07 Закон за управление на отпадъците
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 акта:

Административни
структури:

Закон за управление на отпадъците
07
закон
Този закон урежда:
• екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и
задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и
третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности
• изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или
след крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени
отпадъци
[чл. 1]
чл. 55 от Конституцията на Република България
Народно събрание на Република България
ДВ бр. 86 от 30.09.2003 г
03.10.2003 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
17
през настоящата година (2010):
1
през изследваната година (2009):
2
Държавен вестник, брой:
Година:
Забележка:
70
2004
77, 87, 88, 95, 105
2005
30, 34, 63, 80
2006
53
2007
36, 70, 105
2008
82, 95
2009
41
2010
Части:
Глави:
Раздели:
Членове:
6
12
119
1
Министърът на околната среда и водите
министър на вътрешните работи
министър на транспорта, информационните технологии
министър на здравеопазването
министър на регионалното развитие и благоустройството
министър на земеделието и храните
директор на „Агенция Митници”
кметове на общини
директори на регионални инспекции по околната среда и водите
директори на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве
председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
председател на Комисията за защита на потребителите
Министерство на околната среда и водите
Министерство на транспорта, информационните технологии
министерство на здравеопазването
министерство на регионалното развитие и благоустройството
министерство на земеделието и храните
„Агенция Митници”
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация",
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация",
Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР
Главна дирекция "Охранителна полиция" на МВР
Изпълнителна агенция по околната среда
1

Общински администрации
Регионалните инспекции по околната среда и водите
Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве
Консултативни
органи:
Други организации:
Приложими
процедури:

Свързани
национални актове:

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Регионални сдружения за управление на отпадъците
Административно процесуален кодекс
Закона за административните нарушения и наказания
Данъчно‐осигурителния процесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс
Правно основание в
Препращащ към
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:
Чл. 7, ал.1
Чл. 144, ал.1
Закон за устройство на територията
чл. 7, ал.3
чл. 7, ал.4
чл. 12
чл. 71а
чл.178
чл. 12, ал.1
чл.117
Закон за опазване на околната среда.
чл. 12, ал.7
§ 1, т. 1 от
Закон за счетоводството
допълнителните
разпоредби на
чл. 13а.
Закон за водите
чл. 16в.
чл. 8 и § 1, т. 1 ‐ 3,
Закон за пътищата
6, 9 и 10 от
допълнителните
разпоредби
чл. 19.
Закон за местните данъци и такси
чл. 22, ал.1
Закон за опазване на околната среда
чл. 28, ал.2
чл. 29, ал. 1, т. 2
раздел II
чл. 29, ал.2
глава пета
чл. 39, ал.1, т. 7
чл. 55, ал.2, т. 2
глава шеста
чл.113, ал.5
чл.37
чл.17
Закон за чистотата на атмосферния
въздух
чл. 39, ал.1, т. 7.
чл.31
Закон за биологичното разнообразие
чл. 39, ал.1, т. 12
Закон за устройство на територията
чл. 51, ал.1, т. 3
чл. 87, ал. 6
Данъчно‐осигурителен процесуален
кодекс
чл. 54. (4) т.4.
чл. 87, ал. 6
чл.62, ал.4, т.3
чл. 87, ал. 6
чл.66, ал.2, т.1
чл. 87, ал. 6
чл. 58, ал.2
Закон за държавните такси
чл.72
т.9, Приложение 1 Закон за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на
екологични щети
чл.73, ал.6
Кодекс за застраховането
чл.80
§ 21
Закон за ветеринарномедицинската
дейност
чл.95
§ 27
Закон за здравето
чл.98б
Закон за Министерство на вътрешните
работи
чл.98в
Закон за автомобилните превози
Закон за движението по пътищата
Закон за железопътния транспорт
Закон за морските пространства,
вътрешните водни пътища и
2

чл.99, т.1

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

чл.99, т.2
чл. 19г., ал.6
чл. 52, ал.3
чл. 55, ал.4
чл. 59, ал.3
чл. 59, ал.2
чл.74, ал.4
чл.76, ал.5
чл.80, ал.4
чл.88
чл. 55, ал.2, т. 2.
чл.102, ал.4
чл.102а, ал.10
Правно основание в
изследвания акт:
§ 1, т. 4 от ДР

