
МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЗИЦИЯ 
КЪМ ПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕГОВОРИ ПО РАЗДЕЛ 1  

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ 

В допълнение към Позицията за преговори по раздел “Свободно движение на 
стоки” (CONF-BG 53/00) и допълнителната информация (CONF-BG 6/01), 
Българското Правителство желае да предостави настоящата допълнителна 
информация към Общата позиция на Европейския съюз (CONF-BG 20/01). 

Стандартизация, Основни принципи, Нов и Глобален подход 
Законът за техническите изисквания към продуктите (ДВ бр. 86/1.10.1999 г.) 
представлява хоризонталната рамка за въвеждането на директивите от т.нар. 
Нов подход. Подготвен е ЗИД на Закона за техническите изисквания към 
продуктите. Измененията целят премахването на несъответствията между 
глава V и глава III на закона по отношение на съоръженията с повишена 
опасност, както и по-добро прилагане на закона (надзор на пазара, въвеждане 
на хармонизираните стандарти, прилагане на бъдещия Протокол за взаимно 
признаване оценката на съответствието PECA). Проектът на ЗИД ще бъде 
одобрен от Министерския съвет до края на 2001 г. и ще бъде представен на 
Парламента за обсъждане и приемане.  
Функциите по сертификация на Държавната агенция по стандартизация и 
метрология (ДАСМ) ще бъдат премахнати до декември 2001 г. Това ще бъде 
осъществено с ПМС за изменение на Устройствения правилник на ДАСМ. 
Сертификацията ще се осъществява само от акредитирани органи, а не от 
структури в администрацията.  
Проектът на ЗИД на Закона за националната стандартизация ще бъде одобрен 
от Министерския съвет до декември 2001 г. и ще бъде представен на 
Парламента за обсъждане и приемане. Предложените промени предвиждат 
функциите по стандартизация, които в момента се осъществяват от ДАСМ да 
бъдат прехвърлени към Български институт по стандартизация (БИС). След 
приемането на измененията на Закона за националната стандартизация, БИС 
ще бъде установен като Национален орган по стандартизация към 
Министерския съвет на базата на Дирекция “Стандартизация” към ДАСМ.  
Следвайки очертаните стъпки ДАСМ (преименуван в Държавна агенция по 
метрология и надзор на пазара) ще запази само функциите си свързани с 
метрологията, техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и 
надзора на пазара в областта на директивите от Нов подход.  
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До септември 2001 г. броят на въведените европейски стандарти е 3228. За 
последните 5 години броят на въведените европейски стандарти е както 
следва: 
  

Година 
Брой въведени 

европейски стандарти за 
година 

Общ брой въведени 
европейски стандарти 

1997 87 179 
1998 117 296 
1999 220 516 
2000 1521 2037 
2001  
(до 

01.09.2001) 
1191 3228 

Отчитайки напредъка през последните две години, България планира да 
въведе минимум 80% от европейските стандарти до края на 2004 г.  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО СЕКТОРИ 

Директиви от Нов подход – хоризонтални мерки 
Съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, 
хармонизираните стандарти се въвеждат чрез превод на български език. 
Поради тази причина до момента са въведени едва 250 хармонизирани 
стандарта. Това изискване ще бъде отменено с промяната на Закона за 
техническите изисквания към продуктите и ще ускори значително процеса по 
въвеждане на хармонизираните европейски стандарти.  
Органите за оценяване на съответствието ще бъдат оторизирани от 
съответните министерства, както е посочено по-долу. В процес на обсъждане е 
създаването на унифицирана процедура за издаване на разрешителни на 
лицата, отговорни за оценката на съответствието. Предвижда се кандидатите 
да бъдат оценявани от експертни комисии, включващи експерти в областта на 
метрологията, стандартизацията и системи за управление на качеството в 
съответните сектори от обхвата на директивите от Нов подход. На базата на 
тази оценка отговорният министър ще издава разрешително за оценяване на 
съответствието. Изискванията на наредбите по отношение разрешителните за 
оценяване на съответствието позволява те да бъдат издавани и продуктите да 
бъдат постепенно оценявани преди влизането в сила на наредбите, 
транспониращи директивите от Нов подход. 
Съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, ДАСМ (Главна 
дирекция “Надзор на пазара”) е отговорна за надзора на пазара в обхвата на 
директивите от Нов подход. Дирекция “Надзор на пазара” има 1 централно и 9 
регионални подразделения, които покриват цялата територия на страната. 
Общият брой на персонала е 118 души. До датата на влизане в сила на 
наредбите ще бъде провеждано обучение на служителите на дирекцията, 
включително и в рамките на twining проект.  
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Електрически риск и електрическо оборудване 

Съоръжения, предназначени за работа в определени граници на 
напрежението 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
електрическо оборудване, предназначено за работа в определени граници на 
напрежението, транспонираща Директива 73/23/EEC беше приета съгласно 
Закона за техническите изисквания към продуктите с ПМС No 182/06.07.2001 г. 
(ДВ бр. 62/13.07.2001 г.). Наредбата влиза в сила на 14.01.2003 г. 
Нотифициращ орган е Министерство на икономиката.  

Електромагнитна съвместимост 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за 
електромагнитна съвместимост, транспонираща Директива  89/336/EEC беше 
приета съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите с ПМС 
No 203/29.08.2001 г. (ДВ бр. 78/11.09.2001 г.). Наредбата влиза в сила през 
септември 2002 г. Нотифициращ орган е Министерството на транспорта и 
съобщенията. 

Експлозивна среда 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
оборудване и защитни системи, предназначени за работа в потенциално 
експлозивна среда, транспонираща Директива 94/9/EC беше приета съгласно 
Закона за техническите изисквания към продуктите с ПМС на 16.08.2001 г. и 
предстои публикуване. Наредбата влиза в сила на 01.07.2003 г. Нотифициращ 
орган е Министерство на икономиката.  
 

Далекосъобщителни устройства 
С Постановление No 742/13.11.2000 г. Министерският съвет одобри и 
представи на Парламента за приемане проект на ЗИД на Закона за 
далекосъобщенията. Предложените промени целят премахване на 
дублирането и противоречията със Закона за техническите изисквания към 
продуктите.  
Тъй като процедурата по приемане на измененията не бе финализирана до 
парламентарните избори през юни 2001 г., сега проектът на ЗИД трябва да 
премине отново процедура по съгласуване в рамките на новото Правителство и 
да бъде представен на Парламента за обсъждане и приемане. Тази процедура 
ще бъде завършена до края на 2001 г. и се очаква ЗИД на Закона за 
далекосъобщенията да бъде приет в началото на 2002 г. След приемането на 
измененията с ПМС ще бъде приета и Наредба по Закона за техническите 
изисквания към продуктите, транспонираща Директива 99/5/EC. Нотифициращ 
орган ще бъде Министерство на транспорта и съобщенията.  

Лични предпазни средства 
Проектът на Наредба за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на личните предпазни средства, транспонираща Директива 
89/686/EEC е в процес на междуведомствено съгласуване. Тя ще бъде приета 
до края на 2001 г. с ПМС съгласно Закона за техническите изисквания към 
продуктите. Нотифициращ орган ще бъде Министерство на здравеопазването.  
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Обикновени съдове под налягане 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
обикновените съдове под налягане, транспонираща Директива 87/404/ЕЕС 
беше приета с ПМС на 23.08.2001 г. съгласно Закона за техническите 
изисквания към продуктите и предстои публикуване. Наредбата ще влезе в 
сила през септември 2002 г. Нотифициращ орган ще бъде Държавната агенция 
по стандартизация и метрология.  

Оборудване под налягане 
Проектът на Наредба за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на оборудване под налягане, транспонираща Директива 
97/23/ЕЕС е в процес на междуведомствено съгласуване и ще бъде приета с 
ПМС до края на октомври 2001 г. съгласно Закона за техническите изисквания 
към продуктите. Нотифициращ орган ще бъде Държавната агенция по 
стандартизация и метрология.  

