Приложение №2. Европейско и национално законодателство
Европейско законодателство
Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31
юли 2009 г. за определяне, съгласно
Директива 2000/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, на технически
спецификации за химически анализ и
мониторинг на състоянието на водите

Законодателство на Р България
Закон за водите
Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за
проучване, ползване и опазване на
подземните води

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за
Директива 2008/105/ЕО на Европейския мониторинг на водите
парламент и на Съвета от 16 декември
2008 година за определяне на стандарти за Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване
качество на околната среда в областта на на водите от замърсяване с нитрати от
политиката за водите, за изменение и земеделски източници
последваща
отмяна
на
директиви
82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на
84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за разрешителни за заустване на отпадъчни
изменение на Директива 2000/60/ЕО на води във водни обекти и определяне на
Европейския парламент и на Съвета
индивидуалните емисионни ограничения
на точкови източници на замърсяване
Директива 2008/32/ЕО на Европейския
пармамент и на Съвета от 11 март 2008 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията
година за изменение на Директива и реда за проучване, проектиране,
2000/60/ЕО за установяване на рамка за утвърждаване
и
експлоатация
на
действията на Общността в областта на санитарно-охранителните зони около
политиката за водите по отношение на водоизточниците и съоръженията за
изпълнителните
правомощия, питейно-битово водоснабдяване и около
предоставени на Комисията
водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични,
Директива 2006/113/ЕО на Европейския питейни и хигиенни нужди
парламент и на Съвета относно
изискванията за качеството на водите с Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за
черупкови организми
предоставяне
на
информация
от
ведомства и научни институти с
Директива 2006/44/ЕО на Европейския бюджетно
финансиране
и
парламент и на Съвета относно водоползвателите, чиято дейност оказва
качеството на сладките води, които се значимо въздействие върху състоянието
нуждаят от опазване или подобряване с на водите
цел да бъдат годни за живота на рибите
Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за
Директива 2006/11/ЕС за замърсяването качеството на водите за рибовъдство и за
на водите с опасни вещества и 7 дъщерни развъждане на черупкови организми
директиви
Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за
Директива 2006/7/ЕС относно управление характеризиране на повърхностните води
на качеството на водите за къпане
Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за
Решение № 2455/2001/ЕО на Европейския управление качеството на водите за
парламент и на Съвета от 20 ноември 2001

година за определяне на списък на къпане
приоритетните вещества в областта на
политиката за водите и за изменение на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни
Директива 2000/60/ЕО
норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните
Директива 2000/60/EО на Европейския води, зауствани във водни обекти
ларламент и на Съвета от 23 октомври
2000 година за установяване на рамка за Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията
действията на Общността в областта на и реда за заустване на производствени
политиката за водите
отпадъчни води в канализационните
системи на населените места
Директива 98/83/ЕС относно качеството
на водите, предназначени за консумация Наредба за отмяна на Наредба № 7 от
от човека
8.08.1986 г. за показатели и норми за
определяне качеството на течащите
Директива 91/676/ЕЕС относно защита на повърхностни води
водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници
Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за
качеството на водата, предназначена за
Директива
91/271/ЕЕС
относно питейно-битови цели
пречиствателните станции за отпадъчни
води от населени места
Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за
качеството на водите за къпане
Директива 80/68/ЕЕС за защита на
подземните води от замърсяване с опасни Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за
вещества
качествените
изисквания
към
повърхностни води, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване
Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за
условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните
стени и съоръженията към тях
Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за
качеството на водите за напояване на
земеделските култури
Наредба
за
реда
и
начина
за
оползотворяване
на
утайки
от
пречистването на отпадъчни води чрез
употребата им в земеделието
Наредба за стандарти за качество на
околната среда за приоритетни вещества и
някои други замърсители
Наредба за ползването на повърхностните
води

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на
язовирите - държавна собственост, в
рибностопанско отношение и правилата за
извършване на стопански, любителски
риболов и аквакултури в обектите

