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РО 5: ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО-ПРИНЦИПИ И 

МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТА НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

1. Необходимост от политическа и правна регулация 

Основна цел 

Стратегията, в рамките на която законите и политиките се използват за управление и 

контрол на проблемите в областта на околната среда, трябва да отговаря на следните 

въпроси: 

 Защо е нужна политическа и правна регулация? 

 Кои са принципите на развитие и приложение на политическите и законовите 

мерки? 

 Кои са инструментите за контрол на поведението на хората и институциите 

спрямо околната среда? 

 

1.1 Защо е нужна политическата и правната регулация? 

Каква е целта? Важно е да:  

 Разберем какво определя политиките и законодателството по отношение на 

околната среда и какви са целите и отговорностите на определящите политиките. 

 Идентифицираме различните области на действие и проблемите, с които 

законодателството в областта на околната среда се сблъсква и на които търси 

отговори. 

 Разберем приноса на законодателството за опазване на околната среда за 

формиране и спазване на задълженията на държавата за управление и контрол на 

проблемите, свързани с околната среда. 

В съвременните общества мирното съвместно съществуване на различни субекти 

изисква политическа договореност между различни интереси, които често могат да 

влизат в противоречие. А тази сложна ситуация изисква надеждна и последователна 

правна рамка. От своя страна, законодателството е както резултат, така и условие за 

легитимно политическо действие. На практика законът винаги се влияе от моралните 

ценности, които господстват в дадено общество. На първо място обаче законът е основа 

за достигане до решение или за арбитраж при дела, в които една срещу друга се изправят 

страни с противоречащи си интереси и искове. 



 
 

ECO-Center  2014-1-BG01-KA204-001645 
 

Същото се случва и при противоречиви хипотези или при криещи риск искове за 

използване на природни ресурси и за работа с живи нехуманоидни организми. Ето защо, 

през XX век се създава специално законодателство по въпросите на околната среда, 

което взима под внимание все по-голямото влияние на дейността на човека върху 

природата. Околната среда се оказва оскъден ресурс, за чието използване сериозно се 

конкурират различни социални групи, а естествените местообитания на растенията и 

животните (а оттам и самите животински и растителни видове) се оказват застрашени от 

изчезване заради засиленото влияние на човешката дейност. Затова и все по-често се 

налага да използваме инструментите на политиката и законодателството за защита на 

природата от влиянието на култивационните дейности, болестите и увреждащото 

третиране. 

Не на последно място ангажиментът за изпълнение на по-ефективни политики за 

опазване на околната среда и природата се дължи и на по-съзнателното отношение на 

обществото към околната среда и нарастващото разбиране за ролята на природата и за 

самостойната ценност на животинските и растителните видове. Опазването на 

природата и на околната среда се превръща в обществен дълг, който е също толкова 

важен, колкото и мерките за икономическо развитие или за постигане на социална 

справедливост. Така законодателството по отношение на околната среда заема все по-

значимо място в рамките на правната система. А след създаването му екологичната 

етика се превръща в сериозен фактор, защото редица етични принципи, обвързани с 

опазването на околната среда и на природата, са заложени в основата именно на новото 

законодателство. Заради засилената роля на екологичното законодателство и 

необходимостта всички обществени дейности да се съобразяват с него, изпълнението на 

етичните екологични изисквания се обвързва именно с изпълнението и ефективността 

на екологичното законодателство. 

В сила влизат и редица регулации, които или пряко се отнасят до проблемите на 

околната среда, или по съвместителство са обвързани с екологични правни съображения 

и разпоредби. Сред тях се открояват: 

 Законодателството за критичните прагове на вредните емисиите, включително за 

максимално позволения рибен улов 

 Режимът за разпределяне на водни лицензи 

 Режимът за определяне на територии за развойни (като строеж и култивиране) 

или за селскостопански дейности 
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 Режимът за издаване на разрешения за изграждане на язовири, мостове или 

летища или за отбиване на речните потоци (при изграждане на канализация), за 

изграждане на депа за отпадъци или на индустриални или енергийни съоръжения. 

Почти всяка човешка дейност, която нарушава по някакъв начин околната среда или 

екосистемата, може да стане повод за повдигане на правни искове по въпроси, обвързани 

със законодателството по отношение на околната среда, като съответно се изиска и 

прилагане на подходящи екологични регулации. 

Политическият и правният регулаторен режим и законодателството в областта на 

опазването на околната среда са важни инструменти за защита на околната среда, чиито 

режим на въвеждане и изпълнение се съобразява с икономическото и социалното 

развитие. Става дума за сложен взаимосвързан юридически корпус от наредби, актове 

на обичайното право, договори, конвенции, регулации и политики, които, в много широк 

смисъл, действат в посока регулиране на взаимодействието на човека и дейността му с 

останалата част от околната среда, включително с биофизическите явления и с 

природата. Целта на законовата регулация в областта на околната среда е намаляване 

или свеждане до минимум на въздействието на човешката дейност върху околната среда 

и природата, особено предвид влиянието ѝ както върху самата природа, така върху 

условията за живот на представителите на човечеството. 

Най-важните въпроси, които са законовообвързани в областта на опазването на околната 

среда, са: качеството на въздуха, качеството на водите, глобалната промяна на климата, 

влиянието на селскостопанските дейности, биоразнообразието, опазването на 

животинските и растителните видове, въздействието на пестицидите и опасните 

химикали, управлението на отпадъците, рекултивацията на замърсени земи и 

устойчивото развитие. 

Законодателството в областта на околната среда е повлияно от принципите на 

екологичното движение, сред които се открояват акцентът върху екологията като наука, 

отговорността към природата и концепцията за устойчивост. Опазването на околната 

среда е признат обществен и държавен ангажимент, а политиките трябва да се основават 

на няколко принципа на екологичната политика. 

Правните норми и правила се подразделят на общи и специални регулации. Общите 

разпоредби не се отнасят за специална област, а са приложими във всички сфери и 

сектори. Специалните разпоредби се изготвят в зависимост от предмета на защита или 

вида на мярката. За обекта на защита разпоредбата може да е свързана със: 
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 Защита на средата – приложимо към различни компоненти на околната среда 

(например почва, вода и въздух). 

 Следствена защита на околната среда – свързана с последствията и опазването на 

околната среда от вредни емисии или вещества. 

 Защита на живота – свързана с пряката защита на животни и растения. 

По отношение на различните видове мерки законодателството може да покрива: 

 Съоръженията (които имат определени функции, например за контрол на 

замърсяването на въздуха, защита от радиация или енергоспестяване). 

 Веществата (защита срещу опасни химикали, за минимизиране или за 

обезвреждане на отпадъчни продукти). 

 Области (за контрол на замърсяването на водите, консервация на 

селскостопанските райони или опазване на почвите). 

Няма закон в областта на околната среда, който да обвързва всички субекти и области 

на действие на екологичните принципи, а различни клонове на правото и на 

законодателството покриват съответните нужди чрез нормативни актове в областта на 

екологията: публичното право, наказателното право (или наказателното право в 

областта на опазването на околната среда), което определя като наказуемо престъпление 

поведението, което нанася вреди на околната среда; гражданското право, което регулира 

правото на обезщетение за екологични щети; и т.н. 

Законодателството в областта на околната среда предвижда множество инструменти, 

които да помогнат за постигане на екологичните цели и за ефективно приложение на 

подходящите политики и специални мерки. Това са: 

 Инструменти за планиране на дейностите по опазването на околната среда 

(главно за защита на природните ресурси или за превенция на екологични 

рискове). 

 Инструменти за пряк контрол на поведението спрямо околната среда (забрани, 

наредби и определени задължения по отношение на субектите, чиито дейности 

влияят на околната среда). 

 Инструменти за непряк контрол на поведението спрямо околната среда (влияние 

върху мотивацията на субектите, чието поведение влияе върху околната среда). 

За всички тези инструменти ще стане дума по-нататък. Първо обаче ще хвърлим 

светлина върху принципите, които са (или би трябвало да бъдат) в основата на всяко 

екологично законодателство. Принципите на организация на такъв тип законодателство 
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са в основата на международното право в областта, законодателството на Европейския 

съюз по отношение на околната среда и почти всички национални законодателства. 

 

1.2. Принципи, които определят политическите и правните мерки 

Цели 

Важно е да се: 

 Разграничат и обяснят принципите, които стоят в основата на законодателството 

в областта на околната среда на национално и на международно равнище. 

 Разбере значението на понятията за “екологична устойчивост” и “устойчиво 

развитие” в контекста на опазването на природата. 

Сериозното и цялостно законодателство в областта на опазването на околната среда 

трябва да съблюдава няколко ръководни принципа. В основата на всички законодателни 

процеси в областта на опазването на околната среда, формулирани и изпълнявани в 

рамките на редица международни и национални регулаторни мерки в сферата на 

екологичното право в рамките на Европейския съюз (например в Германия), стоят 

четири основни принципа: 

 Принцип на превенцията 

 Принцип „замърсителят плаща“ 

 Принцип на устойчивото развитие (който включва хармонизацията и 

взаимодействието между политиките за опазване на околната среда и 

икономическото развитие) 

 Принцип на сътрудничеството 

Към тези четири принципа можем да добавим още няколко, които ги допълват и 

специфицират: 

 Процесуални права в областта на опазването на околната среда. 

 Общи, но разграничими отговорности 

 Равни права и задължения на международно и междупоколенческо равнище 

 Грижа за човечеството 

 Грижа за общото ни наследство 

В тази глава ще обърнем внимание на четирите най-важни принципа. 

1.2.1 Принцип на превенцията 

В същността си принципът на превенцията е по-скоро политически, отколкото 

философски, за пръв път е формулиран на немски като “Vorsorgeprinzip” (принцип на 
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превенцията) и е част от няколко национални законодателства и международни 

договори и декларации. Екип от учени (Per Sandin et al. 2002: 288) формулират следната 

дефиниция: “Основното послание на принципа на превенцията е, че в някои случаи 

трябва да се вземат мерки срещу евентуална опасност, дори ако наличните доказателства 

не са достатъчни, за да се приеме, че предполагаемата опасност е научен факт.” 

Следователно принципът на превенцията се основава на идентифициране на 

опасностите и липсата на сигурност за научния им характер. В резултат задачата по 

доказване на съществуването на такава опасност (резултатите от която могат да нанесат 

сериозни вреди на обществото или на околната среда) се пада на онези, които призовават 

да се вземат мерки срещу потенциалната опасност (вж. също Raffensperger & Tickner 

1999). Превантивните мерки трябва да се прилагат винаги когато може доказано да се 

предвиди вреда за обществото или за околната среда. Често обаче не е ясно дали дадени 

планирани дейности ще причинят вреда на обществото или на околната среда, защото 

възможните въздействия на човешката дейност върху околната среда или човешкото 

здраве често зависят от динамиката на сложни системи, така че реалните последствия от 

дадена дейност може да не са предвидими с традиционните методи. Затова са нужни по-

задълбочени научни изследвания – но и предпазливост, защото дадени дейности или 

мерки може да повлияят на сложните (човешки или природни) системи. 

Днес принципът на превенцията е част от много европейски и международни договори 

и спогодби. В своя Доклад за околната среда от 1976 г. например германското федерално 

правителство го обяснява по следния начин: 

„Политиката за опазване на околната среда не е ограничена до предотвратяване на 

непосредствената опасност и отстраняване на вредите, които вече са нанесени. 