Машини 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
машините, транспонираща Директива 98/37/EC беше приета с ПМС на 
16.08.2001 г. съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и 
предстои публикуване. Наредбата ще влезе в сила през март 2003 г. 
Нотифициращ орган ще бъде Министерство на икономиката. 

Асансьори 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
асансьорите, транспонираща Директива 95/16/EC беше приета с ПМС на 
23.08.2001 г. съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и 
предстои публикуване. Наредбата ще влезе в сила през юли 2002 г. 
Нотифициращ орган ще бъде Държавната агенция по стандартизация и 
метрология. 

Играчки 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
играчките, транспонираща Директива 88/378/EEC беше приета с ПМС 
No 177/04.07.2001 (ДВ бр. 62/13.07.2001 г.) съгласно Закона за техническите 
изисквания към продуктите и предстои публикуване. Наредбата ще влезе в 
сила на 14.07.2002 г. Нотифициращ орган ще бъде Министерството на 
здравеопазването. Всички хармонизирани стандарти, свързани с Директива 
88/378/EEC, са въведени и техните референтни номера ще бъдат публикувани 
в Официалния бюлетин на ДАСМ през октомври 2001 г.  

Плавателни съдове за отдих 
Проектът на Наредба за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на плавателните съдове за отдих, транспонираща Директива 
94/25/EC е в процес на междуведомствено съгласуване. Наредбата ще бъде 
приета до края на 2001 г. с ПМС съгласно Закона за техническите изисквания 
към продуктите. Нотифициращ орган ще бъде Министерство на икономиката.  
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Законова метрология и предварително опаковане 
Подготвен е проект на нов Закон за измерванията. Той ще бъде одобрен от 
Министерския съвет до края на 2001 г. и ще бъде предложен на Парламента за 
обсъждане и приемане. Новият закон транспонира основните разпоредби на 
Директиви 71/316/EEC, 75/106/EEC и 80/181/EEC и дава правното основание за 
въвеждане на законодателството в тази област. Новият закон ще премахне 
противоречията между настоящия Закон за измерванията и Закона за 
техническите изисквания към продуктите и ще даде възможност за избягване 
на противоречия в бъдеще, в случай че бъдат приети директиви от Нов подход 
в областта на уредите за измерване.  
След приемането на новия Закон за измерванията (началото на 2002 г.) ще 
бъде приета нова Наредба за уредите за измерване и метрологичния контрол, 
въвеждаща Директиви: 71/316/EEC, 71/318/EEC, 71/319/EEC, 71/347/EEC, 
71/348/EEC, 71/349/EEC, 73/362/EEC, 74/148/EEC, 75/33/EEC, 75/410/EEC, 
76/765/EEC, 76/766/EEC, 76/891/EEC, 77/313/EEC, 78/1031/EEC, 79/830/EEC, 
86/217/EEC. Новата наредба ще отмени до сега действащата и ще бъде 
постигнато пълно съответствие с европейското законодателство в тази област.  
Новият Закон за измерванията дава основание за приемането на Наредба за 
единиците за измерване и еталоните, която ще транспонира Директива 
80/181//EEC. 
Новият Закон за измерванията транспонира някои основни разпоредби по 
отношение на предварителното опаковане и дава основание за приемането на: 

 Наредба за метрологичния контрол на предварително опакованите 
продукти, транспонираща Директиви: 75/106/EEC, 76/211/EEC, 80/232/EEC и 
91/67/EEC; 

 Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване, 
транспонираща Директива 75/107//EEC. 
Наредбите по новия Закон за измерванията ще бъдат приети 6 месеца след 
приемането на закона.  
Главна дирекция “Национален център по метрология” към ДАСМ включва 16 
еталонни лаборатории. Общият брой на персонала е 112 души. Главна 
дирекция “НЦМ” извършва изпитванията и одобряването на типа на средствата 
за измерване, подлежащи на задължителен метрологичен контрол съгласно 
Закона за измерванията. НЦМ отговаря за осигуряване единството на 
измерванията в страната, за съхранението на националните еталони, тяхното 
калибриране в национални органи по метрология на други страни и участието в 
международни сравнения. 
В областта на правната метрология действа Главна дирекция “Мерки и 
измервателни уреди” към ДАСМ. Тя извършва проверка на средства за 
измерване и осъществява метрологичен контрол на предварително опаковани 
продукти, съгласно Закона за измерванията. За тази цел тя разполага с 16 
регионални подразделения (проверочни лаборатории) в различни градове на 
страната. Общият брой на персонала е 427. 

Неавтоматични везни 
Съгласно изискванията на настоящия Закон за измерванията неавтоматичните 
везни подлежат на одобряване на типа. Поради тази причина Наредбата за 
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съществените изисквания и оценяване на съответствието на неавтоматичните 
везни, транспонираща Директива 90/384/EEC може да бъде приета само след 
приемането на новия Закон за измерванията. Изготвен е проект на Наредба по 
Закона за техническите изисквания към продукти, която ще бъде приета с ПМС. 
Всички хармонизирани стандарти към Директива 90/384/EEC са въведени. 
Нотифициращ орган ще бъде Държавната агенция по стандартизация и 
метрология.  

Газови уреди 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
газовите уреди, транспонираща Директива 90/396/EEC беше приета с ПМС 
No 174/31.08.2000 г. (ДВ бр. 75/12.09.2000 г.) съгласно Закона за техническите 
изисквания към продуктите. Наредбата влезе в сила на 14.07.2002 г. 
Нотифициращ орган е Министерството на здравеопазването. Всички 
хармонизирани стандарти свързани с Директива 90/396/EEC са въведени и 
техните референтни номера са публикувани в Официалния бюлетин на ДАСМ. 
Нотифициращ орган е Държавната агенция по стандартизация и метрология. 
ДАСМ е издала вече разрешение на един орган за оценка на съответствието за 
всички процедури и продукти в обхвата на наредбата. Два други органа по 
сертификация са потенциални кандидати за получаване на разрешения. 
 

Медицински изделия 
Понастоящем медицинските изделия са регулирани от Закона за аптеките и 
лекарствата в хуманната медицина (ЗЛАХМ). Съгласно чл.3 (5) на закона, 
медицинските изделия са лекарствени продукти и като такива са обект на 
разрешение за употреба. Това противоречие с европейското законодателство 
ще бъде премахнато с приемането на ЗИД на ЗЛАХМ, който ще изключи 
медицинските изделия от обхвата на закона. Тези изменения ще бъдат приети 
до края на 2004 г.  
Наредбите, транспониращи Директиви 90/385/EEC, 93/42/EEC и 98/79/EEC ще 
бъдат приети по Закона за техническите изисквания до края на 2004 г. 

Строителни продукти 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно 
ведомство в областта на строителните продукти. Органите по сертификация, 
инспекциите, лабораториите за изпитване и органите, които издават технически 
одобрения са обект на разрешение от Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. Кандидатите ще бъдат оценявани от експертни комисии, 
съставени от експерти в областта на метрологията, стандартизацията и 
системи за управление на качеството и от представители на съответните 
компетентни ведомства. На базата на тяхната оценка Министърът ще издава 
разрешенията.  

Химикали 
Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати 
и продукти (ЗЗВХВПП) (ДВ бр.10/04.02.2000 г.) влиза в сила на 05.02.2002 г. На 
основание на закона са разработени следните проекти на наредби: 
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• Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране 
на съществуващите и новите химични вещества, препаратите и 
продуктите, транспонираща Директива 99/45/EC, Директива 91/155/EEC и 
съответните разпоредби от Директива 67/548/ЕЕС. Инвентаризационният 
списък на съществуващите в ЕС търговски химични вещества /EINECS/ и 
Инвентаризационният списък на нотифицираните нови химични 
вещества в ЕС /ELINCS/ ще бъдат публикувани като приложения към 
наредбата. Проектът на наредба е съгласуван с индустрията и е 
определен 2-годишен период за влизане в сила на наредбата след 
нейното публикуване; 

• Наредба за нотифициране на нови химични вещества, транспонираща 
съответните разпоредби на Директива 67/548/EEC; 

• Наредба за ограничения при търговията и употребата на някои опасни 
химични вещества и препарати, транспонираща Директива 76/769/EEC. 
Проектът на наредба е в процес на съгласуване с производителите, 
които ще бъдат засегнати от ограниченията. 

