СЕКТОР “ОТПАДЪЦИ”
Директива/ Регламент
Директива 75/442/ЕЕС за отпадъци
Директива 91/689/EEC за опасни отпадъци
Решение 2001/118/EC за каталог за отпадъците
Регламент 259/93/EEC за наблюдение и контрол на трансграничния превоз на
отпадъци в рамките на, към и от ЕС.
Директива 75/439/EEC за обезвреждане на отработени масла
Директива 91/157/EEC за батериите и акумулаторите съдържащи някои опасни
вещества
Директива 94/62/EC за опаковките и отпадъците от опаковки
Директива 86/278/EEC за опазване на околната среда и в частност на почвите,
в случаите на употреба на утайки от ПСОВ в селското стопанство
Директива 96/59/за обезвреждане на полихлорирани бифенили и
полихлорирани терфенили
Директива 2000/53/EC за излезли от употреба МПС
Директива 94/67/EC за изгаряне на опасни отпадъци
Директива 1999/31/EC за депониране на отпадъци
Директива 2000/76/EC за изгаряне на отпадъци
Информация за действащите нормативни актове:
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
приет от ХХХVIII Народно събрание на 18 септември 1997 г., Обн., ДВ, бр. 86
от 30.09.1997 г., изм., бр. 56 от 22.06.1999 г., изм. и доп., бр. 27 от 31.03.2000 г.,
доп., бр. 28 от 4.04.2000 г
ЗАПОВЕД № РД-323 от 10 август 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 120 от 1998 г.)
НАРЕДБА № 10 от 6 ноември 1998 г. за реда за оформянето на
документите относно отчета и информацията за управлението на
дейностите по отпадъците (обн., ДВ, бр. 151 от 1998 г.)
НАРЕДБА № 11 от 6 ноември 1998 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане
за битови отпадъци
(обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.)
НАРЕДБА № 12 от 6 ноември 1998 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на
отпадъци
(обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.)
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НАРЕДБА № 13 от 6 ноември 1998 г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа за отпадъци
(обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.)
НАРЕДБА
за изискванията за третиране и транспортиране
производствени и на опасни отпадъци
(Приета с ПМС № 53 от 19.03.1999г , обн., ДВ, БР. 29 ОТ 1999 Г

на

НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти
(Приета с ПМС № 131 от 13.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2000 г)
НАРЕДБА за изискванията за производство и пускане на пазара на
батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от
батерии и акумулатори
(Приета с ПМС № 134 от 17.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2000 г.,)
НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други
лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от
употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак
(Приета с ПМС № 260 от 5.12.2000 г., обн., ДВ, бр. 101 от 12.12.2000 г.)
НАРЕДБА за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки
от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието
(Приета с ПМС № 262 от 6.12.2000 г., обн., ДВ, бр. 101 от 12.12.2000 г.)
НАРЕДБА за случаите, за които се изисква разрешение за въвеждане,
изнасяне и транзит на отпадъци, и за условията и реда за неговото
издаване
(Приета с ПМС № 166 от 4.08.2000 г., обн., ДВ, бр. 66 от 11.08.2000 г., попр., бр.
67 от 15.08.2000 г.)
НАРЕДБА за условията и реда за намаляване на замърсяването с
отпадъци от моторни превозни средства.
(Приета с ПМС № 257 от 9.11.2001, обн., ДВ, бр. 98 от 2001)
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности
1
Планиране

2
Директива 75/442/EEC за отпадъците

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

3

ЗОВВООС/
МОСВ
Проект на Закон УО
Директивата изисква компетентните власти: за управление на
- да вземат мерки за създаването на мрежа отпадъците
от съоръжения и инсталации, която
осигурява обезвреждането на отпадъците
чрез най -добрите налични техники в едно
от най-близките съоръжения /инсталации,
намиращи се до източника на образуването
им, като се използват най-подходящи
методи и технологии, осигуряващи висока
степен на защита на човешкото здраве и
околната среда;

4
–

Функции на компетентните органи

5
отдел МОСВ с участието на други заинтересовани ведомства
изготвя Национална програма за управление на
дейностите по отпадъците. Освен това също:
o
осъществява мониторинг за изпълнение на
програмата;
o подготвя ежегоден отчет до МС за изпълнение на
програмата;
o допълва и актуализира програмата.
Съгласно проекта на ЗУО Националната програма включва
и мерки за създаването на мрежа от съоръжения и
инсталации, която осигурява обезвреждането на
отпадъците чрез най -добрите налични техники и в едно от
най-близките съоръжения /инсталации, намиращи се до
източника на образуването им, като се използват найподходящи методи и технологии, осигуряващи висока
степен на защита на човешкото здраве и околната среда.

