08 ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух
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 чистотата на атмосферния въздух
08
закон
Целта на закона е да се защити здравето на хората и на тяхното потомство, животните и
растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културните ценности
от вредни въздействия, както и да предотврати настъпването на опасности и щети за
обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни
дейности [чл.1]
чл. 55 от Конституцията на Република България
Народно събрание на Република България
ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г.
29.06.1996 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
17
през настоящата година (2010):
1
през изследваната година (2009):
3
Държавен вестник, брой:
Година:
Забележка:
45, 49
1996
85
1997
27
2000
102
2001
91
2002
112
2003
95
2005
99, 102
2006
86
2007
36, 52
2008
6, 82, 93
2009
41
2010
Части:
Глави:
Раздели:
Членове:
7
2
44
Приложение към чл. 31а, ал. 2, т. 5
Министър на околната среда и водите
Министерски съвет
министър на здравеопазването
министър на икономиката, енергетиката и туризма
министър на регионалното развитие и благоустройството
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
министър на земеделието и храните
министър на отбраната председател на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор
кмет на община
директор на регионална инспекция по околна среда и води
директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" на Министерството
на вътрешните работи
Министерство на околната среда и водите
Администрация на Министерски съвет
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на земеделието и храните
Министерство на вътрешните работи
Министерство на отбраната
1

Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване" на Министерството на
вътрешните работи
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Агенция "Митници"
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Общинска администрация
Регионална инспекция по околна среда и води
Консултативни
органи:
Други организации:

Приложими
процедури:
Свързани
национални актове:

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ)
Българска браншова камара машиностроене (ББКМ)"
Българска стопанска камара
Научно‐приложния институт за пожарна безопасност и спасяване към Главна дирекция
"Пожарна безопасност и спасяване" на Министерството на вътрешните работи
Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките
Селскостопанска академия
Административнопроцесуалния кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ към
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:
чл. 9а, ал. 2
Закон за опазване на околната среда
чл. 17, ал. 10, т. 3
чл. 117
Закон за опазване на околната среда
чл. 27, ал. 2
чл. 79
Закон за опазване на околната среда
чл. 11а, ал. 3, т. 2
чл. 4
Закон за паметниците на културата и
чл. 11а, ал. 5
музеите
чл. 17, ал. 10, т. 3
чл. 37
Закон за управление на отпадъците
чл. 28, ал. 3
чл. 41, ал. 1, т. 4
Закон за движението по пътищата
във връзка с чл.
36, ал. 2, т. 2
чл. 30б, ал.1, т. 9
Закон за административните нарушения
чл. 43, ал. 4
и наказания
чл. 33
чл. 24, ал. 5
Закон за акцизите и данъчните складове
чл. 11а, ал. 7
Административнопроцесуалния кодекс
чл. 30г, ал. 4
чл. 33в, ал. 3 и ал. 4
чл. 9а, ал. 1

приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

Наредба № 7 от 2003 г. за норми за
допустими емисии на летливи
органични съединения, изпускани в
атмосферния въздух в резултат на
употребата на разтворители в
определени инсталации
Наредба № 16 от 1999 г. за
ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при съхранение,
товарене или разтоварване и превоз на
бензини

Правно основание в
изследвания акт:
чл. 18а, ал. 8

Препращащ към
чл.:
Анекс VІ

Наименование на свързания акт:

№

Правно основание

чл. 11а, ал. 3, т. 1
чл. 30з, ал. 2
чл. 9б
чл. 30з, ал. 2
чл. 34ж

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС
(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото

Наименование

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за
предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973, изменена с протокол от
1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от
1997 г.*1,*2
Препращащ към
Степен на
2

чл.

на ЕС

1.

2.

3.

ДИРЕКТИВА
2005/33/ЕО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 6 юли 2005
година
за изменение на
Директива
1999/32/ЕО
по отношение на
нивото на
съдържание на
сяра в корабните
горива (ОВ L 191,
22/07/2005,
стр.59‐69)
ДИРЕКТИВА
2004/107/ЕО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 15 декември
2004 година
относно
съдържанието на
арсен, кадмий,
никел и
полициклични
ароматни
въглеводороди в
атмосферния
въздух
(консолидирана
версия)
ДИРЕКТИВА
2008/50/ЕО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 21 май 2008
година
относно
качеството на
атмосферния
въздух и за по‐
чист въздух за
Европа

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

Чл.8, ал.1

да

чл. 6, ал. 1 във
връзка с § 5

да

чл. 6, ал. 1 във
връзка с § 5

да

чл.9, ал.1

да

4.

