ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Нормативни актове
Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за
управление качеството на водите
за къпане
В сила до 31.12.2014г.
Издадена от Министерството на
здравеопазването и
Министерството на околната среда
и водите

Основни функции, правомощия на Областния управител
……………………………………………………………….
Чл. 23. Като съществуващи зони за къпане се определят:
1. местата с води за къпане, намиращи се в прилежащата към плажовете на Черноморското крайбрежие
акватория;
2. местата с води за къпане, намиращи се в прилежащата към брега на водни обекти с повърхностни
води акватория, извън случаите по т. 1, които са изрично определени за тази цел със заповед на
областен управител или кмет на община, издадена на основание чл. 41, ал. 3 от Закона за водите или по
силата на други актове.
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Определянето на нови зони за къпане се
извършва от кмета на общината или областния управител съобразно чл. 41, ал. 3 на Закона за водите
след съгласуване с директора на РЗИ и директора на басейновата дирекция за управление на водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Кметът на общината или областният управител
изпраща в РЗИ и басейновата дирекция проект на заповед за обявяване на водните обекти за общо
ползване за къпане. В заповедта се посочват водите, зоната и сезонът за къпане. Проектът на заповед се
изпраща не по-рано от един месец преди началото на предлагания сезон за къпане.
(3) Преди изготвянето на проекта на заповед се извършва проучване в предвижданата зона за къпане
относно възможността за спазване изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на водните площи (ДВ, бр. 65 от 1996г.). За целта кметът на общината назначава
комисията, предвидена по чл. 5 на посочената наредба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В срока по ал. 5 директорът на басейновата
дирекция по служебен път предоставя становище в РЗИ по изпратения проект на заповед.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В едномесечен срок от получаване на проекта на
заповед директорът на РЗИ извършва предварително проучване на качеството на водите за къпане и
уведомява кмета на общината или областния управител за това, дали зоната за къпане по предварителни
данни отговаря на изискванията на наредбата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Кметът на общината или областният управител
издава заповедта във връзка с чл. 41, ал. 3 от Закона за водите, в случай че директорът на РЗИ и
директорът на басейновата дирекция считат, че могат да бъдат изпълнени изискванията на тази наредба
и има положително становище на комисията по чл. 5 на Наредбата за водноспасителната дейност и
обезопасяването на водните площи.

Закон за защитените територии

...................................................................................................
Чл. 1. С този закон се уреждат категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на
опазване и ползване, обявяване и управление.
...............................................................................................
Чл. 36. (1) Предложения за обявяване на национални и природни паркове се правят от министерства и
ведомства, от общини и областни управители, научни и академични институти и обществени
организации, а за останалите категории защитени територии - и от всички заинтересовани физически и
юридически лица.
(2) Предложенията по ал. 1 се внасят в Министерството на околната среда и водите, което се произнася
за тяхната целесъобразност, в съответствие с критериите, посочени в този закон, в срок един месец.
.................................................................................................
Чл. 37. Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане на
предложенията за обявяване на национални и природни паркове, на резервати и поддържани резервати.
В общественото обсъждане се канят представители на общините, областните управители, местните
заинтересовани екологични и обществени организации и други заинтересовани представители на
министерства, ведомства, научни и академични институти. За становищата и предложенията от
общественото обсъждане се води протокол.
Чл. 38. (1) В срок до една година от постъпване на предложението за обявяване на национален и
природен парк и в срок до шест месеца за другите категории защитени територии министърът на
околната среда и водите или упълномощено от него лице назначава комисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80
от 2009 г.) В комисията по ал. 1 се включват представители на Министерството на околната среда и
водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Изпълнителната агенция по горите, на общините, на собственици на гори, земи и
водни площи и съответните областни управители.
................................................................................................
Чл. 60. (1) Плановете за управление на националните и природните паркове се внасят за приемане в
Министерския съвет от министъра на околната среда и водите след заключение на Висшия експертен
екологичен съвет при Министерството на околната среда и водите. При положително решение на
Министерския съвет министърът на околната среда и водите подписва плановете за управление.
(2) За участие в заседанията на съвета по ал. 1 се уведомяват представители на заинтересованите
държавни органи, областни управители, общини, научни и неправителствени организации.
................................................................................................