Съгласно ЗЛАХМ, тези наредби ще бъдат одобрени с ПМС до края на 2001 г.  
Административни структури по спазване изискванията на Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти са 
Районните инспекции по околната среда и водите, Държавния санитарен 
контрол към МЗ и Главна инспекция по труда. 
Органи за контрол на пазара по отношение на етикетирането, опаковането и 
ограниченията при търговия и употреба на химичните вещества и препарати са 
28-те Регионални хигиенно-епидемиологични инспекции към МЗ и 15-те 
Регионални инспекции по околна среда и води към МОСВ.  
Министерството на околната среда и водите е отговорно за нотификацията на 
нови химични вещества по закона и ще поддържа Регистър на нотифицираните 
химични вещества.  

Храни 
Законът за храните, който беше приет на 30.09.1999 (ДВ 90/15.10.1999) 
въвежда основните изисквания на Директиви 89/397/EEC за официалния 
контрол на храните, 93/43/EEC за хигиенните изисквания към храните и 
79/112/EEC за етикетирането на храните. Той създава законовата рамка за 
транспониране и прилагане на цялото законодателство по храните. Приети са 
следните наредби по закона за храните: 
- Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните 
приета с ПМС No 136/19.07.2000 (ДВ 62/28.07.2000). Наредбата въвежда 
изцяло Директиви 79/112/EEC (2000/13/EC), 94/54/EEC, 99/10/EC, 89/396/EEC и 
Регламент 1139/98/ЕС. Тя влезе в сила на 29.07.2001. Наредбата ще бъде 
изменена до края на 2001 г. с оглед въвеждане разпоредбите на Директива 
87/250/EEC и Регламент 49/2000 (Чл.2); 
- Наредба No 23/17.05.2001 за изискванията за представяне на хранителна 
информация при етикетирането на храните, издадена от Министъра на 
здравеопазването (ДВ 53/12.06.2001), въвеждаща директива 90/496/EEC. 
Наредбата ще влезе в сила на 12.06.2002; 
- Наредба No 11/11.07.2000 за норми за максимално допустими количества на 
микотоксини в храните издадена от Министъра на здравеопазването (ДВ 
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58/18.07.2000). Наредбата въвежда Регламенти 315/93/ЕЕС и 194/97/ЕС и 
Директива 98/53/EC. Наредбата ще влезе в сила на 19.07.2002; 
- Наредба No 24/17.05.2001 за изискванията към материали и предмети, 
различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, издадена от 
Министъра на здравеопазването, Министъра на икономиката и Министъра на 
околната среда и водите (ДВ 56/22.06.2001). Наредбата въвежда изискванията 
на Директиви 89/109/EEC, 84/500/EEC, 93/10/EEC, 93/11/EEC, 80/590/EEC и 
техните изменения и влизе в сила на  25.06.2001; 
- Наредба за за изискванията към състава, характеристиките и 
наименованията на храните за кърмачета, издадена с ПМС No 149/13.06.2001 
(ДВ 57/26.06.2001). Наредбата е в пълно съответствие с Директива 91/321/EEC 
и нейните изменения и влизе в сила на 29.06.2001. 
 
В Приложение І е даден детайлен график за въвеждане на цялото 
законодателство по храните. 

Фармацевтични продукти 
След приемане на планираното кодифициране на европейското 
законодателство и последващия подробен анализ, българското 
законодателство в областта на фармацевтичните продукти ще бъде изменено с 
цел постигане на пълно съответствие. Разпоредбите относно защита на 
данните за лекарствените продукти ще бъдат въведени в българското 
законодателство най-късно до края на 2005 г., но България ще обсъди 
възможността за въвеждането им и на по-ранен етап.  
Процедурата по преразглеждане на “старите досиета” ще приключи до края на 
2001 г. В резултат от тази процедура повече от 1800 стари продукти не 
получиха разрешение за употреба през 2000 г. Броят на такива продукти ще 
нараства в бъдеще и само продукти, отговарящи на европейските изисквания, 
вече транспонирани в българското законодателство, ще получават разрешение 
за употреба.  

Козметика 
Приета е Наредба № 26/23.05.2001 г. на Министъра на здравеопазването за 
изискванията към козметичните продукти (ДВ бр. 60/06.07.2001 г.). Наредбата 
изцяло транспонира в българското законодателство Директива 76/768/ЕЕС и 
Директива 95/17/EC и ще влезе в сила на 07.07.2003 г. Решението за 24-
месечния отлагателен срок се взе вследствие консултация с българските 
производители. До влизането в сила на новата наредба, ще действа Наредба 
№34/1995 г. за хигиенните изисквания към козметичните средства.  
Контролът върху козметичните средства се осъществява от дирекция "Здравна 
профилактика и държавен санитарен контрол" към Министерството на 
здравеопазването и Хигиенно-епидемиологичните инспекции (ХЕИ) – 28 
регионални структури. Хигиенно-епидемиологичните инспекции разполагат със 
специализирани лаборатории за контрол на козметичните продукти. До 
влизането в сила на наредбата се предвижда допълнително обучение на 
персонала.  
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Подготвен е предварителен проект на Закона за общественото здравеопазване. 
Той ще бъде одобрен от Министерския съвет до края на 2002 г. и ще бъде 
представен в Парламента за обсъждане и приемане. 

Моторни превозни средства 
С ПМС No 572/04.08.2000 г. беше одобрен и представен в Парламента за 
приемане Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по 
пътищата. Предложените изменения са свързани с въвеждането на система за 
типово одобрение на моторни превозни средства и наред с останалите 
изменения ще въведе категориите моторни превозни средства, необходими за 
целите на типовото одобрение, в допълнение на съществуващите категории с 
цел издаване свидетелства за управление на МПС.  
Тъй като процедурата по приемане на измененията не бе финализирана до 
парламентарните избори през юни 2001 г., сега проектът на ЗИД трябва да 
премине отново процедура по съгласуване в рамките на новото Правителство и 
да бъде представен на Парламента за обсъждане и приемане. Процедурата ще 
бъде завършена до края на октомври 2001 г. и се очаква ЗИД на Закона за 
движение по пътищата да бъде приет от Парламента до края на 2001 г.  
С приемането на ЗИД на Закона за движение по пътищата ще бъде създадена 
законовата рамка за приемане на пакет от подзаконови нормативни актове. 
Всяка директива за типово одобрение на моторни превозни средства и техните 
ремаркета и за дву- и три-колесни МПС ще бъде въведена с отделна наредба 
на Министъра на транспорта и съобщенията. Подробният график за въвеждане 
е представен в Приложение 2. 
Директивите за типово одобрение на колесните трактори за земеделското и 
горското стопанство ще бъдат въведени на основание на Закона за 
регистрация и контрол на земеделската и горска техника (ДВ бр. 79/10.07.1998 
г.) след приемането на необходимите изменения в него през 2002 г. Всяка 
директива ще бъде транспонирана с наредба на Министъра на земеделието и 
горите. Подробният график за въвеждане е представен в Приложение 3. 

Необработен дървен материал 
Действащото българско законодателство не изисква класифицирането на 
необработения дървен материал преди неговото пускане на пазара. 
Изискванията по отношение използването на описанието “ЕС класифициран” 
(“EC classified”) и класификацията по Директива 68/89/EEC ще бъдат въведена 
до края на 2004 г. 

