06 Закон за опазване на околната среда
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:

Основание за
приемане на
акта:
Орган
приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:

Прилагащ орган:
Други органи по
прилагане на

Закон за опазване на околната среда
06
закон
Този закон урежда обществените отношения, свързани с:
• опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и
защитата на здравето на хората;
• съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната
биогеографска характеристика на страната;
• опазването и ползването на компонентите на околната среда;
• контролът и управлението на факторите, които увреждат околната среда;
• осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и
източниците на замърсяване; предотвратяването и ограничаването на
замърсяването;
• създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на
околната среда;
• стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда;
• събирането и достъпа до информацията за околната среда;
• икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда;
• правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и
физическите лица по опазването на околната среда.
[чл. 1]
чл. 55 от Конституцията на Република България

Народно събрание на Република България

ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.
28.09.2002 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
31
през настоящата година (2010):
2
през изследваната година (2009):
8
Държавен вестник, брой:
Година:
Забележка:
91, 98
2002
86
2003
70
2004
74, 77, 88, 95, 105
2005
30, 65, 82, 99, 102, 105
2006
31, 41, 89
2007
36, 52, 105
2008
12, 19, 32, 35, 47, 82, 93, 103
2009
46, 61
2010
Части:
Глави:
Раздели:
Членове:
11
20
172
Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1
Приложение № 2 към глава деветнадесета „а”
Приложение № 3 към чл. 103, ал. 3
Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1
Приложение № 5 към § 1, т. 54а от допълнителните разпоредби
Приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4
Приложение № 7 към чл. 131и, ал. 5
Министър на околната среда и водите
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда
директори на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);
директори на басейновите дирекции;
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акта:

Административн
и структури:

Консултативни
органи:

Други
организации:
Приложими
процедури:

Свързани
национални
актове:

директори на дирекциите на националните паркове;
кметове на общините, а в градовете с районно деление ‐ и кметове на районите;
областни управители.
Министерство на околната страна и водите
Изпълнителна агенция по околна среда
Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ)
Басейновите дирекции
Дирекции на национални паркове
Общински администрации, а в градовете с районно деление ‐ и районни
администрации
Администрации на областни управители (областни администрации)
Висш експертен екологичен съвет
Консултативни съвети по политиката за управление на компонентите на околната
среда
Консултативен съвет на Националния доверителен екофонд
Национален доверителен екофонд
Административнопроцесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Граждански процесуален кодекс
Данъчно‐осигурителния процесуален кодекс
Правно основание в
Препращащ
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
към чл.:
чл. 72а
чл. 162
Данъчно‐осигурителен процесуален
кодекс
§8
чл. 160, ал. 3
Граждански процесуален кодекс
(отм.)
чл. 27
Администратинопроцесуален кодекс
чл. 99, ал. 6
чл. 113
чл. 116ж
чл. 127, ал.2
чл. 20, ал.1
Закон за защита на личните данни
Чл.110, ал.6
чл. 25, ал. 1
чл. 15, ал.1, т.3 Закон за достъп до обществена
информация
чл. 26, ал. 1
чл. 34, ал.1
чл. 28
Чл.20‐22
чл. 60
Чл.62, ал.3
Търговски закон
чл. 110, ал. 6
чл. 62, ал. 7
чл. 69, ал.4

чл. 33, ал. 6

чл. 103а, ал. 4 във връзка с
чл.111, ал.4
чл. 93, ал. 4, т.3, буква „е”
чл. 48
чл. 61
чл.146, ал.1
чл. 49
чл.61
чл.117, ал.5, т.2

Чл.121, ал.1

чл.146, ал.1
чл.59
чл.61

Закон за защита на класифицираната
информация
Закон за счетоводството
Закон за административните
нарушения и наказания
Закон за устройство на територията
Закон за културното наследство
Закон за подземните богатства

Закон за водите
Чл.46, ал.1,
т.1, буква „д”
и т.3
Закон за управление на отпадъците
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чл.115, ал.5, т.1
чл.146, ал.1
чл. 56, буква „и”
Чл.61
чл.146, ал.1
чл. 61
чл.146, ал.1
чл. 61
чл. 61
чл. 61
§ 12б, ал.4
чл. 61

Глава седма

Закон за почвите
Закон за лечебните растения
Закон за защитените територии
Закон за биологичното разнообразие
§ 14

чл.146, ал.1

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

§ 1, т. 32

§ 1, т. 15

Правно основание в
изследвания акт:
чл. 93, ал. 1

Препращащ
към чл.:

чл. 142а, ал. 2

Чл.17

№

Наименование

Правно
основание

1.

