
НОРМАТИВНА БАЗА, ПОЛЗВАНА ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕО НА ПУРБ НА ИБР 
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дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива; 
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17. Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 г.;  

18. Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България за 
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13.07.2012г., изм. ДВ.бр.66/2013г и посл. изм. и доп. ДВ, бр.61/2014г);  
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2014г.); 

• Закон за водите (ДВ, бр. 67/27.07.1999 г., изм. и доп., бр. 61 от 06.08.2010 г., 
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• Закон за чистотата на атмосферния въздух  /ДВ.бр.45 от 28.05.1996, последно 
изменение и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г.; 

• ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
(Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.); 

• ЗАКОН за енергийната ефективност, Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., посл. 
изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.; 

• Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01.2001 г., посл. изм.  и доп. 
бр. 51 от 2016 г.); 

• Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 год., изм. 
и доп., бр. 39/20.05.2011 г.); 
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• Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ, бр.77 / 09.08.2002, посл. изм. и 
доп., ДВ бр. 101/22.12.2015 г.; 
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изм. и доп.ДВ, бр.41от 05.06.2015 г. 

НАРЕДБИ 

1. Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници - обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и 
доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.; 

2. Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни 
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изм. и доп. ДВ бр. 30 от 22.03.2002 г.;  

4. Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни 
вещества в почвата, ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г.;  

5. Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници, обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 
от 9.12.2011 г.;  

6. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 
и хигиенни нужди, обн. ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г. ; 

7. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, обн., ДВ, 
бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24, 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г.; 

8. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, обн. ДВ, 
бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.3.2004 г. ; 

9. Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни 
води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в сила от 28.06.2002 г., изм., 
бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г. 

10. Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, бр. 20 от 15.03.2016 г., в 
сила от15.03.2016 г. 
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11.  Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, 
обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., изм. и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., 
в сила от 23.09.2014 г. 

12. Наредба № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и 
порои и строеж на укрепителни съоръжения. (обн. ДВ, бр. 21 от 01.03.2013 г.). 

13. Наредба за характеризиране на повърхностните води, бр. 22 от 5.03.2013 г., изм. 
и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г.; 

14. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване 
на последствията от тях, приета с ПМС No 2/11.01.2016, обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., 
в сила от 19.01.2016 г.; 

15. НАРЕДБА за ползването на повърхностните води, В сила от 22.07.2011г., 
Приета с ПМС № 200 от 13.07.2011 г., Обн. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г.; 

16. НАРЕДБА №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 
2010г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г.;  изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 
2013г.; 

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

18. НАРЕДБА №2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване, В сила от 21.06.2011 г., Обн. ДВ. 
бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. 
бр.44 от 17 Май 2013г.; 

19. НАРЕДБА №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, Издадена от 
Министерството на околната среда и водите иМЗ, Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.; 

20.  НАРЕДБА №3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на 
вредни вещества в почвите, В сила от 12.08.2008 г., Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г.; 

21. НАРЕДБА №4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите, обн. ДВ. бр.19 от 
13 Март 2009г.; 

22. НАРЕДБА №7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, Обн. 
ДВ. бр.98 от 1 Декември 2000г.; 

23. НАРЕДБА №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 
Обн. ДВ. бр.30 от 28 Март 2001г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.1 
от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г.; 

Правилници,  Заповеди, Методики и Подходи 
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1. Правилата за добра земеделска практика, заповед № РД 09-799 от 11.08.2010 г. 
министъра за земеделието и храните; Национална програма за действие (НПД) за 
устойчиво управление на земите и борба с опустиняването България, 2014-2020 г.  

(http://www.moew.government.bg, http://www.unccd-clm.org/, 
http://www.mzh.government.bg/). 

2. Правилник за прилагане на Закона за горите, Обн., ДВ, бр. 41 от 10 април 1998 
г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г.;  

3. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Обн., ДВ, 
бр. 84 от 4.10.1996 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 8.05.2012 г.;  

4. Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за 
определяне на чувствителните зони във водните обекти 

5. Заповед № 1383/18.11.2003 г. на МОСВ относно определяне на минимално 
допустимия отток в реките за съхранение на речните екосистеми,  

6. Заповед № РД -146/25.02.2015 г. за определяне на водите, които са замърсени и 
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в 
които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници; 

7. Заповед № РД-267/01.04.2014 на Министъра на околната среда и водите и № РД-
09-157/14.03.2014 на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на 
Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 
земеделски източници в уязвимите зони; 

8. Методика за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните 
води, МОСВ; 

9. Подход за определяне на надморската височина на водното ниво при нарушено 
от черпене филтрационно поле и надморската височина на допустимото понижение на 
водното ниво, МОСВ; 

10. Подход за определяне/актуализиране на зони за защита на водите и техните 
екологични цели, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за водите, МОСВ; 

11. Подход за оценка на количественото състояние на подземните водни тела, 
МОСВ; 

12. Подход за оценка на риска ПВТ да не постигнат добро количествено състояние, 
МОСВ; 

13. Подход за оценка на химичното състояние на подземните водни тела, вкл. 
1.Определяне на праговите стойности , 2. Оценка на химичното състояние и 3. Оценка 
на тенденциите, МОСВ; 

14. Подход за характеризиране на подземните водни тела,  МОСВ; 
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15. Подходи, свързани с оценка на кладенците за задоволяване на собствени 
потребности на гражданите, МОСВ; 

 

11. 3. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 
ПОЛЗВАНИ: 
1.  Аграрен доклад, 2015, Министерство на земеделието и храните: 
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Documents/AgrarenDoklad.aspx; 

2.  Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на 
водите в Източнобеломорски район за управление на водите, м. ноември 2014 г.; 

3.  География на България. 2002. Физическа и социално-икономическа география. 
Географски институт при Българска академия на науките, ФорКом.; 

5. География на България. 2002. Физическа и социално-икономическа география. 
Географски институт при Българска академия на науките, ФорКом, стр. 760; 

6. Годишен анализ на здравно- демографското състояние и здравната мрежа в 
област Пловдив  и Стара Загора за 2012г. ( РЗИ Пловдив и Стара Загора ); 

7. Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на 
Националната Здравна стратегия за 2013г.; 

8. Годишна ресурсна оценка на регистрирания отток за 2014 г. - Хидрологична 
оценка на НИМХ, БАН.д.Мишев, К. и др.), София, 1989.; 

9. Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.  на РИОСВ – Пловдив; 

10. Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.  на РИОСВ –Стара Загора; 

11.  Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.  на РИОСВ –Бургас; 

12. Здраве и здравеопазване- актуално състояние ( Приложение 1 на МЗ 2014г. ); 
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