03.2013г. 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 
НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ VIII,  СТР. 21  
 

(2). Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г. 

(3). Наредба № 1/07.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните 
води, обн. ДВ бр.57/14.07.2000 г., попр. бр. 64/4.08.2000 г., посл. изм. бр. 28 от 
19.03.2013 г. 

(4). Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, посл. изм. бр. 44 от 17.05.2013 
г. 

(5). Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, обн. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г. 

(6). Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, 
обн. ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г. 

(7). Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване, обн. ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., 
посл. изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г. 

(8). Наредба № 14/23.09.97 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 
вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, обн. ДВ 
бр.88/3.10.1997 г., посл. изм. бр. 42 от 1.01.2008 г. 

(9). Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, (обн. ДВ, 
бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. – бр. 30 от 2002 г.) 

(10). Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за норми относно допустимото съдържание на 
вредни вещества в почвата, Издадена от Министерството на околната среда и 
водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и 
храните обнародвана в ДВ бр.71 от 12 Август 2008г. 

(11). Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционни проекти, ДВ бр.51 от2011 

(12). Наредба № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ. бр.19 от 13 
Март 2009 г.) 

(13). Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг 
на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг 
и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната 
среда, обн . ДВ бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 12.02.2011 г. 

(14). Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, ДВ бр. обн. ДВ, бр. 
97/28.11.2000, с посл. изм. ДВ бр. 24/23-03-2004 . 

(15). Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и вредното влияние на шума върху здравето на населението 
(МЗ, МОСВ, ДВ бр. 58,2006 г.) 

(16). Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
(Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 
г., в сила от 13.09.2013 г.) 
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(17). Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 
вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, 
обн. ДВ бр.31/6.04.1999 г., посл. изм. ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г.  

(18). Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на 
околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на 
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) 

(19). Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите, ДВ, 
бр. 70 от 19.06.1998 г  

(20). Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени 
отпадъчни води в канализационните системи на населените места, обн. ДВ бр. 98 
от 1.12.2000 г. 

(21). Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони, Издадена от МРРБ,  В сила от 
13.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари 2005г., 
изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. 
бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Април 2008г., изм. ДВ. бр.76 от 5 
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г. 

(22). Наредба № 7/03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния 
въздух, обн. ДВ бр.45/14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г. 

(23). Наредба № 9/ 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели; обн. ДВ бр. 30 от 28.03.2001 г., посл. изм. ДВ бр. 15 от 01.02.2012 г. 

(24). Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на 
двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на 
замърсители (Издадена от Министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 28 от 
6.04.2004 г., в сила от 6.04.2004 г.), посл. изм ДВ, бр. 3 от 10.01.2014 г. 

(25). Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в   
земетръсни райони  

(26). Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) 

(27). Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от 
министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, 
бр. 66 от 08.08.2014 г. ) 

(28). Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 
инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, 
бр. 36 от 2013 г.) 

(29). Наредба №2 за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества, ДВ, 
бр.100/1990 

(30). Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване, обнародвана в ДВ.бр. 
14/17.02.2012 г., посл. изм. доп., бр. 44 от 17.05.2013 г. 
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(31). Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 
нужди, ДВ, бр. 88 от 27.10.2000г. 

(32). Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори 
(приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

(33). Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, обн. ДВ бр. 
72 от 17.08.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г. 

(34). Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при 
замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на 
определените емисионни норми и ограничения (обн., ДВ, бр. 70 от 9.09.2011 г.)  

(35). Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина 
за техния контрол., приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 
25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., посл. изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила 
от 10.05.2011 г. 

(36). Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС 
№ 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.) 

(37). Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с 
ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 
г.) 

(38). Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения 
материал и радиоактивните вещества, ДВ бр. 77/3.09.2004г., посл. изм. ДВ бр. 
44/9.05.2008г. 

(39). Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., 
изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.); 

(40). Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи, обн. в ДВ бр. № 
66/30-07-04 с последно изменение в бр. 5/19-01-2010. 

(41). Наредба за основните норми за радиационна защита, обн. ДВ. бр.76/05-11-2012г. 

(42). Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС 
№ 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

(43). Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване 
на последствията от тях, обн. Д.В., бр. 39 от 12 май 2006 г., посл. изм. Д.В., бр. 25 
от 30 март 2010 г. 

(44). Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, 
обн. ДВ бр.74/24.08.2004 с посл.  изм. и доп., бр. 76 от 8.10.2012 

(45). Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 
06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.) 

(46). Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на 
ядрената енергия, обн. ДВ бр.41/18.05.2004, посл. изм. ДВ бр. 78/30.09.2005 г. 

(47). Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или 
еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при 
трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, 
бр. 59 от 18.07.2014 г.) 
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(48). Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или 
пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от 
Приложение XVII на Регламент REACH, Приета с ПМС № 376/30.12.2011 г., обн. 
ДВ., бр. 1 от 3 януари 2012 г. 

(49). Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на 
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 
14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.). 

(50). Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, 
Приета с ПМС № 152/30.05.2011 г., обн. ДВ., бр. 43 от 7 юни 2011 г. 

(51). Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични 
вещества и смеси, Д.В., бр. 68 от 31 август 2010 г., в сила от 31.08.2010 г., Прилага 
се до 31.05.2015 г. 

(52). Наредба за стандартите за качество на околната среда за приоритетни вещества и 
някои други замърсители, обн. ДВ бр. 88 от 9.11.2010 г.  

(53). Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. 
(Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.) 

(54). Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 
13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.) 

(55). Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007., в сила от 11.09.2007, 
посл. изм. бр.94 от 30 Ноември 2012г.  

(56). Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, обнародван в ДВ бр. 25/18.03.2003, посл. изм. бр.94 от 30 Ноември 
2012г. 

(57). Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества, 
обн. ДВ бр. 60 от 22.07.2005 г., посл. изм. ДВ бр. 13/14.02.2014 г. 

(58). Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени 
съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения Обн. ДВ бр. 
69/06.08.2004г. с последно изменение в бр.  5 от 19.01.2010 г. 

(59). План за управление на речния басейни в Дунавски район за басейново управление 
на водите в РБългария/ПУРБ/  

(60). ПМС № 53/1999г. и Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци / ДВ 29/1999г./. 

(61). ПМС № 61/2003г. Наредба за националната схема за управление на околната среда 
/ ДВ 26/2003г./ 

(62).  

8.3.9 ПРАВИЛНИЦИ 
(1). ПМС № 18/23.01.1998г. и Правилник за организацията и дейността по 

предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и 
катастрофи/ ДВ 13/1998г. /. 

(2). ПМС № 319/2002г. Правилник за устройството и дейността на Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда /ДВ 3/2003г./. 
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