Политиката по превенция на щетите върху околната среда изисква природата да бъде 

защитена и към нея да се отнасяме с внимание. Принципът на превенцията е заложен в 

редица екологични разпоредби и включва опазване на природните ресурсите – освен 

превенция на риска.“ (Правителство на Федерална република Германия, 1976) 

Принципът на превенцията е важна част от редица нормативни актове и решения 

относно дейности, свързани с потенциални рискове за общественото здраве, като 

например разрешението за поява на пазара на генномодифицирани храни, използването 

на хормони на растежа в животновъдството или мерките за предотвратяване на заразата 

с болестта “луда крава”. 

И все пак в реалността специалистите и политически отговорните хора и институции 

често се сблъскват с липсата на достатъчно аргументирана научна информация или със 
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сериозен конфликт на интереси при различните заинтересовани страни. Понякога е 

много трудно да се прецени и оцени потенциалната вреда и да се постигне приемлив 

компромис между различните политики. Но и принципът на превенцията не бива да се 

прилага прекалено стриктно, ако не сме достатъчно сигурни дали наистина има 

потенциален риск от използването на даден иновативен продукт или реализирането на 

определена новаторска дейност. В такива случаи принципът може да предвижда 

абсолютна забрана на всички действия (вж. Van den Belt 2003), които биха могли да 

възпрепятстват технологичната иновация и напредъка. 

1.2.2 Принцип “замърсителят плаща” (vs. принцип “общността плаща”) 

„Принципът „замърсителят плаща“ постулира, че този, който оказва въздействие върху 

околната среда, носи и основната отговорност – материална и финансова – за защитата 

на околната среда и именно от него се очаква и изисква да предприеме действия, за да 

предотврати вредите, да ги отстрани или поправи и да посрещне финансовите санкции 

и разходи за това“ (Knopp 2008: 7). Проблем възниква в случаите на т.нар. наследено 

замърсяване, при което отговорните страни не могат да бъдат подведени под 

отговорност и – ако няма друго лице, което може да бъде държано отговорно –  

обществеността трябва да поеме разходите. В такива случаи принципът „замърсителят 

плаща“ се замества от принципа „общността плаща“. 

В законодателството в областта на околната среда принципът „замърсителят плаща“ 

помага отговорността за изплащане на щетите, нанесени на околната среда, да се 

прехвърли по законов път на лицето, което причинява замърсяването. Този принцип е 

широко възприет и се разглежда като подразбираща се част от законодателството заради 

силната подкрепа, която получава в страните от Организация за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) и от Европейската общност (ЕО). В международното 

право в областта на околната среда се споменава в Принцип 16 от Декларацията от Рио 

за околната среда и развитието (1992 г.). 

Принципът „замърсителят плаща“ е важен елемент от политиката за опазване на 

околната среда и повлиява върху политическите мерки за намаляване на емисиите 

парникови газове. Често този принцип се прилага под формата на т.нар. „разширена 

отговорност на замърсителя“ (EPR) – концепция, формулирана за пръв път от 

правителството на Швеция през 1975 г. EPR може да се използва за прехвърляне на 

отговорността за третирането на отпадъците от правителствата и данъкоплатците към 

реалните производители на отпадъци. ОИСР го определя като: принцип, който определя, 

че производителите и вносителите на продукти следва да носят значителна отговорност 
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за въздействието върху околната среда на своите продукти в целия им жизнен цикъл, 

включително за наследяемите въздействия, свързани с избора на материали за 

продуктите, въздействията от самия производствен процес и въздействията по веригата 

– при употребата и изхвърлянето на продуктите. Когато планират производството на 

продуктите, производителите поемат отговорност да сведат до минимум въздействията 

върху околната среда от преминаването на продуктите им през целия жизнен 

(включително търговски) цикъл, включително когато приемат правна, физическа и 

социално-икономическа отговорност за въздействията върху околната среда, които не 

могат да бъдат елиминирани при планирането на производството. 

1.2.3 Принцип на устойчивостта (устойчиво развитие) 

Друг важен принцип е принципът на устойчивото развитие, който може да се разглежда 

като пример за прилагане на принципа на предпазливостта при използването на 

природните ресурси. Зад този принцип стои модел на използване на природните ресурси, 

който има за цел да посрещне нуждите на човека, но при запазване на устойчивостта на 

околната среда, така че не само настоящото, но и бъдещите поколения да могат да 

използват природните ресурси в сравнима степен. За първи път понятието „устойчиво 

развитие“ е формулирано от Комисията „Брунтланд“ (1987), чиято е и най-известната 

дефиниция на устойчивото развитие като развитие, което „отговаря на нуждите на 

настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволяват 

собствените си нужди“ (ООН 1987). 

Понятието „устойчиво развитие“ обединява ресурсите и процесите на природните 

системи с човешките потребности и стопанската дейност на социалните системи. Още 

през 1970 г. понятието „устойчивост“ се появява в контекста на дефиницията за 

икономика „в равновесие с основните системи на екологично подпомагане“ (Stivers 

1976). В основата на идеята за устойчивост и в контекста на тревожните изводи за 

ограниченията на икономическия растеж (Meadows et al. 1971) възниква и новата 

концепция за „стабилна икономика“ (Daly 1973), в чиято основа е залегнал специфичен 

акцент върху опазването на околната среда. В този контекст моделът на „устойчиво 

развитие“ не включва единствено проблемите на околната среда, но взема предвид и 

социалните и икономическите съображения, включително мерките за: разрешаване на 

противоречието между различни конкурентни цели и заинтересовани страни, както и 

хармонизиране на икономическия растеж и социалното развитие с грижата за качеството 

на околната среда. Концепцията за „устойчиво развитие“ – и на природата, и на 

обществото – включва разбирането, че оцеляването на човечеството зависи основно от 
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оцеляването на природата (или на природната среда), защото икономическото и 

социално-културното благосъстояние е пряко обвързано с хуманното отношение към 

природата – природните ресурси, растителните и животинските видове и др., а 

експлоатацията и разрушаването на природата може да доведе до невъзможност да се 

поддържа човешкия живот и дори до изчезване на човечеството. Следователно теорията 

за устойчивото развитие се основава на предположението, че обществото трябва да се 

грижи за стабилността на три форми незаменим капитал: икономически, социален и 

природен капитал (вж. и Dyllick & Hockerts 2002; Daly 1973, 1991). 

Дори и да открием как и с какво да заместим някои природни ресурси, едва ли ще бъдем 

в състояние да намерим заместник на услугите, предоставяни от екосистемата – 

озоновият слой например ни предпазва от опасни космически лъчения, а тропическите 

гори и водораслите в океана ни снабдяват с необходимия кислород. 

Мултифункционалността на много природни ресурси и биологичното разнообразие са 

незаменими. Освен това, влошаването на природните ресурси и загубата на ползите от 

природата (например усвояването на хранителни вещества в езерата) често са 

необратими процеси – подобно на загубата на етническо и културно многообразие 

(например при отмиращите малки езици). И само усилията за постигане на устойчиво 

развитие могат да ни осигурят както защитата на функционално непокътната околната 

среда, така и условия за оцеляването и поддържането на благосъстоянието на хората. 

1.2.4 Принцип на сътрудничеството 

В основата на „принципа на сътрудничеството“ стои разбирането, че опазването на 

околната среда е отговорност на цялото общество, а не само на държавата, което значи, 

че всички членове на обществото и всички органи на държавата във всички сфери са 

призовани да сътрудничат“ (Knopp 2008: 49) Принципът на сътрудничество е най-

слабото звено от четирите екологични принципа, тъй като в доста слаба степен отговаря 

на изискването да бъде възприет като ръководен принцип на правото. 

1.2.5 Други принципи 

Освен четирите основни принципа националното и международното право в областта на 

опазването на околната среда се ръководят от редица други принципи, сред които се 

открояват „принципът на завареното положение“ и „принципът, че дадено действие 

може да не доведе до значително влошаване на условията в околната среда“ (Knopp 

2008: 49). И накрая, но не на последно място, се нарежда и „принципът на трансгранично 

опазване на околната среда“, който отразява виждането, че екологичните проблеми не 

се ограничават в рамките на националните граници. Този принцип до голяма степен е 
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заложен в основата на Рамковата директива за водите на Европейския съюз и особено в 

частта ѝ за трансграничното управление на водните ресурси в естествените речни 

басейни. 

Националното и международното законодателство в областта на околната среда често 

взимат предвид посочените по-горе принципи и особено трансграничния. Важно е да се 

знае това, защото много от проблемите, свързани с околната среда, се простират отвъд 

границите, като например климатичните промени и замърсяването на морската вода и 

на въздуха. 

 

1.3 Регулации в областта на опазването на околната среда 

Цели 

При завършване на този курс обучаващите ще могат да: 

 преценяват важността на правилното „екологично съобразно поведение“ от 

гледна точка на законодателството за околната среда; 

 правят разлика между преките и непреките регулации за мониторинг и контрол 

на екологично съобразното поведение и ще обясняват тази разлика; 

 обясняват приложимостта на различните инструменти на екологичните политики 

и на законодателство за регулация на екологично съобразното поведение. 

1.3.1 Инструменти за прилагане на политиките в областта на опазването на 

околната среда (планиране) 

Политиката по отношение на околната среда се разработва и прилага в 

индустриализираните страни главно като реакция на бързото разрастване и разширяване 

на екологичните дейности в началото на 70-те години на миналия век, за които на 

правителствено равнище се оформят и отделни звена за действие по и регулация на 

дейностите, свързани с проблемите на околната среда. В началото политиките се 

ограничават главно до мерките в рамките на националните граници и правомощията на 

държавните власти. С времето обаче все повече институции, които имат интереси и 

влияние в сферата (т.нар. „заинтересовани лица“), се налага да заемат позиции и да 

поемат отговорност за случващото се в областта на екологията. Отговорността на 

производителите на (потенциални) екологични проблеми става все по-голяма.  

Нараства и необходимостта свързаните с опазването на околната среда цели и стратегии 

да се прехвърлят към други власти и да бъдат изпълнявани и в други области, например 

при разработване и прилагане на политически мерки в областта на енергетиката, 
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транспорта и промишлеността, селското стопанство и строителството. „Твърдите“ 

мерки в областта на политиката по опазване на околната среда (като например законите 

и наредбите) трябва да се прилагат в съчетание с „меките“ мерки, които регулират 

поведението (например обучение на инженери в областта на мерките за опазване на 

околната среда), особено когато се касае за проекти, в които участват или които засягат 

много заинтересовани страни или по-големи обществени групи. 

Освен правната рамка в областта на околната среда друг основен инструмент са 

дейностите по планиране на политиките и мерките – в този смисъл политиките в 

областта на екологията са не само средство за регулация и контрол, но и формиращ 

инструмент. Политиката за планиране на мерки за опазване на околната среда може да 

включва развитие на устойчиви стратегии, за да се улесни постигането на регионални 

или секторни екологични цели за определен период, например целите за намаляване на 

емисиите на въглероден диоксид с 25% в следващите десет години. През 80-те години 

на миналия век в Дания, Холандия и Финландия се начертават и изпълняват национални 

планове в областта на опазването на околната среда, с конкретни мерки и цели. Тази 

практика оказва влияние върху последващите стратегии, поради което и в този текст ще 

разгледаме възможностите, които ни предоставят мерките за планиране на дейностите и 

целите в областта на опазването на околната среда. 

В правните рамки на много държави от ЕС се предвиждат два типа инструменти за 

прилагане на принципите и целите на политиките в областта на околната среда  (Knopp: 

2008): 

 Различни форми на екологично планиране 

 Мерки за регулиране на поведението на различни лица по отношение на целите 

за опазване на околната среда 

Политиките по планиране на мерките в областта на околната среда са важен превантивен 

инструмент. Планирането е многоетапен процес, който включва анализ на настоящата 

ситуация и прогнозиране на бъдещото развитие, но взима предвид и евентуалните 

конфликти на интереси. Планирането може да се осъществява под формата на закони, 

нормативни актове, наредби, административни разпоредби или административни 

актове, всеки от които е с различни правни последици. Дейностите по планиране на 

мерки включват цялостно планиране и секторно планиране. 

