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ДОКЛАД 
 
ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ НЯКОИ 
ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ ДО 31 
ДЕКЕМВРИ 2007г. 
  
1. Обща информация и административни договорености  
1.1. Орган отговарящ за настоящия доклад: 
 
Име Министерство на околната среда и водите 
Адрес България, София 1000, ул. “У. Гладстон” 67 
Лице за контакти Елена Якимова 
Електронна поща yakimova@moew.government.bg  
Телефон +359 2 940 62 63 
 
1.2. В рамките на прилагането на Директива 2004/42/ЕО органът, определен, съгласно 
чл. 5 от Директивата, отговорен за: 
 
 1. създаването, координирането и управлението на мониторинговата програма на 
национално равнище е Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
 Директива 2004/42/ЕО (Директивата) е транспонирана в българското 
законодателство чрез Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични 
съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове 
и авторепаратурни продукти (Наредбата). Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата МОСВ 
съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) разработи програма за 
мониторинг с цел оценка на съответствието  с изискванията на Наредбата,  
(респективно Директивата) по отношение спазването на максимално допустимото 
съдържание на ЛОС, съгласно Приложение №2, изискванията за етикетирането по чл. 5 
и допусканите изключения за употреба на продукти по чл. 6 и чл. 8; 
 2. извършването на инспекции и проверки на място на регионално и местно 
равнище са Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ); 
 3. контролирането на прилагането на изискванията на Директивата в случаите на 
нарушения се извършва от РИОСВ. 
 
2. Програма за мониторинг 
 
2.1. Програмата за мониторинг (ПМ), която е приложена към доклада 
(ПРИЛОЖЕНИЕ I)  е    създадена с цел оценка на съответствието с изискванията на 
Наредбата, респ. Директивата и е утвърдена със Заповед № РД – 175/24.03.2008г. на 
Министъра на околната среда и водите. 
 
2.2. Част от елементите, които се следят чрез ПМ са: 
 
 1. пределно допустимите стойности на ЛОС, съгласно Приложение №2, към чл. 
3, ал. 1 от Наредбата (идентично с Приложение №2 от Директивата); 
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 2. изискванията за етикетирането, съгласно чл. 5 и Приложение №5 към него от 
Наредбата (следвани са указанията на чл. 4 от Директивата): 
 

“Чл.5. (1) На етикета върху опаковката на продуктите съгласно приложение 
№ 1 освен информацията, определена в Закона за защита от вредното въздействие на 
химическите вещества и препарати, в Наредбата за реда и начина на класифициране, 
опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, приета с Постановление 
№ 316 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 66 
от 2004 г. и бр. 50 и 57 от 2005 г.), и в Наредба № 3 от 2003 г. за Националната схема 
за екомаркировка (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2006 г.), се 
изписват следните данни: 

1. подкатегорията на продукта и нейното обозначение, както и съответната 
норма за максимално допустимо съдържание на ЛОС в g/l съгласно приложение № 
2; 

2. максимално съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния продукт в 
неговото състояние, годно за употреба. 

(2) Текстът на етикета е на български език съгласно образеца по приложение 
№ 5.” 
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Приложение № 5 към чл. 5, ал. 2  
Етикетиране на продукти по чл. 1  
   
1. Пояснения относно данните за включване в съдържанието на етикетите на продукти по чл. 1 от Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС 
при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти:  
   
Характеристики за публикуване  Пример 1  Пример 2  
Подкатегория на продукта съгласно приложение № 2  е) Вътрешни и външни  ж) Грунд  
   тънкослойни байцове  Шприц кит и универ-  
   за дърво - ППВО  сален грунд за метал  
Максимално допустимо съдържание на ЛОС в g/l  150  540  
съгласно приложение № 2        
Максимално съдържание на ЛОС, специфично за  120  490  
готовия за употреба краен продукт, g/l*        
   
2. Числовите данни по чл. 5, ал. 1 се изписват във вид на вертикално или хоризонтално представена дроб, като след подкатегорията в числителя 
се посочва максимално допустимото съдържание на ЛОС в g/l съгласно приложение № 2, а в знаменателя се посочва максималното съдържание 
на ЛОС, специфично за готовия за употреба съответен краен продукт, * в g/l:  
      150     
Пример 1.  "е) Вътрешни и външни тънкослойни байцове за дърво - ППВО  _____ " или  
      120     
   "е) Вътрешни и външни тънкослойни байцове за дърво - ППВО 150/120".  
      540     
Пример 2.  "в) Грунд - Шприц кит и универсален грунд за метал  _____ " или  
      490     
   "в) Грунд - Шприц кит и универсален грунд за метал 540/490".  
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
* Специфично за конкретния продукт (марка, вид).  
   

http://pravo1.ciela.net/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_5_0
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2.3. Проверки се извършват на следните икономически оператори: 
 
1. Производители;  
 
2. Вносители; 
 
3. Лица, които извършват търговия на едро;  
 
4. Лица, които извършват търговия на дребно;  
 
5. Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху моторни превозни средства 
(МПС) от отделните категории, съгласно Закона за движението по пътищата или на 
части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на 
превозното средство извън инсталациите на производителя (дейност отпаднала от 
обхвата на Наредба №7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС, 
изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
инсталации /ДВ, бр. 96 от 2003г., Наредба №7/), транспонираща Директива 1999/13/ЕС 
от 11 март 1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения 
вследствие използването на органични разтворители в определени дейности и 
инсталации;  

6. Оператори, които извършват дейности от обхвата на Наредба №7, с използване на бои, 
лакове и авторепаратурни продукти и не превишават съответните долни прагови 
стойности за консумация на разтворители (ПСКР);  

7. Оператори (собственици на строителни фирми, мебелни фирми и др.), непосочени по-
горе, които използват продукти, посочени в Приложение №1 от Наредбата. 

Видове проверки (инспекции):  

 - посещение на място, проверки на етикетирането, проверки на наличностите и 
продажбите, предписания за анализиране на продуктите и изискване на сертификат за 
качество; 

- планирани проверки;  
 
Планът на съответната РИОСВ включва задължително най-малко 1 път 

годишно проверки на производители и вносители и по възможност лица, които 
извършват търговия на едро на територията на съответната РИОСВ. За останалите 
лица по раздел V, т. 1 от ПМ проверките се извършват по преценка на съответната 
РИОСВ. 

 - извънредни (или внезапни) проверки, свързани с контрола на дадените 
предписания; проверки на нови предприятия, които не са залегнали в годишните планове 
на РИОСВ; 

 - проверки по сигнал. 
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Проверката включва: 
 А. Проверка на етикета и проверка на датата на производство. 
 Съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
препарати (ЗЗВВХВП) и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и препарати (приета с ПМС № 316 от 20.12.2002 г., 
обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г.) – /Наредба за етикетиране/ всяко лице, което пуска на 
пазара химично вещество и/или препарат е длъжно: 

да се снабди с достъпните данни за свойствата на химичното вещество/ 
препарат, необходими за класифицирането му; 
• да го класифицира въз основа на физико-химичните, токсикологичните и 

екотоксикологичните му свойства в една или повече от категориите на 
опасност по чл. 2 от ЗЗВВХВП; 

• да го опакова и етикетира според определената при класифицирането 
категория или категории на опасност; 

• да съхранява и предоставя при поискване от контролните органи 
информацията и документите, свързани с класифицирането, опаковането, 
етикетирането и изготвянето на информационния лист за безопасност за 
препаратите и за веществата. 