Директива 91/477/EEC за контрола върху придобиването и притежаването на 
оръжие 
Българското законодателство в областта на огнестрелните оръжия съответства 
до голяма степен на европейското законодателство в областта. Анализът на 
българското законодателство, който не е приключил до този момент, установи 
няколко въпроса, които се нуждаят от понататъшни стъпки с цел постигане на 
пълно съответствие.  
Подходът в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия 
и боеприпасите и Правилника за неговото приложение е различен от този в 
Директива 91/477/EEC. По закона се издават различни лицензии за дейности 
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(производство, търговия и други дейности). Законът поставя по-строги 
изисквания, доколкото изисква лицензиране за всички категории оръжия (A, B, 
C и D). Формата на лицензиите се различава от формата на Европейските 
паспорти на оръжията. След приключване на анализа и последващата оценка 
на необходимите изменения, българското законодателство ще бъде изменено с 
цел постигане на пълно съответствие с acquis най-късно до края на 2003 г. 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
 
Отчитайки необходимостта от точно въвеждане и ефективно прилагане на 
законодателството в областта на обществените поръчки, България отправи 
искане за техническа помощ в тази област. Първата фаза на одобрения twining 
проект предвижда анализ на българското законодателство. На базата на този 
анализ до края на февруари 2002 г. ще бъде изготвен проект на ЗИД на Закона 
за обществените поръчки. Втората фаза на проекта предвижда съгласуване на 
измененията с всички ведомства и с Европейската Комисия и подготовка на 
окончателния проект до края на април 2002 г. 
Към момента на присъединяване на България към Европейския съюз ще бъде 
постигнато пълно съответствие по отношение на праговете и местните 
преференции.  
България представи своята молба за присъединяване към Споразумението по 
обществените поръчки на СТО през септември 2000 г. Отговорите на 
Въпросника относно националното законодателство в областта на 
обществените поръчки, както и превода на националното законодателство бяха 
представени през месец май, 2001 г. Беше подготвен проект на Оферта за 
присъединяване на България към Споразумението по обществените поръчки на 
СТО, който ще бъде представен на Европейската комисия през септември. 
След получаване на становището на Европейската комисия, проектът ще бъде 
финализиран и одобрен от Министерския съвет.  

* * 
* 

Правителството на Република България предлага преговорите по този раздел 
да бъдат предварително закрити на базата на съществуващото европейско 
законодателство.  
България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция в случай, че възникне такава 
необходимост във връзка с приемането на ново европейско законодателство. 
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Приложение I 
 

 
ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ХРАНИТЕ  

 
Забележка: Всички действащи сега наредби, приети на основание на Закона за народното здраве ще бъдат отменени с 
влизане в сила на съответните наредби по Закона за храните. 
 

Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Директива 
2000/13 
етикетиране 

 Наредба за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 
ДВ № 62/2000 

19.07.200
0 

29.07.200
1 

пълно Приета от МС по Закона 
за храните, чл.10 (3) 

 Наредба за означението и 
представянето на вина, 
спиртни напитки и продукти 
от грозде и вино  
ДВ № 31/2000 

06.04.200
0 

14.04.200
0 

частично Приета от МИ и МЗГАР 
по Закона за виното и 
спиртните напитки, чл 45 

Директива 87/250 
индикация на 
алкохолното 
съдържание 

Изменение на Наредбата 
за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Изменението ще въведе 
разпоредбите на 
Директивата, отнасящи 
се до напитки, различни 
от вино и спиртни 
напитки (напр. бира) 

Директива 94/54: 
задължителни 
индикации при 
еткетиране 
Изм.96/21 

 Наредба за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 
ДВ № 62/2000 

19.07.200
0 

29.07.200
1 

пълно Приета от МС по Закона 
за храните, чл.10 (3) 

Директива 99/10: 
изключения от 
някои 
разпоредби при 
етикетиране  

 Наредба за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 
ДВ № 62/2000 

19.07.200
0 

29.07.200
1 

пълно Приета от МС по Закона 
за храните, чл.10 (3) 
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Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Регламент 
1139/98: Храни, 
произведени от 
генетично 
модифицирани 
организми 

 Наредба за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 
ДВ № 62/2000 

19.07.200
0 

29.07.200
1 

пълно Приета от МС по Закона 
за храните, чл.10 (3) 

Изм.49/2000 Изменение на Наредбата 
за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 

   31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Наредба за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 
ДВ № 62/2000 

19.07.200
0 

29.07.200
1 

частично Приета от МС по Закона 
за храните, чл.10 (3) 

Регламент 
50/2000: Храни, 
съдържащи 
генетично 
модифицирани 
добавки 

Изменение на Наредбата 
за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 

   31.12.200
1 

31.12.200
1 

Директива 
89/396: 
Индикация за 
партидата 
Изм.91/238 
Изм.92/11 

 Наредба за изискванията за 
етикетирането и 
представянето на храните 
ДВ № 62/2000 

19.07.200
0 

29.07.200
1 

пълно Приета от МС по Закона 
за храните, чл.10 (3) 

Директива 
90/496: 
Хранителна 
информация при 
етикетирането 

 Наредба № 23 за 
изискванията за 
представяне на хранителна 
информация при 
етикетирането на храните 
ДВ № 53/2001 

17.05.200
1 

12.06.200
2 

пълно Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за храните, чл.10 
(2) 
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Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 
89/107: 
хранителни 
добавки 
Изм.94/34 Наредба за изискванията 

към добавките използвани 
при производството на 
храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 94/35: 
подсладители 
Изм.96/83  

Наредба за изискванията 
към добавките използвани 
при производството на 
храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 94/36: 
оцветители  

Наредба за изискванията 
към добавките използвани 
при производството на 
храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 
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Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 95/2: 
добавки разл. от 
оцветители и 
подсладители 
Изм.96/85 
Изм.98/72 
Изм.2001/5 

Наредба за изискванията 
към добавките използвани 
при производството на 
храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

Директива 
67/427: 
обработка на 
цитрусови 
плодове 

Наредба за 
консервантите, 
използвани за обработка 
на цитрусови плодове  

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

Директива 
78/663: критерии 
за чистота- 
стабилизатори, 
сгъстители и др. 
Изм.82/504 
Изм.90/612 
Изм.92/4 
Изм.95/31  

Наредба за критериите за 
чистота на добавките  

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

Директива 
81/712: методи 
за анализ на 
добавки 

Наредба за методите за 
анализ на добавки 

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 
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о 
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европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Директива 95/31: 
критерии за 
чистота - 
подсладители 
Изм.98/66 
Изм.2000/51  

Наредба за критериите за 
чистота на добавките 

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

Директива 95/45: 
критерии за 
чистота – 
оцветители 
Изм.99/75 

Наредба за критериите за 
чистота на добавките 

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

Директива 
96/77: 

критерии за 
чистота – 
добавки 

Изм.98/86 
Изм.2000/63 

Наредба за критериите за 
чистота на добавките 

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

Решение 97/292: 
забрана за 
използване на 
добавки  

Наредба за изискванията 
към добавките използвани 
при производството на 
храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 
88/388: 
ароматизатори 

Наредба за 
ароматизаторите, 
използвани при 
производството на храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 
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Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 91/71: 
ароматизатори 

Наредба за 
ароматизаторите, 
използвани при 
производството на храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 
88/389: 
ароматизатори 

Наредба за 
ароматизаторите, 
използвани при 
производството на храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Регламент 
2232/96: 
ароматизатори - 
програма 

Наредба за 
ароматизаторите, 
използвани при 
производството на храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 
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европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Регламент 
1565/2000: 
ароматизатори – 
оценъчна 
програма –
Регламент 
2232/96 

Наредба за 
ароматизаторите, 
използвани при 
производството на храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Решение 99/217: 
ароматизатори - 
регистър 
Изм.2000/489 

Наредба за 
ароматизаторите, 
използвани при 
производството на храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 

 Наредба № 45 за 
изискванията към 
добавките в храните  
ДВ № 101/1995 

01.12.199
5 

03.12.199
5 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 
88/344: 
Разтворители 
Изм.92/115 
Изм.94/52 
Изм.97/60 