Наредба за разработване на
планове за управление на
защитените територии

Закон за подземните богатства

.................................................................................................
Чл. 15. (1) Проектите на планове за управление на защитени територии се внасят в МОСВ от
съответните възложители или от изпълнителите в случаите, когато възложител е министерството.
..................................................................................................
Чл. 18. (1) В 3-месечен срок от внасянето на проект на план за управление на национален или природен
парк Министерството на околната среда и водите организира разглеждането му на заседание на Висшия
експертен екологичен съвет (ВЕЕС).
(2) Най-малко 20 дни преди заседанието на съвета Министерството на околната среда и водите:
1. изпраща уведомителни писма до заинтересувани централни ведомства, до съответните областни
управители и общини, научни и академични институции и неправителствени организации, както и до
възложителя, съответно изпълнителя, и до други по негова преценка;
..................................................................................................
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2012 г., в сила от 20.07.2012 г.) В двумесечен срок от внасянето на
проект на план за управление на резерват, поддържан резерват, природна забележителност и защитена
местност Министерството на околната среда и водите изпраща писмено искане за съгласуване на
проекта до Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, съответните областни управители и общини, както и до Министерството на
културата, в случай че в границите на защитената територия попадат паметници на културата.
(2) Към искането по ал. 1 се прилага копие на проекта, а когато това е невъзможно, се указват условията
и мястото, където проектът е на разположение на заинтересуваните.
..................................................................................................
.................................................................................................
Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Титулярят на разрешение за търсене и проучване или за
проучване или концесионерът и собственикът на земята могат да сключат договор, с който в полза на
титуляря на разрешението или на концесионера се учредява вещно право на ползване върху земята за
срока на разрешението или на концесията и се определят условията, редът и обезщетението за
ползването на земята.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от
26.07.2013 г.) Ако не се постигне съгласие по ал. 1, заинтересованата страна отнася въпроса за
разрешаване пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма, който в зависимост от естеството
на работите, тяхната продължителност и въздействието им върху земните недра и околната среда може
да направи искане чрез областния управител по местонахождението на земята до министъра на

Закон лечебните растения

финансите и до министъра на регионалното развитие за принудително отчуждаване на частните имоти
или на част от тях с оглед нуждите на проучването и добива на подземните богатства по реда на глава
трета от Закона за държавната собственост и след предварително равностойно обезщетяване. Искането
за отчуждаване се придружава със скица-проект въз основа на данни от кадастралната карта с
извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Начинът на обезщетяване на собственика и
цената на имота се посочват от областния управител по местонахождението на имота след
потвърждение на министъра на финансите и на министъра на регионалното развитие.
(4) Имотът се счита за отчужден, когато се изплати определеното обезщетение или когато се издаде
нотариален акт за собственост на отстъпения в обезщетение имот.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, следва реда,
определен в законите, които уреждат промяната в предназначението на земята, в случай че тя е
земеделска, от държавния горски фонд, общинска или от друг характер.
(6) При условията на ал. 2 въвеждането във владение се извършва по административен ред.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Ако в тригодишен срок от принудителното
отчуждаване на имота концесионерът не е предприел действия по изпълнението на работния проект,
бившият собственик или областният управител има право да поиска от административния съд по
местонахождението на имота да отмени принудителното отчуждаване и да постанови възстановяване на
даденото от двете страни.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) След прекратяване на дейностите по разрешението за търсене и
проучване или за проучване или по концесията за добив титулярят или концесионерът е длъжен да
предприеме всички мерки за възстановяване на уврежданията на земята в съответствие с условията на
договора по ал. 1, разрешението за търсене и проучване или за проучване или концесията за добив,
действащото законодателство по опазване на околната среда, други приложими закони и сключения
договор.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Решенията по предходните алинеи се съобщават на заинтересованите
страни от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по реда на Гражданския процесуален
кодекс. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в двуседмичен срок
от съобщението. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на
обжалване.
..................................................................................................
………………………………………………………………
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Позволително за ползване на лечебните