 Б. Съгласно Наредбата (Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти), етикетът на опаковките на продуктите трябва да съдържа: 

• Подкатегорията на продукта и нейното обозначение, както и съответната 
норма за максимално допустимо съдържание на ЛОС в g/l по Приложение 
 № 2; 

• Максимално съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния продукт в 
неговото състояние годно за употреба. 
Текстът на етикета е на български език и следва образеца по Приложение 
№5 от Наредбата. 

 В. Изискване за представяне на документи за проверяваните продукти – 
счетоводни, търговски или др. – свидетелство за качество на разпространяваната партида 
или заверено нейно копие от лицата, които пускат на пазара продукти по Приложение 
№1 и №2 от Наредбата; митнически декларации за проверяваните продукти; 
информационен лист за безопасност, сертификат за съответствие и протокол от 
изпитване на продуктите (от 01.01.2008г. в акредитирани лаборатории /до посочената 
дата в неакредитирани лаборатории/ и други документи по преценка на проверяващия. 
 Г. Изискване за представяне на сведения, извлечения и др. документи от трети 
лица, необходими за извършване на контрола; 
 Д. Изискване за представяне на протокол от изпитване за проверка на максимално 
допустимите норми за ЛОС или вземане на проба при необходимост; 
 Е. Съставяне на протоколи – при проверка на документитe и съответствието на 
продуктите с изискванията на Наредбата се съставя констативен протокол (Приложение 
№1 от ПМ), в който се посочват констатираните факти и обстоятелства и при 
необходимост се дават предписания. 

2.4. Брой на инспектираните през 2007г. фирми, които се занимават с производството и 
дистрибуцията на продукти, броя на планираните за 2008 г. инспекции: 
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Вид на икономическите оператори Общ брой 
на 
съществува
щите 
икономиче
ски 
оператори 

Брой на 
инспектира
ните през 
2007 
година 
икономиче
ски 
оператори 

Общо 
количество 
на 
продуктите, 
включени в 
Директива 
2004/42/ЕО  
(кg) 

Проверки 
(инспекции) 
за  

2008г. 

Производители 41 29 6150144313 44 

Вносители 47 22 2835929686 56 

Лица, които извършват търговия на 
едро 

287 128 3213944 229 

Лица, които извършват търговия на 
дребно 

960 217 15096102 301 

Оператори, извършващи нанасяне на 
покритие върху моторни превозни 
средства (МПС) от отделните 
категории, съгласно Закона за 
движението по пътищата или на части 
от тях в рамките на извършвания 
ремонт, консервация или декориране на 
превозното средство извън 
инсталациите на производителя 

238 51 6682934 109 

Оператори, които извършват дейности 
от обхвата на Наредба №7, с 
използване на бои, лакове и 
авторепаратурни продукти и не 
превишават съответните долни прагови 
стойности за консумация на 
разтворители 

210 80 625133 150 

Оператори (собственици на строителни 
фирми, мебелни фирми и др.), 
непосочени по-горе, които използват 
продукти, посочени в Приложение №1 
от Наредбата. 

400 13 120750 153 

 
 2.5. За проверка на продуктите чрез референтните методи за измерване, описани в 
Приложение III на Директивата (Приложение №4 от Наредбата), компетният орган 
РИОСВ има право да изисква информация, документи и протоколи от изпитването на 
проби от продуктите в акредитирани лаборатории за определяне на съответствието им с 
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нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС. Акредитираните лаборатории 
трябва да използват аналитичните методи, посочени в Приложение № 4 от Наредбата. 
 Изискването за представяне на протокол от изпитване на продуктите е 
задължително в случаите, когато липсва етикет върху опаковката и/или етикетът не е в 
съответствие с чл. 5 от Наредбата. При условие, че в момента на проверката лицето, 
което пуска продукти на пазара, не може да предостави протокол от изпитване, РИОСВ 
дава предписание с констативен протокол в определен срок да се извърши изпитването 
на продукта. При неизпълнение на даденото предписание се извършва пробонабиране 
и/или анализ от представители на акредитирана лаборатория, чрез възлагателно писмо от 
съответната РИОСВ. 
 Вземането на проби от съответните продукти за изпитване се осъществява в 
присъствието на упълномощен представител на обекта. Вземат се три броя проби, които 
се разделят на арбитражна (за арбитражни изпитвания в случай на оспорване на 
резултатите от контролната проба), контролна (изпраща се в акредитирана лаборатория 
за изпитване) и за контролираното лице. На трите проби се поставят етикети, на които са 
обозначени: дата на вземане на пробите, дата на производство на продукта, вид на 
продукта, подпис на контролираното лице, подпис на контролния орган и подпис на 
лицето взело пробата. 
 
2.6. Компетентният орган за прилагане на Директивата е МОСВ с неговите структури, 
чрез което се осигурява единно прилагане на Директивата в границите на цялата 
територия: 

 
МОСВ Провежда националната политика в областта на опазването на околната 

среда, респективно – чистотата на въздуха; 
Национален компетентен орган (чрез Дирекция “Опазване чистотата на 
въздуха”) за сближаване на Директивата; отговаря за цялостното 
хармонизиране на законодателството, както и за организирането, 
координацията и контрола върху изпълнението на дейностите по 
неговото прилагане и налагане, докладва пред ЕК за хода на 
изпълнение на посочените дейности 

ИАОС 

 

Поддържа информационна система от база данни, съгласно Програмата 
за мониторинг (ПМ),  съответствие с изискванията на Наредбата, 
включително данни за продуктите. Резултатите от програмата за 
мониторинг се използват за  докладване хода на прилагане на 
Директивата в страната; 
ИАОС отговаря за събиране на данните от проведения мониторинг от 
съответните РИОСВ.  

РИОСВ 

(към МОСВ) 

Отговарят за прилагането и налагането на екологичното 
законодателство в съответните области на територията на страната; 
Отговарят за прилагането и налагането на техническите изисквания на 
Директивата. 

2.7. Във връзка с прилагане на чл.10 от Директивата глобите и санкциите при нарушение 
на националните разпоредби са определени в Закона за чистотата на атмосферния въздух 
(обн. ДВ бр. 45 от 1996г.), чл. 34д и 34л (наредбата по чл.11а, ал.1 е Наредбата, 
транспонираща Директива 2004/42/ЕО): 
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“Чл. 34д. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 09.01.2007 г.) (1) Лице, което пуска на 
пазара или употребява продукти, несъответстващи на изискванията на наредбата по чл. 
11а, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., съответно с имуществена 
санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.  

(2) Лице, което наруши правилата за етикетиране, определени с наредбата по чл.11а, ал. 
2, се наказва с глоба 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 15 000 лв. 

(3) Лице, което не изпълнява задължителните предписания на контролните органи по 
чл.30з, ал.1, се наказва с глоба 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 15 
000 лв. 

(4) Лице, което не представи в срок информация за пускането на пазара на продукти по 
чл.11а, ал.3, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция в 
размер от 500 до 2000 лв.’ 

“Чл.34л. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2006 г., в сила от 09.01.2007 г.) При повторно извършено 
нарушение глобите, съответно имуществените санкции по чл. 34д , чл. 34е, чл. 34ж, чл. 
34з, чл. 34и и чл. 34к се налагат в двоен размер.” 

2.8 С мониторинг и контрол на продуктите от обхвата на Директивата са ангажирани 30 
служители  с висше техническо образование. Приблизителни разходи за персонал, 
вземане на проби и анализ, проверки на етикетирането, санкциониране и други разходи – 
50 000 Евро за 2007г.. 