Наредба за 
разтворителите, 
използвани при 
производството на храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.6 
(2) 
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Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
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в сила 
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с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

 Наредба № 24 за 
изискванията към 
материали и предмети, 
различни от пластмаси, 
предназначени за контакт с 
храни  
ДВ № 56/2001 

17.05.200
1 

25.06.200
1 

пълно Издадена от Министрите 
на здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

Директива 
89/109: 
материали и 
предмети, 
предназначени 
за контакт с 
храни 

Наредба за изискванията 
към материали и 
предмети от пластмаси, 
предназначени за контакт 
с храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министрите на 
здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

Директива 
78/142: 
материали 
съдържащи 
винилхлориден 
мономер  
Прил.: Дир. 
80/766: методи 
за анализ 

Наредба за изискванията 
към материали и 
предмети от пластмаси, 
предназначени за контакт 
с храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министрите на 
здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

Директива 
81/432: методи 
за анализ 

Наредба за изискванията 
към материали и 
предмети от пластмаси, 
предназначени за контакт 
с храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министрите на 
здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 
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во 

Забележка 

Директива 
82/711: тестване 
на миграция 
Изм.93/8 
Изм.97/48 
Прил. Дир. 
85/572: Списък - 
моделни 
разтвори за 
тестване на 
миграция 

Наредба за изискванията 
към материали и 
предмети от пластмаси, 
предназначени за контакт 
с храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министрите на 
здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

Директива 
90/128: изделия 
от пластмаси за 
контакт с храни 
Изм.92/93 
Изм.93/9 
Изм.95/3 
Изм.96/11 
Изм.99/91 

Наредба за изискванията 
към материали и 
предмети от пластмаси, 
предназначени за контакт 
с храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министрите на 
здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

Директива 
84/500: 
Керамични 
изделия за 
контакт с храни 

 Наредба № 24 за 
изискванията към 
материали и предмети, 
различни от пластмаси, 
предназначени за контакт с 
храни  
ДВ № 56/2001 

17.05.200
1 

25.06.200
1 

пълно Издадена от Министрите 
на здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

 19 



Приложение 1 
 

Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
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во 
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Директива 93/10: 
целулоза за 
контакт с храни 
Изм.93/111  

 Наредба № 24 за 
изискванията към 
материали и предмети, 
различни от пластмаси, 
предназначени за контакт с 
храни  
ДВ № 56/2001 

17.05.200
1 

25.06.200
1 

пълно Издадена от Министрите 
на здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

Директива 93/11: 
Остатъци от N-
нитрозамини  

 Наредба № 24 за 
изискванията към 
материали и предмети, 
различни от пластмаси, 
предназначени за контакт с 
храни  
ДВ № 56/2001 

17.05.200
1 

25.06.200
1 

пълно Издадена от Министрите 
на здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

 Наредба № 24 за 
изискванията към 
материали и предмети, 
различни от пластмаси, 
предназначени за контакт с 
храни  
ДВ № 56/2001 

17.05.200
1 

25.06.200
1 

пълно Издадена от Министрите 
на здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

Директива 
89/590: символ - 
материали 
предназначени 
за контакт  

Наредба за изискванията 
към материали и 
предмети от пластмаси, 
предназначени за контакт 
с храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министрите на 
здравеопазването, 
икономиката и околната 
среда и водите по 
Закона за храните, чл.8 

Директива 
89/398: 
специални 
хранителни цели 
Изм.96/84 
Изм.99/41 

Наредба за храните за 
специални хранителни 
цели 

 31.12.200
2 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 
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Директива 
2000/15: 
вещества, 
добавени за 
специални 
хранителни цели 

Наредба за храните за 
специални хранителни 
цели 

 31.12.200
2 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
91/321: храни за 
кърмачета 
Изм.96/4 
Изм.99/50 

 Наредба за 
изискванията към 

състава, 
характеристиките и 
наименованията на 

храните за кърмачета
ПМС 149, ДВ № 57/2001 

13.06.200
1 

29.06.200
1 

пълно Издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 96/5: 
храни за 
кърмачета и 
малки деца на 
зърнена основа 
Изм.98/36 
Изм.99/39 

Наредба за изискванията 
към състава, 
характеристиките и 
наименованията на 
храните на зърнена 
основа за кърмачета и 
малки деца 

 31.12.200
2 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 96/8: 
диети за 
намаляване на 
теглото 

Наредба храните 
използвани за диети за 
намаляване на теглото  

 31.12.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 99/21: 
диетични храни 

Наредба за диетичните 
храни за специални 
хранителни цели 

 31.12.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 
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Забележка 

Директива 92/52: 
кърмачета – 
износ в трети 
страни 

Изменение на Наредбата 
за изискванията към 
състава, 
характеристиките и 
наименованията на 
храните за кърмачета 

 31.12.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет 

Директива 
89/397: 
официален 
контрол  

 Закон за храните, Глава VІ 
ДВ № 90/1999 

30.09.199
9 

18.10.199
9 

пълно  

Директива 93/99: 
допълнителни 
мерки, 
официален 
контрол 

 Закон за храните, Глава VІ 
ДВ № 90/1999 

30.09.199
9 

18.10.199
9 

пълно  

 Наредба № 2 за методите 
за взимане на проби от 
храни 
ДВ № 10/1997 

27.01.199
7 

30.01.199
7 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 
85/591: Методи 
за вземане на 
проби и анализ 
на храни Наредба за методите за 

взимане на проби и 
анализ на храни 

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл. 33 
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Приложение 1 
 

Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

 Наредба № 19 за 
хигиенните изисквания към 
предприятията от 
хранително-вкусовата 
промишленост 
ДВ № 85/1996 
Наредба № 27 за 
хигиенните изисквания към 
заведенията за обществено 
хранене  
ДВ № 107/1996 

18.09.199
6 
 
 
 
 
09.12.199
6 

18.09.199
6 
 
 
 
 
09.12.199
6 

частично 
 
 
 
 
частично 

Издадени от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 3 

Директива 93/43: 
Хигиена  
Прил.мярка: 
Директива 96/3 – 
Изключение от 
някои 
разпоредби – 
хигиена 

Наредба за хигиенните 
изисквания към 
предприятията за 
производство и търговия с 
храни  

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министрите на 
здравеопазването и на 
земеделието и горите по 
Закона за храните, чл. 17 
(2). Основните 
разпоредби на 
директиванта са 
въведени със Закона за 
храните. 

Решение 97/830: 
Внос на пистачо 
Изм.98/400 

Заповед на Министъра на 
здравеопазването  

 При 
присъеди-
няване 

При 
присъеди
-няване 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл. 30 

Решение 98/116: 
Внос на плодове 
и зеленчуци 

Заповед на Министъра на 
здравеопазването  

 При 
присъеди-
няване 

При 
присъеди
-няване 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл. 30 
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Приложение 1 
 

Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Директива 98/28: 
Транспорт на 
сурова захар по 
море 

Наредба за хигиенните 
изисквания към 
предприятията за 
производство и търговия с 
храни  

 31.12.200
1 

31.12.200
1 

 Ще бъде издадена от 
Министрите на 
здравеопазването и 
земеделието и горите по 
Закона за храните, чл. 
17(2) 

Решение 99/356: 
Временна 
забрана за внос 
на фъстъци 

Заповед на Министъра на 
здравеопазването  

 При 
присъеди-
няване 

При 
присъеди
-няване 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл. 30 

Решение 89/108: 
бързо замразени 
храни 

Наредба за бързо 
замразените храни  

 01.12.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 92/1: 
Наблюдение на 
температурата 

Наредба за бързо 
замразените храни  

 31.12.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 92/2: 
Официален 
температурен 
контрол 

Наредба за бързо 
замразените храни  

 31.12.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 
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Приложение 1 
 

Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

 Наредба № 11 за норми за 
максимално допустими 
количества на микотоксини 
в храните 
ДВ № 58/2000 
Наредба № 5 за 
максимално допустими 
количества химични и 
биологични замърсители в 
храните 
ДВ № 39/1984 