растения се издава от:
1. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в определения им
териториален обхват - когато ползването е от горски територии - държавна собственост, както и за
такива, предоставени им за управление въз основа на договор - след заплащане на такса в държавното
горско стопанство или в държавното ловно стопанство;
2. кмета на общината, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените
места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от
предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления фонд - частна собственост; позволително се издава на
собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с възможност за
преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне;
3. областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на
населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация;
4. директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на
националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция;
5. лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на съответната община и
регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии общинска собственост, след заплащане на такса в общината, както и за такива, предоставени на
общината за управление въз основа на договор;
6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на
лесовъдска практика - за горски територии, за което горско сдружение е сключило договор;
7. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на
лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 5, за които собственикът има
сключен договор за конкретния имот.
..................................................................................................
Чл. 42. (1) Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се
осъществява от:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) министъра на околната среда и водите и
министъра на земеделието и храните;
2. областните управители;
3. кметовете на общините;
4. директорите на дирекциите на националните паркове;

Закон за биологичното
разнообразие

5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите.
6. (нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) директорите на държавните горски стопанства и
на държавните ловни стопанства.
………………………………………………………………...
Чл. 45. (1) Областният управител осигурява съответствие между националната стратегия и общинските
програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните растения.
(2) За целта по ал. 1 областният управител:
1. координира разработването на общинските програми по ал. 1;
2. отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в земите от поземления фонд - държавна
собственост, и издава позволителни за ползването на лечебните растения.
…………………………………………………………………
Чл. 61. Областният управител контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните
обекти в поземления фонд - държавна собственост.
.................................................................................................
...................................................................................................
Чл. 42. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
Режимите и условията по чл. 41, ал. 2, отнасящи се за риби, водни животни и ловни видове от
приложение № 4, се въвеждат със съвместни заповеди на министъра на земеделието и храните и
министъра на околната среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник".
(2) За останалите животински и растителни видове от приложение № 4 режимите и условията за
опазване и ползване по чл. 41, ал. 2 се въвеждат със заповеди на министъра на околната среда и водите,
които се обнародват в "Държавен вестник".
Чл. 43. Заповедите по чл. 42 се издават след обсъждане със заинтересуваните централни ведомства,
обществени организации и браншови организации на ползватели, а в случаите на регионална или
местна забрана за ползване - и със съответните областни управители и кметове на общини.
……………………………………………………………
Чл. 130. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.,
изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Нарушенията по чл. 124, ал. 1 и 3, чл. 125 и чл. 128в се установяват с акт на
длъжностно лице, определено от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите, от областния управител или от кмета на общината.
Наказателните постановления се издават съответно от министъра на околната среда и водите, от
министъра на земеделието и храните, от областния управител или от кмета на общината, или от

оправомощени от тях лица.
…………………………………………………………………
Закон за лова и опазване на дивеча ..................................................................................................
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от
09.04.2011 г.) Регионалните дирекции по горите контролират дейностите по чл. 14, т. 2 - 7 в
определените им райони на дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80
от 2009 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите със заповед създава съвети
по лова към регионалните дирекции по горите за обсъждане на проблеми по лова и опазване на дивеча.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Председател на
съвета по лова по ал. 2 е директорът на регионалната дирекция по горите и членове - представители на
областната администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, районната
инспекция по опазване на околната среда и водите, ловните сдружения и на други заинтересувани
организации.
...............................................................................................
Конкурс за издаване на разрешително за стопански риболов
Закон за рибарството и
...................................................................................................
аквакултурите
Чл. 21д. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от
12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) (1) След изтичане на срока за приемане на офертите
изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците, като определя
нейния състав и резервни членове.
(2) Съставът на комисията включва нечетен брой лица и се състои най-малко от петима редовни
членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи
необходимата професионална квалификация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.)
....................................................................................................
....................................................................................................
Закон за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на Чл. 12. Областните управители:
1. подпомагат компетентните органи по чл. 6, т. 2 - 4 в рамките на своите правомощия да установят
екологични щети
оператора, предизвикал непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или причинил
екологични щети;
2. определят длъжностните лица за участие в проверки на място в случаи на възникнала непосредствена
заплаха или причинени екологични щети на територията на областта;