3. Ключови резултати от извършената през 2007 г. ПМ (член 7 от Директива 
2004/42/ЕО) 

3.1. Случаи (в %) на неспазване на пределно допустимите стойности на ЛОС, посочени в 
приложение II към Директивата, отнесени към общия брой извършени проверки: 

1. за категория “Бои и лакове” и за категория “Авторепаратурни продукти”, случаите, в 
които продуктите не отговарят на изискванията за пределно допустими стойности на 
ЛОС са под 1%; 

2. количествата на продуктите, които не отговарят на пределно допустимите стойности 
са под 1% . 

3.2. Случаи (в %) на неспазване на задълженията за етикетиране, изложени в чл.4 от 
Директивата: 

1. случаи, при които продуктите не отговарят на изискванията за етикетиране и 
съдържание на ЛОС - за категория “Бои и лакове” – 4% и за категория 
“Авторепаратурни продукти” - 8%; 

2. случаи, при които продукти отговарят на изискванията за съдържание на ЛОС, но не и 
на изискванията за за етикетиране за категория “Бои и лакове” – 29% и за категория 
“Авторепаратурни продукти” - 37%. 

http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_11_1
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_11_1
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_11_1
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_11_1
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_30_8
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_11_1
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_34_5
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_34_6
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_34_7
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_34_8
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_34_8
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_34_9
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F305C00&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_34_11
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3.3. В случаите на неспазване на изискванията на Директивата контролният орган 
РИОСВ издава предписания в констативен протокол несъответстващите продукти да се 
приведат в съответствие с изискванията на Директивата в определени срокове. В 
случаите на невъзможност за привеждане в съответствие (при неспазване пределно 
допустими стойности на ЛОС) се изисква изтегляне на продуктите от пазара. При 
неизпълнение на предписанията на контролния орган се налагат глоби и санкции по чл. 
34д и 34л (виж т. 2.7.) 

4.  Изключения, предвидени в съответствие с член 3, параграф 2 от Директивата 

4.1. Дерогационният режим, предвиден в член 3, параграф 2 от  Директивата е въведен 
чрез член 6, 7 от Наредбата:  

Чл. 6. Пускането на пазара и/или употребата на продукти съгласно приложение № 1, 
несъответстващи на нормите съгласно приложение № 2, се допуска само ако те се 
използват в инсталации, отговарящи на изискванията на Наредба № 7 от 2003 г. за 
норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации 
(ДВ, бр. 96 от 2003 г.), при наличието на утвърден актуален план за управление на 
разтворителите (ПУР) по чл. 20 от същата наредба или на издадено комплексно 
разрешително по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС). 
 
Чл. 7. Лицата, употребили продукти по чл. 6, предоставят информация на съответната 
РИОСВ съгласно приложение № 6 за предходната календарна година до края на март 
следващата година. 
 
4.2. Системата за контрол за да се гарантира, че продуктите, подлежащи на дерогация по 
член 3, параграф 2 от Директивата не се продават и не се използват от съоръжения , 
които не са получили разрешение, нито са били регистрирани в съответствие с член 3 и 
член 4 от Директивата е описана в т. 4.1. и по конкретно чрез докладването по чл. 7.  
Контролът се осъществява и чрез извършване на проверки на потенциални потребители 
на продукти, подлежащи на дерогация по член 3, параграф 2 от Директивата, както и 
чрез плановете за управление на разтворителите, които се представят от операторите 
ежегодно да края на м. март и съдържат отчет за инсталацията за предходната година. 
 
4.3. Количество на освободените продукти (съгласно квалификацията, изброена в 
приложение I към Директивата) през 2007 г. – от категория “Бои и лакове” – 477 909 кг и 
от категория “Авторепаратурни продукти” – 478 кг. 

 5. Индивидуални лицензи (разрешения), предвидени в съответствие с член 3, 
параграф 3 от Директивата 

5.1. Възможността за издаване на индивидуални разрешения е въведена чрез чл. 8 от 
Наредбата и съответно е предвидено докладване от засегнатите оператори до РИОСВ, 
съгласно чл.9 от Наредбата. 

5.2. Член 8 от Наредбата описва системата за издаване на индивидуални разрешения: 

http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_UNDEF_0_1
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_UNDEF_0_2
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F48BD42&IDSTR=0
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F48BD42&IDSTR=0
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F48BD42&IDSTR=0
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F48BD42&IDSTR=0&FIND=_1435195
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7F488136&IDSTR=0&FIND=_1868596
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_6_0
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_UNDEF_0_6
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Чл. 8. (1) За целите на възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни 
средства), определени като паметници на културата по реда на чл. 4 от Закона за 
паметниците на културата и музеите, министърът на околната среда и водите или 
оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за употреба на точно 
определени количества продукти, които не съответстват на нормите съгласно 
приложение № 2 за съдържание на ЛОС.  

(2) Разрешението по ал. 1 важи само за посочените в него видове и количества препарати 
и има валидност 6 месеца от датата на издаването му. 

(3) За издаване на разрешение физическите или юридическите лица подават до 
министъра на околната среда и водите или до оправомощено от него длъжностно лице 
заявление на хартиен и магнитен носител съгласно приложение № 7. 

(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат: 

1. документи, удостоверяващи статута на обекта по Закона за паметниците на културата 
и музеите, и данни за вида и необходимите количества продукти, валидни за конкретния 
случай; 

2. документ за платена такса. 

(5) Министърът на околната среда и водите или оправомощеното от него длъжностно 
лице разглежда постъпилото заявление, като проверява статута на обекта, заявените 
количества и информацията за производителя и доставчика. 

(6) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 5 компетентният орган по ал. 3 
уведомява заявителя за допуснати грешки и непълноти в тях. Заявителят е длъжен да ги 
отстрани в 7-дневен срок от получаване на съобщението. 

(7) Разрешението се издава по образец съгласно приложение № 8 в 30-дневен срок от 
датата на подаване на заявлението или от получаването на цялата необходима 
информация. 

(8) Разрешението се изпраща на заявителя и в Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС) за включване в информационната система в 5-дневен срок от издаването му. 

Чл. 9. След изтичане срока на разрешението лицата, употребили продукти по чл. 8, 
предоставят информация на РИОСВ съгласно приложение № 6 в 14-дневен срок.  
 
5.2.1 Министърът на околната среда и водите чрез Заповед № РД-267/30.03.2007г. 

оправомощава директорите на РИОСВ да издават разрешения за употреба на 
точно определени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти, които не 
съответстват на посочените норми за ЛОС, определени в Приложение №2 към чл. 
3, ал. 1 на Наредбата при спазване на реда определен в чл. 8 от Наредбата. 

  
5.2.2 Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за паметниците на културата и музеите, 

Министерството на културата обявява паметниците на културата по предложение 
на Националния институт за паметниците на културата (НИПК), след като 

http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7EC43A02&IDSTR=0&FIND=_2067092
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7EC43A02&IDSTR=0&FIND=_2067092
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_UNDEF_0_2
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_UNDEF_0_7
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7EC43A02&IDSTR=0
http://62.204.151.18/act.aspx?ID=1&IDNA=7EC43A02&IDSTR=0
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_UNDEF_0_8
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_CHLEN_8_0
http://62.204.151.18/acttxt.aspx?id=0&idna=7F49D7F3&idstr=0&type=ACT#IT_UNDEF_0_6
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задължително се вземе мнението на кмета на общината, на територията на която 
се намира съответният паметник на културата. 