11.07.200
0 
 
 
 
 
18.05.198
4 

18.07.200
2 
 
 
 
 
18.05.198
4 

Пълно 
 
 
 
 
частично 

Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за храните, чл. 5 
(1) 
 
 
Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 2 

Регламент 
315/93: 
замърсители 
Прилагаща 
мярка: 
Регламент 
194/97 – 
максимално ниво 
на определени 
замърсители 
Изм.1525/98 
Изм.864/99 
Изм.566/99 
Регламент 
466/2001 – 
максимално ниво 
на определени 
замърсители 

Наредба за норми за 
максимално допустими 
количества тежки метали 

 31.12.200
1 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл. 5 
(1) 

Директива 98/53: 
методи за анализ 
и взимане на 
проби 

 Наредба № 11 за норми за 
максимално допустими 
количества на микотоксини 
в храните 
ДВ № 58/2000 

11.07.200
0 

18.07.200
2 

пълно Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за храните, чл. 5 
(1) 
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Приложение 1 
 

Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

 Наредба № 5 за 
максимално допустими 
количества химични и 
биологични замърсители в 
храните 
ДВ № 39/1984 

18.05.198
4 

18.05.198
4 

частично Издадена от Министъра 
на здравеопазването по 
Закона за народното 
здраве, § 2 

Директива 
2001/22: методи 
за анализ и 
взимане на 
проби за нивата 
на олово, 
кадмий, живак и 
3-МСPD  

Наредба за норми за 
максимално допустими 
количества тежки метали 

 31.12.200
1 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл. 5 
(1) 

Регламент 
258/97: нови 
храни 

Наредба за новите храни   31.12.200
2 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Решение 
2000/195: нови 
храни 

Наредба за новите храни   31.12.200
2 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Решение 
2000/196: нови 
храни 

Наредба за новите храни   31.12.200
2 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Решение 
2000/500: нови 
храни 

Наредба за новите храни   31.12.200
2 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 93/5: 
Научно 
сътрудничество 
Прилагаща 
мярка: Решение 
94/458 – 
сътрудничество в 
научните 
изследвания  

Решение на МС  При 
присъеди-
няване 

При 
присъеди
-няване 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет  

 26 



Приложение 1 
 

Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Решение 94/652: 
Научно 
сътрудничество 
Изм.95/142 
Изм.95/492 
Изм.96/460 
Изм.97/174 
Изм.97/576 
Изм.98/177 
Изм.98/479 
Изм.99/134 
Изм.99/634 

Решение на МС  При 
присъеди-
няване 

При 
присъеди
-няване 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет 

Директива 99/2: 
храни и 
хранителни 
съставки 
третирани с 
йонизиращо 
лъчение 

Наредба за храни и 
хранителни съставки 
третирани с йонизиращо 
лъчение  

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.22 

Директива 99/3: 
Списък на храни 
- йонизиращо 
лъчение 

Наредба за храни и 
хранителни съставки 
третирани с йонизиращо 
лъчение 

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министъра на 
здравеопазването по 
Закона за храните, чл.22 

Директива 
80/777: 
натурални 
минерални води 
Изм.80/1276 
Изм.85/7 
Изм.96/70  

Наредба за натуралните 
минерални води 

 31.12.200
1 

31.12.200
2 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 
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Приложение 1 
 

Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Директива 
76/621: ерукова 
киселина 

Наредба за максимално 
ниво на ерукова киселина 
в мазнините, 
предназначени за 
човешка консумация 

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
80/891: ерукова 
киселина - 
методи за анализ

Наредба за максимално 
ниво на ерукова киселина 
в мазнините, 
предназначени за 
човешка консумация 

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
2000/36 : 
какаови и 
шоколадови 
продукти 

Наредба за изискванията 
към какаови и 
шоколадови продукти  

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
73/437: захари 

Наредба за някои захари, 
предназначени за 
човешка консумация 

 31.07.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
79/796: Захари-
методи за анализ

Наредба за някои захари, 
предназначени за 
човешка консумация 

 31.07.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
74/409: мед 

Наредба за изискванията 
към меда 

 31.07.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 93/77: 
плодови сокове 

Наредба за изискванията 
към плодови сокове и 
нектари 

 31.12.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 93/45: 
нектари без 
добавка на захар 
и мед 

Наредба за изискванията 
към плодови сокове и 
нектари 

 31.07.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 
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Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Директива 
79/693: сладка, 
желета и 
мармелади  
Изм.80/1276 
Изм.88/593  

Наредба за изискванията 
към сладка, желета и 
мармелади 

 31.07.200
2 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
76/118: 
дехидратирани 
млека 
Изм.78/630 
Изм.83/635 

Наредба за някои 
частично или напълно 
дехидратирани млека 

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
79/1067: 
дехидратирани 
млека 
методи за анализ

Наредба за някои 
частично или напълно 
дехидратирани млека 

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
87/524: 
дехидратирани 
млека 
методи за 
вземане на 
проби 

Наредба за някои 
частично или напълно 
дехидратирани млека 

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
83/417: казеини и 
казеинати 

Наредба за изискванията 
към казеини и казеинати 

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
85/503: казеини и 
казеинати – 
методи за анализ

Наредба за изискванията 
към казеини и казеинати 

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 
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Европейско 
законодателств

о 
Разработен проект Българско 

законодателство 
Дата на 
приемане

Дата на 
влизане 
в сила 

Съответствие 
с 

европейското 
законодателст

во 

Забележка 

Директива 
86/424: казеини и 
казеинати – 
методи за 
вземане на 
проби 

Наредба за изискванията 
към казеини и казеинати 

 31.07.200
3 

31.12.200
3 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 99/4: 
екстракти от 
кафе и цикория 

Наредба за изискванията 
към екстракти от кафе и 
цикория 

 31.07.200
3 

31.12.200
4 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 

Директива 
79/1066: 
екстракти от 
кафе и цикория - 
тестване 

Наредба за изискванията 
към екстракти от кафе и 
цикория 

 31.12.200
3 

31.12.200
4 

 Ще бъде издадена от 
Министерски Съвет по 
Закона за храните, чл.4 
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Приложение III 
 

 
ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И 

ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И  
ЗА ДВУ- И ТРИКОЛЕСНИТЕ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
 

Директиви 
на ЕС 

Наредба по Закона за движение по 
пътищата 

Дата на 
приеман

е 

Дата на 
влизане 
в сила  

Директива 
70/156 

Наредба за одобряване на типа на моторни 
превозни средства и техните ремаркета 31.12.20

02 
31.03.200

3 
Директива 

70/157 

Наредба за техническите изисквания към 
моторните превозни средства относно 
допустимите нива на шум и системата за 
отработени газове  

31.12.20
02 

30.03.200
3 

Директива 
70/220 

Наредба за техническите изисквания към 
двигателите на моторни превозни средства с 
принудително запалване на гориво-
въздушната смес относно мерките, които се 
вземат срещу замърсяването на въздуха от 
емисии на отработени газове 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
70/221 

Наредба за техническите изисквания за 
резервоарите за течно гориво и задната 
нискоразположена защита при моторните 
превозни средства и техните ремаркета 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
70/222 

Наредба за техническите изисквания за 
пространството за монтаж и закрепване на 
задните регистрационни табели при 
моторните превозни средства и техните 
ремаркета  

30.09.20
03 

30.12.200
3 

Директива 
70/311 

Наредба за техническите изисквания за 
кормилния механизъм на моторните 
превозни средства и техните ремаркета 

30.09.20
03 

30.12.200
5 

Директива 
70/387 

Наредба за техническите изисквания за 
вратите на моторните превозни средства и 
техните ремаркета 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
70/388 

Наредба за техническите изисквания за 
сигналните звукови предупредителни 
устройства на моторните превозни средства 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
71/127 

Наредба за техническите изисквания за 
огледалата за задно виждане при моторните 
превозни средства 