- да съставят планове за управление на
отпадъците. Те трябва да включват: вид,
количество и произход на отпадъците
предназначени за оползотворяване или
обезвреждане; общи технически изисквания;
някои специфични мерки за особенни
отпадъци; подходящи депа или инсталации;
юридически
или
физически
лица
упълномощени
да
осъществяват
управлвнието на отпадъците; оценка на
разходите
за
оползотворяване
и
обезврвждане;
подходящи
мерки
за
насърчаване на рационалното събиране,
сортиране и третиране на отпадъците.
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Забележка

6

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

o

РИОСВ

o

o

Общини

o
o
o
Директива
отпадъци

91/689/ЕЕС

за

опасните

МОСВ/ РИОСВ
Общини

Съгласно директивата компетентните органи
трябва да изработят отделно или като част
от общите планове за управление на
отпадъците, планове за управление на
опасните отпадъци.
Директива
отпадъци

1999/31/ЕС

за

депата

за

МОСВ/ РИОСВ
Общини

Съгласно директивата компетентните органи
трябва да изработят национална стратегия
за поетапното намаляване на количеството
на депоираните биоразградими отпадъци.
Директива 91/157/ЕЕС за батериите и
акумулаторите, съдържащи някои опасни
вещества

МОСВ

съгласуват програмите на общините и
фирмите за управление на отпадъците;
анализират отчета за изпълнение на
общинските и фирмените програми и
контролират изпълнението им
разработват общински програми за
управление на отпадъците;
наблюдават изпълнението на програмите
подготвят отчет за изпълнението на
програмите;
актуализират и допълват програмите;

Програмите за управление на отпадъците се отнасят за
всички видове отпадъци в това число и за опасните
отпадъци на национално или общинско ниво

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

на отпадъците се включват мерки за намаляване на
съдържанието на тежки метали, вредни и замърсяващи
веществ в батериите и акумулаторите, поетапно
намаляване на количеството им в битовия отпадъчен
поток. Министерството на околната среда и водите

Съгласно директивата компетентните органи
б
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

трябва:
да
изработят
програми
за
намаляване на съдържанието на тежки
метали в батериите и акумулаторите,
създаване на благоприятни условия за
пускането на пазара на батерии и
акумулатори съдържащи малки количества
вредни вещества; постепенно намаляване
на отпадъците от акумулатори в битовите
отпадъци и др.
да създадат ефективна организация за
разделно събиране и депозитна система.

Директива 96/59/ЕС за обезвреждането на
полихлорирани
бифенили
/
полихлорирани терфенили
Съгласно директивата компетентните органи
трябва
да
изготвят
планове
за
обеззаразяване
и
обезвреждане
на
инвентаризираното оборудване замърсено с
PCB и да очертаят общите схеми на
събиране и обезвреждане на оборудването
което не подлежи на инвентаризация
Директива 94/62/EC за опаковките и
отпадъците от опаковки

Функции на компетентните органи

анализира и оценява плановете на производителите и
вносителите за събиране и преработване на негодните за
употреба батерии и акумулатори. Съгласно наредбата за
изискванията за производството и пускането на пазара на
батерии и акумулатори производителите и вносителите са
длъжни да предприемат мерки за ограничаване на
съдържанието на опасни вещества в пусканите от тях
батерии и акумулатори на пазара и уведомяват МОСВ за
това.

Общини

Кметовете на общини са отговорни за определянето на
места за поставяне на съдове за събиране на негодни за
употреба батерии. Предоставени са няколко възможности
на производителите и вносителите да осигурят разделното
събиране включително и чрез депозитна система.

МОСВ

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

МОСВ

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

Съгласно директивата в общите планове за
управление на отпадъците трябва да бъде
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

включена специална глава за управлението
на опаковки и отпадъци от опаковки
включваща и мерките за достигане на
целите заложени в директивата.
Планиране

Програмите за управление на дейностите по ЗОВВООС
отпадъците, подготвяни от общините
включват информация за всички видове
отпадъци и са със задължителен характер
съгл. ЗОВВООС

Функции на компетентните органи

вносителите на продукти от които се образуват отпадъци от
опаковки съставят планове за събирането и
оползотворяването им така че да се изпълнят
количествените цели заложени в директивата.
Общини
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o

разработват общински програми за управление на
отпадъците;

o

подготвят отчет за изпълнението на програмите;

o

актуализират и допълват програмите;

o

координират и контролират изпълнението на
програмите.

Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Издаване на
разреш
ителни
и
лицензи

Директива 75/442/EEC за отпадъците,
Директивата изисква лицата извършващи
оползотворяване и обезвреждане трябва да
получат разрешение от компетентните
органи за тези дейности. Директивата дава
възможност при спазване на определени
условия поставени от компетентните органи
и при гарантиране че дейностите ще се
извършват без риск за околната среда и
човешкото здраве, лицата извършващи
обезвреждане на собствени отпадъци на
мястото на образуването им или лицата
извършващи оползотворяване да на
подлежат на разрешителен режим.
Директива 91/689/ЕЕС за опасните
отпадъци

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

ЗОВВООС

РИОСВ

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

МОСВ – отдел
УО

o

издава разрешения за извършване на дейности,
включващи събиране, транспортиране, съхранение
или обезвреждане на производствени и опасни
отпадъци и за дейностите оползотворяване и
обезвреждане на битови и строителни отпадъци когато
дейността се упражнява на територията на повече от
една РИОСВ

o

изменя, допълва или отменя издаденото разрешение в
случаите, описани в закона

ЗОВВООС/ЗУО

1

МОСВ/РИОС

Директивата изключва възможността за
изключения от разрешителния режим за
лицата извършващи обезвреждане на
опасни отпадъци и поставя условия при
които лицата извършващи оползотворяване
на опасни отпадъци могат да бъдат на
регистрационен режим.