 
5.2.3. Заключителна комплексна оценка, доказваща културно-историческата стойност и 

обществена значимост на паметниците на културата се извършва от НИПК въз 
основа от утвърдени критерии за: 

 
- автентичност и степен на съхраненост; 
- научна и художествена стойност; 
- взаимодействие със средата; 
- взаимодествие с обществото.    
 

5.2.4. Приблизителният брой на сградите и старите модели превозни средства, за които 
компетентните органи са определили, че са с особена историческа и културна 
стойност е 8585. 

 
5.2.5. За да се гарантира, че въпросните продукти: 
 

а) се продават само в “стриктно ограничени количества” в заявлението за издаване на 
разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал. 3 от Наредбата се посочва точно 
определено количество продукти в kg, необходимо за извършване на определена 
дейност; 
 
б) се използват единствено за реставриране и поддръжка на определените сгради 
и/или превозни средства в заявлението операторът декларира, че разрешените 
количества от посочените продукти ще се използват само за нуждите на посочения в 
заявлението обект. 
 
Разрешението за употреба на продукти е за точно определено количество, за 
конкретен обект и за определен срок. След изтичане срока на разрешението, лицата 
употребили продукти по чл. 8 от Наредбата предоставят информация на РИОСВ за 
употребените продукти в 14-дневен срок. 

 

5.2.6. Не са лицензирани (разрешени) продукти, в съответствие с член 3, параграф 3 от 
Директивата: 

Категории Съответствие с 
приложение I към 
Директивата 

Количества на “готови за 
употреба” продукти за 
които е получен лиценз 
(разрешение) (кg)  

Категория 1 0 0 
Категория 2 0 0 

 

6. Друга важна информация 

6.1. Програмата за мониторинг до голяма степен беше структурирана и създадена на база 
формата за представянето на първия доклад за прилагането на Директивата за периода от 
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1 януари до 31 декември 2007г. и с цел уеднаквяване практиката на контрол и 
мониторинг на посочените продукти на територията на цялата страна. Изпълнителната 
агенция по околна среда създаде и поддържа база данни за резултатите от прилагането 
на Директивата. 
Преди влизане в сила на разпоредбите на Наредбата (Директивата) бяха проведени 
поредица от семинари с участие на засегнатите лица (производители, вносители и т.н.), 
както и с участие на контролните органи – РИОСВ. 
При изготвяне на ПМ не бяха срещнати особени трудности. 
Трудностите при прилагане на ПМ произтичат: 
1. от различното законодателство в отделните страни членки и до голяма степен от 
различното тълкуване на отделни постановки в Директивата. Тези трудности бяха 
преодолени чрез поставяне на спорните въпроси на работните срещи на Надзорния 
комитет на ЕК по прилагането на Директива 1999/13/ЕС и Директива 2004/42/ЕС; 
2. липса на акредитирана лаборатория. В страната съществуват лаборатории, които 
изпитват продуктите от обхвата на приложение I от Директивата, но все още са в процес 
на акредитация по посочените в приложение III аналитични методи. 

6.2. Предложения във връзка с прилагането на Директивата 

1. Необходимост от бързи и навременни действия и комуникации и общи правила за 
страните членки в случаите,когато една страна членка установи, че производител или 
вносител от друга страна членка пуска на пазара (на територията на ЕС) 
несъответстващи на изискванията на Директивата продукти.  
2. В по-голямата си част емисиите от ЛОС в страната в мебелното производство са от 
многобройни малки инсталации, където производството на подвижни и неподвижни 
мебели (съгласно класификацията на “сграда” от най-често задаваните въпроси – Въпрос 
№2 ) е на едно и също място. Изключването на подвижните мебели от обхвата на 
Директивата затруднява контрола на тези малки инсталации. Предлагаме включването 
на подвижните мебели към елементите, характеризиращи сградата и съответно 
включването им в обхвата на Директивата.     
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      ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
 
 
 

     ПРОГРАМА  ЗА МОНИТОРИНГ  
 

за оценка на съответствието с изискванията на Наредба 
за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при употребата на органични разтворители 
в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  

 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 

I. Въведение       
 
II. Административен капацитет за прилагане на Наредбата 
 
III. Приоритет и цел на ПМ 
 
IV. Изисквания, изпълнението на които ПМ ще следи  
 
V. Контрол по изпълнението на разпоредбите на Наредбата  
 
VI. План за действие и разходи за прилагане на ПМ 
 
I. Въведение  
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 Програмата за мониторинг (ПМ) е подготвена на основание чл.11, ал.1 от 
Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти (наричана за краткост по-нататък “Наредбата”), която транспонира в 
българското законодателство Директива 2004/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета 
от 21 април 2004г., за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти и за изменение на Директива 1999/13/ЕС (наричана за краткост по-нататък 
“Директивата”). Наредбата е издадена на основание чл.11а, ал.1 от Закона за чистотата 
на атмосферния въздух (ЗЧАВ). 
 
II. Административен капацитет за прилагане на Наредбата 
 
 Компетентен орган за прилагане разпоредбите на Наредбата, в т.ч. за 
своевременно предприемане на необходимите и достатъчни мерки и действия за тяхното 
прилагане, е министърът на околната среда и водите или оправомощено от него 
длъжностно лице. Със Заповед РД-267/30.03.2007 г. Министърът на околната среда и 
водите: 

• оправомощава Директорите на Регионалните инспекции по околна среда и 
води (РИОСВ) да издават разрешения за употреба на точно определени 
количества бои, лакове и авторепаратурни продукти, които не съответстват на 
посочените норми за съдържание на ЛОС, определени в Приложение №2 към 
чл.3, ал.1 на Наредбата; 

• нарежда на директорите на РИОСВ да упражняват контрол за спазване 
изискванията на Наредбата. 

 
 Прилагането на програмата за мониторинг ще се извършва с наличния 
административен капацитет. 
 
 Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), поддържа информационна 
система, съгласно чл. 10 от Наредбата, която включва: 
 
1. Лица, които се контролират по ПМ (Приложение № 4 от ПМ): 
 
1.1. Производители –  информацията се предоставя от РИОСВ; 
 
1.2. Вносители – информацията се предоставя от РИОСВ; 
 
1.3. Лица, които извършват търговия на едро - информацията се предоставя от РИОСВ; 
 
1.4. Лица, които извършват търговия на дребно – информацията се предоставя от 
РИОСВ; 
 
1.5. Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху моторни превозни средства 
(МПС) от отделните категории, съгласно Закона за движението по пътищата или на 
части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на 
превозното средство извън инсталациите на производителя (дейност отпаднала от 
обхвата на Наредба №7 от 21 октомври 2003г. За норми за допустими емисии на ЛОС, 
изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
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инсталации /ДВ, бр. 96 от 2003г., Наредба №7/) – информацията се предоставя от 
РИОСВ; 
 

1.6. Оператори, които извършват дейности от обхвата на Наредба №7, с използване на 
бои, лакове и авторепаратурни продукти и не превишават съответните долни прагови 
стойности за консумация на разтворители (ПСКР) – информацията се предоставя от 
РИОСВ; 
 

1.7. Оператори (собственици на строителни фирми, мебелни фирми и др.), непосочени 
по-горе, които използват продукти, посочени в Приложение №1 от Наредбата – 
информацията се предоставя от РИОСВ; 
 
2. Данни за: 

• нарушенията на нормите за максимално допустимото съдържание на ЛОС, 
съгласно Приложение №2 към чл.3, ал.1 от Наредбата; 

• продукти, неотговарящи на етикетирането и на съдържанието на ЛОС; 
• продукти, неотговарящи на етикетирането, но отговарящи на съдържанието на 

ЛОС 
Информацията се предоставя от РИОСВ (Приложение № 5 от ПМ). 