чл.7

чл. 60, ал. 1

глава шеста

Препращащ към
чл.:

Наименование на свързания акт:
Базелската конвенция за контрол на
трансграничното движение на опасни
отпадъци и тяхното обезвреждане

(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

пристанищата на Република България
Закон за техническите изисквания към
продуктите
Закон за защита на потребителя
Административно процесуален кодекс

№

Наименование

Правно основание

1

Директива
2006/12/EО на
Европейския
парламент и на
Съвета
от 5 април 2006
година относно
отпадъците (ОВ L
114, 27/04/2006,
стр.9‐21)
ДИРЕКТИВА
2006/66/ЕО
НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 6 септември
2006 година
относно батерии
и акумулатори и
отпадъци
от
батерии
и
акумулатори, и за
отмяна
на
Директива
91/157/ЕИО
(консолидирана
версия)
Директива
2000/76/ЕО
на
Европейския
парламент и на
Съвета
от
4

§ 1а от ДР

Степен на
транспониране
(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)
да

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

2

3

Препращащ към
чл.

3

4

5

6

7

8

9

декември
2000
година относно
изгарянето
на
отпадъците
Директива
1999/31/ЕО
на
Съвета от 26
април
1999
година относно
депонирането на
отпадъци
Директива
2002/96/ЕО
на
Европейския
парламент и на
Съвета от 27
януари
2003
година относно
отпадъци
от
електрическо и
електронно
оборудване
(ОЕЕО)
Директива
94/62/ЕО
на
Европейския
парламент и на
Съвета от 20
декември
1994
година относно
опаковките
и
отпадъците
от
опаковки
Директива
2004/12/ЕО
на
Eвропейския
парламент и на
Съвета от 11
февруари
2004
година
за
изменение
на
Директива
94/62/ЕО относно
опаковките
и
отпадъците
от
опаковки
Директива
2005/20/ЕО
на
Европейския
парламент и на
Съвета от 9 март
2005 година за
изменение
на
Директива
94/62/ЕО относно
опаковането
и
отпадъците
от
опаковки
Директива

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да
4

10

11

12

13

14

2000/53/ЕО
на
Европейския
парламент и на
Съвета от 18
септември 2000
година относно
излезлите
от
употреба
превозни
средства
Директива
75/439/ЕИО
на
Съвета от 16 юни
1975
година
относно
обезвреждането
на
отработени
масла
Директива
96/59/ЕО
на
Съвета от 16
септември 1996
година
за
обезвреждането
на
полихлорирани
бифенили
и
полихлорирани
терфенили
(ПХБ/ПХТ)
Директива
2002/95/ЕО
на
Европейския
парламент и на
Съвета от 27
януари
2003
година относно
ограничението за
употребата
на
определени
опасни вещества
в електрическото
и електронното
оборудване
Директива
86/278/ЕИО
на
Съвета от 12 юни
1986 година за
опазване
на
околната среда, и
по‐специално на
почвата,
при
използване
на
утайки
от
отпадъчни води в
земеделието
Директива
91/689/ЕИО
на
Съвета от 12

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

§ 1а от ДР

да

5

Контрол по
прилагане на акта:

декември
1991
година относно
опасните
отпадъци
15 Директива
§ 1а от ДР
78/176/ЕИО
на
Съвета от 20
февруари
1978
година относно
отпадъци
от
производството
на
титанов
диоксид
16 Директива
§ 1а от ДР
82/883/ЕИО
на
Съвета
от
3
декември
1982
година относно
процедури
за
наблюдение
и
контрол
на
околни
среди,
засегнати
от
отпадъци
от
производството
на
титанов
двуокис
17 Директива
§ 1а от ДР
92/112/ЕИО
на
Съвета от 15
декември
1992
година относно
процедурите за
хармонизиране
на програмите за
намаляване
и
евентуално
премахване
на
замърсяването,
причинявано от
отпадъците
от
производството
на
титанов
двуокис
23 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) чл.12, ал.8, чл.72,
№ 1013/2006 НА чл.73, чл.74, чл.75,
ЕВРОПЕЙСКИЯ
чл.76, чл.78, чл.79,
ПАРЛАМЕНТ И НА чл.81, чл.82, чл.83,
СЪВЕТА
чл.84, чл.94а,
от 14 юни 2006 чл.102а, чл.102б,
година относно чл.106, чл.108а,
превози
на
отпадъци (ОВ L
190, 12/07/2006,
стр.1‐98)
Министър на околната среда и водите
министър на вътрешните работи
министър на транспорта, информационните технологии
министър на здравеопазването