3. уведомяват кмета на общината, на чиято територия са причинени екологични щети;
4. възлагат прилагането на превантивни и оздравителни мерки по реда на Закона за обществените
поръчки в изпълнение на заповедите на министъра на околната среда и водите в предвидените от закона
случаи.
....................................................................................................
Чл. 23. (1) В срок 10 дни от получаване на предложение по чл. 22, ал. 2 министърът на околната среда и
водите издава заповед за прилагане на превантивни мерки, която се публикува на интернет страницата
на Министерството на околната среда и водите.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на органа, който я издава;
2. правните и фактическите основания за издаването й;
3. мотивите за прилагане на превантивни мерки;
4. превантивните мерки и срока за изпълнението им;
5. финансов разчет на разходите за изпълнението им;
6. областния управител, отговорен за изпълнението им;
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
8. датата на издаване и подписа на длъжностното лице, издало заповедта.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.
....................................................................................................
Чл. 24. (1) Когато операторът не предприеме превантивни мерки по чл. 20, ал. 1 или ако от него не
може да се поиска да покрие разходите съгласно чл. 37, ал. 2, министърът на околната среда и водите по
предложение на компетентен орган по чл. 6, т. 2 - 4 може да издаде заповед за прилагане на
превантивни мерки, определени по реда на чл. 22 и 23.
(2) Когато операторът не предприеме превантивни мерки по чл. 20, ал. 6, т. 4 или ако от него не може
да се поиска да покрие разходите съгласно чл. 37, ал. 2, министърът на околната среда и водите
определя със заповед областния управител, отговорен за прилагането на превантивните мерки.
....................................................................................................
Чл. 29. (1) Компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 или оправомощено от него длъжностно лице в срок 30
дни от получаване на предложението по чл. 26, ал. 3 с проект на заповед определя оздравителните
мерки, които операторът е длъжен да осъществи.
(2) Компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 уведомява писмено за проекта на заповед по ал. 1 областния
управител на областта, на чиято територия са причинени екологичните щети, и го обявява на интернет
страницата си в срок три дни от съставянето му. Обявата съдържа и покана към обществеността да

представи своите препоръки и становища. Компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 поставя на видно място
в административната си сграда проекта на заповедта по ал. 1.
(3) Областният управител уведомява писмено за проекта на заповед по ал. 1 кмета на общината, на
чиято територия са причинени екологични щети, който я публикува на интернет страницата на
общината.
....................................................................................................
Чл. 31. (1) В срок 14 дни от получаването на доклада по чл. 30 съответният компетентен орган по чл. 6,
т. 2 - 4 или оправомощено от него длъжностно лице прави оценка на пълнотата на предоставената в
него информация и определя с проект на заповед оздравителните мерки, които да бъдат изпълнени от
оператора.
(2) При констатирани пропуски органът по ал. 1 връща на оператора доклада за допълване в срок 30
дни.
(3) В срок три дни от изтичане на срока по ал. 1 или 2 компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 уведомява
писмено за проекта на заповед по ал. 1 областния управител на областта, на чиято територия са
причинени екологичните щети, и го обявява на интернет страницата си. Обявата съдържа покана към
обществеността да представи своите препоръки и становища в срок 14 дни. Компетентният орган по чл.
6, т. 2 - 4 поставя на видно място в административната си сграда проекта на заповед по ал. 1.
(4) Областният управител уведомява писмено за проекта на заповед по ал. 1 кмета на общината, на
чиято територия са причинени екологични щети.
(5) Препоръки и становища могат да се представят писмено в срок 14 дни от публикуването на проекта
за заповед.
..................................................................................................
Чл. 33. (1) При настъпване на екологични щети,..................
6) В срок 30 дни от получаване на предложението по ал. 5 министърът на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице с проект на заповед определя оздравителните мерки.
(7) Министърът на околната среда и водите уведомява писмено за проекта на заповед по ал. 6 областния
управител на областта, на чиято територия са причинени екологичните щети, и го обявява на интернет
страницата си в срок три дни от съставянето му. Обявата съдържа и покана към обществеността да
представи своите препоръки и становища. Министърът на околната среда и водите поставя на видно
място в административната си сграда проекта на заповед по ал. 6.
(8) Областният управител уведомява писмено за проекта на заповед по ал. 6 кмета на общината, на
чиято територия са причинени екологични щети.
....................................................................................................
(11) В срок 7 дни от изтичането на срока по ал. 9 министърът на околната среда и водите или

оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за прилагане на оздравителни мерки. Заповедта
съдържа:
1. наименованието на органа, който я издава;
2. правните и фактическите основания за издаването на заповедта;
3. конкретни оздравителни мерки и срокове за тяхното изпълнение;
4. мотивите за определяне на оздравителните мерки;
5. последователността при предприемане на оздравителните мерки - в случаите по чл. 36;
6. финансов разчет на разходите за прилагането им;
7. областния управител, отговорен за изпълнението им;
8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
9. датата на издаване и подписа на длъжностното лице.
....................................................................................................
Чл. 34. (1) Когато операторът е неизвестен и........................
..................................................................................................
7) В срок три дни от изтичането на сроковете по ал. 5 или 6 министърът на околната среда и водите
уведомява писмено за проекта на заповед по ал. 5 областния управител на областта, на чиято територия
са причинени екологични щети, и го обявява на интернет страницата си. Обявата съдържа и покана към
обществеността да представи своите препоръки и становища в срок 14 дни. Министърът на околната
среда и водите поставя на видно място в административната сграда проекта на заповед по ал. 5.
(8) Областният управител уведомява писмено за проекта на заповед по ал. 5 кмета на общината, на
чиято територия са причинени екологични щети.
..................................................................................................
Чл. 35. (1) В случаи на причинени екологични щети, когато операторът не предприеме действията по
чл. 26, ал. 1, т. 1, министърът на околната среда и водите предприема действия по реда на чл. 33 и 34.
(2) В случаи на причинени екологични щети, когато операторът не успее да изпълни задълженията по
чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 2 и чл. 30 или ако от него не може да се поиска да покрие разходите съгласно чл.
37, ал. 2, министърът на околната среда и водите може да предприеме действия по реда на чл. 33 и 34.
(3) В случаи на причинени екологични щети, когато операторът не успее да изпълни задълженията,
предвидени в заповеди по чл. 29, ал. 7 и чл. 32, ал. 2 или ако от него не може да се поиска да покрие
разходите съгласно чл. 37, ал. 2, министърът на околната среда и водите определя със заповед областен
управител, отговорен за прилагането на оздравителните мерки.
....................................................................................................
Чл. 59. (1) Принудителните административни мерки са:
1. спиране дейността на операторите, непосредствено свързана с настъпването на екологичните щети;
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2. спиране достъпа до територии на собствениците и ползвателите;
3. налагане на забрани или ограничения за ползване на водите.
(2) При прилагане на принудителни административни мерки министърът на околната среда и водите,
директорите на РИОСВ, директорите на басейновите дирекции и директорите на националните паркове
или оправомощени от тях длъжностни лица със съдействието на областния управител спират с
мотивирана заповед дейността на операторите, причинила екологични щети, както и достъпа до
територии на собствениците и ползвателите, включително чрез пломбиране или запечатване.
..................................................................................................
..................................................................................................
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2007 г.) (1) Наличните или добитите при изпълнението на програмата за
отстраняване на екологичните щети материали - отпадъци от черни и цветни метали, резервни части и
други търговски продукти, са собственост на държавата.
(2) Когато материалите по ал. 1 са свързани технологично с производствената дейност на
приватизирания обект и не представляват стандартизиран търговски продукт, годен за реализация на
пазара, те могат да бъдат закупени по искане на приватизираното дружество, съответно на купувача на
обособената част, за оползотворяване чрез влагане в производството (като суровина или допълнителен
материал). За продажбата страните подписват допълнително споразумение към договора по чл. 8, ал. 1,
в което се посочва начинът за формиране на цената и се регламентират отчетността, контролът и
другите условия за изпълнение на поетите задължения.
(3) Извън случаите по ал. 2 продуктите се продават от съответния областен управител по реда на
Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (ДВ, бр. 109 от
1997 г.).
(4) С приходите от продажбите по ал. 2 се намаляват разходите за финансиране изпълнението на
програмата и разходите на съответния областен управител по изпълнението на ал. 3, а когато
получените средства са в по-голям размер от размера на необходимото или оставащото финансиране,
разликата в повече се внася в приход на републиканския бюджет.
..................................................................................................
..................................................................................................
Чл. 52. Областните управители във връзка с правомощията им по чл. 16 и чл. 148, ал. 3 ЗООС:
1. координират работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията
на областта по отношение на провеждането на държавната политика по опазване на околната среда,
свързана с управлението на отпадъците от опаковки;
2. координират дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда, свързана с

управлението на отпадъците от опаковки, между общините на територията на областта.
..................................................................................................