1

Забележка

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

Навсякъде където са цитирани едновременно ЗОВВООС/ЗУО се има предвид, че текстовете са предмет на ЗОВВООС, но същевременно присъстват и в проекта
на ЗУО
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Директива 1999/31/ЕС за депонирането на
отпадъци

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

МОСВ/РИОСВ

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

МОСВ/РИОСВ

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

МОСВ/РИОСВ

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

Директивата определя необходимата
информация, която трябва да съдържа
заявлението за издаване на разрешение за
експлоатация на депо за отпадъци.
Компетентния орган преценява
информацията и поставя определени
условия за експлоатацията на депото.

Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на
отпадъци
Разпоредбите на директивата изискват
всички лица (освен изключенията посочени
в предишните директиви), извършващи
изгаряне на отпадъци да притежават
разрешение за извършване на тези
дейности. Посочена е информацията която
трябва да се съдържа в заявлението и
съдържанието на разрешението.
Директива 75/439/ЕЕС за обезвреждане на
отрботени масла
Директивата изисква всички лица
извършващи събиране на отработени масла
да подлежат или на регистриране от
компетентните органи или на разрешителен
режим. Лицата извършващи обезвреждане
на отработени масла също трябва да
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

МОСВ/РИОСВ

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

МОСВ/РИОСВ

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

притежават разрешение, което
компетентните органи издават ако е
необходимо след извършване на изпитания
на инсталацията. Лицата извършващи
оползотворяване на отработени масла също
могат да бъдат на разрешителен режим.
Директива 2000/53/ЕС за излезлите от
употреба МПС
Съгласно директивата лицата извършващи
третиране на излезли от употреба МПС
трябва да притежават разрешение или да
бъдат регистрирани от компетентните
органи. Изброени са условията, които
трябва да бъдат съблюдавани при издаване
на разрешението.

Директива 96/59/ЕС за обезвреждане на
ПХБ и ПХТ
Съгласно директивата всички лица
извършваши обеззаразяване или
обезвреждане на PCB, използвани PCB или
оборудване замърсено с PCB трябва да
притежават разрешение
ЗОВВООС

РИОСВ – отдел
УО
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o

издава разрешения за извършване на дейности,
включващи събиране, транспортиране,
съхранение или обезвреждане на производствени
и опасни отпадъци, във всички случаи, освен
когато компетентен орган е МОСВ

o

изменя, допълва или отменя издаденото

Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

разрешение в случаите, описани в закона
ЗОВВООС

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

ЗОВВООС
ПМС № 166

Регламентът съдържа различни процедури
(в зависимост от вида на отпадъците и
метода за третирането им) за разрешване
на превоза на опасни отпадъци на
територията на, от и за Европейската
общност.
Мониторинг , в
т.ч.
информ
.обезпечаване

Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците

ЗОВВООС/ЗУО

Общини

o

издава разрешения за извършване на дейности,
включващи събиране, транспортиране,
съхранение на битови и строителни отпадъци

o

изменя, допълва или отменя издаденото
разрешение в случаите, описани в закона

МОСВ – отдел
УО

o

издава разрешения при внос, износ и транзитен
превоз на отпадъци

Агенция
“Митници” и
ДАСМ

o

контролират съответствието на товара със
съпроводителните документи и спазването на
изискванията по вноса износа и транзитния превоз
на отпадъци

ИАОС/РИОСВ

o

Проекта на ЗУО въвежда минималното количество
информация което трябва да се съдържа в
отчетните документи а самите форми се съдържат
в Наредба №10

o

ИАОС осигурява информационно функциите на
МОСВ чрез данни и анализи, осъществява
екологичния мониторинг на източниците на
отпадъци и обектите за обезвреждане и
оползотворяване, лабораторния контрол на
отпадъците и поддържа база данни за тях.

o

РИОСВ заверява отчетните книги. Приема
годишните отчети. Контролира отчетността и
предоставянето на информация.

Наредба №10
Съгласно директивата всички лица
извършващи оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци трябва да водят
отчет за количеството, вида, произхода и
където е необходимо предназначението
честота на събиране, начин на транспорт и
метод на третиране. Лицата са длъжни да
предоставят тази информация при
поискване от компетентните органи.
Страните членки могат да изискват и
причинителите на отпадъци да водят отчет.
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Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

o

ПМС №53
Наредба №10.

МОСВ/ИАОС/

Директива 1999/31/ЕС за депонирането на Наредба №13
Наредба №10.
отпадъци

МОСВ/ИАОС/

Директива 91/689/ЕЕС за опасните
отпадъци

РИОСВ

Съгласно директивата компетентните органи
трябва да обезпечат отчитането и
идентифицирането на опасни отпадъци на
всяка площадка, на която се приемат такива
отпадъци. Причинителите на опасни
отпадъци и лицата транспортиращи опасни
отпадъци също са длъжни да водят отчет.

РИОСВ

Съгласно директивата операторите на депа
за отпадъци трябва да съставят и
изпълняват програма за контрол и
мониторинг на експлоатацията на депото.
Длъжни са да уведомяват компетентните
органи и за своя сметка да изпълняват
предписаните от тях действия. Операторът
предоставя отчет на компетентните органи
поне веднъж годишно.

Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на

Наредба 11

МОСВ/ИАОС/
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Данните за битовите и строителните отпадъци се
събират чрез информационни карти-отчети водени
от общинските администрации. Данните за
производствените и опасните отпадъци се събират
от предприятията и организациите които образуват
или третират тези отпадъци.

Наредбата съдържа разпоредби съгласно които
приемането, предаването и транспортирането на опасни
отпадъци се извършва с отчетна карта по ред определен в
наредба №10

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

Наредбата регламентира кои измервания трябва да се
извършват задължително Обработените резултати се

Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности
отпадъци
Съгласно директивата операторите на
инсталацията за изгаряне извършват
задължителни измервания на определени
параметри и концентрации. Всички
резултати от измерванията се предоставят в
подходяща форма на компетентните органи,
които ги преценяват с условията поставени
в разрешението и ПДК заложени в
директивата. При превишаване на ПДК
операторът веднага информира
компетентните органи.

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

ПМС 53
Наредба №10.

РИОСВ

извършват задължително. Обработените резултати се
предоставят чрез годишния доклад на компетентните
органи издали разрешението не по-късно от 01.04 на
следващата календарна година.При превишаване на ПДК
операторът незабавно уведомява компетентните органи
издали разрешението.

ИАОС/

Лицата извършващи дейностите събиране, съхраняване,
обезвреждане и/или преработване на отработени масла
водят отчетни книги и изготвят и представят в РИОСВ
годишни отчети за опасни отпадъци съгласно Наредба
№10.

Директива 75/439/ЕЕС за обезвреждане на ПМС №131
Наредба №10.
отработени масла

РИОСВ

Съгласно директивата всички лица
причиняващи, събиращи или обезвреждащи
повече от определено количество
отработени масла на година трябва да водят
отчет за количеството качеството произхода
и местонахождението на отработените
масла. Длъжни са да предоставят тази
информация на компетентните органи.
Всички лица които събират, притежават
и/или обезвреждат отработени масла са
длъжни да предоставят информация при
поискване от компетентните органи относно
събирането и обезвреждането на
отработените масла и техните остатъци.
Директива 86/278/ЕЕС за опазване на
околната среда и в частност на почвата

ПМС № 262
Наредба №10.

ИАОС/РИОСВ
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Производителите и потребителите на утайки водят отчетни
книги и изготвят и представят на РИОСВ годишни

Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

при използването на утайки от ГПСОВ в
земеделието

отчетисъгласно изискванията на Наредба №10.
Производителите на утайки предоставят ежегодно в
РИОСВ информацията за:

Съгласно директивата компетентните органи
трябва да изискват воденето на отчети
относно количеството на образуваните
утайки и количеството предадени утайки за
ползване в земеделието; състава и
свойствата на тези утайки; вида на
третирането; имената и адресите на лицата
получаващи утайките и мястото на
използване. Отчетите се предоставят на
компетентните органи. Информация за
методите на третирането и резулттите от
анализите се предоставят на компетентните
органи при поискване.
МЗГ

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

Функции на компетентните органи

Наредба №10.

o

количеството на образуваните утайки и количеството
предадени утайки за ползване в земеделието;

o

състава и свойствата на тези утайки; вида на
третирането;

o

имената и адресите на лицата получаващи утайките се
предоставя заедно с годишните отчети.

Потребителите на утайки регистрират:

ИАОС/РИОСВ

Съгласно директивата страните-членки се
задължават да извършат инвентаризация на
3
оборудването замърсено с PCB на 5 dm .
Инвентаризацията включва: имената и
адресите на притежателите;
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o

количеството на употребените утайки;

o

местата за уптреба на утайките;

o

състава и качествата на почвите;

o

имената и адресите на производителите на утайките и
ежегодно предоставят справка с тази информация на
МЗГ.

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

Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

Наредба №10.

ИАОС/РИОСВ

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

МОСВ

Отчета за изпълнението на Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците съдържа:
o Въведени разпоредби от директивата в
националното законодателство
o Промяна в правомощията на компетентните
органи
o Постигнати резултати от изграждането на
националната мрежа от съоръжения за

местонахождение и описание на
оборудването; количеството на PCB; датите
и вида на третирането което е извършено
или ще се извърши; датада на деклариране.
Инвентаризираното оборудване се маркира.
Лицата извършващи обезвреждане трябва
да водят отчет за количеството, произхода,
свойствата и съдържанието на PCB.
Компетентните органи са длъжни да
осъществяват мониторинг на количествата
за които те са уведомени.