 Цялостното планиране „определя рамките на и предвижда последиците от 

използването на земята за жилищни, стопански и развлекателни цели в определен 
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район, независимо от конкретния проект и без да налага ограничения до 

специфичен сектор“ (Knopp 2008: 51). 

 Секторното планиране предвижда разработване на мерки за опазване на 

околната среда за специфични сектори, предимно онези, свързани с 

ландшафтното планиране, регулирането на чистотата на въздуха, намаляването 

на шумовото замърсяване, опазването на водите и управлението на отпадъците – 

всеки от тези сектори има нужда от специфични допълнителни мерки за 

изпълнение на целевите дейности. 

Друг важен инструмент за налагане на политически мерки за опазване на околната среда 

е т.нар. „оценка на въздействието върху околната среда“ (ОВОС). Основната цел на 

ОВОС е „да предостави на администрацията изчерпателна и своевременна информация 

за въздействието на околната среда от изпълнението на проекти, които биха оказали 

значително влияние (и екологичен отпечатък) върху околната среда“ (Knopp 2008: 52). 

ОВОС се използва за идентифициране, описване и оценяване на всички преки и косвени 

въздействия на даден планиран проект върху околната среда, включително 

екологичните взаимодействия, при това навременно, като по този начин позволява да 

бъдат предприети необходимите предпазни мерки във всички среди и сектори, 

включително чрез участието на по-широката общественост. 

1.3.2 Инструменти за регулиране на поведението, въздействащо върху околната 

среда 

Мерките за регулация и контрол на поведението, което оказва въздействие на околната 

среда, е може би най-важната цел на политиките за околната среда и образованието. 

Различните регулативни инструменти най-общо се класифицират като инструменти за 

пряка регулация и инструменти за непряка регулация: 

Пряка регулация на поведението към околната среда 

Преките мерки за регулиране на поведението към околната среда включват правни 

мерки, чието изпълнение води до непосредствена промяна в поведението по отношение 

на околната среда. Традиционните инструменти от този тип са законодателствата, 

„които се разработват като пряко следствие от политиките и регулаторните правни 

рамки и обикновено неспазването им се наказва с налагане на санкции“ (Knopp 2008: 

53). Така действията с неблагоприятно въздействие върху околната среда стават обект 

на административен контрол, който се характеризира с правни изисквания за 

уведомяване, регистрация, лицензиране, разрешение, одобрение и други процедури за 

даване на разрешение за участие в такава дейност. Пряката регулация се упражнява също 
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чрез изрично забраняващи правни клаузи или такива, които изискват определено 

поведение по закон. 

 Абсолютните правни забрани (например в Германия по силата на Федералния 

закон за защита на природата, 2002, §§ 23 [2], 42 [1] и [2]) пряко забраняват 

определено поведение, което оказва неблагоприятно въздействие върху околната 

среда. Законодателите обаче рядко предвиждат мерки от този тип. 

 Разрешителните процедури са ключов инструмент в настоящото регулаторно 

законодателство в областта на околната среда в много европейски държави. 

Строго забранено е да се изпълняват без разрешение проекти, за чието 

изпълнение трябва да се получи разрешение. „Дейностите по построяването или 

експлоатирането на съоръжение, което оказва въздействие на околната среда, 

използването на компоненти на околната среда или производството и 

разпространението на определени продукти могат да бъдат обект на 

разрешителен режим“ (Knopp 2008: 54). Разрешителното е конститутивен 

административен акт, който предоставя на ищеца правото на законно участие в 

дейност, която би била забранена без получено разрешение. 

 Законодателството в областта на околната среда включва редица т.нар. 

екологични задължения, като от особено значение са т.нар. основни задължения, 

които се налагат на всички членове на обществото или на определена група. 

Обикновено основните задължения включват превантивни мерки, най-вече за 

опазване на природните ресурси (например водите или почвите). Редом с 

основните се предвиждат „множество допълнителни задължения, които могат да 

са от полза за опазването на околната среда, като например задължения за 

популяризиране и представяне, мониторинг и защита, задължения за 

сътрудничество и задължително разкриване на определена информация, 

организационни задължения и задължения за толериране на определени 

действия“. (Knopp 2008: 56). 

Непряка регулация на поведението към околната среда 

Непреките мерки за регулиране на поведението към околната среда не разчитат на 

разпоредби, а целят да повлияят върху мотивацията: предвидени са стимули при 

следване на екологосъобразно поведение, като на адресата се оставя свобода за 

действие. Инструментите за непряка регулация на поведението спрямо околната среда 
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включват инструменти за информираност, икономически мерки, като например данъчни 

сертификати, както и субсидии. 

 Информация, жалби и сигнали 

По силата на Закона за информация за околната среда (1994) в Германия свободният 

достъп до информация за околната среда е средство за повишаване на чувствителността 

и информираността на гражданите и публичните власти към необходимостта от 

ефективна политика за околната среда. Информационните средства за повишаване на 

чувствителността и екологичната съзнателност включват политически и морални 

призиви, предупреждения, препоръки и други форми на осигуряване на информация, 

като например етикетите на продуктите и информация за продуктите и възможните 

начини на употреба. 

 Данъци и такси 

Най-важните средства за непряко регулиране на поведението са данъците и таксите, 

свързани с поведение, което влияе върху околната среда. „Те определят цената за 

използването на околната среда и дават свобода на участниците в пазара да решат дали 

и как ще действат въз основа на анализа на съотношението между разходите, които биха 

направили, и ползите, които биха получили“ (Knopp 2008: 58). На практика обаче може 

да възникнат редица проблеми поради невъзможността за оказване на пряко влияние 

върху поведението към околната среда чрез данъци и такси. Ако те са твърде ниски, 

замърсителите ще изберат да ги платят, вместо да променят поведението си, което 

нанася вреди. Ако пък са твърде високи, могат да изкривят условията на икономическа 

конкурентоспособност. През 2012 г. например в Германия се начисляват следните 

данъци и такси, свързани с околната среда: 

 налози за отпадни води; 

 изравнителни такси съгласно Закона за защита на природата, както и такси за 

защита на горите в различните федерални провинции; 

 такса водочерпене в някои провинции (т.нар. „воден данък“); 

 такса за транспортиране на отпадъци (в рамките на Закона за потребителите). 

Налозите, свързани с опазването на околната среда, могат да са под формата на данъци, 

такси и вноски за направени допълнителни подобрения, както и специални налози. 

 Стимули за потребителите на екологично чисти продукти 

„Стимулите за употреба“ са определени по силата на разпоредби, които облекчават или 

налагат общи ограничения върху използването на вредни за околната среда продукти в 
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сравнение с продукти, които отговарят на екологични стандарти. Въпреки че не се 

изискват от закона, тези стимули се считат за пожелателни – по този начин продуктът, 

който е спазил тези стандарти, се смята за екологично по-чист от друг продукт от същия 

вид, който обаче не отговаря на екологичните стандарти. „Макар че този инструмент не 

включва финансови стимули в средносрочен и дългосрочен план, се очакват промени в 

поведението на потребителите, които да доведат до изтласкване от пазара на екологично 

по-вредни продукти“ (Knopp 2008: 60). 

 Субсидии 

Допълнителната финансова помощ е форма на непряка регулация на поведението. 

Субсидиите представляват парична или непарична подкрепа, предоставена от 

държавата, без да се предоставя в замяна продукт или услуга от страна на получаващия 

субсидията. Субсидиите са спорна мярка, тъй като с тях може да се злоупотребява, а чрез 

тях могат да се прехвърлят разходите за опазването на околната среда към широката 

общественост (и данъкоплатците). В Европейския съюз се забелязва тенденция за 

редуциране на субсидиите за мерките в областта на опазването на околната среда. 

 Екологични сертификати 

Идеята за издаване на сертификати за поведение към околната среда се основава на 

пазарно-съвместимата форма на количествен контрол от страна на държавата. Схемите, 

които са на основата на сертификати, не определят цени като начална точка, а определят 

в количествена рамка допустимото ниво за определено бъдещо използване на природни 

ресурси или елементи на околната среда, като оставят на пазара да оформи сектора за 

търговия на допустимото количество. Това е схемата, договорена за глобалната 

политика по опазване на климата в рамките на Протокола от Киото. Раздават се квоти за 

емисии въглероден диоксид, които предоставят на притежателя си правото да замърсява 

околната среда до степента, определена по квотата. Ако той все пак замърсява в по-

малка степен, отколкото му е позволено, може да продаде неизползваните квоти на друг 

замърсител. „По този начин предприятията могат да направят своя избор дали да 

предприемат мерки за намаляване на емисиите от дейността си, или да закупят 

допълнителни квоти от други предприятия, които са успели да намалят емисиите си при 

по-ниски разходи“ (Knopp 2008: 61). Бъдещето ще покаже дали този инструмент ще има 

успех в борбата за намаляване на вредните емисии. 

Все повече нараства значението на икономическите инструменти като задължително 

допълнение към законодателните актове, регулиращи поведението спрямо околната 
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среда. Същевременно обаче не съществува една-единствена „правилна“ мярка или набор 

от мерки. Инструментите трябва да се подбират, за да се постигне подходящ баланс 

между различните интереси на потребителите на околната среда или природните 

ресурси, интересите на засегнатите от действията на участниците лица, интересите на 

широката общественост и на целите за опазване на околната среда. Законодателите и 

администрациите в крайна сметка са принудени да се опират на опита си от направените 

грешки, за да достигнат до подходящи решения. 

 

2. Международно законодателство в областта на околната среда 

2.1. Основни принципи 

Опазването на околната среда заема е все по-важен приоритет за международното право 

и се превръща в неразделна част от все повече сфери на законодателството. Защитата на 

природните ресурси вече е сред основните цели на международното право поради 

нарастващата опасност от унищожаването им, с която няма да можем да се преборим, 

без да засилим сътрудничеството помежду си. Затова и предмет на международни 

споразумения са проблеми като замърсяването на атмосферата и на океана, глобалното 

затопляне, разрушаването на озоновия слой, бързото изчерпване на биоразнообразието 

и други подобни заплахи. Сферите, които те засягат – като например опазването на 

климата и биологичното разнообразие, се възприемат донякъде и като предмет на „обща 

грижа на човечеството“. Става дума за ефективната защита на неразделните елементи на 

околната среда, чиято регулация не може да се извършва само в рамките на държавния 

суверенитет. Трансграничните въздействия върху околната среда изискват 

международно сътрудничество. Икономическата глобализация увеличава вредните 

въздействия върху околната среда, например заради нарастващите обеми и активност в 

сектора за международен превоз на стоки. 

Всички тези потенциални опасности за околната среда водят и до формулирането на 

различни видове задължения и цели по силата на международно екологично право. 

Именно поради това е нужна и рамка за международно сътрудничество, която включва 

правилата с международно действие в рамките на международните договори за защита 

на околната среда. Тези правила образуват ядрото на международното законодателство 

в областта на околната среда. Същевременно обаче в редица други сектори 

международните договорености и законодателните рамки, които ги уреждат, съдържат 

важни разпоредби, които регламентират и редица екологични мерки – това са закони, 

които регулират международната търговия или които осигуряват условия за защита на 
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правата на човека. Поради тези причини т.нар. „международно право в областта на 

околната среда“ няма ясно различима юрисдикция дори ако условията и нормите за 

дейностите и целите на политиките за опазване на околната среда, заложени в 

международните споразумения и законодателните актове, споделят общи принципи и 

дефинират по подобен начин конфликтите на интереси. 