 
3. Данни за продуктите, съгласно изискванията на чл.6 от Наредбата – информацията се 
предоставя от РИОСВ (Приложение № 6 от ПМ). 
 
4. Регистър на разрешенията, съгласно чл. 8 от Наредбата, издадени от РИОСВ за 
употреба на точно определени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти, 
които не съответстват на посочените норми за съдържание на ЛОС, определени в 
Приложение № 2 към чл.3, ал.1 от Наредбата. Информацията се предоставя от РИОСВ 
(Приложени № 7 от ПМ).  
 
III. Приоритет и цел на ПМ 
 
 Ограничаването на емисиите на ЛОС е сред приоритетите на националната и 
европейската политика в областта на околната среда по ограничаване на емисиите на 
вредни вещества в атмосферния въздух. Общите годишни емисии на разглеждания 
замърсител за 2001, 2002 и 2003 година са съответно 56.1, 56.6 и 52.4 килотона. 
Изискванията на Директива 2001/81/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 23 
октомври 2001г. за националните тавани на емисиите на определени замърсители се 
прилага в Р България с Националната програма за намаляване на общите годишни 
емисии на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOх), ЛОС и амоняк (NH3) в 
атмосферния въздух, приета с Решение на МС № 261/23.04.2007г.  
 Съгласно поетите преговорни ангажименти за прилагане на горепосочената 
директива праговата стойност за годишните стойности на ЛОС за 2010 г. е 175 килотона. 

 
IV. Изисквания, изпълнението на които ПМ ще следи  
 
 Изискванията към определени бои, лакове и авторепаратурни продукти с оглед 
предотвратяване или намаляване замърсяването на въздуха, свързано с участието на 
ЛОС при образуването на тропосферен озон, включително норми за максимално 
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допустимо съдържание на ЛОС в продуктите в годно за употреба състояние, правилата 
за етикетиране и пускане на пазара на продукти в т.ч. със съдържание на ЛОС, по -
високо от установените норми, посочени в Приложение № 2 от Наредбата. 
 
1. Лицата, които пускат на пазара продукти, съгласно Приложение № 1 от Наредбата, 
трябва да спазват следните изисквания: 
 

- пусканите на пазара продукти, трябва да съответстват на максимално допустимите 
норми за съдържание на ЛОС, съгласно Приложение №2 от Наредбата; 
- за продукти, към които се прибавят разтворители или други компоненти, 
съдържащи разтворители се прилагат изискванията към крайния годен за употреба 
продукт; 
- предоставят информация по Приложение №3 от Наредбата на съответната РИОСВ, 
на чиято територия се намира обекта до края на месец март на следващата година; 
- използват аналитични методи, съгласно Приложение №4 от Наредбата за 
определяне съответствието на продуктите, съгласно Приложение №1 от Наредбата; 
- етикетират продуктите, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредбата. 

 
2. Пускането на пазара и/или употребата на продукти, съгласно Приложение №1 от 
Наредбата, несъответстващи на нормите, съгласно Приложение №2 от Наредбата се 
допуска: 
      

- при използването им в инсталации, отговарящи на изискванията на Наредба №7 
от 2003г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния 
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, 
бр. 96 от 2003г.), при наличието на утвърден План за управление на 
разтворителите (ПУР) по чл. 20 от същата наредба или на издадено комплексно 
разрешително по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС). Лицата употребили продукти по чл.6 от Наредбата, предоставят 
информация на съответната РИОСВ, съгласно Приложение №6 от Наредбата за 
предходната календарна година до края на м. март на следващата година; 

- за целите на възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни 
средства), определени като паметници на културата по реда на чл.4 от Закона за 
паметниците на културата и музеите се издава разрешение за употреба на точно 
определени количества продукти, за които след изтичане срока на разрешението 
лицата предоставят информация на РИОСВ, съгласно Приложение №6 от 
Наредбата, в 14-дневен срок. 

 
V. Контрол по изпълнението на разпоредбите на Наредбата  
 
1. Контрол на лицата, които пускат на пазара продукти, съгласно Приложение №1 от 
Наредбата  
 
1.1. Производители на бои, лакове и авторепаратурни продукти, посочени в Приложение 
№1 от Наредбата; 
 
1.2. Вносители на бои, лакове и авторепаратурни продукти, посочени в Приложение №1 
от Наредбата; 
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1.3. Лица, които извършват търговия на едро на бои, лакове и авторепаратурни продукти, 
посочени в Приложение №1 от Наредбата; 
 
1.4. Лица, които извършват търговия на дребно на бои, лакове и авторепаратурни 
продукти, посочени в Приложение №1 от Наредбата; 
 
1.5. Оператори, извършващи нанасяне на покритие върху моторни превозни средства 
(МПС) от отделните категории, съгласно Закона за движението по пътищата или на 
части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на 
превозното средство извън инсталациите на производителя (дейност отпаднала от 
обхвата на Наредба №7) с използване на авторепаратурни продукти, посочени в 
Приложение №2 от Наредбата; 
 
1.6. Оператори, които извършват дейности от обхвата на Наредба №7 с използване на 
бои, лакове и авторепаратурни продукти и не превишават съответните долни прагови 
стойности за консумация на разтворители (ПСКР); 
 
1.7. Оператори (собственици на строителни фирми, мебелни фирми и др.), непосочени 
по-горе, които използват продукти, посочени в Приложение №1 от Наредбата. 
 
2. Контролът се извършва чрез проверки, които включват: 
 
2.1. Проверка на етикета и проверка на датата на производство. 
 
 Съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 
препарати (ЗЗВВХВП) и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и препарати (приета с ПМС № 316 от 20.12.2002 г., 
обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2003 г.) – /Наредба за етикетиране/ всяко лице, което пуска на 
пазара химично вещество и/или препарат е длъжно: 

• да се снабди с достъпните данни за свойствата на химичното вещество/ 
препарат, необходими за класифицирането му; 

• да го класифицира въз основа на физико-химичните, токсикологичните и 
екотоксикологичните му свойства в една или повече от категориите на 
опасност по чл. 2 от ЗЗВВХВП; 

• да го опакова и етикетира според определената при класифицирането 
категория или категории на опасност; 

• да съхранява и предоставя при поискване от контролните органи 
информацията и документите, свързани с класифицирането, опаковането, 
етикетирането и изготвянето на информационния лист за безопасност за 
препаратите и за веществата. 

 
 Съгласно Наредбата (Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 
продукти), етикетът на опаковките на продуктите трябва да съдържа: 

• Подкатегорията на продукта и нейното обозначение, както и съответната норма за 
максимално допустимо съдържание на ЛОС в g/l по Приложение № 2; 

• Максимално съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния продукт в 
неговото състояние годно за употреба. 