Директива 94/62/ЕС за опаковките и
отпадъците от опаковки
Съгласно директивата страните членки
трябва да създадат база данни за опаковки
и отпадъци от опаковки за наблюдение
изпълнението на целите на директивата.
Базата данни включва информация за
количеството, характеристиката и
очакваното развитие на отпадъчния поток от
опаковки. Компетентните органи трябва да
осигурят че икономическите оператори ще
подават достоверна информация.
Доклад- Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците
ване
Съгласно директивата страните членки са
длъжни през три години да представят на
Комисията отчет за прилагането на
директивата по отделни сектори
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Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

обезвреждане
Покриване на разходите за обезвреждане на
отпадъците
o Количество на образуваните отпадъци
o Издадени разрешителни
o Мерки предприети за ограничаване преноса на
отпадъци, които не отговарят на програмата за
управление на отпадъците
Отчета на Националната програма се извършва всяка
година пред Министерски съвет
o

Директива 91/689/ЕС за опасните
отпадъци

МОСВ

Отчета за изпълнението на Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците съдържа:
o Данни за обектите за обезвреждане на отпадъци;
o Mетод на третиране и проектен капацитет;
o Въвеждане на разпоредби за опасните отпадъци в
националното законодателство;
o Установени регистрационни и разрешителни режими;
o Инспекции на съоръженията;
o Опасни отпадъци невключени в ЕКО.
Отчета на Националната програма се извършва всяка
година пред Министерски съвет.

МОСВ

България е страна по Базелската конвенция и МОСВ
изготвя годишен доклад до Секретариата на конвенцията
относно:
o Системи за контрол и наблюдение над
транспортирането на отпадъци
o Нелегален трафик

Съгласно директивата държавите-членки са
длъжни да представят на Комисията
информация за прилагането на директивата
както и всяка година определена
информация за съоръженията и
инсталациите извършващи оползотворяване
и/или обезвреждане на опасни отпадъци.
Регламент 259/93/ЕС за надзора и
контрола на превоза на отпадъци в
рамките на, до и от Европейската
общност

Базелска
конвенция

Съгласно регламента всяка страна-членка е
дъжна да оповести на Комисията своите
компетентни органи. Държавите-членки са
длъжни да изготвят и годишен доклад в
съответствие с Базелската конвенция и да го
представят на Комисията и на Секретариата
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Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

ЗУО

МОСВ

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

ИАОС

В момента тече процедура по инвентаризация на
оборудването замърсено с ПХБ. Информацията от
инвентаризацията се въвежда в база данни в ИАОС и
резултатите ще бъдат изпратени до ЕК.

на конвенцията.
Директива 1999/31/ЕС за депониране на
отпадъци
Съгласно директивата държавите-членки са
длъжни да уведомят Комисията за своите
стратегии за ограничаване депонирането на
биоразградими битови отпадъци, както и да
изпращат на Комисията доклад за
прилагането на тези стратегии.

Директива 96/59/ЕС за обезвреждане на
ПХБ и ПХТ
Съгласно директивата държавите-членки са
длъжни извършат инвентаризация на
оборудването, в което стойностите на ПХБ
надхвърлят 5дмі, и трябва да изпращат
обобщения на инвентарните описи на
Комисията. Държавите-членки са длъжни
своевременно да информират Комисията за
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

ПМС 262

МОСВ

Отчета за изпълнението на Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците съдържа:
o Въведени
в
националното
законодателство
разпоредби на директивата
o Предприети мерки за недопускане използването на
утайки превишаващи ПДК на тежки метали
o Технологии използвани при третиране на утайките
o Данни за използваните утайки – количество, вид,
параметри местоназначение
Въз основа на информацията от производителите и
потребителите на утайки МЗГ съгласувано с МОСВ
изготвят и внасят в МС обобщен доклад за употребата на
утайки в селското стопанство.

Наредба 11

МОСВ

Отчета за изпълнението на Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците съдържа:
o Информация относно идадените разрешения
o Предприети мерки за намаляване и обезвреждане на
остатъците от изгарянето
o Контрол и резултати от проверки
o Системи за оползотворяване на енергията
o Обществен достъп до информация
Отчета на Националната програма се извършва всяка
година пред Министерски съвет.
Отчета за изпълнението на Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците съдържа:
o Въведени разпоредби в националното
законодателство
o Предприети мерки за осигуряване на събирането и
обезвреждането на отработени масла

своите планове за обеззаразяването и/или
обезвреждане на оборудване, съдържащо
ПХБ.
Директива 86/278/ЕС за опазване на
околната среда и в частност на почвата
при използването на утайки от ГПСОВ в
земеделието
Съгласно директивата държавите-членки са
длъжни да изготвят консолидирани доклади
за употребата на утайки в земеделието.

Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на
отпадъци

ПМС 53

Съгласно директивата страните членки са
длъжни да представят отчет за прилагането
на директивата въз основа на въпросници
изпратени от Комисията.

Директива 75/439/ЕС за обезвреждане на
отработени масла

ПМС 131

Съгласно директивата държавите-членки са
длъжни да представят на Комисията
информация относно придобитите
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

техническите умения, опит и резултати във
връзка с прилагането на Директивата. На
всеки три години държавите-членки са
длъжни да съставят доклад за прилагането
на директивата.

Инспек- Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците
ЗОВВООС/ЗУО
ции
Съгласно директивата компетентните органи
трябва да извършват периодични инспекции
на лицата извършващи оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци. Контролират
спазването на йерархията на управление на
отпадъците, извършването на
оползотворяване и обезвреждане на
отпадъците без риск за околната среда и
човешкото здраве, и в съответствие с
изискванията на директивата. Не допускат
изхвърлянето, изоставянето и
неконтролираното обезвреждане на
отпадъци.