Историческите корени на международното екологичното право са далеч в миналото. 

Първата голяма победа е отбелязана на Конференцията на ООН за Земята, която се 

провежда в Стокхолм през 1972 г. и която завършва с т.нар. Декларация от Стокхолм. 

По силата на този документ подписалите го 21 държави се задължават – въпреки 

запазения базисен суверенитет върху собствените им природни ресурси – да гарантират, 

че дейностите в рамките на тяхната юрисдикция или под техен контрол не причиняват 

щети на околната среда на други държави или на други места, които не са под нечий 

суверенитет. На Конференцията в Стокхолм е създадена и Програмата на ООН за 

околната среда (UNEP), която играе важна роля за организацията и осъществяването на 

договарянето на много регионални и глобални споразумения по въпросите на околната 

среда. 

Допълнителен стимул на процеса дава Конференцията на ООН за околната среда и 

развитието в Рио през 1992 г., след която във всички документи се залага принципът за 

общи, но диференцирани отговорности за опазването на околната среда, разпределени 

между развитите и развиващите се страни. Международната намеса е нужна заради 

очевидността на трансграничния характер на сериозното замърсяване на околната среда, 

а и защото проблемите не могат да бъдат решени с традиционни мерки и само от и в 

рамките на една държава, а често изискват сътрудничество между замърсения и 

замърсителя. Създаването на Комисия по устойчиво развитие към ООН трябваше да е 

сериозна стъпка напред в борбата със замърсяването на околната среда, тъй като щеше 

координира международните инициативи за постигане на устойчиво развитие. Ясна е и 

връзката между защитата на правата на човека и опазването на околната среда – която е 

отразена и в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека, в Африканската 

харта на хората и народите (чл. 24) и в Допълнителния протокол към американската 

Конвенция за правата на човека (чл. 11). Защитата на правата на човека и на околната 

среда трябва да е обект на общностно международно право от нов порядък.  

Въпреки всички усилия и обещания обаче целевото глобално сътрудничество не се 

оказва много жизнеспособно, поне до момента. Проблемите излязоха на повърхността 

още на Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г. в Йоханесбург, 
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както и на Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20“, провела се през 

2012 г. в Бразилия. И въпреки многостранното споразумение остава да разберем дали 

Договорът от Париж от 2015 г. ще донесе положителна промяна. Няма механизъм за 

контрол, управление и санкции за постигане или непостигане на заложените резултати 

и спазване на споразумението, така че всичко зависи от добрата воля на страните и от 

политическите, икономическите и социалните условия, които определят политиката на 

всяка една държава. Договорените цели за устойчиво развитие могат да бъдат заложени 

като част от националните приоритети, както и в рамките на националното 

законодателство от страна на законодателните органи, както и да бъдат атакувани и 

съответно отменени от съда. 

 

2.2 Обичайно международно право 

Международното право в областта на околната среда представлява корпус от правни 

разпоредби, които осигуряват защитата на околната среда в целия свят. Принципът, от 

който се ражда международното право в областта на околната среда, е, че държавите не 

трябва да позволяват използването на тяхната територия по начин, който да нанася вреди 

на територията на други държави. Оттогава до сега обаче международното право в 

областта на околната среда се разширява с редица правно-обвързващи международни 

споразумения, които засягат широк спектър от области, в които биха могли да възникнат 

потенциални проблеми – замърсяването на сухоземните територии, морските води и 

атмосферата, защитата на дивата природа и опазването, биологичното разнообразие. 

Основните моменти в развитието на международното право в областта на околната среда 

са: 

 Конвенцията на ООН за околната среда на човека (UNCHE), провела се през 1972 

г. в Стокхолм, Швеция. 

 Публикуването на Доклада „Брунтланд“ от 1987 г. под заглавие „Нашето общо 

бъдеще“, в който се дава дефиниция на понятието „устойчивото развитие“. 

 Конференцията на ООН за околната среда и развитието (UNCED) от 1992 г., 

т.нар. Световната среща за Земята, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия. 

Основният принцип на националното право в областта на околната среда, който бива 

договорен по време на Конференцията в Стокхолм през 1972 г., е, че държавите имат 

право да използват собствените си национални ресурси, но тяхна отговорност е и да 

гарантират, че действията, които се извършват на или произтичат от тяхната територия, 
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не причиняват вреда на околната среда на други държави. Тази политика е известна днес 

като „обичайно международно право“. Това право включва всички норми и правила, 

които в съответните страни се следват по традиция и които са толкова разпространени, 

че са общи за всички държави в света. Невинаги е ясно кога един принцип се превръща 

в обичайно право, затова и често държави, които не желаят да бъдат правно обвързани, 

могат да формулират много аргументи против съответните правила и разпоредби. 

Примери на обичайно международно право в областта на околната среда са: 

 Задължението за незабавно предупреждение към други държави за опасности и 

извънредни екологични ситуации, свързани с възможни вреди върху околната 

среда, които могат да засегнат друга държава или други държави. 

 Принцип 21 от Декларацията от Стокхолм („принципът за добросъседство“). 

Задължението на държавите да предприемат определени действия (като например 

забрана за нанасяне на трансгранични щети на околната среда) обаче не следва от 

обичайното международно право, най-много да им бъде вменено задължението да 

упражняват дължимата грижа, която е част от традиционното обичайно право в областта 

на отношенията между държавите (вж. Simonis 2003: 227). Въпреки това предполагаме, 

че международното право в областта на околната среда ще играе все по-голяма роля. 

Позициите му, разбира се, ще зависят и от това доколко и как принципите, формулирани 

от Декларацията от Стокхолм от 1972 г., ще бъдат пренесени и приведени в действие в 

рамките на междудържавните споразумения и договорености. Специална роля в този 

процес играе и понятието „обща грижа на човечеството“, която до момента се 

ограничава до защитата на климата и биологичното разнообразие. Условията от 

Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC), която е 

международният договор, появил се в резултат от Световната среща за Земята през 1992 

г., биха могли да обвържат държавите с по-сериозно отношение към задълженията им за 

справяне с глобалните проблеми на околната среда и по-специално с решение, свързано 

с проблемите, произтичащи от разделението на (икономически развития) Север и 

(слаборазвития и развиващ) Юг. 

2.2.1 Принципи на международното право в областта на околната среда 

Забрана за нанасяне на щети 

Всяка държава има право да използва територията, над която има суверенитет. В 

момента това право е ограничено, така че всяка държава може да използва собствената 

си суверенна територия дотолкова, доколкото начинът, по който я използва, не нанася 
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щети на територията на други държави. В тази област на действие на международното 

право има прецедент и той е от 1938 г. - т.нар. Trail Smelter Case. Емисии серен диоксид 

от стопилка в Канада на границата със САЩ причинили щети по реколтата на 

територията на Щатите. Арбитражният съд постановил, че нито една държава няма 

право, съгласно разпоредбите на международното право или съгласно законите на 

Съединените щати, да използва своята суверенна територия по начин, който да 

причинява щети на територията на друга държава, свързани включително с вредно 

влияние от опасни емисии, увреждане на имущество или на здравето, живота и правата 

на лицата на територията на държавата. Същевременно обаче нанесените щети трябва 

да са сериозни и вредата трябва да бъде доказана. 

В следващите години и десетилетия действието на забраната за причиняване на щети на 

други държави се разширява значително и под юрисдикцията ѝ попадат и територии, 

които не принадлежат на никоя държава (т.нар. blank states). Такива са например 

Антарктика, територии в открито море (според чл. 192 и сл., 194 от Конвенцията на ООН 

по морско право (UNCLOS) и Космосът. Статутът им се основава на Принцип 21 от 

Декларацията за околната среда, приета на Конференцията на ООН за човешкото 

развитие, проведена в Стокхолм през 1972 г. В нея се посочва, че „суверенното право на 

държавите е да използват своите ресурси в съответствие със своите собствени политики 

по отношение на околната среда и да осигуряват информираност и отчетност за своите 

действия и за това, че дейностите в рамките на тяхната юрисдикция или под техния 

контрол, не причиняват щети на околната среда на други държави или територии извън 

национална юрисдикция“. 

Отговорност на държавите по силата на международното право в областта на 

околната среда 

Макар че вече са направени редица разяснения и ограничения по отношение на 

понятието за щета и условията за нанасяне на щети на околната среда от страна на 

суверенните държави, много въпроси остават открити. Такъв е например въпросът за 

стандарта на отговорност, който изисква определени ограничения и условия за 

валидността, обхвата и достъпа на принципа на превенцията в международното право и 

на режима за доказване на щети и увреждания под различни форми. Рядкост са случаите, 

в които се постановява поемане на сериозна отговорност в тесни рамки, особено когато 

са договорени. Пример за подобен казус е изграждането на обекти в космическото 

пространството (чл. II от Конвенцията за международната отговорност за вреди, 

причинени от космически обекти). Като се абстрахираме от проблема за 
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международното изпълнение на подобна договореност на международната сцена без 

използване на военни средства, действащият закон за отговорността е приложим в много 

тесни граници. Когато увреждането на околната среда се дължи на взаимодействието на 

много различни лица – както частни, така и държавни – е   много трудно да се 

разграничат отделните лица, които могат да декларират отговорност, и да им се вмени 

задължението да поемат тази отговорност (един от примерите са действията, водещи до 

разширяване на дупката в озоновия слой). 

Принципът „замърсителят плаща“ в международното право 

Един от основните правни принципи с икономически и правни последици е, че 

замърсителят трябва да поеме разходите, свързани с отстраняване на замърсяването 

(Принцип 16 от Декларацията от Стокхолм). Той обаче се прилага главно при търсене 

на гражданска отговорност за дейности, които увреждат околната среда. Това е и 

основен принцип на международното право в областта на околната среда съгласно 

Преамбюла към Конвенцията за трансграничните последствия от промишлени аварии 

(вж. Преамбюл към Конвенцията за трансграничните последствия от промишлени 

аварии). 

Принципът на превенцията в международно право в областта на околната среда 

„За да защитят околната среда, суверенните държави трябва да прилагат принципа на 

превенцията в съответствие със своите възможности. Ако съществува опасност от 

сериозни и необратими увреждания на околната среда, липсата на научни доказателства 

не може да се използва като основание за отлагане на икономически ефективни мерки 

за предотвратяване на разрушаването на околната среда.“ Това е формулировката на 

принципа на превенцията в рамките на международното право като Принцип 15 от 

Декларацията от Рио. Той е част от множество конвенции и декларации като например 

Преамбюла на Виенската конвенция за защита на озоновия слой (1985) и Протокола от 

Монреал (1987), както и от Конвенцията за опазване и използване на трансграничните 

водни течения и международните езера от 1992 г. (чл. 2, ал. 5). В Рамковата конвенция 

на ООН за изменението на климата (UNFCCC) държавите, страни по програмата (чл. 3, 

ал. 3), се ангажират да предприемат превантивни мерки, за да намалят и спрат 

действието на причините за изменението на климата, за да го предотвратят или да сведат 

до минимум и да облекчат неблагоприятните последици. Международният трибунал по 

морско право също признава принципа на превенцията с решение от 27 август 1999 г. 