Текстът на етикета е на български език и следва образеца по Приложение №5 от 
Наредбата. 
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2.2. Изискване за представяне на документи за проверяваните продукти – счетоводни, 
търговски или др. – свидетелство за качество на разпространяваната партида или 
заверено нейно копие от лицата, които пускат на пазара продукти по Приложение №1 и 
№2 от Наредбата; митнически декларации за проверяваните продукти; информационен 
лист за безопасност, сертификат за съответствие и протокол от изпитване на продуктите 
(от 01.01.2008г. в акредитирани лаборатории /до посочената дата в неакредитирани 
лаборатории/ и други документи по преценка на проверяващия. 
 
2.3. Изискване за представяне на сведения, извлечения и др. документи от трети лица, 
необходими за извършване на контрола; 
 
2.4. Изискване за представяне на протокол от изпитване за проверка на максимално 
допустимите норми за ЛОС или вземане на проба при необходимост; 
 
2.5. Съставяне на протоколи – при проверка на документитe и съответствието на 
продуктите с изискванията на Наредбата се съставя констативен протокол (Приложение 
№1 от ПМ), в който се посочват констатираните факти и обстоятелства и при 
необходимост се дават предписания. 
 
2.6. При констатирано нарушение на изискванията на Наредбата (чл.34д, чл.34з и 34л от 
Закона за чистотата на атмосферния въздух) се съставя Акт за установяване на 
административно нарушение (АУАН) – (Приложение №2 от ПМ). Въз основа на акта се 
издава наказателно постановление. 
 
2.7. При констатиране на несъответствие с изискванията на Наредбата на пуснатите на 
пазара продукти и при условие, че производител или вносител са с адресна регистрация 
на територията на друга РИОСВ, да се уведоми последната чрез писмо и копие на 
констативния протокол. 
 
3. Видове проверки при извършване на контрола: 
 

• Планирани проверки  
Планът на съответната РИОСВ включва задължително най-малко 1 път годишно 

проверки на производители и вносители и по възможност лица, които извършват 
търговия на едро на територията на съответната РИОСВ. За останалите лица по раздел 
V, т. 1 проверките се извършват по преценка на съответната РИОСВ; 
 

• Извънредни (или внезапни) проверки, свързани с контрола на дадените 
предписания; проверки на нови предприятия и предприятия, които не са 
залегнали в годишните планове на РИОСВ; 

• Проверки по сигнал. 
 
 РИОСВ извършва приоритетно контрол на производители, вносители и лица, 
които извършват търговия на едро.  
 При извършване на проверка се съставя констативен протокол, съгласно 
Приложение №1 от ПМ. Контролният орган (РИОСВ) има право да изисква информация, 
документи и протоколи от изпитването на проби от продуктите в акредитирани 
лаборатории за определяне на съответствието им с нормите за допустими емисии и/или 
допустимо съдържание на ЛОС и на свързаните с тях изисквания. Акредитираните 
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лаборатории трябва да използват аналитичните методи, посочени в Приложение № 4 от 
Наредбата. 
 Изискването за представяне на протокол от изпитване на продуктите е 
задължително в случаите, когато липсва етикет върху опаковката и/или етикетът не е в 
съответствие с чл. 5 от Наредбата. При условие, че в момента на проверката лицето, 
което пуска продукти на пазара, не може да предостави протокол от изпитване, РИОСВ 
дава предписание с констативен протокол по Приложение № 1 от ПМ в определен срок 
да се извърши изпитването на продукта. При неизпълнение на даденото предписание се 
извършва пробонабиране и/или анализ от представители на акредитирана лаборатория, 
чрез възлагателно писмо от съответната РИОСВ. 
 Вземането на проби от съответните продукти за изпитване се осъществява в 
присъствието на упълномощен представител на обекта. Вземат се три броя проби, които 
се разделят на арбитражна (за арбитражни изпитвания в случай на оспорване на 
резултатите от контролната проба), контролна (изпраща се в акредитирана лаборатория 
за изпитване) и за контролираното лице. На трите проби се поставят етикети, на които са 
обозначени: дата на вземане на пробите, дата на производство на продукта, вид на 
продукта, подпис на контролираното лице, подпис на контролния орган и подпис на 
лицето взело пробата.  

 Протоколът от изпитване се съставя в 4 екземпляра – 2 за акредитираната 
лаборатория (1 за архив на лабораторията и 1 за отдела по качество), за съответната 
РИОСВ и един екземпляр остава за контролираните лица. 

След получаване на протокола от изпитване, РИОСВ в срок до 3 дни изготвя 
Констативен протокол по Приложение №1 от ПМ, в който се отразяват констатирани 
факти и обстоятелства и становище от резултатите от изпитванията. 

При констатирани несъответствия с изискванията на Наредбата, контролният 
орган дава задължителни предписания за ограничаване, забрана за пускане на пазара, 
разпространение, използване или за изтегляне от пазара на продукти от обхвата на 
Наредбата. 
 В случаите на оспорване на резултатите от изпитването, заинтересованата страна 
има право в 7-дневен срок от получаване на протоколите от изпитването и извършената 
проверка да поиска арбитражната проба да бъде изпитана в друга независима 
акредитирана лаборатория (посоченият срок, следва да бъде вписан в Констативния 
протокол по Приложение № 1 от ПМ като предписание). 

Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на лицата, които пускат, 
разпространяват и използват продукти по Приложение № 1 от Наредбата, когато те не 
съответстват на изискванията на Наредбата (посочва се в предписанията, дадени с 
Констативния протокол по Приложение № 1 от ПМ). Когато продуктите по Приложение 
№ 1 от Наредбата съответстват на изискванията на Наредбата, разходите са за сметка на 
бюджета на МОСВ. Заплащането за изпитване в друга акредитирана лаборатория е за 
сметка на заинтересованата страна. 

Протоколите с резултатите от изпитванията на контролната и арбитражната 
проби, могат да се ползват като доказателствено средство при съдебно решаване на 
спора. 

Отпадъците от опаковки от пробите, взети за анализ се третират, съгласно 
изискванията на чл. 10 от Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр. 
19 от 2004 г.), съгласно която “опаковки, служили за опаковане на опасни химични 
вещества, се третират и транспортират съгласно изискванията за третиране и 
транспортиране на опасни отпадъци”.  
 
5. Налагане на глоби и санкции 
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 При констатирано нарушение на изискванията на Наредбата и неизпълнение 
предписанията на контролния орган (РИОСВ) се прилага чл.34д, чл. 34з и 34л на 
Закона за чистотата на атмосферния въздух. РИОСВ съставя акт за установяване 
на административно нарушение, въз основа на който налага санкция с наказателно 
постановление. 
 
VI. План за действие и разходи за прилагане на ПМ 
 
1. Директорите на РИОСВ до 31 януари всяка календарна година разработват и 
представят за утвърждаване от министъра на околната среда и водите годишен план за 
контролната дейност по изпълнение на ПМ на ръководените от тях инспекции 
(Приложение № 3 от ПМ). 
2. Частта от годишните планове, свързана с контрола по Наредбата предварително се 
съгласува от Дирекция “Опазване чистотата на въздуха” на МОСВ. 
 

Отчетите на годишните планове за резултатите от ПМ от предходната година се 
извършват до края на м. април на текущата година, съгласно образеца на Приложение № 
4 от ПМ. 
 
Разходите за прилагане на ПМ включват: 
- административни разходи – брой на участници в ПМ; 
- разходи за вземане на проби и анализиране на контролираните продукти 
 
 Част от разходите за прилагане на програмата за мониторинг до 2009 г. са 
предвидени в бюджета на МОСВ 31 800 лв. за 2008г. и 33 708 лв. за 2009г. за вземане и 
анализиране на пробите. 
 