ДИРЕКТИВА
94/63/ЕО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 20 декември
1994 година

3

5.

относно
ограничаването на
емисиите на
летливи
органични
съединения (ЛОС),
изпускани при
съхранението и
превоза на
бензини от
терминали до
бензиностанции
(консолидирана
версия)
ДИРЕКТИВА
2004/42/ЕО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 21 април 2004
година
относно
намаляването на
емисиите от
летливи
органични
съединения, които
се дължат на
използването на
органични
разтворители в
някои лакове и
бои и в продукти
за пребоядисване
на превозните
средства и за
изменение на
Директива
1999/13/ЕО
(консолидирана
версия)

чл. 11а, ал. 1

6.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 303/2008 НА
КОМИСИЯТА
от 2 април 2008
година за
установяване, в
съответствие с
Регламент (ЕО) №
842/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета, на
минимални
изисквания и на

чл. 17, ал. 1

Чл.4
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7.

8.

на компании и
персонал по
отношение на
стационарни
хладилни и
климатични
системи, както и
за топлинни
помпи,
съдържащи някои
флуорирани
парникови газове
(ОВ L 92,
03/04/2008, стр.3‐
11)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 842/2006 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 17 май 2006
година
относно някои
флуорирани
парникови газове
(ОВ L 161,
14/06/2006, стр.1‐
11)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 2037/2000 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА
от 29 юни 2000
година
относно вещества,
които нарушават
озоновия слой
(консолидирана
версия)

чл. 17, ал. 2

чл. 17, ал. 1

9.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 304/2008 НА
КОМИСИЯТА
от 2 април 2008
година
за установяване, в
съответствие с
Регламент (ЕО) №
842/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета, на
минимални
изисквания и на

чл.17б

5

дружества и
служители по
отношение на
стационарните
противопожарни
системи и
пожарогасители,
съдържащи някои
флуорирани
парникови газове
(ОВ L 92,
03/04/2008,
стр.12‐16)
10. РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 305/2008 НА
КОМИСИЯТА
от 2 април 2008
година
за установяване, в
съответствие с
Регламент (ЕО) №
842/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета, на
минимални
изисквания и на
условия за
взаимно
признаване на
сертифицирането
на служители по
отношение на
извличането на
флуорирани
парникови газове
от комутационна
апаратура за
високо
напрежение
(ОВ L 92,
03/04/2008,
стр.17‐20)
11.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 307/2008 НА
КОМИСИЯТА
от 2 април 2008
година
за установяване, в
съответствие с
Регламент (ЕО) №
842/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета, на
минимални

чл.17б

чл.1

чл.17б

6

условия за
взаимно
признаване на
атестати за
обучение на
служители по
отношение на
климатичните
инсталации на
някои моторни
превозни
средства,
съдържащи някои
флуорирани
парникови газове
(ОВ L 92,
03/04/2008,
стр.25‐27)
12. РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 306/2008 НА
КОМИСИЯТА
от 2 април 2008
година
за установяване, в
съответствие с
Регламент (ЕО) №
842/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета, на
минимални
изисквания и
условия за
взаимно
признаване на
сертифицирането
на служители,
извършващи
извличане от
съоръжения на
някои
разтворители на
базата на
флуорирани
парникови газове
(ОВ L 92,
03/04/2008,
стр.21‐24)
13. Директива
2008/112/ЕО на
Европейския
парламент и на
Съвета от 16
декември 2008
във връзка д
Регламент
1272/2008
14.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 1516/2007 НА

чл.17б

7

КОМИСИЯТА от 19
декември 2007
година за
установяване, в
съответствие с
Регламент (ЕО) №
842/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета, на
стандартни
изисквания за
проверка за
течове на
стационарно
оборудване за
хладилни и
климатични
системи, както и
за топлинни
помпи,
съдържащо някои
флуорирани
парникови газове
15. РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 1497/2007 НА
КОМИСИЯТА от 18
декември 2007
година за
установяване в
съответствие с
Регламент (ЕО) №
842/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета на
стандартни
изисквания за
проверка за
течове на
стационарни
системи за
противопожарна
защита,
съдържащи някои
флуорирани
парникови газове
16. РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 1493/2007 НА
КОМИСИЯТА от 17
декември 2007
година за
установяване на
формата на
докладите,
представяни от
производители,
вносители и
износители на
8

Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

определени
флуорирани
парникови газове
съгласно
Регламент (ЕО) №
842/2006 на
Европейския
парламент и на
Съвета
Министър на околната среда и водите
Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
№ Наименование
Правно основание Прилагащ текст чл. Задължен орган:
1.
председател на
НАРЕДБА за
Държавната
изискванията за
агенция за
качеството на
метрологичен и
течните горива,
технически
условията, реда и
Чл.8, ал.1
надзор
начина за техния
изпълнителен
контрол (обн., ДВ,
директор на
бр. 66 от
Изпълнителна
25.07.2003 г.) (ЕС)
агенция "Морска
администрация"
2.
НАРЕДБА № 7 от
3.05.1999 г. за
Министър на
оценка и
околната среда и
управление
водите
качеството на
§ 5 и чл. 21, ал. 2
Кмет на община
атмосферния
Директор на
въздух (обн., ДВ,
РИОСВ
бр. 45 от
14.05.1999 г.) (ЕС)
3.
НАРЕДБА № 8 от
3.05.1999 г. за
норми за озон в
атмосферния
въздух (обн., ДВ,
бр. 46 от
18.05.1999 г.,
министър на
Според § 6, т. 1
околната среда и
ПЗР на Наредба №
чл. 6, ал. 1 във
водите
4 от 5 юли 2004 г.
министър на
връзка с § 5
за норми за озон и
здравеопазванет
алармени прагове
о
за нивата на озон
в атмосферния
въздух, (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.)
чл. 3, 5 и 8 се
отменят от
1.01.2010 г.) (ЕС)
4.

НАРЕДБА № 11 от
14.05.2007 г. за
норми за арсен,
кадмий, никел и
полициклични
ароматни
въглеводороди в
атмосферния

чл. 6, ал. 1 във
връзка с § 5

министър на
околната среда и
водите
министър на
здравеопазванет
о
9
кмет на община

5.

6.

7.

8.

въздух (обн., ДВ,
бр. 42 от
29.05.2007 г.) (ЕС)
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.) (ЕС)
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)
НАРЕДБА № 7 от
3.05.1999 г. за
оценка и
управление
качеството на
атмосферния
въздух (обн., ДВ,
бр. 45 от
14.05.1999 г.) (ЕС)
НАРЕДБА № 14 от
23.09.1997 г. за
норми за
пределно
допустимите
концентрации на
вредни вещества в
атмосферния
въздух на
населените места
(обн., ДВ, бр. 88 от
3.10.1997 г.) (ЕС)

чл. 6, ал. 1 във
връзка с § 5

министър на
околната среда и
водите
министър на
здравеопазванет
о

чл.9, ал.1

РИОСВ

§ 5 и чл. 21, ал. 2

чл. 6, ал. 1

министър на
здравеопазванет
о
министър на
околната среда и
водите

9.

НАРЕДБА № 2 от
19.02.1998 г. за
норми за
допустими
емисии
(концентрации в
отпадъчни газове)

чл.9, ал.1

министър на
околната среда и
водите
министър на
икономиката,
енергетиката и 10
туризма

10.

11.

на вредни
вещества,
изпускани в
атмосферния
въздух от
неподвижни
източници (обн.,
ДВ, бр. 51 от
6.05.1998 г.) (ЕС)
НАРЕДБА № 6 от
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 от
6.04.1999 г.) (ЕС)
НАРЕДБА № 7 от
21.10.2003 г. за
норми за
допустими
емисии на
летливи
органични
съединения,
изпускани в
околната среда,
главно в
атмосферния
въздух в резултат
на употребата на
разтворители в
определени
инсталации (обн.,
ДВ, бр. 96 от
31.10.2003 г. )
(Загл. изм. ‐ ДВ,
бр. 40 от 2010 г., в
сила от 28.05.2010
г.) (ЕС)

министър на
регионалното
развитие и
благоустройствот
о
министър на
здравеопазванет
о

§ 5 във връзка с
чл. 18, т. 1 и чл.
25, ал. 4

министър на
околната среда и
водите

чл.9, ал.1

министър на
околната среда и
водите
министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма
министър на
регионалното
развитие и
благоустройствот
о
министър на
здравеопазванет
о

12.