(така този принцип влиза в обичайното международно право). 
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Принцип на сътрудничеството в международното право в областта на околната 

среда 

Принципът на сътрудничество е формулиран и в по-ранни споразумения относно 

споделеното използване на международните водни течения, а към момента вече е 

неразделна част от международното право в областта на околната среда. След 

формулирането на Принцип 24 от Декларацията от Стокхолм дейностите по опазването 

на околната среда на международно равнище трябва да се реализират в дух на 

сътрудничество. След формулирането на Принцип 7 от Декларацията от Рио за околната 

среда и развитието, приета през 1992 г., „държавите си сътрудничат в дух на глобално 

партньорство, за да поддържат здравето и целостта на екосистемите на Земята, да ги 

защитават и да ги възстановяват“. Според Принцип 13 „държавите трябва да си 

сътрудничат по-бързо и по-решително, за да има напредък в посока спазване и развитие 

на международното право по отношение на отговорността за и компенсирането на 

неблагоприятните въздействия от щетите върху околната среда, причинени от дейности, 

извършвани в рамките на юрисдикцията на държавите или под техен контрол спрямо 

териториите, които са извън тяхната юрисдикция“. Конвенцията за биологичното 

разнообразие урежда и съответно задължение за сътрудничество по отношение на 

териториите, които не се намират под нечия национална юрисдикция (чл. 5). 

Специална форма на задължението за сътрудничество е задължението на държавите да 

се информират взаимно за предстояща или съществуваща щета за околната среда. Много 

споразумения съдържат такова изискване (например чл. 198 от от Конвенцията на ООН 

по морско право (UNCLOS); чл. 13 от Базелската конвенция за контрол на 

трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане); задължението 

за предоставяне на информация вече може да се разглежда като част от международното 

обичайно право. Изискването да се направи оценка на въздействието на околната среда, 

заедно със задължението за информиране, вече е част от редица международни договори 

(вж. например Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в 

трансграничен контекст от 1991 г.). Рамката на международното задължение за 

сътрудничество в международното право в областта на опазването на околната среда 

определя конкретна отговорност на развитите страни за влошаването на околната среда 

– според Принцип 7 от Декларацията от Стокхолм и особено според Рамковата 

конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC). Съвременното международно 

право дори включва изискване за съобразяване с и защита на интересите на бъдещите 

поколения – отговорност, която е далеч извън рамките на традиционната концепция за 
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международното право като правна рамка, уреждаща отношенията между суверенни 

държави. 

Опасни дейности според международното право в областта на околната среда 

За особено опасни дейности се изисква частичен специален режим. Сериозна 

отговорност в тесни граници следва да се изисква, тъй като Конвенцията за 

международна отговорност за вреди, причинени от космически обекти (член II), урежда 

необичаен за международното екологично право, но приложим – и обективизиран – 

стандарт за дългове. Не е лесно обаче да се определи какво точно попада в обхвата на 

тези опасни дейности. Решаваща е степента на потенциалната вреда, като обаче не е 

много вероятно да става дума за влизане в потенциално взаимодействие. При всички 

положения в обхвата на това законодателство влиза ядрената енергия. А за 

замърсяващите дейности се взима предвид не само хармонизацията, но най-вече 

задължението за сътрудничество между страните. Многобройни двустранни и 

многостранни споразумения, като например резолюцията, приета в резултат на ядрената 

авария в Чернобил – т.нар. Конвенция за ранно уведомяване при ядрена авария, 

договорена през 1986 г. – включват детайлни разпоредби относно съдържанието и 

адресатите на информацията, която подлежи на незабавно предоставяне (вж. чл. 2, 5, 6). 

През същата година е подписана Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или 

радиационна авария, която засяга общите задължения за засилено сътрудничество при 

ядрени аварии. Тя съдържа детайлни разпоредби относно помощта на Международната 

агенция за атомна енергия (МААЕ) и подкрепата за други държави и международни 

организации. Разрастващият се проблем с изхвърлянето на токсични и други опасни 

отпадъци, особено с практиката за изхвърлянето им в държави от Третия свят, в крайна 

сметка налагат сключването на редица допълнителни международни споразумения. 

Организацията за африканско единство (OAU) приема Конвенцията от Бамако за 

забрана за внос на опасни отпадъци и контрол на трансграничното движение и третиране 

на опасни отпадъци в Африка през 1991 г. По онова време (чл. 4, ал. 1) вносът на такива 

отпадъци в Африка е незаконен и се определя като престъпление. В съответствие с 

Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и 

тяхното обезвреждане от 1989 г. държавите не могат да транспортират отпадъци към 

страни, които забраняват вноса им. Ако не съществува обаче такава забрана, износът е 

разрешен, но само след писмено съгласие от страната вносител и не на юг от 60 градуса 

южна ширина. И двете конвенции съдържат детайлни разпоредби за интензивно 
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сътрудничество, включително детайлни изисквания за информацията и 

информираността. 

 

2.3 Защита на различни видове среда в международното право 

2.3.1 Водните течения и езерата в международното право в областта на околната 

среда 

Споменатата вече Конвенция за опазване и използване на трансграничните водни 

течения и международните езера отразява съвременното развитие на международното 

право в областта на опазването на околната среда чрез приложението на водещите 

принципи за превенция, отговорността на причинителя (замърсителя) и справедливост 

за и защита на правата на бъдещите поколения (чл. 2, ал. 5), извършването на оценка на 

въздействието върху околната среда (чл. 3) и обвързващото задължение за широко 

сътрудничество (чл 9 и сл.). Конвенцията за правото на ненавигационно използване на 

международните водни течения, приета през 1997 г., се опира на принципите за 

балансирано („справедливо“) разумно използване и разпределение, което предполага 

сътрудничество между държавите, и по-детайлни разпоредби, които уреждат 

задълженията за сътрудничество между държавите, заедно с вече формулирания във 

връзка с Trail Smelter Case принцип за избягване на по-сериозни щети. За разлика от 

разпоредбите на Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни 

течения и международните езера, принципът на превенцията има действие само по 

отношение на внасянето на чужди биологични видове. Държавите трябва да 

предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят внасянето на чужди или 

нови биологични видове в международните водни течения, тъй като тази намеса може 

да има неблагоприятни последици за екосистемата (чл. 22). 

И двете конвенции обаче се отнасят до принципа за устойчиво развитие, което по 

същество означава употреба в рамките на възможностите за възстановяване от 

нанесените щети. 

2.3.2 Замърсяване на морските басейни 

Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), приета през 1982 г., потвърждава 

забраната за нанасяне на щети и подкрепя (чл. 194, ал. Конвенцията на ООН по морско 

право (UNCLOS) принципите на сътрудничество и приоритизирането на развиващите се 

държави (чл. 192 и сл.). Освен това съдържа общи разпоредби, които подпомагат 

предотвратяването на замърсяването на морската среда от земята и от морето, 

включително с цел защита на живите морски видове (чл. 204 и сл.). По-специфични 
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разпоредби са формулирани в Лондонската конвенция за предотвратяване на 

замърсяването на морските басейни от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други 

материали (1972); тя бива преработена изцяло и след нея се появява Международната 

конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL), подписана през 

1973 г. и изменена с Протокол от 1978 г. Причината може да се търси в принципа на 

държавния флаг, според който нарушенията на разпоредбите на Международната 

конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL) са наказуеми 

съгласно правото на държавата, под чийто флаг плава даденият плавателен съд или 

която го използва, независимо кога е извършено нарушението (чл. 3 и 4 от 

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL). 

По условията на Лондонската конвенция за предотвратяване на замърсяването на 

морските басейни от преднамерено изхвърляне на отпадъци и други материали е от 

съществено значение в коя държава е регистриран даден плавателен съд или под чий 

флаг плава, в коя държава възнамерява да изхвърли отпадъчните вещества и накрая под 

чия юрисдикция извършва съответната дейност (чл. VII от Споразумението от Лондон). 

По отношение на петролните разливи например трябва да се консултират с 

Международната конвенция за подготовка, противодействие и сътрудничество при 

замърсяване с нефт от 30 ноември 1990 г. (ILM, кн. 30, 1991 г., 733), все още невлязла в 

сила, както и с Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети 

от замърсяване с нефт от 1992 г. 

2.3.3 Защита на атмосферата и космическото пространство 

Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, 

подписана през 1979 г., налага умерени задължения на държавите. Протоколът от 

Монреал за веществата, които нарушават озоновия слой, задължава държавите 

постепенно да намалят употребата на фреони и да създадат рамка за употребата на 

халони. Изпълнителният комитет, изграден по силата на този Протокол, следи за 

спазване на тези задължения. Проблемите, които са обект на Рамковата конвенция за 

климата, не са обект на Протокола за парниковите газове от Монреал, а самата 

Конвенция има за цел да стабилизира концентрацията на парникови газове в 

атмосферата до ниво, при което ще се намали въздействието на опасната антропогенна 

намеса в климата (чл. 2). Очаква се развитите държави и останалите, посочени в 

Приложение I, сред които са и страните от Източна и Централна Европа, да намалят 

своите емисии, така че общото равнище след калкулиране и на изоставането на 

развиващите се страни да може да се върне отново на нивото от 1990 г. 
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Рамковата конвенция е ратифицирана във възможно най-кратки срокове от почти всички 

държави в света; възраженията са по принцип забранени (чл. 24). Това съответства на 

характера на Конвенцията като част от нов обществен закон, който се отнася до общия 

интерес и споделените проблеми на човечеството (които са т.нар. „обща грижа на 

човечеството“). Протоколът от Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменението 

на климата (UNFCCC) от 1997 г. определя задълженията за намаляване на емисиите на 

индустриализираните страни, като посочва задължението на правителствата да отпускат 

разрешения за емисии под формата на процент от емисиите към 1990 г. Европейската 

общност и нейните членки вече са ратифицирали Протокола, докато Съединените щати 

са го подписали, но отказват да го ратифицират, защото се опасяват от последствията 

върху националната икономика. 

Международното право в областта на околната среда търпи динамично развитие и се 

подчинява на няколко принципа, които са специфични за тази сфера. 

 

2.4 Влияние на международното право в областта на околната среда върху 

европейското и националното право 

2.4.1 Влияние върху законодателството в ЕС 

Европейският съюз е правен субект (чл. 47 от Договора за Европейски съюз), което 

значи, че има и юридическа правоспособност и като международен правен субект. ЕС 

може да влиза в договорни отношения с други държави или международни организации 

по чл. 216, I, от Договора за функционирането на Европейския съюз или съответния член 

от Договора за Европейския съюз. Вследствие на това ЕС е ратифицирал повече от 40 

международни споразумения за околната среда към 2015 г. Тези международни 

договори са неразделна част от правния ред на ЕС и се отнасят за институциите на ЕС и 

за неговите държави членки в качеството на общи принципи на правото на ЕС. 

Договорът от Лисабон създава нова институционална рамка за външната политика на 

ЕС, от която обаче следва и нова рамка за политиката на ЕС в областта на околната среда. 

В бъдеще правомощията на ЕС по въпросите на околната среда ще бъдат от решаващо 

значение съгласно чл. 191 и сл. от Договора за функционирането на Европейския съюз  

във връзка с чл. 3, II, и чл. 216 и сл. По тази причина ЕС има право (чл. 3, II и 2, I от 

Договора за функционирането на Европейския съюз) да учреди институция за външно 

представителство, ако възникне необходимост от такава по силата на международен 

договор, който да ѝ даде правомощия, както и за да може да упражнява своите 

правомощия или доколкото участието им може да засегне общите правила или да 
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промени техния обхват. По този начин членките на ЕС се сдобиват с влиятелен 

инструмент за упражняване на изключителните си законодателни правомощия в 

международната политика в областта на опазването на околната среда. Въз основа на чл. 

216, I във връзка с чл. 218, II от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

Европейският съвет може да вземе решение в рамките на своята политическа свобода на 

действие дали ЕС да започне международни преговори. Когато Съветът отваря 

процедура за преговори, той всъщност разрешава тези преговори да започнат, а след това 

определя насоката им, разрешава подписването им и в крайна сметка има решаващ глас 

за това преговорите да бъдат затворени и споразумението да влезе в сила (чл. 218, II, IV, 

V и VI от Договора за функционирането на Европейския съюз). 