 Разходите за прилагане на ПМ след 2009 г., следва да бъдат предвидени в 
бюджета на МОСВ за следващите периоди. 
 
VII. Докладване 
 
 Контролният орган (РИОСВ) предоставя информацията на ИАОС по Приложение 
№ 4, 5, 6 и 7 от ПМ на електронен и хартиен носител до края на м. април на текущата 
година. 
 
 Резултатите от ПМ се използват за докладване пред Европейската комисия с цел 
доказване на съответствие с изискванията на Наредбата (респ. Директивата). Първите 
два доклада трябва да бъдат представени на ЕК 18 месеца след датата за постигане на 
съответствие с максимално допустимото съдържание на ЛОС в съответствие с 
Приложение №2 от Наредбата, като в последствие, доклада трябва да се представя на 
всеки пет години. 

 
 
 
 

          Приложение №1 
 

 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   
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                РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

                                                  Гр............................................  

 

 
ПК,  град..............,  ул....................№ 1           Ξ    тел: ...............,     зелен телефон:...............   
e-mail .................................... Факс:  ................................... 
 
 
 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ № …….. 
 
 

Днес,……………………..2007г., 
Долуподписаният/ та 
…………………………………………………………………………………………………  
на длъжност……………………..при   РИОСВ - ......................................, извърших 
проверка на 
обект/фирма:………………………………………………………………………………... 
………………………………………телефон...…………………………факс………………
……  
БУЛСТАТ………………………………………….. 
Дан.№………………………………………………..  
Адрес:………………………………………………………………………………………….. 
Законен 
представител:……………………….……………………………………………………..... 
    (име, презиме, фамилия, дом.адрес., ЕГН) 
………………………………………………………………………………………………… 
Упълномощено 
лице:……………………………………………………………………………….................  
 
При проверката присъстваха: 

 
1. Име, презиме, фамилия, длъжност, месторабота 
 
………………………………………………………………………………………………… 
ЕГН ……………………….. живущ в гр. /с……………………………………, 
ул…………………………………№…… 
ж.к. (кв.) …………………………… бл………………вх…………….ет…………….ап….. . 
община……………………………район……………………..област…………………………
….. 
2. Име, презиме, фамилия, длъжност, месторабота:  
………………………………………………………………………………………………… 
ЕГН ……………………….. живущ в гр. /с……………………………………, 
ул…………………………………№…… 
ж.к. (кв.) …………………………… бл………………вх…………….ет…………….ап….. . 
община……………………………район……………………..област…………………………
….. 
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3. Име, презиме, фамилия, длъжност, месторабота: 
…………………………………………………………………………………………………  
ЕГН ……………………….. живущ в гр. /с……………………………………, 
ул…………………………………№…… 
ж.к. (кв.) …………………………… бл………………вх…………….ет…………….ап….. . 
община……………………………район……………………..област…………………………
….. 
Проверката се извършва във връзка с …………………………………………………..... 
…………………………………..……………………………………………………………….. 
 
От направената проверка се констатира следното:  
…………………………..………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
………………..…..………………………………………………………………………………
………………..………….………………………………………………………………………
………………………...…………….………………………………………………….…………
…………….……………….……………………………………………….……………………
……….………………………….………………………………………………………………
……………..……..……….…………….………………………………………………………
………………………………………………………….…………….…………………………
………………………………………………………………………………………… 
……………………….…………….…………………………………………………………… 
……………………….…………….…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Предписания, срокове, отговорници:  
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………
………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………..……………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……..……………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................ ............. 
Обяснения и възражения:……………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................... 

 
Настоящият протокол се състави в два екземпляра. 

 
 

Извършил 
проверката:……………………………............................ 

  
 

Присъствали на проверката:  
1. ……………………………..… 
2. ………………………………. 
3.……………………………….... 
 
 
 
Получил протокола :................................................................................................................. 
длъжност....................................................................... 
Дата:  ....................................  Подпис :................................................................ 

 
 
 
 

           
 
 
 

         Приложение №2 
 

 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   
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  РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  

                                      Гр............................................  

 

 
Акт за установяване на административно нарушение  

 
 

Днес,……………………..2007г., 
(дата на съставяне) 

Собствено, бащино и фамилно име на съставителя: …………………………………………. 
....................................................................................................................................................... 

на длъжност ..............................................при РИОСВ - .......................................................................... 
Дата  на  извършване  на  нарушението  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Място  на  извършване  на  нарушението  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Наименование  на  юридическото  лице  /  едноличния  търговец  
със  седалище  и  адрес  на  управление: гр.(с.): .............................................................................. 
ул............................................№ ........... ж.к.(кв.)..…………………................., бл........, вх......., ет......., ап... 
община.............................................................................област................................................................................... 
Данъчен  номер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  БУЛСТАТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .………… 
представлявано  от  
……………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(трите  имена  на  законния  представител  на  юридическото  лице  или  
едноличния  търговец) ,  ЕГН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Като взех предвид ......................................................................................................................................    

(констативен  протокол ,  протокол  от  изпитване)  
съставен  във  връзка  с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………   се 
установи, че ……………….…………………………………………………….………... 

(описание на нарушението, констатираните факти и обстоятелства, при 
които е било извършено) 

.............................................................................................................................................................……............ 

.............................................................................................................................................................……........... 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................……................................... 

.............................................................................................................................................................……... 
….............................................................................................................................................................…... 
................................................................................................................................................  
Деянието съставлява нарушение на ………………………………………………………... 
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(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени) 
.......................................................................................................................................……............……............... 
.............................................................................................................................................................……............... 
.............................................................................................................................................................……............... 
.............................................................................................................................................................……............ 
Обяснения или възражения (ако са направени такива) 
…………………………………………………………………………………………………. 
………..……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Нарушението е констатирано в присъствието на свидетелите : 
 
1. Име, презиме, фамилия /длъжност:………………………………………………......…….  
....................................................................…ЕГН ....................................................................................... 
живущ в гр.(с.)/служебен адрес....………………………………….............………...….. 
ул............…………….….№.ж.к.(кв.)................…………….….бл........, вх......., ет......., ап...…, 
община...........................................…, област................………………………………………........ 
2. Име, презиме, фамилия/длъжност:  ............................................................................................... 
....................................................................…ЕГН ....................................................................................... 
живущ в гр. (с.) /служебен адрес..........................................................................................................  .  
ул.....................................№….ж.к.(кв.)......…......………………бл........, вх......., ет......., ап...…, 
община.....................…............................, област.....…………….…...................................... .............. 
 
Свидетел на съставянето на акта: 
Име, презиме, фамилия/длъжност: ............................................................................................... 
....................................................................…ЕГН ....................................................................................... 
живущ в гр. (с.) /служебен адрес..........................................................................................................  .  
ул.....................................№….ж.к.(кв.)......…......………………бл........, вх......., ет......., ап...…, 
община.....................…............................, област.....…………….…...................................... .............. 
 
Имена и точни адреси  на лицата, претърпели имуществени вреди от нарушението (ако има 
такива) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Опис на писмените материали и на иззетите вещи (ако има такива) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
На кого са поверени за пазене 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Настоящият акт се състави в три еднообразни екземпляра, един за нарушителя и два за 
РИОСВ. 
 
 
 

Съставил акта:  
...................................................……… 
 
Нарушител:  
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……………………………………. 
 