Функции на компетентните органи

Данни за събраните отработени масла
Система за разрешаване
Мониторинг
Информация относно изгарянето и регенерирането
Информационни кампании
Компенсации на предприятията извършващи
събиране и обезвреждане на отработени масла
Отчета на Националната програма се извършва всяка
година пред Министерски съвет.
o
o
o
o
o
o

o

ЗОВВООС регламентира кои компетентни органи
са длъжни да упражняват контрол за спазването
на закона –РИОСВ, МОСВ – за всички дейности с
отпадъци.

o

Регламентирани са въпросите какви принудителни
мерки могат да прилагат съответните компетентни
органи . Законът съдържа и съответните наказания
за неспазване на разпоредбите му, които са
разширени в проекта на ЗУО.

Кметове на
общини

o

за дейностите със битовите и строителните
отпадъци и за депонирането на отпадъци

МЗ/ХЕИ

o

ДАСМ

o

за обезвреждането и оползотворяването на опасни
отпадъци
органите за граничен контрол на ДАСМ – за
спазване на разпоредбите за трансграничен
превоз на отпадъци

МОСВ/РИОСВ
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности
Директива 91/689/ЕЕС за опасните
отпадъци

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

ЗОВВООС/ЗУО

МОСВ/РИОСВ

Функции на компетентните органи

o

МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с
опасни отпадъци.

o

В проекта на ЗУО се съдържат допълнителни
разпоредби относно санкционирането на
физическите, юридическите и длъжностните лица
за неспазване на разпоредбите касаещи опасните
отпадъци включително и за неспазване на
изискванията на директивата.

Кметовете на
общини

o

кметовете на общини контролират депонирането
на опасни отпадъци на тяхна територия

МЗ/ХЕИ

o

ХЕИ упражняват санитарен контрол на дейностите
по обезвреждане и оползотворяване на опасни
отпадъци.
контролира изискванията за транспортиране на
опасни отпадъци.

ПМС 53

Съгласно директивата причинителите на
опасни отпадъци също са обект на
периодични инспекции. Лицата извършващи
събиране и транспортиране на опасни
отпадъци също са обект на периодични
инспекции особено относно произхода и
местоназначението на отпадъците.
Компетентните органи контролират
забраната за смесване на различни видове
опасни отпадъци и на опасни с неопасни и
разпоредбите за пакетиране и етикетиране
на опасни отпадъци.

o

Директива 1999/31/ЕС за депониране на
отпадъци

ЗОВВООС/ЗУО

МТС

o

контролира изискванията за транспортиране на
опасни отпадъци

МОСВ/РИОСВ

o

МОСВ/РИОСВ извършват контрол на
депонирането.

o

В проекта на ЗУО са въведени допълнителни
разпоредби относно санкционирането на

Наредба 13

Съгласно директивата компетентните органи
контролират операторите на депа за
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

отпадъци да спазват процедурите за
приемане на отпадъци в депата и да
допускат само отпадъци които отговарят на
класа на депото и не подлежат на забрана
за депониране. Контролират
експлоатацията и процедурите по закриване
на депата.

Директива 2000/76/ЕС за изгаряне на
отпадъци

физическите, юридическите и длъжностните лица
за неспазване на разпоредбите касаещи
депонирането на отпадъци включително и за
неспазване на изискванията на директивата

Наредба 11

Кметовете на
общини

o

кметовете на общини контролират депонирането
на отпадъци на своята територия

МЗ

o

МРРБ

o

МЗ извършва санитарен контрол на депонирането
на опасни отпадъци
МРРБ контролира регионалното развитие
спазването на техническите изисквания на
съоръженията за депониране на отпадъци

МОСВ/РИОСВ

o

МОСВ/РИОСВ извършват контрол на изгарянето
на отпадъци

o

В проекта на ЗУО са въведени допълнителни
относно
санкционирането
на
разпоредби
физическите, юридическите и длъжностните лица
за
неспазване
на
разпоредбите
касаещи
изгарянето на отпадъци включително и за
неспазване на изискванията на директивата

o

кметовете на общини контролират изгарянето на
битови и строителни отпадъци на своята

ПМС 53

Съгласно директивата компетентните органи
контролират спазването на процедурите по
доставяне и приемане на отпадъците за
изгаряне, условията на експлоатация,
спазването на ПДК на емисиите в
атмосферата и хидросферата и третирането
на остатъците от изгарянето. Контролират
изискванията за задължително и
автоматично измерване и спазването на
максимално допустимите периоди на
спиране на инсталацията.

Кметовете на
общини
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

общини

Директива 75/439/ЕЕС за обезвреждане на ПМС 131
отработени масла

територия - в страната обаче не съществуват
такива инсталации

МЗ

o

МРРБ

o

МОСВ/РИОСВ

o
o

Лицата извършващи събиране,
оползотворяване и обезвреждане на
отработени масла са обект на периодични
инспекции. Компетентните органи
контролират дейностите по събиране и
обезвреждане на отработени масла да се
извършват без риск за околната среда и
човешкото здраве, спазването на
йерархията при третирането на
отработените масла, забраните за
изхвърляне във водите, почвите и
атмосферата, регенерирането и изгарянето
на отработени масла с оползотворяване на
енергията, забраната за смесване на
отработени масла с опасни вещества.

o

МЗ/ХЕИ

o

МТС

o

100

МЗ извършва санитарен контрол на изгарянето на
опасни отпадъци
МРРБ
контролира
регионалното
развитие
спазването на техническите изисквания на
инсталациите за изгаряне на отпадъци
МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с
отработени масла.
Наредбата съдържа изисквания за периодични
инспектиране на лицата извършващи дейности по
събиране,
съхранение,
преработване,
обезвреждане и транспортиране на отработени
масла от органите издали разрешението.
В проекта на ЗУО са въведени допълнителни
разпоредби относно санкционирането на
физическите, юридическите и длъжностните лица
за неспазване на разпоредбите касаещи
третирането на отработени масла включително и
за неспазване на изискванията на директивата.