2.4.2 Европейско право 

Европейското право представлява наднационално законодателство, което, за разлика от 

международното право, пряко засяга правата и задълженията на гражданите. 

Институциите на Европейската общност разполагат със следните инструменти за 

законодателно действие: 

Регламенти 

Директиви 

Решения 

Препоръки 

Становища 

2.4.3 Европейска правна система 

Регламентите са общи правни принципи, които се прилагат пряко във всички държави 

членки на ЕС, без да се изисква национален законодателен процес (Регламент (ЕО) № 

1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси). 

Директивите са задължителни правни норми, при чието приложение държавите членки 

имат избор за формата и начините (Директива (ЕИО) No. 313/90 – Закон за 

информацията за околната среда)  по отношение на целите, определени за държавите 

членки. 

Решенията са индивидуални актове, които са правообвързващи само за съответната 

държава членка (правната им сила е подобна на тази на административните актове в 

правната система на Федералната репубика Германия). 

Препоръките и становищата не са задължителни за изпълнение, а по-скоро отразяват 

мнението на ЕС по различни въпроси. 
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2.4.4 Развитие на европейското екологично законодателство 

 Договор от Париж от 18.04.1951 г.: създаване на Европейската общност за 

въглища и стомана (ЕОВС) (в сила от 23.07.1952 г.) 

 Договор от Рим от 25.02.1957 г.: Договор за създаване на ЕИО и на Европейската 

общност за атомна енергия (EURATOM/Евратом) (в сила от 01.01.1958 г.); ЕОВС, 

ЕИО и Евратом са част от Европейската общност. 

 Конференция на ООН по въпросите на околната среда от 12.20.1972 г.: началото 

на инициативите по въпросите на околната среда се дава по силата на 

заключителната Декларация от срещата на върха в Париж. 

 Европейската комисия поставя рамките на Програмата за действие по отношение 

на околната среда, без да има правно основание за това, в Договорите на ЕС, вж. 

чл. 235 от Договора за Европейската общност: „Ако се докаже, че е наложително 

Общността да предприеме дадено действие, в хода на работата на общия пазар, 

за да изпълни някоя от целите на Общността, а настоящият Договор не е 

предвидил необходимите правомощия, Съветът, при постигане на пълно 

единодушие и по предложение на Комисията и след консултация с Европейския 

парламент, трябва да предприеме съответните мерки.“ 

 Единен европейски акт от 28.02.1986 г., ЕИП: политиката в областта на околната 

среда се приема като политика по силата на Договора и Опазването на околната 

среда се учредява като изрична цел съгласно правото на Общността (в сила от 

01.07.1987 г.) 

 Договор от Маастрихт от 02.07.1992 г.: коригира, допълва и изяснява вече 

възложените правомощия, като ги разширява към специфични дейности на 

Общността във връзка с политиката по опазването на околната среда (чл. 130(с) 

до (t) от Договора за ЕИО, впоследствие и чл. 174 до чл. 176, а в консолидираната 

версия от март 2010 г. чл. 191 до чл. 193). 

 Договор за Европейския съюз, дял ХХ Околна среда, чл. 191. 

1. Политиката на Съюза в областта на околната среда съдейства за постигането на 

следните цели: 

 Опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда. 

 Опазване на човешкото здраве. 

 Разумно и рационално използване на природните ресурси. 
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 Насърчаване на необходимите мерки на международно равнище за справяне с 

регионални или глобални проблеми на околната среда и по-специално с 

предизвикателствата в борбата с климатичните промени. 

2. Политиката на ЕС в областта на околната среда има за цел висока степен на защита, 

като отчита многообразието на условията в различните части на Съюза. Тя се основава 

на принципа на предпазливостта и на принципите, които постулират, че трябва да се 

предприемат превантивни действия, вредите върху околната среда трябва да се 

отстраняват приоритетно още при източника си, а замърсителят трябва да плати за 

нанесените щети.” 

Договорът за Европейския съюз посочва следното в дял ХХ „Околна среда“, чл. 193, 

като съществен аспект за развитието на политиката на ЕС в областта на околната среда: 

„Защитните мерки, приети съгласно чл. 192, не бива да са пречка пред всяка една 

държава членка да поддържа или да въвежда още по-строги предпазни мерки. Тези 

мерки трябва да бъдат съвместими с Договорите на ЕС, а Комисията трябва да бъде 

информирана за тях.“ 

Рамката на тази политика засега е в правомощията на Европейската комисия. 
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РО 6: НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА: КАЗУС 

 

1. Национално законодателство в областта на околната среда: казус 

 

1.1 Законови мерки за подкрепа на развитието в рамките на Законодателството в 

областта на околната среда на Федерална република Германия 

1957: Закон за водите (в сила е седмата му поправка от 2009 г.) 

1959: Закон за атомната енергия 

1968: Закон за отпадъчните масла 

1968: Закон за опазване на растителните видове 

1971: Закон за съдържанието на олово в бензина 

1971: Закон за авиационния шум 

1971: Закон за хуманното отношение към животните 

1972: Закон за управлението на отпадъците 

1972: Закон за употребата на дихлоро-дифенил-трихлороетан (DDT) 

 

1.2 Германската правна система 

Като пример за национално законодателство в областта на околната среда може да 

послужи действащото законодателство на Федерална република Германия. Тук няма да 

го представяме подробно, а по-скоро ще дадем примери за възможностите за 

изграждане, структуриране и организация на действието на един такъв законодателен 

инструмент. Трябва да се има предвид, че възможностите му се простират далеч отвъд 

чисто законодателната сфера и привличат на своя страна и икономически инструменти 

за структуриране на политиките (редом с другите). 

На първо място, опазването на околната среда е цел на националната политика според 

Конституцията (чл. 20а, Принцип на грижата за околната среда). Той гласи, че 

„държавата защитава, като израз на отговорността си към бъдещите поколения, 

природните ресурси по силата на законодателството и в съответствие със закона и 

правосъдието чрез органите на изпълнителната и съдебната власт в рамките на 

конституционно установения ред“. 

Законодателните правомощия, а оттам и правомощията по силата на екологичното 

законодателство са от компетентността на федералното правителство и правителствата 
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на федералните провинции. В противоречие на Принципа по чл. 30 (Презумпцията за 

правомощията на провинциите) и чл. 70, ал. 1, GG, според който държавата има 

правомощия да въвежда законодателство в определени сфери, повечето закони са 

приети не от провинциите, а от федералното правителство. По отношение на 

законодателните правомощия на съответния законодателен орган се прави 

разграничение между: 

 Изключителните законодателни правомощия на федералното правителство (чл. 

71, 73, GG) в сфери като външната политика, отбраната, валутната политика и 

паричната система. 

 Регламентирани са и следните сфери, които са обект на други законодателни 

действия (чл. 72, 74, 74а, GG): 

 Управление на отпадъците 

 Химическа безопасност 

 Замърсяване на въздуха и намаляване на шумовото замърсяване 

 Ядрена безопасност и радиационна защита (мерките по които са в правомощията 

на федералните власти). 

 

1.3 Правни инструменти за опазване на околната среда 

Правните инструменти за защита на околната среда, с които законодателството 

разполага, включват: 

(1) Правни инструменти, обвързани със законодателството в областта на околната среда 

(Ordnungsrecht) 

Задължение за регистрация и информираност, изискване за оповестяване и разкриване 

на информация, изискване за гарантиране на сигурност, правни забрани с опция за 

даване на разрешение и одобрение от страна на определени органи (превантивни / 

репресивни забрани). 

Административни разпоредби въз основа на общия законодателен и правен процес, 

сигурността и закона за полицията. 

(2) Инструменти за планиране, предвидени от законодателството в областта на околната 

среда 

Fachplanung: озеленяване, планове за опазване на чистотата на въздуха, планове за 

управление на водните ресурси, планове за управление на отпадъците. 

Цялостно ландшафтно планиране (устройствени планове, планове за земеползване). 
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Оценка на въздействието на околната среда за проекти, свързани с въздействието върху 

околната среда (оценка на риска за околната среда). 

Процедурни правила за получаване на информация. 

(3) Правни данъчни инструменти, предвидени в законодателството в областта на 

околната среда 

Екологични данъци и такси 

Насърчителни данъци 

Компенсаторни такси (компенсации за намеси)  

Неформални инструменти в областта на екологичното право 

Препоръки, предупреждения, жалби, официални консултативни документи по въпроси 

от областта на опазването на околната среда. 

 

1.4 Политика и регулации в областта на опазването на околната среда 

Инструментите, предвидени от политиката в областта на околната среда, стават все по-

разнообразни. Първоначално фокусът е бил върху държавното законодателство, със 

задължителни стандарти, процедури за одобрение, какво трябва и какво не трябва да се 

прави (тоест издаване на заповеди и мерки за контрол), чиято строгост е била толкова 

сериозна, че свръхрегулацията е заплашвала да смаже както възможността за реакция от 

страна на държавата, така и добрата воля на обектите на законодателство. Впоследствие 

инструментите, които позволяват по-голям обхват, персонализиране и акцент върху 

личната отговорност на замърсителя, започват да играят все по-голяма роля. Сред тях е 

пазарът за търговия с разрешителни за отделяне на вредни емисии, при които 

търговските инструменти всъщност представляват разрешения за отделяне на 

определено количество емисии и поради това са свързани с въвеждането на горна 

граница за отделяне на вредни емисии, но в същото време позволяват на замърсителите 

по-голяма гъвкавост по отношение на процедурите за спазване на квотите. Напоследък 

някои инструменти се опитват да наподобят германските „преференциални цени“ 

(Einspeisevergütung) за електроенергия от възобновяеми енергийни източници. В същото 

време задължителната държавна регулация продължава да е важен инструмент и това е 

видно от факта, че новите инструменти от този вид – тоест онези, които са по-гъвкави – 

се използват все по-често в международен план. Особено впечатляващ е японският 

принцип на „водещия играч“ (top-runner): в рамките на определен период енергоемките 

продукти като например хладилници, компютри и климатици трябва да достигнат 

потреблението на най-енергоспестяващия продукт в своята продуктова категория, в 
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противен случай получават официални предупреждения от административен порядък и 

може да им бъдат наложени глоби. За цялата гама от продукти стандартите подлежат на 

динамично затягане. 

Съвременната политика за околната среда в Германия се контролира с помощта на 

различни инструменти или стратегически проверими цели (като например за 

изменението на климата), които се проследяват с гъвкаво използване на различни 

инструменти. Т.нар. „твърди“ инструменти (като например закони, наредби) са все така 

важни – не на последно място и като гаранция, че по-„меките“ инструменти 

действително ще са ефективни. 

Една амбициозна политика за околната среда, която цели да управлява интересите на 

различните играчи, зависи от разширяването на социалната база на своето действие. 

Затова управлението на проблемите в областта на околната среда зависи от 

сътрудничеството, често в рамките на широка мрежа от правителствени и 

неправителствени организации. В допълнение към групите за защита на околната среда 

вече е изградена мрежа от екологично ориентирани бизнес организации, като например 

BAUM (Германската работна група за управление на мерките в областта на околната 

среда), Future и Световния бизнес съвет за устойчиво развитие. На местно равнище и 

редица други участници се включват в работата по целевите дейности и прилагането на 

мерки – например 2427 германски общини са излезли с решения по Местната работна 

програма 21 (Local Agenda 21). 

