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фично закон
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нодателство

на газови з
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ейностите, 

нодателств
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прилагане
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знообразие
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пейския па
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в приложе

 

на Европей

иалните ем

амърсяване

дат намере

рсители 

и и инстал

а (ЛОС), к

ични оксид

но въздейс

ители 
xoer.com

уваща 

на на 

ени в 

ените 

йския 

мисии 

ето), 

ени в 

лации 

които 

анти, 

ствие 

9



 
Тема

Част
на Ев
 
върх

мерк

за сп

подх

г. Гл

инст

 

 

 

От о

коет

емис

летл

разтв

от т

дейн

праг

дифу

 

Дост

разд

 

2. Р

 

Тежк

почв

дире

инди

замъ

пест

 
а 6.1. Законо

Национа
на околн

т 1.- Създава
вропейски 

ху човешко

ки срещу уп

пазване на 

ходящи усл

лава V от 

талации и д

особено зна

о обяснява

сии" означа

иви орган

ворители в

тълкуването

ности, изпо

гове и норм

узни емиси

тъпът и дат

ел 2.1. Общ

РЕГУЛАЦ

ките метал

вите, за ра

ектно замъ

иректно. П

ърсители д

ицидите д

одателство 
ално законо
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одателство 

о и специф
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ви емисии 

единения 
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рганични р

устими ем
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фично закон
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ми емисии
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и органични
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ите емисии
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във възду
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разтворите
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ени дейнос
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мърсители,

замърсител
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т въздуха 
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нодателство

бходимо д

рители и да

и на органи
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ециални ра

и разтвори
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се срещат 

уха, почва

нието на тов

чески разп
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сти. 

ективата мо

ли във възд

 отделяни

ли, третир

олната сре

мърсители 

и косвен

косвено в

о за токсичн

да се взема

а се устано

ични съеди
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азпоредби,
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начин "нео

като остатъ

ата и вод
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оредби за 
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огат да бъд
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и устойчив

но почват
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които 

ите - 

нични 

ата и 

оради 
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фично закон

ато замърс

фактор на 

метали въ

и на тежки

то на замър

те метали н

рламент и

к , ник
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за арсен, к

а календарн

на необ

никел и бе

ие и миним

циите в ат

ия относно

з и  
ото  

нодателство

сители се 

околната 

ъв въздуха
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