ХЕИ упражняват санитарен контрол на дейностите
по обезвреждане и оползотворяване на
отработени масла
контролира изискванията за транспортиране на
отработени масла

Забележка

Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности
Директива 91/157/ЕЕС за батериите и
акумулаторите съдържцащи някои
опасни вещества

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

ПМС 134

МОСВ/РИОСВ

o

МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с
негодни за употреба батерии и акумулатори.

o

В проекта на ЗУО са въведени допълнителни
разпоредби
относно
санкционирането
на
физическите, юридическите и длъжностните лица
за
неспазване
на
разпоредбите
касаещи
третирането на излезли от употреба батерии и
акумулатори включително и за неспазване на
изискванията на директивата.

МЗ/ХЕИ

o

ХЕИ упражняват санитарен контрол на дейностите
по обезвреждане и оползотворяване на негодни за
употреба батерии и акумулатори

МТС

o

МТС контролира изискванията за транспортиране
на негодни за употреба батерии и акумулатори

МОСВ/РИОСВ

o

МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с
утайки от ГПСОВ.
В проекта на ЗУО са въведени допълнителни
разпоредби
относно
санкционирането
на
физическите, юридическите и длъжностните лица
за
неспазване
на
разпоредбите
касаещи
третирането на утайки от пречиствателни станции
включително и за неспазване на изискванията на
директивата.

Компетентните органи контролират
спазването на забраната за пускане на
пазара на батерии и акумулатори
съдържащи живак над ПДК, разделното
събиране на батерии и акумулатори,
маркирането им, изискванията към
продуктите съдържащи батерии и
акумулатори.

Директива 86/278/ЕЕС за опазване на
ПМС 260
околната среда и в частност на почвата
при използването на утайки от ГПСОВ в
земеделието Компетентните органи
контролират спазването на изискванията за
ПДК на тежки метали в почвата която ще се
третира с утайки от ГПСОВ, ПДК на тежки
метали в утайките, натрупването на тежки
метали в почвата, максималното количество
на утайките което може да се използва за
нуждите на земеделието на декар на година.
Контролират забраната за използване на

Функции на компетентните органи

o
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

утайки върху определени видове площи и
спазването на правилата за използване на
утайки.

Директива 2000/53/EC за излезлите от
употреба МПС

МЗГ/ДВСК

o

МЗГ/ДВСК контролира използването на утайки от
ГПСОВ в земеделието.

МЗ/ХЕИ

o

МТС

o

ХЕИ упражняват санитарен контрол на дейностите
по обезвреждане и оползотворяване на утайки от
ГПСОВ.
МТС контролира изискванията за транспортиране
на утайки от ГПСОВ.

МОСВ/РИОСВ

o

МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с
излезли от употреба МПС.

o

В проекта на ЗУО са въведени допълнителни
разпоредби
относно
санкционирането
на
физическите, юридическите и длъжностните лица
за
неспазване
на
разпоредбите
касаещи
третирането на излезли от употреба МПС
включително и за неспазване на изискванията на
директивата.

o

ХЕИ упражняват санитарен контрол на дейностите
по обезвреждане и оползотворяване на излезли от
употреба МПС

Компетентните органи контролират
ограничаването на използването на опасни
вещества в МПС, повишаване на
използването на рециклируеми компоненти
IV
в МПС, съдържанието на Pb, Hg, Cd, Cr ,
изграждането на система за събиране на
излезли от употреба МПС,
екологосъобразното съхранение и
третиране на излезли от употреба МПС,
спазването на задълженията на лицата
третиращи излезлите от употреба МПС. Контролират достигането на целите
заложени в директивата и въвеждането на
стандарти за кодиране и демонтиране.
МЗ/ХЕИ
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

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

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

МТС контролира изискванията за транспортиране
на опасни отпадъци и спазването на разпоредбите
на наредбата
МВР контролира прилагането на наредбата

МТС

o

МВР

o

МОСВ/РИОСВ

o

Все още няма изработен нормативен акт който да
въвежда изискванията на директивата за в
българското законодателство. Контролирането на
дейностите с отпадъци от ПХБ и ПХТ се извършва
по общия ред на ЗОВВООС.

o

МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с
опасни отпадъци.

o

ХЕИ упражняват санитарен контрол на дейностите
по обезвреждане и оползотворяване на опасни
отпадъци

Компетентните органи контролират
обезвреждането на PCB и навременното
приключване на обеззаразяването на
оборудване съдържащо PCB, етикетирането,
забраната за повторно използване на PCB,
пълненето на трансформатори с PCB,
забраната за изгаряне на PCB, спазването
на условията за обеззаразяване на
трансформатори съдържащи PCB над ПДК.
МЗ/ХЕИ