30.09.20
04 

31.12.200
4 

Директива 
71/320 

Наредба за техническите изисквания за 
спирачните системи при моторните превозни 
средства и техните ремаркета от определени 
категории 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
72/245 

Наредба за техническите изисквания за 
електромагнитна съвместимост при 
моторните превозни средства 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
72/306 

Наредба за техническите изисквания към 
превозните средства относно мерките, 
срещу замърсяване от емисиите на 
дизелови двигатели 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
74/60 

Наредба за техническите изисквания за 
вътрешното оборудване на моторните 
превозни средства  

31.12.20
03 

31.12.200
4 
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Директиви 
на ЕС 

Наредба по Закона за движение по 
пътищата 

Дата на 
приеман

е 

Дата на 
влизане 
в сила  

Директива 
74/61 

Наредба за техническите изисквания за 
устройствата, осигуряващи защита срещу 
неразрешеното използване на моторни 
превозни средства 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
74/297 

Наредба за техническите изисквания за 
системите за управление на моторните 
превозни средства от категории M1 и N1, по 
отношение на защитата на шофьора при 
удар 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
74/408 

Наредба за техническите изисквания за 
здравината на седалките, начина на тяхното 
на закрепване и облегалките за глава при 
моторните превозни средства 

31.12.20
03 

31.03.200
5 

Директива 
74/483 

Наредба за техническите изисквания за 
външните изпъкнали части на моторните 
превозни средства 

30.09.20
04 

31.12.200
4 

Директива 
75/443 

Наредба за техническите изисквания към 
устройствата за измерване на скоростта и 
тези за заден ход при моторните превозни 
средства 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
76/114 

Наредба за задължителните табелите и 
надписи, включително тяхното 
местоположение и начини за закрепване 

31.12.20
03 

31.12.200
3 

Директива 
76/115 

Наредба за техническите изисквания за 
закрепването на предпазните колани при 
моторните превозни средства 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
76/756 

Наредба за техническите изисквания за 
осветителните инсталации и устройствата за 
светлинна сигнализация при моторните 
превозни средства и техните ремаркета 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
76/757 

Наредба за техническите изисквания за 
светлоотразителите на моторните превозни 
средства и техните ремаркета 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
76/758 

Наредба за техническите изисквания за 
предните и задните габарити, стоп 
светлините, дневни светлини и лампите, 
очертаващи контурите на моторните 
превозни средства и техните ремаркета 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
76/759 

Наредба за техническите изисквания за 
пътепоказателите на моторните превозни 
средства и техните ремаркета 

31.12.20
02 

31.12.200
3 

Директива 
76/760 

Наредба за техническите изисквания за 
лампите осветяващи задната 
регистрационна табела на моторните 
превозни средства  

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
76/761 

Наредба за техническите изисквания за 
фаровете, действащи като къси и/или дълги 
светлини, както и за източниците на 
светлина (лампите с нажежаема 
електрическа жичка и др.) 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
76/762 

Наредба за техническите изисквания за 
предните фаровете за мъгла на моторните 
превозни средства  

31.12.20
03 

31.12.200
4 

 34



Приложение II 
 

Директиви 
на ЕС 

Наредба по Закона за движение по 
пътищата 

Дата на 
приеман

е 

Дата на 
влизане 
в сила  

Директива 
77/389 

Наредба за техническите изисквания за 
теглещите устройства на моторните 
превозни средства 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
77/538 

Наредба за техническите изисквания за 
задните лампи за мъгла на моторните 
превозни средства и техните ремаркета 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
77/539 

Наредба за техническите изисквания за 
фаровете за заден ход на моторните 
превозни средства и техните ремаркета 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
77/540 

Наредба за техническите изисквания за 
фаровете за паркиране на моторните 
превозни средства  

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
77/541 

Наредба за техническите изисквания за 
предпазните колани и системите за 
обезопасяване на моторните превозни 
средства 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
77/649 

Наредба за техническите изисквания за 
полето на видимост на шофьора на моторно 
превозно средство 

30.09.20
04 

31.12.200
4 

Директива 
78/316 

Наредба за техническите изисквания за 
контролните идентификации, 
регистриращите устройства и индикаторите 
на арматурното табло 

30.09.20
04 

31.12.200
4 

Директива 
78/317 

Наредба за техническите изисквания за 
системите за размразяване и срещу 
изпотяване на стъклата на моторните 
превозни средства 

30.09.20
04 

31.12.200
4 

Директива 
78/318 

Наредба за техническите изисквания за 
системите за измиване и за 
стъклочистачките за моторни превозни 
средства 

31.12.20
03 

31.12.200
4 

Директива 
78/548 

Наредба за техническите изисквания за 
отоплителните системи на купетата за 
пътници на моторните превозни средства 

30.09.20
04 

31.12.200
4 

Директива 
78/549 

Наредба за техническите изисквания за 
калниците на моторните превозни средства 30.09.20

04 
31.12.200

4 
Директива 

78/932 

Наредба за техническите изисквания за 
предпазните подставки за глава на 
седалките на моторните превозни средства  

30.09.20
04 

31.12.200
4 

Директива 
80/1268 

Наредба за техническите изисквания към 
моторните превозни средства относно 
емисиите CO2 и за разхода на гориво  

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
80/1269 

Наредба за техническите изисквания за 
мощността на двигателя на моторните 
превозни средства 

31.12.20
03 

31.12.200
4 
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Директиви 
на ЕС 

Наредба по Закона за движение по 
пътищата 

Дата на 
приеман

е 

Дата на 
влизане 
в сила  

Директива 
88/77 

Наредба за техническите изисквания към 
моторни превозни средства работещи с 
двигатели с възпламеняване на горивото от 
сгъстяване или двигатели с принудително 
запалване на гориво-въздушната смес, 
използващи гориво "природен газ" или 
"втечнен петролен газ" относно мерките, 
които трябва да се предприемат срещу 
емисиите газове и други специфични 
замърсители 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
89/297 

Наредба за техническите изисквания за 
страничните предпазители (предназначени 
за странична защита) на моторните превозни 
средства от определени категории 

31.12.20
02 

31.03.200
3 

Директива 
91/226 

Наредба за техническите изисквания за 
системите за предпазване изпръскването от 
гумите на моторни превозни средства от 
определени категории и техните ремаркета 

30.12.20
03 

30.12.200
4 

Директива 
92/21 

Наредба за техническите изисквания за 
масите и размерите на моторни превозни 
средства от категория М1

30.12.20
02 

30.03.200
3 

Директива 
92/22 

Наредба за техническите изисквания за 
използването на безопасни стъкла и 
материали от стъкло на моторните превозни 
средства и техните ремаркета 

30.12.20
02 

30.03.200
3 

Директива 
92/23 

Наредба за техническите изисквания за 
гумите на моторните превозни средства и 
техните ремаркета, и за начина на тяхното 
монтиране 

30.12.20
02 

30.03.200
3 

Директива 
92/24 

Наредба за техническите изисквания за 
устройствата за ограничаване на скоростта и 
бордови системи за ограничаване на 
скоростта, предназначени за определени 
категории моторни превозни средства 

30.12.20
02 

30.03.200
3 

Директива 
92/114 

Наредба за техническите изисквания за 
външните изпъкнали части по предната част 
на кабината на моторните превозни средства 
от категория N 

30.12.20
03 

30.12.200
4 

Директива 
94/20 

Наредба за техническите изисквания за 
механичните свързващи устройства на 
моторните превозни средства и техните 
ремаркета, както и за начина на тяхното 
закрепване 

30.12.20
02 

30.03.200
3 

Директива 
95/28 

Наредба за техническите изисквания към 
огнеустойчивостта на материалите, 
използвани във вътрешната конструкция на 
определени категории моторни превозни 
средства 

30.12.20
03 

31.03.200
5 

Директива 
96/27 

Наредба за техническите изисквания за 
защитата на пътниците в случай на 
страничен удар 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
96/79 

Наредба за техническите изисквания за 
защитата на пътниците при челен удар 30.09.20