ДИРЕКТИВА 96/82/ЕО
НА СЪВЕТА от 9
декември 1996 година
относно контрола на
опасностите от големи
аварии, които
включват опасни
вещества
Директива 96/61/ЕО на
Съвета от 24
септември 1996
година за комплексно
предотвратяване и
контрол на
замърсяването

(конвенции,
договори, харти и
др.):

Актове от
правото на ЕС

2.

Закон за чистотата на атмосферния
въздух

чл. 110, ал.3

чл.22а, ал.2

Закона защита от вредното
въздействие на химичните вещества
и препарати
Закон за защита от шума в околната
среда
Закон за безопасно използване на
ядрената енергия
Наименование на свързания акт:
Конвенция по оценка на
въздействието върху околната среда
в трансграничен контекст
Конвенцията от 1979 г. за
трансграничното замърсяване на
въздуха на далечни разстояния
Протокол към Конвенцията от 1979 г.
за трансгранично замърсяване на
въздуха на далечни разстояния с
тежки метали
Протокол от Киото към Рамковата
конвенция на Обединените нации по
изменение на климата
Препращащ към Степен на
чл.
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)
да

чл. 9

не
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3.

4.

5.

6.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
614/2007
НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 23 май
2007 година относно
финансовия
инструмент за околна
среда (LIFE+)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
166/2006 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 18 януари
2006 година за
създаване на
Европейски регистър
за изпускането и
преноса на
замърсители и за
изменение на
Директиви 91/689/ЕИО
и 96/61/ЕО на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
1102/2008 на
Европейския
парламент и на Съвета
от 22 октомври 2008 г.
относно забраната за
износ на метален
живак и някои
живачни съединения и
смеси и безопасното
съхранение на
метален живак
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №
2216/2004
НА
КОМИСИЯТА от 21
декември 2004 година
за стандартизирана и
защитена система от
регистри
съгласно
Директива 2003/87/ЕО
на
Европейския
парламент и на Съвета
и
Решение
№
280/2004/ЕО
на
Европейския
парламент и на Съвета

чл. 11, т. 8а

чл. 22а
чл. 22а, ал. 2
чл. 22в
чл. 125, т. 5

Приложение І

чл. 59б
чл. 59в
чл. 59г

чл. 5, ал. 3
чл. 2

чл. 131к, ал. 1
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7.

8.

Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането:

Регламент (ЕО) №
761/2001
на
Европейския
парламент и на Съвета
от 19 март 2001 г. за
допускане
на
доброволно участие на
организации в Схема
на
Общността
по
управление
на
околната
среда
и
одитиране (СОУОСО) ‐
EMAS

чл. 132, ал. 2,
т. 1
чл. 133

Регламент (ЕО) №
1980/2000 на
Европейския
парламент и на Съвета
от 17 юли 2000 г.
относно ревизирана
схема на Общността за
присъждане на знака
за екомаркировка

чл. 132, ал. 2,
т. 2

Министър на околната среда и водите

№

Наименование

1.

Наредба за
организация на
дейностите по
подготовка и
представяне на
доклади в Комисията
на Европейския съюз
за прилагане на
нормативни актове от
правото на
Европейските
общности в областта
на околната среда
(обн., ДВ, бр. 43 от
1.06.2007 г.)
Наредба за
инвентаризацията и
проучванията на
площи със замърсена
почва, необходимите
възстановителни
мерки, както и
поддържането на
реализираните
възстановителни
мероприятия (обн., ДВ,
бр. 15 от 16.02.2007 г.,)
Наредба за реда за
определяне и
налагане на санкции

2.

3.

Правно
основание
чл. 11, ал. 2

чл.44

чл. 69, ал. 2 и
чл. 70 във
връзка с чл.

Прилагащ текст
чл.