НАРЕДБА № 10 от
6.10.2003 г. за
норми за
допустими
емисии
(концентрации в
отпадъчни газове)
на серен диоксид,
азотни оксиди и
общ прах,
изпускани в
атмосферния

чл. 9, ал. 1 и § 5

министър на
околната среда и
водите
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инсталации (обн.,
ДВ, бр. 93 от
21.10.2003 г.) (ЕС)
13.

НАРЕДБА № 16 от
12.08.1999 г. за
ограничаване
емисиите на
летливи
органични
съединения при
съхранение,
товарене или
разтоварване и
превоз на бензини
(обн., ДВ, бр. 75 от
24.08.1999 г.) (ЕС)

14.

15.

16.

17.

НАРЕДБА за
ограничаване
емисиите на
летливи
органични
съединения при
употребата на
органични
разтворители в
определени бои,
лакове и
авторепаратурни
продукти (обн.,
ДВ, бр. 20 от
6.03.2007 г.) (ЕС)
НАРЕДБА за
осъществяване на
контрол и
управление на
веществата, които
нарушават
озоновия слой
(обн., ДВ, бр. 3 от
11.01.2000 г.) (ЕС)
НАРЕДБА за
установяване на
мерки по
прилагане на
Регламент (ЕО) №
842/2006 относно
някои флуорирани
парникови газове
(обн., ДВ, бр. 3 от
13.01.2009 г.) (ЕС)
ИНСТРУКЦИЯ № 1

чл.9, ал.1

министър на
околната среда и
водите
съгласувано с
министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма
министър на
регионалното
развитие и
благоустройствот
о
министър на
транспорта,
информационнит
е технологии и
съобщенията
министър на
здравеопазванет
о

чл. 11а, ал. 1

министър на
околната среда и
водите

чл. 17, ал. 1

чл. 17, ал. 2

§5

РИОСВ
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Абревиатури:
Бележки и общи
коментари по

от 3.07.2003 г. за
изискванията към
процедурите за
регистриране,
обработка,
съхранение,
представяне и
оценка на
резултатите от
собствените
непрекъснати
измервания на
емисиите на
вредни вещества,
изпускани в
атмосферния
въздух от обекти с
неподвижни
източници (обн.,
ДВ, бр. 69 от
5.08.2003 г.)
18. НАРЕДБА № 1 от
13.02.1998 г. за
условията и реда
за утвърждаване
на временни
норми за емисии
на вредни
министър на
вещества,
§5
околната среда и
изпускани в
водите
атмосферния
въздух от
неподвижни
действащи обекти
(обн., ДВ, бр. 51 от
6.05.1998 г.) (ЕС)
19. НАРЕДБА № 3 от
25.02.1998 г. за
условията и реда
за утвърждаване
на временни
норми за емисии
на вредни
вещества,
изпускани в
министър на
атмосферния
околната среда и
§5
въздух от
водите
неподвижни
действащи
обекти, свързани с
националния
горивно‐енергиен
баланс на
страната (обн., ДВ,
бр. 51 от 6.05.1998
г.) (ЕС)
РИОСВ
Регионална инспекция по околната среда и водите
Без да са посочени изрично в разпоредбите на Закона за чистота на атмосрерния
въздух, като свързани актове от правото на ЕС са идентифицирани още:
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закона:

ДИРЕКТИВА 2001/80/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври
2001 година за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха,
изпускани от големи горивни инсталации
ДИРЕКТИВА 2000/69/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември
2000 година относно пределно допустимите стойности за бензен и въглероден оксид в
атмосферния въздух
ДИРЕКТИВА 1999/30/ЕО НА СЪВЕТА от 22 април 1999 година относно пределно
допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови
частици и олово в околния въздух
ДИРЕКТИВА 1999/13/ЕО НА СЪВЕТА от 11 март 1999 година за ограничаване на
емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични
разтворители в определени дейности и инсталации
ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 октомври 1998
година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на
Директива 93/12/ЕИО на Съвета

Препоръки от общ
характер:
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