04 
30.12.200

4 
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Директиви 
на ЕС 

Наредба по Закона за движение по 
пътищата 

Дата на 
приеман

е 

Дата на 
влизане 
в сила  

Директива 
97/27 

Наредба за техническите изисквания за 
масата и размерите на определени 
категории моторни превозни средства и 
техните ремаркета 

30.12.20
02 

30.03.200
3 

Директива 
98/91 

Наредба за техническите изисквания за 
моторните превозни средства и техните 
ремаркета, предназначени за превоз на 
опасни товари по шосе 

30.12.20
02 

30.03.200
3 

Директива 
00/40 

Наредба за техническите изисквания за 
предните нискоразположени защитни 
устройства на моторните превозни средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
92/61 

Наредба за одобряване на типа на дву- и 
триколесни моторни превозни средства  30.09.20

04 
30.12.200

4 
Директива 

93/14 

Наредба за техническите изисквания за 
спирачните системи на дву- и триколесни 
моторни превозни средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/29 

Наредба за техническите изисквания за 
органите за управление и индикаторите за 
дву- и триколесни моторни превозни 
средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/30 

Наредба за техническите изисквания за 
звуковите предупредителни сигнални 
устройства на дву- и триколесни превозни 
средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/31 

Наредба за техническите изисквания за 
стойките за дву- и триколесни моторни 
превозни средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/32 

Наредба за техническите изисквания за 
дръжките за пътници на двуколесните 
моторни превозни средства  

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/33 

Наредба за техническите изисквания за 
устройствата за защита, предназначени да 
предотвратят неоторизираното използване 
на дву- и тколесните моторни превозни 
средства  

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/34 

Наредба за техническите изисквания за 
фабричното маркиране на дву- и 
триколесните моторни превозни средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/92 

Наредба за техническите изисквания за 
инсталациите за осветление и устройствата 
за светлинна сигнализация на дву- и 
триколесните моторни превозни средства  

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/93 

Наредба за техническите изисквания за 
масата и размерите на дву- и триколесните 
моторни превозни средства  

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
93/94 

Наредба за техническите изисквания за 
пространството за монтиране на задната 
регистрационна табела на дву- и 
триколесните моторни превозни средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 

Директива 
95/1 

Наредба за техническите изисквания за 
максималната проектна скорост, 
максималния въртящ момент и максимална 
мощност на двигателя на дву- и триколесни 
моторни превозни средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 
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Директиви 
на ЕС 

Наредба по Закона за движение по 
пътищата 

Дата на 
приеман

е 

Дата на 
влизане 
в сила  

Директива 
97/24 

Наредба за техническите изисквания за 
определени системи и характеристики на 
дву- и триколесните моторни превозни 
средства 

30.09.20
04 

30.12.200
4 
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Приложение III 
 

ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ ОТ ОБЛАСТТА НА 
КОЛЕСНИТЕ ТРАКТОРИ ЗА ГОРСКОТО И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
 

Директиви 
на ЕС 

Наредба по Закона за регистрация 
и контрол на земеделската и горска 

техника 

Дата на 
приема

не 

Дата на 
влизане 
в сила 

Директива 
74/150 

Наредба за одобряване на типа на колесните 
трактори за горското и селското стопанство 01.10.2

002 
01.01.200

5 
Директива 

74/151 

Наредба за техническите изисквания за 
максимално допустимо натоварване, място и 
начин на монтиране на задната 
регистрационна табела, резервоарите за 
течно гориво, противотежести, звукови 
предупредителни устройства, допустимо ниво 
на шума и изпускателна система при 
тракторите за горското и селското стопанство 

01.11.2
002 

01.01.200
5 

Директива 
74/152 

Наредба за техническите изисквания за 
колесните трактори за горското и селското 
стопанство и техните ремаркета, относно 
максималната проектна скорост 

01.11.2
002 

01.01.200
5 

Директива 
74/346  

Наредба за техническите изисквания за 
огледалата за задно виждане за колесните 
трактори за горското и селското стопанство 

01.11.2
002 

01.01.200
5 

Директива 
74/347  

Наредба за техническите изисквания за 
полето на видимост и стъклочистачките за  
предното стъкло за колесните трактори за 
горското и селското стопанство 

01.11.2
002 

01.01.200
5 

Директива 
75/321 

Наредба за техническите изисквания за 
кормилните уредби на колесните трактори за 
горското и селското стопанство 

01.11.2
002 

01.01.200
5 

Директива 
75/322 

Наредба за техническите изисквания за 
отстраняване на радиосмущенията при 
тракторите за горското и селското стопанство 
(електромагнитната съвместимост) 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
76/432 

Наредба за техническите изисквания за 
спирачните системи на колесните трактори за 
горското и селското стопанство 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
76/763 

Наредба за техническите изисквания за 
седалките за пътници на колесните трактори 
за горското и селското стопанство 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
77/311  

Наредба за техническите изисквания за 
нивото на шума възприеман от шофьора при 
колесните трактори за горското и селското 
стопанство 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
77/536 

Наредба за техническите изисквания за 
конструкциите за защита от преобръщане при 
колесните трактори за горското и селското 
стопанство 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
77/537 

Наредба за техническите изисквания за 
дизелови двигатели, монтирани на колесните 
трактори за горското и селското стопанство 
относно мерките срещу емисиите 
замърсители 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
78/764 

Наредба за техническите изисквания за 
седалката на водача на колесните трактори 
за горското и селското стопанство 

01.05.2
003 

01.01.200
5 



Приложение II 
 

Директиви 
на ЕС 

Наредба по Закона за регистрация 
и контрол на земеделската и горска 

техника 

Дата на 
приема

не 

Дата на 
влизане 
в сила 

Директива 
78/933 

Наредба за техническите изисквания към 
инсталациите за осветление и устройствата 
за светлинна сигнализация на колесните 
трактори за горското и селското стопанство 

01.09.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
79/532 

Наредба за техническите изисквания за 
одобрение на типа компонент за осветление 
и светлинна сигнализация при колесните 
трактори за горското и селското стопанство 

01.09.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
79/533 

Наредба за техническите изисквания към 
теглителните устройства и на устройствата за 
заден ход при колесните трактори за горското 
и селското стопанство 

01.11.2
002 

01.01.200
5 

Директива 
79/622 

Наредба за техническите изисквания към 
конструкциите за защита срещу преобръщане 
при колесните трактори за горското и 
селското стопанство - стационарно изпитване 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
80/720 

Наредба за техническите изисквания към 
работното място на водача и достъпа до него, 
вратите и прозорците на колесните трактори 
за горското и селското стопанство 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
86/297 

Наредба за техническите изисквания към 
устройствата за отвеждане на въртящия 
момент при колесните трактори за горското и 
селското стопанство и тяхното обезопасяване 

01.11.2
002 

01.01.200
5 

Директива 
86/298 

Наредба за техническите изисквания за 
монтираните в задната част конструкции за 
защита срещу преобръщане при колесните 
трактори за горското и селското стопанство с 
тясна колея 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
86/415 

Наредба за техническите изисквания за 
монтирането, местоположението, действието 
и идентификация на органите за управление 
при колесните трактори за горското и 
селското стопанство 

01.11.2
002 

01.01.200
5 

Директива 
87/402 

Наредба за техническите изисквания към 
конструкциите за защита срещу 
преобръщане, разположени пред мястото на 
водача на тракторите за горското и селското 
стопанство с тясна колея 

01.05.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
89/173 

Наредба за техническите изисквания за 
определени компоненти и характеристики на 
колесните трактори за горското и селското 
стопанство 

31.12.2
003 

01.01.200
5 

Директива 
00/25 

Наредба за техническите изисквания за 
двигателите, предназначени да задвижат 
колесните трактори за горското и селското 
стопанство, относно действията, които трябва 
да се предприемат срещу газови емисиите и 
други замърсители, отделяни от тези 
двигатели 

31.12.2
003 

01.01.200
5 
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