Задължен орган:
Министър на
околната среда и
водите
Министърът на
вътрешните
работи
Председател на
Агенцията за
ядрено
регулиране
Министър на
здравеопазванет
о
Министър на
земеделието
Изпълнителният
директор на
Изпълнителната
агенция по
околна среда
(ИАОС)

Министърът на
околната среда и
водите
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

при увреждане или
замърсяване на
околната среда над
допустимите норми
(обн., ДВ, бр. 69 от
5.08.2003 г.)
Наредба за
устройството и
дейността на
Националния
доверителен екофонд
(обн., ДВ, бр. 41 от
18.05.2004 г.)
Наредба № 1 от
26.02.2003 г. за реда за
създаване и
поддържане на
публичен регистър на
експертите,
извършващи
екологична оценка и
оценка на
въздействието върху
околната среда, и реда
за кандидатстване на
лицата за вписване в
регистъра (обн., ДВ,
бр. 22 от 10.03.2003 г.)
Наредба за условията
и реда за извършване
на екологична оценка
на планове и програми
(Загл. изм. ‐ ДВ, бр. 3
от 2006 г.) (обн., ДВ,
бр. 57 от 2.07.2004 г.)
Наредба за условията
и реда за извършване
на оценка на
въздействието върху
околната среда (Загл.
изм. ‐ ДВ, бр. 3 от 2006
г.) (обн., ДВ, бр. 25 от
18.03.2003 г.)
Наредба за
предотвратяване на
големи аварии с
опасни вещества и за
ограничаване на
последствията от тях
(обн., ДВ, бр. 39 от
12.05.2006 г.)
Наредба за условията
и реда за издаване на
комплексни
разрешителни (обн.,
ДВ, бр. 80 от 9.10.2009
г.)
Наредба № 2 от

83, ал. 1 и 2 от
Закона за
администрати
вните
нарушения и
наказания

чл. 67

УС на
Националния
доверителен
екофонд

Министърът на
околната среда и
водите

чл. 83, ал. 10

чл. 90

Министърът на
околната среда и
водите;
Съответната
регионална
инспекция по
околната среда и
водите
Министърът на
околната среда и
водите

чл.101

Министърът на
околната среда и
водите
чл.104

чл.119

чл.136

Министърът на
околната среда и
водите

Министърът на
6

11.

12.

13.

14.

Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по
закона:

29.10.2008 г. за схема
на Общността за
управление по околна
среда и одитиране
(обн., ДВ, бр. 96 от
7.11.2008 г.)
Наредба за
Националната схема за
управление по околна
среда и одитиране
(обн., ДВ, бр. 26 от
21.03.2003 г)
Наредба за набиране,
разходване и контрол
на средствата по
Националния фонд за
опазване на околната
среда (обн., ДВ, бр. 75
от 25.08.1995 г.)
Наредба за реда и
начина за издаване и
преразглеждане на
разрешителни за
емисии на парникови
газове и
осъществяване на
мониторинг от
операторите на
инсталации, участващи
в схемата за търговия с
квоти за емисии на
парникови газове
(обн., ДВ, бр. 65 от
11.08.2006 г.)
Наредба за условията
и реда за определяне
на отговорността на
държавата и за
отстраняване на
нанесените щети върху
околната среда,
настъпили от минали
действия или
бездействия, при
приватизация (обн.,
ДВ, бр. 66 от
30.07.2004 г.)

околната среда и
водите

Министърът на
околната среда и
водите

чл.136

Министърът на
околната среда и
водите
Чл.24, ал.1

§4

Министърът на
околната среда и
водите

чл. 131л, т.1

§ 9, ал. 1

чл. 5, ал.1,
чл.121 чл.13,
ал.2, 5 и 7, чл.22

чл.8, ал.1 и
чл.12, ал.1

Министърът на
околната среда и
водите
Министърът на
финансите
Изпълнителният
директор на
Агенцията за
следприватизаци
онен контрол

ИАОС
Изпълнителната агенция по околна среда
УС
Управителен съвет
Без да са посочени изрично в разпоредбите на ЗООС, като свързани актове от правото
на ЕС са идентифицирани още:
ДИРЕКТИВА 2009/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009
година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване
на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността
ДИРЕКТИВА 2009/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009
година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за
изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО,
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2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския
парламент и на Съвета
ДИРЕКТИВА 2008/101/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември
2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на
авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове
в рамките на Общността
ДИРЕКТИВА 2006/21/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 15 март 2006 година относно управлението на отпадъците от миннодобивните
индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО
ДИРЕКТИВА 2004/101/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври
2004 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за
търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по
отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото
ДИРЕКТИВА 2004/1/ЕО НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2004 година за изменение на
Директива 2002/72/ЕО по отношение на спирането на употребата на
азодикарбонамид като разпенващ агент
ДИРЕКТИВА 2003/105/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември
2003 година за изменение на Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества
ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 октомври
2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови
газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета
Препоръки от
общ характер:
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