да

да

да

6

Актове по
прилагането:

министър на икономиката, енергетиката и туризма
директор на „Агенция Митници”
кметове на общини
директори на регионални инспекции по околната среда и водите
директори на регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве
председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
председател на Комисията за защита на потребителите
длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и
органите на Главна дирекция "Гранична полиция" и Главна дирекция "Охранителна
полиция"
№ Наименование
Правно основание Прилагащ текст чл. Задължен орган:
1
НАРЕДБА № 3 от
чл.3
министър на
1.04.2004 г. за
околната среда и
класификация на
водите
отпадъците (обн.,
министър на
ДВ, бр. 44 от
здравеопазването
25.05.2004 г.)
2
НАРЕДБА за
чл.24, ал.1
министър на
изискванията за
околната среда и
третиране и
водите
транспортиране
на отпадъците от
производството
на титанов
диоксид (обн.,
ДВ, бр. 39 от
12.05.2004 г.) (ЕС)
3
НАРЕДБА за реда
чл.24, ал.2
министър на
и начина за
околната среда и
оползотворяване
водите
на утайки от
директор на
пречистването на
РИОСВ
отпадъчни води
министър на
чрез употребата
земеделието и
им в земеделието
храните
(обн., ДВ, бр. 112
министър на
от 23.12.2004 г.)
здравеопазването
4
НАРЕДБА № 9 от
чл.27, ал.1 и 4
министър на
28.09.2004 г. за
околната среда и
реда и образците,
водите
по които се
предоставя
информация за
дейностите по
отпадъците, както
и реда за водене
на публичния
регистър на
издадените
разрешения,
регистрационните
документи и на
закритите обекти
и дейности (обн.,
ДВ, бр. 95 от
26.10.2004 г.) (ЕС)
5
НАРЕДБА за
чл.24
министър на
7

6

7

8

9

10

изискванията за
пускане на пазара
на батерии и
акумулатори и за
третиране и
транспортиране
на отпадъци от
батерии и
акумулатори
(обн., ДВ, бр. 58
от 15.07.2005 г.)
(ЕС)
НАРЕДБА за
изискванията за
пускане на пазара
на електрическо и
електронно
оборудване и
третиране и
транспортиране
на отпадъци от
електрическо и
електронно
оборудване (ЕС)

НАРЕДБА за
изискванията за
третиране и
транспортиране
на отработени
масла и
отпадъчни
нефтопродукти
(обн., ДВ, бр. 90
от 11.11.2005 г.)
(ЕС)
НАРЕДБА
за
изискванията за
третиране
на
излезли
от
употреба
гуми
(обн., ДВ, бр. 69
от 3.09.2010 г.)
(ЕС)
НАРЕДБА
за
изискванията за
третиране
на
отпадъците
от
моторни
превозни
средства
(обн.,
ДВ, бр. 104 от
26.11.2004 г. ) (ЕС)
НАРЕДБА
за

чл.24, ал.2

чл.24

околната среда и
водите
директор на
регионалната
инспекция по
околната среда и
водите
кмет на община
председател на
Комисията за
защита на
потребителите
министър на
околната среда и
водите
директор на
регионалната
инспекция по
околната среда и
водите
кмет на община
председател на
Държавната
агенция за
метрологичен и
технически надзор
председател на
Комисията за
защита на
потребителите
министър на
околната среда и
водите
директор на
РИОСВ

чл.24, ал.2

министър на
околната среда и
водите
директор на
РИОСВ
кмет на община

чл.24

министър на
околната среда и
водите

чл.24, ал.2

Председател на
8

опаковките
и
отпадъците
от
опаковки (обн.,
ДВ, бр. 19 от
9.03.2004 г.) (ЕС)