 

1.5 Пътища към съвременната климатична и енергийна политика 

Опазването на околната среда и климата е сред глобалните предизвикателства на XXI 

век и е с много висок приоритет за германската политика, журналистика и гражданско 

общество. Германия е международно призната като пионер в дейностите за защитата на 

климата и в сферата на възобновяемите енергийни източници. Германия е първата 

индустриална нация, която през 2011 г. реши да се откаже от ядрената енергия. В 

продължение на години страната е лидер в стратегията, която обединява мерките за 

борба с климатичните промени и тези в областта на опазването на околната среда в 

рамките на целите за устойчиво развитие. Целта на тази стратегия е повишаване на 

енергийната и ресурсната ефективност, развитието на възобновяемите енергийни 

източници и суровини. Мерките целят насърчаване на разработването на нови 

енергийни технологии както при предлагането – под формата на разработване на 
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ресурси за добив и централи за преработка на енергия от възобновяеми източници, така 

и при търсенето – насърчаване на потребителите на енергия да потребяват отговорно. 

Опазването на природата („защитата на физическите основи на живота“) е залегнало 

като цел на националната политика в чл. 20а от Основния закон на Федерална република 

Германия от 1994 г. (който има статут на конституция). Чистата природа, чистият въздух 

и чистите водни ресурси са предпоставка за по-високо качество на живот и подобрено 

качество на околната среда в Германия. Показателите за равнището на замърсяване на 

въздуха и водите вече се подобряват, защото много вредни емисии са значително 

редуцирани през последните години. 

1.5.1 Замърсяване на земята (опазване на природата и почвите) 

Опазването на природата и на ландшафта е важно за защитата на климата и за 

противодействие на климатичните промени. Тази нетехническа страна на защитата на 

климата и приспособяването към промените до момента често е била пренебрегвана в 

определянето на политиката по отношение на климата в световен мащаб. Твърде малко 

внимание се обръща на значителната роля на почвите в процесите по регулирането на 

равнищата на въглерод (C) и азот (N). 

Широката гама от различни почви, формата и степента на натиск и влияние, на което са 

подложени, и дейностите, които им причиняват екологичните щети, както и 

дългосрочната същност на промените затрудняват процеса по разработване на 

прозрачен режим за дейностите по регулация на почвите. Стратегическите цели на 

процеса по разработване на режим за опазване на почвите трябва да включват: 

 Повишаване на осведомеността сред потребителите и широката общественост на 

многофункционалната роля на почвите. 

 Разширяване на функционалните и географските горни граници и стандартни 

стойности за състава на почвите и подлежащите на проверка цели за качество, 

както и интегрирането им в действащите законови разпоредби (за опазване на 

почвите, опазване на водите и опазване на природата); 

 По-сериозно отношение към мерките за опазване на почвите при определянето 

на ограниченията за емисиите и имисиите (по силата на Федералния закон за 

контрол върху емисиите – BImSchG) и разширяване на съществуващите 

концепции за определяне на горни граници (като т.нар. „критично натоварване“, 

което изчислява съотношението между съдържанието на хранителни вещества и 

съдържание на вредни вещества), за да се включат допълнителни параметри. 
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 Сравнителен анализ на наредбите за опазване на почвите с целите, определени за 

другите компоненти на околната среда, за да се оформи стройна регулационна 

система, която интегрира мерките във всички области. 

1.5.2 Шумово замърсяване 

В последните години е постигнат сериозен напредък в правните и практическите 

регулации по отношение на защитата от шумово замърсяване. След продължителни и 

трудни преговори беше внесено радикално изменение в Закона за защита срещу 

авиационен шум, който се оказа неособено работещ още откакто за пръв път се появи в 

законодателството през 1971 г. На второ място, беше постигнат напредък в 

изпълнението на плана за редуциране на шума, въведен по силата на Директивата на ЕС 

относно шума в околната среда. 

 

1.6 Мониторинг и контрол на замърсяването на околната среда 

1.6.1 Превенция: методи и инструменти 

В Германия се извършват рутинни измервания на качеството на въздуха и водните 

ресурси и на равнището на шум. Те трябва да гарантират, че качеството на тези 

компоненти подлежи на мониторинг и контрол, с цел да бъде контролирано 

изпълнението и ефективността на всички необходими мерки за осигуряване на 

безопасност или по-добро качество на средата. Правното основание за измерванията, 

чрез които се прави мониторинг на качеството на въздуха, се съдържа във Федералния 

закон за защита на околната среда от вредни емисии (Bundes-Immissionsgesetz, BImSchG 

[1]), който определя изискванията за монтиране и експлоатация на съоръжения, които 

могат да причинят потенциални щети на околната среда. По-конкретни мерки се 

уреждат по силата редица правни и административни разпоредби. 

С цел да се гарантира, че тези правила се спазват, Федералният закон за защита на 

околната среда от вредни емисии (BImSchG) дава на правителствените власти 

възможност да поискат или постоянен мониторинг на емисиите, който да се провежда 

през определени периоди от време, или непрекъснати измервания – при наистина голям 

обем вредни емисии. Мониторингът на емисиите е част от мерките, предвидени във 

Федералния закон за контрол върху емисиите [1]. Чл. 7 Федералния закон за защита на 

околната среда от вредни емисии (BImSchG) дава правомощия на германското 

федерално правителство да предприеме правни мерки, за да се увери, че оперативната 

дейност и режимът на самостоятелен мониторинг на съоръженията, за чиято работа се 

изисква правителствено разрешение, отговорят на специфичните стандарти. 
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Към момента действат и общоевропейски изисквания за мониторинг на вредните 

емисии, включително за: 

Инсталации за изгаряне на големи обеми отпадъци 2001/80 / EО [16] 

Изгаряне на битови отпадъци 2000/76 / ЕО [17] 

Определени дейности и съоръжения, които използват органични разтворители 1999/13 / 

ЕО 

Европейските правни актове трябва да станат действаща част от националното 

законодателство в рамките на определени срокове. Националното законодателство 

частично включва някои от изискванията на ЕС. За останалите случаи се налагат 

изменения на някои закони и приемане на нови (напр. Изменение 17. от Федералния 

закон за защита на околната среда от вредни емисии от 14 август 2003 г.). 

Разработеният през последните години инструмент за централен мониторинг на 

замърсяването на земята представлява национална мрежа от пунктове за дългосрочен 

мониторинг на състоянието на почвите, като пунктовете се определят от провинциите и 

трябва да дават представителна извадка за ландшафта, почвите, начините на използване 

на земята и състава на замърсяващите вещества и степента на замърсяването. На тези 

места качеството на почвата се доказва чрез пълен и подробен анализ на химическите 

съставки на почвите, физическите им характеристики и биологичните показатели. 

Информацията за климата и влиянието му, входните и изходните вещества, както и 

данните за промените в биоценозата на съответните пунктове се измерват непрекъснато, 

за да се направи анализ и оценка на веществата в почвите и във входно-изходния цикъл. 

Тези данни се използват както за оценка на актуалното качество на почвата, така и като 

показатели, които могат да предвидят бъдещи промени. 

Различните методи за измерване, използвани за един и същи обект, невинаги дават 

сравними резултати. Тоест обектът на измерването в крайна сметка се определя от 

избора на метод на измерване. Ето защо е много важно да се стандартизират методите 

за измерване и анализ, за да могат резултатите да са сравними, когато различни методи 

се използват на различни места. Преди публикуването им наредбите – които имат 

отношение към работата на Германския институт за стандартизация (DIN) и 

Асоциацията на германските инженери (VDI) – са били подложени на много щателни 

тестове, като процедурите включват определяне на характерната статистическа 

стойност и потенциалните места (пунктове), където тези процедури ще бъдат 

използвани, както и потенциалните им ограничения. Затова стандартизираните методи 

за измерване са ефикасен инструмент за определяне на емисиите. 
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1.6.2 Правни аспекти на практиките за контрол на замърсяването на околната 

среда 

Въз основа на реформата на федерализма през 2006 г. правителството на Германия внася 

проектодокумент за изработване на цялостен закон за околната среда – цел, която е 

заложена в политическия дневен ред още преди три десетилетия. Реорганизацията на 

законодателните правомощия всъщност позволява да се направи изпълнима, в 

национален мащаб, „цялостна кодификация“ по всички важни въпроси, обхванати от 

закона за околната среда. Федералното правителство запазва правомощията си да 

подготви и гласува рамково законодателство по важни въпроси в областта на околната 

среда: по този начин става предмет на т.нар. „паралелно законодателство“. 

Целта на реформата на федерализма е да подобри и подкрепи прилагането на 

европейското право в Германия. В крайна сметка остава да разберем дали 

реорганизацията на правомощията между федералното правителство и федералните 

провинциите ще доведе до по-ефективно и по-бързо прилагане на европейското 

законодателство. Все пак реформата начертава посоката за създаване на единно 

законодателство в областта на околната среда със следните раздели: 

 Общи цели и принципи на законодателството в областта на околната среда 

 Междусекторни проблеми, които засягат околната среда 

 Законодателство в областта на околната среда, което урежда проблемите с 

отделни проекти (процедура за интегрирано лицензиране на проекти, мерки за 

интервенция и мониторинг, процедури за спазване на изискванията за екологична 

защита в предприятията, функциониращи системи за управление на дейностите 

съобразно приоритета за опазване на околната среда) 

 Управление на водните ресурси 

 Опазване на природата 

Независимо че Законът за околната среда е междусекторно ориентиран и разпоредбите 

му засягат дейности в рамките на и между различни сектори, в сила са и много законови 

разпоредби в областта на околната среда, които са специфични за различните сектори. 

За пример могат да се посочат съществуващите регламенти за контрол на замърсяването 

на почвите в зависимост от качеството на съответната почва. Основен проблем при 

оценката на качеството на почвата е, че данните се събират на различни 

административни равнища. Тези данни трябва обаче да станат съвместими, да се 
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обработят и подадат в съответните информационните системи, за да бъдат анализирани. 

Опазването на почвите е сложен процес и е предмет на интердисциплинарни дейности, 

така че националните закони за опазване на почвите трябва да бъдат по-добре 

съобразени и хармонизирани с други релевантни области на правото, за да се постигне 

забележим напредък чрез интегриране на аспекти от процедурите за защита на почвите 

в други сектори на законодателството. 

Областите на прецедент в секторното законодателство включват: 

 Някои разпоредби на Закона за затворения цикъл на веществата и управлението 

на отпадъците (Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetz) 

 Разпоредбите, свързани с превоза на опасни товари 

 Закона за употребата на торовете и опазването на растителните видове 

 Закона за генното инженерство (Gentechnikgesetz) 

 Федералния закон за горите (Bundeswaldgesetz) и Закона за горите за федералните 

провинции 

 Закона за комасацията на земеделските земи 

 Разпоредби за строителството, изменението, поддръжката и експлоатацията на 

транспортни пътища и разпоредбите, регулиращи движението и транспорта 

 Закона за строителното планиране и други строителни наредби 

 Федералния закон за минодобивния сектор 

 Федералния закон за замърсяването 

Федералната наредба за защита на почвите и за управлението на замърсени терени 

(Bundes-Bodenschutz- und Altlastverordnung – BBodSchV) е основният нормативен акт 

за прилагане на законодателството за защита на почвите в Германия. Федералната 

наредба за защита на почвите и за управлението на замърсени терени предвижда 

няколко правомощия, предоставени по силата на Федералния закон за защита на 

почвите, като определя:  

• Условията за проучване и оценка на съмнителни места и замърсени места и на 

деградацията на почвата, както и изискванията за вземане на проби, анализ и 

оценка на качеството. 

• Изискванията за предотвратяване на опасността чрез обеззаразяване, 

съхраняване, защита и ограничителни мерки, както и допълнителни изисквания 

за проучванията за саниране и планиране на възстановяването на определени 

райони. 
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• Изискванията за предотвратяване на деградацията на почвата. 