МТС контролира изискванията за транспортиране
на опасни отпадъци
Контролът се осъществява от МОСВ, митническите органи
и органите за граничен контрол на ДАСМ.
РИОСВ контролират дейностите по оползотворяване на
внесени в страната отпадъци.
o

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

МОСВ/РИОСВ

Компетентните органи контролират
спазването на изискванията за
транспортиране на опасни отпадъци чрез
извършване на проверки на лицата
извършващи оползотворяване и

ДАСМ

Агенция
“Митници”
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

МОСВ/РИОСВ

Все още няма изработен нормативен акт който да въвежда
изискванията
на
директивата
в
българското
законодателство. Контролирането на дейностите с
отпадъци от опаковки се извършва по общия ред на
ЗОВВООС.
МОСВ/РИОСВ контролират всички дейности с отпадъци.

Кметове

кметовете на общини контролират депонирането на
отпадъци от опаковки

обезвреждане и проверки на място по
време на транспортирането.
Директива 94/62/ЕС за опаковките и
отпадъците от опаковки
Компетентните органи контролират
системите за събиране, повторна употреба и
оползотворяване на опакиовки и отпадъци
от опаковки, маркирането и
идентифицирането им, концентрацията на
тежки метали, събирането на информация и
достоверността и.

Оповестяване,
информиране
на
обществеността и
обществено
участие

Директива 91/689/ЕС за опасните
отпадъци

ЗУО/ЗОВВООС

МОСВ

o

Съгласно проекта на ЗУО за Националната
програма за управление на дейностите по
отпадъците се извършва екологична оценка по
реда на Закона за опазване на околната среда

НПО

o

Кметове на
общини

o

При разработването на програмите за управление
на дейностите по отпадъците в общините се
привличат и представители на обществени
екологични движения и организации.
Кметовете на общини осигуряват обществен
достъп до програмите за управление на опасни
отпадъци

Съгласно директивата плановете за
управление на опасните отпадъци трябва да
са достъпни за обществеността.
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

отпадъци
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности
Директива 94/67/ЕС за изгарянето на
отпадъци

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Компетентни
органи

ПМС 53

МОСВ/РИОСВ

Функции на компетентните органи

o

Операторите на инсталациии за изгаряне на
опасни отпадъци осигуряват обществен достъп до
разрешенията по чл. 37, ал. 2 на ЗОВВООС,
молбите за тяхното издаване и годишните доклади
от наблюденията.

o

Операторите на инсталациии за изгаряне на
битови отпадъци осигуряват обществен достъп до
разрешенията по чл. 37, ал. 2 на ЗОВВООС,
молбите за тяхното издаване и годишните доклади
от наблюденията.

o

В МОСВ се води публичен регистър на издадените
разрешения, закритите дейности и обекти.

o

проекта на наредба предвижда осигуряването на
обществен достъп до такъв вид информация

o

Компетентните органи по чл. 11 ал. 1 от ЗООС
осигуряват достъп на обществеността до
издадените разрешения за третиране и
транспортиране на отработените лица и
резултатите от контролните проверки

Наредба 12

Съгласно директивата молбите за издаване
на разрешителни и резултатите от
мониторинга върху изгарянето на опасни
отпадъци трябва да се направят
обществено достояние.

Директива 96/59/ЕС за обезвреждане на
ПХБ и ПХТ
Съгласно директивата регистрите за
количеството, произхода и естеството на
ПХБ, съхранявани от отговорните субекти,
трябва да се предоставят на компетентните
органи и поставят на места, където
населението ще може да се запознае с тези
документи.
Директива 75/439/ЕС за обезвреждане на
отработени масла

ПМС 131

Съгласно директивата държавите-членки са
длъжни (при необходимост) да предоставят
на населението информация и провеждат
насърчителни кампании с оглед постигане
на максимално събиране и правилно
съхранение на отработените масла.
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Институ Директни или индиректни институционални
ционал- изисквания, поставени от законодателството
ни
на ЕС
дейности

Национален
нормативен акт
/приети и
проекти/

Директива 91/157/ЕС за батериите и
ПМС 134
акумулаторите съдържащи някои опасни
вещества

Компетентни
органи

Функции на компетентните органи

МОСВ

o

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

МОСВ/ИАОС

o

Проекта на наредбата предвижда осигуряването
на такъв вид информация за обществеността

Съгласно директивата държавите-членки са
длъжни да предприемат мерки за
запознаване на потребителите с: опасността
от неконтролираното обезвреждане на
излезли от употреба батерии и акумулатори,
обозначаването на батериите,
акумулаторите и уредите с трайно вградени
батерии и акумулатори, методите за
демонтиране на трайно вградени батерии и
акумулатори.
Директива 94/62/ЕС за опаковките и
отпадъците от опаковки
Съгласно директивата поставените цели за
оползотворяване и рециклиране трябва да
се представят на населението под формата
на широка информационна кампания.
Държавите-членки са длъжни да
предоставят на потребителите на опаковки
информация за системата на връщане,
събиране и оползотворяване на опаковките,
както и възможностите за участието им в
такава система, значението на символите за
маркиране и подходяща информация от
плановете за управление на отпадъците от
опаковки.
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