11

12

13

14

15

НАРЕДБА
за
определяне
на
реда и размера за
заплащане
на
продуктова такса
за продукти, след
употребата
на
които
се
образуват масово
разпространени
отпадъци (обн.,
ДВ, бр. 53 от
10.06.2008 г.)
ТАРИФА
за
таксите, които се
събират
в
системата
на
Министерството
на
околната
среда и водите
(обн., ДВ, бр. 86
от 1.10.2004 г.)
(ЕС)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 207 на МС от
16.09.2010 г. за
определяне
на
размера и реда за
отчисленията по
чл. 71е от Закона
за управление на
отпадъците (Обн.,
ДВ, бр. 75 от
24.09.2010 г., в
сила от 1.01.2011
г.)
НАРЕДБА № 7 oт
24.08.2004 г. за
изискванията, на
които трябва да
отговарят
площадките
за
разполагане на
съоръжения
за
третиране
на
отпадъци (обн.,
ДВ, бр. 81 от
17.09.2004 г.) (ЕС)
НАРЕДБА № 8 от
24.08.2004 г. за
условията
и

чл.36, ал.1

Комисията по
търговия и защита
на потребителите
областен
управител
директор на
РИОСВ
кмет на община
министър на
околната среда и
водите

чл.91, ал.1

чл.71е

министър на
околната среда и
водите
министър на
финансите

чл.13

министър на
околната среда и
водите

чл.15, ал.2

министър на
околната среда и
водите
9

16

17

18

19

изискванията за
изграждане
и
експлоатация на
депа и на други
съоръжения
и
инсталации
за
оползотворяване
и обезвреждане
на
отпадъци
(обн., ДВ, бр. 83
от 24.09.2004 г.)
(ЕС)
НАРЕДБА № 6 от
28.07.2004 г. за
условията
и
изискванията за
изграждането и
експлоатацията
на инсталации за
изгаряне
и
инсталации
за
съвместно
изгаряне
на
отпадъци (обн.,
ДВ, бр. 78 от
7.09.2004 г.) (ЕС)
НАРЕДБА
за
изискванията за
реда и начина за
инвентаризация
на оборудване,
съдържащо
полихлорирани
бифенили,
маркирането
и
почистването му,
както
и
за
третирането
и
транспортирането
на
отпадъци,
съдържащи
полихлорирани
бифенили (обн.,
ДВ, бр. 24 от
21.03.2006 г.)
НАРЕДБА за реда
за извършване на
търговска
дейност
с
отпадъци
от
черни и цветни
метали (обн., ДВ,
бр.
105
от
30.11.2004 г.)
НАРЕДБА за реда
и
начина
за
внасянето,
изнасянето
и
транзита
на

директор на
РИОСВ

чл.15, ал.2

министър на
околната среда и
водите
директор на
РИОСВ

чл.24, ал.3

министър на
околната среда и
водите

чл.61

министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма

чл.72, ал.2

министър на
околната среда и
водите
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Абревиатури:

Бележки и общи
коментари по
закона:

отпадъците и за
случаите, в които
се
изисква
банкова гаранция
или застраховка
(обн., ДВ, бр. 102
от 19.11.2004 г.)
(ЕС)
РИОКОЗ

Регионална инспекция по опазване и контрол на
общественото здраве
РИОСВ
Регионална инспекция по околна среда и води
Без да са посочени изрично в разпоредбите на Закон за управление на отпадъците,
като свързани актове от правото на ЕС са идентифицирани още:
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 18 март 1991 година относно батериите и акумулаторите,
съдържащи някои опасни вещества (91/157/ЕИО)
ДИРЕКТИВА 2008/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2008
година за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и
отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията
Директива 2008/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори
по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 23 декември 1991 година относно стандартизиране и
рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната
среда (91/692/ЕИО)
ДИРЕКТИВА 2007/76/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2007 година за изменение на
Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на флудиоксонил, кломазон и
просулфокарб като активни вещества

Препоръки от общ
характер:
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