ПРОЕКТ!
МОТИВИ
Към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
предлага необходимите изменения:
- Във финансовата организация и икономическото регулиране в областта на водите,
в т.ч. ефективно въвеждане на принципа „замърсителя плаща“ и въвеждане на такси за
всички дейности които могат да въздействат значимо върху водите, определени съгласно
Рамковата директива по водите като „водни услуги” и идентифицирани в първите ПУРБ,
както и въвеждане на механизъм за определяне на ресурсните разходи и разходите за
околна среда, които следва да се вземат предвид при оценката на възстановяването на
разходите, които са една от предварителните условия, от които ще зависи предоставянето
на европейски средства по всички оперативни програми, финансиращи проекти имащи
отношение към водите.
- За осигуряване на интегрирането на политиката по водите и политиките в
отраслите във водния сектор, определянето на националните приоритети в развитието на
отраслите във водния сектор и обезпечаване на изпълнението на програмите от мерки в
плановете за управление на речните басейни;
- За отстраняване на бележки на ЕК за неправилно или непълно транспониране на
директиви в областта на водите – включително:


отстраняване на пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията
на Общността в областта на политиката за водите, във връзка с постъпило
допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия по
открита процедура по нарушение №2009/2256.



Отстраняване на пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО
относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското
законодателство и избягване на процедура за нарушение



Отстраняване на пропуски в транспонирането на Директивата за опазване
на подземните води от замърсяване и влошаване, по която поради
закъснението в приеменето на измененията ще бъде стартирана процедура
по нарушение;

За изпълнение на пропуски и препоръки на Европейската Комисия в оценката на
първите ПУРБ и проведената двустранна среща връзка с преодоляване на пропуските в
процеса на втория цикъл на планиране (2015-2021), в т.ч.


изискванията за преразглеждане на разрешителните в периода на всеки
цикъл на планиране и изменението, ограничаването или прекратяването им,
където това е необходимо за постигане на целите за добро състояние на
водите и изпълнение на изключенията;



регламентиране на изискванията и процедурата за прилагане на изключения
по чл.4(7) от Рамковата директива за водите;



въвеждане на служебна процедура за определяне на санитарно –
охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване и осигуряване на списък на зоните за защита във вторите
ПУРБ;

-За въвеждане на разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на
Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на
състоянието на околната среда в морските води.
-За отмяна на наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 10, 12, 18, 20 и 21 към закона поради
осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му
прилагане. Необходимостта от отмяна на наредба по чл. 135, ал. 1 т. 10 произтича от
Наредбата по чл. 135, ал.1, т.9 от Закона за водите (Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за
характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от
5.03.2013 г.)), с която се въвеждат класификационната система за екологично състояние и
стандартите за качество за повърхностните води (вкл. морските води), поради което от
наредбата за качеството на крайбрежните морски води следва да отпаднат съответните
текстове и приложения определящи качеството на крайбрежните морски води, което е
нейният основен предмет. След извършен преглед на текстовете на действащата Наредба е
констатирано наличието на разпоредби, които имат отношение към мерките за опазване на
крайбрежните морски води, предвид което последните ще бъдат взети предвид при

изменението на Наредбата по чл. 135. ал. 1, т. 13. Наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 е
издадена във връзка със синхронизиране на българското законодателство по води с
Директива 76/464/ЕИО относно замърсяване причинено от определени опасни вещества,
изпуснати във водната околна среда както и с Директива 91/271/ЕИО относно пречистване
на отпадъчните води от населените места. В наредбата и по-конкретно в Глава втора се
съдържат някои от изискванията на директивата, свързани с определянето на емисионни
норми за допустимото съдържание на някои опасни вещества в отпадъчните води от
промишлени предприятия, зауствани във водни обекти. В приложение 2 към Глава втора
от наредбата са определени норми за допустими емисии на някои опасни вещества във
водите, които са взети от директиви, дъщерни на Директива 76/464/ЕИО (Директива
82/176/ЕИО относно ПДС /пределно допустимите стойности/ и целевите показатели за
качество за зауствания на живак от отрасъла на хлор – алкална електролиза; Директива
83/513/ЕИО относно ПДС и целевите показатели за качество за заустванията на кадмий;
Директива 84/156/ЕИО относно граничните стойности и целевите показатели за качество
за зауствания на живак от други промишлени сектори; Директива 84/491/ЕИО относно
ПДС и целевите показатели за качество за заустванията на хексахлорциклохексан;
Директива 86/280/ЕИО относно граничните стойности и целевите показатели за качество
за заустванията на ДДТ , тетрахлорметан и пентахлорфенол; Съгласно чл. 12, ал.1 от
Директива 2008/105/ЕО за определяне на стандарти за качество на околната среда за
приоритетни вещества, считано от 22.12.2012 г. посочените по-горе директиви се отменят.
В тази връзка в запитване чрез EU Pilot 4213/12/ENVI Европейската комисия счита, че чл.
11 и чл. 12(1) от Директивата касаещи изменението и отмяната на Директиви 82/176/ЕИО,
83/513/ЕИО,

84/156/ЕИО

и

84/491/ЕИО

не

са

транспонирани

в

националното

законодателство, тъй като нито в самата Наредба, нито в Закона за водите има разпоредба
за отмяна на Наредба № 6/9.11.2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, която е приета
в изпълнение на тези вече отменени Директиви. Този пропуск ще бъде отстранен с
отмяната на Наредба № 6/9.11.2000 в Закона за водите. Тъй като разпоредбите на Глава
трета, Глава четвърта и чл. 19-20 от Глава пета и Приложения № 3, № 4 и № 5 от
Наредбата по чл. 135, ал.1, т.12 от Закона за водите (Наредба № 6/9.11.2000г.) все още се
прилагат от басейновите дирекции при издаване на разрешителни за заустване се
предвижда същите да продължат да действат до привеждане в съответствие с
изискванията на закона на Наредбата по чл. 135, ал1, т.12 (Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за
издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води), където посочената материя ще

бъде уредена. Изискванията на наредбите по чл.135, ал.1, т.18 и т.20 са включени в
наредбата по чл.135, ал.1, т.9., а тези на наредбата по чл. 135. ал. 1, т. 21 са включени в
обхвата на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 14.
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