• Праговите стойности, стойностите, при които се изисква предприемане на 

действия, предохранителните стойности и допустимите натоварвания с 

вещества, причиняващи замърсяване. 

Трябва да се направи всичко възможно, за да не се стига до криза с ефективността на 

закона, временно прекъсване на действието му или дори отслабване на съществуващата 

законодателна рамка. Трябва да има законова гаранция на основните предпоставки за 

ефективно опазване на природата, включително: 

 Регламент за интервенция, включително режим за промени в предназначението 

на земята, което влияе върху вредните емисии, като се дава предимство на 

обезщетението в реално изражение, а не на паричното обезщетение. 

 Ландшафтно планиране чрез режим на задължителни процедури за планиране на 

административни решения на всички нива. 

 Развитие и по-нататъшно разширяване на системата от защитени територии. 

 Подобряване на връзката между опазването на природата, опазването на почвите 

и опазването на водите, като задължително се предвиждат многофункционални 

мерки с цел координиране на използването на инструментите, предвидени според 

секторното законодателство. 

 Разработване на регулации за добри практики с цел намаляване на екологичните 

щети, причинени от селскостопанската дейност, които могат сериозно да 

повлияят върху климатичните промени. 

 Мониторинг на състоянието на околната среда чрез създаване на актуална база 

данни, която да подава информация за състоянието на екологичното равновесие 

и биоразнообразието, както и за ефективността на законодателните мерки и 

предвидените в тях процедури. 

1.6.3 Международни споразумения 

Важна част от правителствената политика на Федерална република Германия са 

дейностите за създаването на рамка за глобална защита на околната среда и опазване на 

природните ресурси. Германските експерти си сътрудничат активно с колеги и 

институции от други страни при разработването на международни споразумения в 

областта. Например подобно сътрудничество има съществен принос за изготвянето на 

Декларацията за принципите за опазване на горите, Протокола от Киото, Рамковата 

конвенция за изменението на климата, Конвенцията за биологичното разнообразие, 
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както и много други международни споразумения. В рамките на приноса си за 

насърчаване на възобновяемите енергийни източници Германия бе домакин на 

Международната конференция за възобновяемите енергийни източници, провела се през 

2004 г. в Бон, на която беше приета и Международна програма за действие. 

Тези споразумения имат една обща цел: опазване на околната среда и мерки за постигане 

на устойчиво използване на природните ресурси. Един от важните аспекти на проблема 

е, че потреблението на ресурси наистина трябва да бъда ограничено, но това трябва да 

се случи в световен мащаб и особено в индустриализираните страни. В същото време 

тези ограничителни мерки не бива да стават пречка пред развитието на по-бедните 

страни. Германия си сътрудничи активно с другите индустриализирани държави, както 

и с развиващите се страни в усилията за прилагане на мерките за опазване на околната 

среда и природните ресурси. 

 

1.7 Политика на правителството на Федерална република Германия 

Законодателството за управление на отпадъците се основава на европейското право, 

федералното законодателство на Федералната република Германия, законодателството 

на федералните провинции и наредбите на местните служби за управление на 

отпадъците. При неговото формиране са взети под внимание и превантивният принцип, 

принципът „замърсителят плаща“ и принципът за сътрудничество. В основата стои 

Законът за затворения жизнен цикъл на веществата и управлението на отпадъците, който 

бива подложен на промени във връзка с приемането на Рамковата директива за 

отпадъците на ЕС, изработена с цел засилване на превенцията и практиките по 

рециклиране и повторно изпозване на отпадъците. По силата на този Закон 

промишлеността и търговският сектор поемат отговорността за рециклирането и 

повторното оползотворяване на отпадъците, което значи, че трябва да поемат разходите. 

Всички отпадъци от домакинствата и отпадъците от дейността на различни съоръжение, 

които подлежат на обезвреждане и отговорно третиране, трябва да бъдат предадени на 

отговорните институции, които имат правомощния по закон да се занимават с подобни 

отпадъци. За тази услуга се начисляват съответните данъци и такси. 

Законът предвижда третирането на отпадъците, предназначени за депониране, да бъде с 

приоритет в рамките на територията на Германия (принцип на самодостатъчността), 

като в същото време отпадъците, предназначени за рециклиране и повторна употреба, 

да са обект и на свободното движение на стоки в рамките на ЕС. Прилагането на 

законодателството за управление на отпадъците е задача предимно на правителствата на 
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федералните провинции и се ръководи от изискванията за надзор на управлението на 

отпадъци, предвидени в Закона за затворения цикъл на веществата и управлението на 

отпадъците и подкрепени от изисквания по отношение на оползотворяването на 

отпадъците и информираност за извършено обезвреждане, лицензи за транспортиране и 

възлагане на дейността на специализирани фирми за управление на отпадъците. 

Действащата политика по отношение на управлението на отпадъци в Германия води до 

бързо развитие на технологии за рециклиране и депониране, които са важна ниша на 

пазар на екологични технологии. Секторът за управление на отпадъците осигурява 

заетост на над 200 хил. души, а годишният му оборот е над 40 милиарда евро. Построена 

е и подходящата инфраструктура за обработка на всякакви видове отпадъци. 

Показателите за рециклирани отпадъци на Германия са най-високите в света и показват 

как индустрията за управление на отпадъци допринася за устойчивото икономическо 

развитие и управление, включително чрез мерките за спестяване на суровини и на 

енергия. Отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани, трябва да бъдат депонирани, 

без да се нанасят щети на околната среда или човешкото здраве. Органичните отпадъци 

трябва да подлежат на механично-биологична или термична обработка, за да се направят 

инертни, с цел да се намали оттичането на замърсените вещества в подпочвените води и 

изпускането на сметищен газ. 

От юни 2005 г. вече е забранено депонирането на органични отпадъци без 

предварителното им третиране. През 2011 г. са работили 69 съоръжения за изгаряне на 

остатъчни отпадъци с капацитет от 20 млн. тона. Мощностите на съоръженията за 

изгаряне са с капацитет от 4,6 млн. тона и работят в 30 съоръжения за добив на енергия 

от изгаряне на отпадъци. Механично-биологично третиране на отпадъци се извършва в 

48 съоръжения с капацитет от около 6 млн. тона към 2011 г., като те са обработили около 

4 млн. тона отпадъци. 

Новата петстепенна йерархия за третиране на отпадъците включва следните стъпки: 

Превенция 

Подготовка за повторна употреба 

Рециклиране 

Друг тип дейности за повторна употреба (по-специално свързани с 

енергопотреблението) 

Депониране 
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Предимство се дава на варианта за третиране на отпадъците, който е най-благоприятен 

от екологична гледна точка, като обаче се взимат под внимание и техническите, 

икономическите и социалните последици. В контекста на новата петстепенна система за 

управление на отпадъците фокусът на германския сектор за управление на затворения 

цикъл за третиране на отпадъчните вещества постепенно се измества към превенция и 

рециклиране на отпадъците, без да рискува високоефективните процедури за 

обезвреждане на отпадъци. Днес 63 на сто от битовите отпадъци вече се рециклират. В 

Закона за затворения цикъл на веществата и управлението на отпадъците е заложена цел 

за постоянен коефициент на рециклиране на над 65% от битовите отпадъци. 

 

1.8 Енергетика 

1.8.1 Отказ от ядрена енергия 

Независимо от оптимистичните резултати все още както частните домакинства, така и 

индустрията и транспортният сектор продължават да разчитат на изкопаемите горива 

като основна съставка на енергийния микс. С дял от около една трета минералните масла 

са най-важният първичен източник на енергия, следвани от природния газ, лигнитните 

въглища, въглищата и ядрената енергия. Плановете на федералното правителство 

предвиждат ядрената енергия (с дял от около 9 %) постепенно да бъде изцяло заменена 

от възобновяеми енергийни източници. Политиката за финансиране, определена в 

началото на 90-те години на миналия век, предвижда сериозни стимули (включително 

икономически) за използването на енергия от възобновяеми източници. Законът за 

възобновяемите енергийни източници (EEG), който предвижда режим за осигуряване на 

пазарни стимули за използването на енергия от възобновяеми източници, се възприема 

като първопроходникът на политиката по стимулиране на използването на енергийни 

източници, които не влияят отрицателно на климата. Редица принципи от този режим са 

възприети, под една или друга форма, в законодателствата на много страни. 

Ключовият документ, подготвящ прехода към чиста енергия (Energiewende), е 

публикуван от правителството на Федерална република Германия през септември 2010 

г., шест месеца преди ядрената авария във Фукушима. През 2011 г. проектодокументът 

получава и законодателна подкрепа. Някои от по-важните елементи са: 

Редуциране на парниковите газове: с 80–95% до 2050 г. 

Цели за възобновяемите енергоизточници: 60% до 2050 г. (възобновяемите енергийни 

източници включват хидроенергия, слънчева и вятърна енергия). 

Енергийна ефективност: повишаване на енергийната ефективност с 50% до 2050 г. 
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Стимулиране на научните и развойните изследвания и дейности в областта. 

Политиката е подкрепена от правителството на Федерална република Германия и в 

резултат секторът на възобновяемите енергоизточници се радва на небивал подем. 

1.8.2 Какви са изводите и последиците за другите страни от подема в индустрията 

за възобновяеми енергийни източници 

Германия се справя отлично в преследването на целите си за увеличаване на дела на 

електроенергията от възобновяеми източници за последните десет години и този успех 

до голяма степен се дължи на ефективната обществена политика. Най-ефективна се 

оказва политиката на преференциите, като търсенето на зелена енергия от клиентите 

също постепенно се увеличава. Засега обаче се наблюдава ограничено въздействие 

върху стимулите за изграждане и работа на нови мощности. Следователно можем да си 

направим извода, че ефективността на мерките се дължи на стимулиращите фактори, 

подкрепили политическия процес в Германия, следвани от препоръките за формиране 

на нови политики и пазари за възобновяемата енергия. Сред стимулите в Германия се 

открояват следните фактори: 

Силна централна власт и политическа култура, която приема намесата на 

правителството. 

Критична маса от обществени групи, заинтересовани от използването на възобновяеми 

енергоизточници. 

Критична маса от политици с необходимата воля и експертиза в областта на 

възобновяемата енергия, 

Решаваща роля на Парламента (Примерът на Германия показва, че индустрията за 

производство на електроенергия и Министерството на икономиката защитават редица 

специалните интереси и от тях не може да се очаква да са движещата сила за приемане 

и действие на ефективно законодателство за възобновяемата енергия. Инициативата се 

поема от отделни депутати, които биват подкрепени от Министерството на околната 

среда.) 

Формиране на междупартийни коалиции: отново примерът на Германия показва, че 

подкрепата за мерките за използване на възобновяеми енергоизточници може да се 

търси сред различни политически лагери. 

Споделяне на тежестта: Като всяка политическа мярка въвеждането на преференциалния 

режим върви със съответните разходи и ползи. Ефективен метод се оказва 

разпределянето на разходите сред широк кръг от хора, а някои бенефициенти успяват с 

времето да си създадат видимо лоби. 
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Либерализирането на пазара отваря доста възможности. Когато германският енергиен 

пазар бива дерегулиран през 1998 г., временното поевтиняване на енергията отваря 

известна пролука за компенсации за възобновяеми енергогенератори. Променящите се 

правила на играта обаче раздробяват съществуващите големи играчи на енергийния 

пазар, което дава възможност за появата на нови групи, както и отслабва хомогенността 

на установените браншови организации. Това е особено важно за дебата около Закона за 

възобновяемите енергийни източници (EEG) през 2000 г. 

На потребителското търсене е оставена известна свобода на действие и възможност за 

участие на пазара. 

Немалко неща са въпрос и на късмет. 
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