Присъствали: 
1.)……………………………..…. 
2.)..................................................…… 

 
Свидетел на съставянето на акта: ………………………. 
(когато нарушителят отказва да подпише акта) 
 
 
Получил акта:  
Удостоверявам, че се запознах със съдържанието на този акт и получих препис от него 
Име, презиме, фамилия …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
длъжност: ..............................................................…....………...……...ЕГН……………….…………... 
 
дата:………………………….   подпис:…………………………. 
(личните данни, датата и подписа се попълват от лицето, получило акта) 

 
 
 

Приложения: 
 
1. ………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

В тридневен срок от подписването на акта, нарушителят може да направи и 
писмени възражения по него. Нарушителят се задължава да уведоми наказващия орган, 
когато промени адреса си. 

 
 
 
 
 
 
 

          Приложение №3 
 

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ …….. за …………г. 
 

№ Лица, контролирани по ПМ Общ брой на 
съществуващи

те лица, 
контролирани 
по ПМ през 

Брой на лицата, 
контролирани по 

ПМ, 
инспектирани 

през 

Планирани 
проверки за 
текущата 
година 
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предходната 
година 

предходната 
година 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1. Производители на продукти, 

посочени в Приложение №2 от 
наредбата 

   

2. Вносители на продукти, посочени в 
Приложение №2 от наредбата 

   

3. Лица, които извършват търговия на 
едро с продукти, посочени в 
Приложение №2 от наредбата  

   

4. Лица, които извършват търговия на 
дребно с продукти посочени в 
Приложение №2 от наредбата 

   

5. Оператори, извършващи нанасяне на 
покритие върху моторни превозни 
средства (МПС) от отделните 
категории, съгласно Закона за 
движението по пътищата или на 
части от тях в рамките на 
извършвания ремонт, консервация 
или декориране на превозното 
средство извън инсталациите на 
производителя (дейност отпаднала от 
обхвата на Наредба №7) 

   

6. Оператори, които извършват 
дейности от обхвата на Наредба №7 с 
използване на бои, лакове и 
авторепаратурни продукти и не 
превишават съответните долни 
прагови стойности за консумация на 
разтворители (ПСКР) 

   

7. Оператори (собственици на 
строителни фирми, мебелни фирми и 
др.), които използват продукти, 
посочени в Приложение №1 от 
Наредбата и непосочени в 
предходните точки 
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             Приложение №4 
 
 

Отчет на годишния план 
 

Лица, контролирани 
по ПМ 

Общ брой на 
лицата, 

контролиран
и по ПМ за 
предходната 

година 

Брой на 
лицата, 

контролирани 
по ПМ, 

инспектирани 
през 

предходната 
година 

Общо 
количество на 
продуктите от 
обхвата на 
наредбата, 
пуснати на 
пазара и 

употребени 
продукти от 
обхвата на 

наредбата (т/год)

Брой, изпълнени 
планирани 
проверки за 
предходната 

година 
 

Брой 
внезапни 

/или/ 
извънредни 
проверки за 
предходната 

година 
 
 

Брой, 
проверки по 
сигнал за 

предходната 
година 

 

Брой 
планиран

и 
проверки 

за 
текущата 
година 

 

Забележка 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

 
 

(3) 

 
 

(4) 

 
 

(5) 

 
 

(6) 

 
 

(7) 

 
 

(8) 

 

Производители на 
продукти, посочени 
в Приложение №2 
от Наредбата 

        

Вносители на 
продукти, посочени 
в Приложение №2 
от Наредбата 

        

Лица, които 
извършват търговия 
на едро с продукти, 
посочени в 
Приложение №2 от 
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Наредбата  
Лица, които 
извършват търговия 
на дребно с 
продукти посочени 
в Приложение №2 
от Наредбата 

        

Оператори, 
извършващи 
нанасяне на 
покритие върху 
моторни превозни 
средства (МПС) от 
отделните 
категории, съгласно 
Закона за 
движението по 
пътищата или на 
части от тях в 
рамките на 
извършвания 
ремонт, 
консервация или 
декориране на 
превозното средство 
извън инсталациите 
на производителя 
(дейност отпаднала 
от обхвата на 
Наредба №7) 
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Оператори, които 
извършват дейности 
от обхвата на 
Наредба №7 с 
използване на бои, 
лакове и 
авторепаратурни 
продукти и не 
превишават 
съответните долни 
прагови стойности 
за консумация на 
разтворители 
(ПСКР) 
 

        

Оператори 
(собственици на 
строителни фирми, 
мебелни фирми и 
др.), които 
използват продукти, 
посочени в 
Приложение №1 от 
Наредбата и 
непосочени в 
предходните точки 
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                 Приложение №5 
   
 

Данни за нарушения 
 на нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС по Приложение №2 към чл.3, ал.1, нарушения, за продукти, неотговарящи 
на етикетирането и на съдържанието на ЛОС  и нарушения за продукти, неотговарящи на етикетирането, но отговарящи на 
съдържанието на ЛОС            
 

Категория 
на продукта 

Общ брой 
проверки 
на нормите 

за 
максимално
съдържание 
на ЛОС 

Брой 
нарушения 
на нормите 

за  
максимално 
съдържание 
на ЛОС 

Количество 
на  

несъответстващите
продукти 

на 
нормите 

за максимално 
съдържание на 

ЛОС 
(т/год) 

Общ брой 
проверки 

на 
етикетирането 
и нормите на 

ЛОС  

Брой 
нарушения 

на 
етикетирането и 

нормите 
на ЛОС 

Количество 
на  

несъответстващите 
продукти 

на 
етикетирането и 

нормите 
на ЛОС 
(т/год) 

Общ брой 
проверки на 
продукти, 

неотговарящи на 
етикетирането, но 
отговарящи на 
съдържанието на 

ЛОС 

Брой 
нарушения 
за продукти, 
неотговарящи 

на 
етикетирането, 
но отговарящи 

на 
съдържанието 

на ЛОС 

Количество на 
несъответстващите 

продукти, 
неотговарящи на 
етикетирането, но 
отговарящи на 
съдържанието на 

ЛОС  
(г/год) 

Забележка 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1                   
2                   
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                 Приложение №6 
Данни за продукта, съгласно чл. 6 от Наредбата 

 

Вътрешен 
номер на 

инсталация, 
съгласно 

Регистъра на 
ИАОС по 

Наредба №7 

Име на 
оператор 

на 
инсталаци
ята по 
Наредба 
№7: 

БУЛСТАТ 
на 

оператора 

Номер/дата на 
Решението на 
РИОСВ за 
утвърден 

първоначален 
ПУР или 

Номер/дата на 
издадено 
актуално 

комплексно 
разрешително

Номер/дата на 
документ 

удостоверяващ 
наличието на 
актуален ПУР 
за предходната 

година 

Количество готов 
за употреба 

продукт, което е 
употребено в 

инсталацията от 
Категория 1-

(т/год.) 

Количество готов 
за употреба 

продукт, което е 
употребено в 

инсталацията от 
Категория 2-

(т/год.) 

Забележка 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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                 Приложение №7 

Данни за издадените разрешителни , съгласно чл. 8 от Наредбата 
 

Номер/дата на 
разрешението, 

издадено от РИОСВ 

Име на лицето, 
стопанисващо 

обекта паметник на 
културата 

Количество готов за употреба 
продукт, за което е издадено 
разрешението от Категория 1-

(т/год.) 

Количество готов за употреба 
продукт, за което е издадено 

разрешението от Категория 2 -
(т/год.) 

Забележка 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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