
СЕКТОР “КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА” 

 
• Рамкова Директива 96/62/ЕС за оценка и управление качеството на 
атмосферния въздуха (КАВ) и дъщерните директиви към нея: 

• 99/30/ЕС за нормите за нивата на серен диоксид, азотни оксиди, олово и фини 
прахови частици (ФПЧ) в атмосферния въздух; 

• 2000/69/ЕС за нормите за нивата на бензен и въглероден оксид в атмосферния 
въздух; 

• 2002/3/ за нормите за нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух 
(отменяща 92/72/ЕС); 

• Проект на директива (Обща позиция) за нивата на тежки метали, арсен и 
полиароматни въглеводороди в атмосферния въздух. 

• Директива 98/70/ЕС за качеството на моторните горива (отменяща 85/210/ЕЕС) 

• Директива 99/32/ЕС за нормите за съдържание на сяра в котелните горива 
(отменяща 93/12/ЕС) 

• Директива 94/63/ЕС за намаляване емисиите на ЛОС при съхранение и превоз 
на бензини 

• Директива 1999/13/ЕС ограничаване емисиите на разтворители при определени 
производствени дейности 

• Директива 97/68/ЕС за мерките за ограничаване на емисиите от извън-пътни 
(самоходни) машини 

• Директива 2001/81/ЕС за национални прагове за емисиите на определени 
замърсители 

• Директива 1999/94/ЕС за предоставяне на информация относно консумацията 
на гориво и емисиите на въглероден диоксид при продажба на нови автомобили 

• Решение 81/462/ЕЕС за присъединяване на ЕС към Конвенцията за 
трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) 

• Решение 86/277/ЕЕС за присъединяване към Протокола за Програмата EMEP 

 

Наредба 2 – Наредба №2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии 
(концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния 
въздух от неподвижни източници (ДВ, бр.51/98) 

Наредба 6 – Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина на измерване на 
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 
неподвижни източници на емисии (ДВ, бр.31/99) 

Наредба 7 – Наредба №7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на 
атмосферния въздух (ДВ, бр.45/99); в сила от 01.01.2000 г. 

Наредба 8 – Наредба №8 от 3.05.1999 г. за норми за озон в атмосферния въздух 
(ДВ, бр.46/99); в сила от 01.01.2000 г. 

Наредба 9 – Наредба №9 от 3.05.1999 г. за норми за серен диоксид, азотни оксиди, 
ФПЧ и олово в атмосферния въздух (ДВ, бр.46/99); в сила от 01.01.2000 г. 

Наредба 16 –Наредба №16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на ЛОС при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр.75/99); в сила 
от 24.05.2000 г. 
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Наредба 17- Наредба №17 от 2.11.1999 г. за норми за съдържание на олово, сяра и 
други вредни за околната среда вещества в горивата (ДВ, бр. 97/99) 

 

Използвани абревиатури:  
ДАМНП – Държавна агенция по метрология и надзор на пазара 

ЕК – Европейска комисия 

ЗЗППТ – Закон за защита на потребителя и правилата за търговия 

ЗРКГСТ – Закон за регистрация и контрол на горската и селскостопанската техника 

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух  

ИАКТИ – Изпълнителна агенция “Контролно-техническа инспекция” (към МЗГ) 

КАВ – качество на атмосферния въздух 

КЗК – Комисия по защита на конкуренцията 

ККВ – контрол качеството на въздуха (отдел в ИАОС) 

КОС – контрол на околната среда (отдели в РИОСВ) 

КТГ – Качество на течните горива (Дирекция в ДАМНП) 

КТЗВДР – Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния 

МВ – мониторинг на въздуха (отдел в ИАОС) 

МЗГ – Министерство на земеделието и горите 

МИ – Министерство на икономиката 

МУР – Мониторинг и устойчиво развитие (дирекция в ИАОС) 

ЛАД – Лабораторно аналитична дейност (дирекция в ИАОС) 

ЛОС – летливи органични съединения 

НСИ – Национален статистически институт 

ОЧВ – отдел Опазване чистотата на въздуха 

ПАВ – полиароматни въглеводороди  

СМ – самоходни машини 

ЦИЗГТ(РЧ) – Център за изпитване на земеделска и горскостопанска техника (и 
резервни части към нея) – изпитвателните центрове в Пловдив и Русе 

ФПЧ – фини прахови частици 
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Дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1     2 3 4 5 6
Плани
ране 

Разработване на норми за КАВ, оценъчни и алармени 
прагове за съответните замърсители (чл.4 96/62/ЕС) 
 
Разработване на програми за оценка на нивата на 
съответните замърсители - бензен, тежки метали, 
ПАВ, арсен, ФПЧ10 и др. (чл.5 и 6 96/62/ЕС) 
 
Планиране и контрол на дейностите по методическото 
осигуряване на програмите за оценка и управление 
(96/62/ЕС) 
 
Установяване на процедура за ежегодна 
инвентаризация на емисиите и моделиране нивата на 
съответните замърсители (чл.4 96/62/ЕС) 
 
Установяване на процедури за действие в случаите на 
превишаване на установените алармени прагове (чл.7 
96/62/ЕС) 
 
Осигуряване качеството на измерванията (чл.3 
96/62/ЕС) 
 
Разработване на програми за управление на КАВ в 
районите с регистрирани наднормени концентрации 
на съответните замърсител (чл8 96/62/ЕС) 
 
 
Разработване и контрол върху изпълнението на 
програми за реконструкция и модернизация на 
производствените мощности в рафинериите, 
инвестиционни проекти и други (във връзка с 
прилагането на Директиви 98/70/ЕС и 99/32/ЕС) 
 
Разработване и контрол върху изпълнението на 

Наредба 7 ЗЧАВ 
 
Наредба 8 ЗЧАВ 
 
Наредба 9 ЗЧАВ 
 
Разработване на 
проекти за 
наредби (към 
ЗЧАВ), 
сближаващи 2-та, 
3-та и 4-та 
дъщерни 
директиви 
 
Разработване на 
инструкции по 
прилагането на 
горните наредби 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наредба 17 ЗЧАВ
 
 
 
 
 
Наредба 16 ЗЧАВ

МОСВ (отдел 
ОЧВ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общините 
 
 
 
 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) 
 
 
 
 
МОСВ (отдел 

Разработване на норми за КАВ, алармени 
оценъчни и алармени прагове  
 
Разработване на програми за оценка нивата на 
замърсителите - бензен, тежки метали, ПАВ, 
арсен, ФПЧ10 и др. (в сила от 01.01.2003) 
 
Планиране и контрол на дейностите по 
методическото осигуряване на програмите за 
оценка и управление (в сила от 01.01.2000) 
 
Установяване на процедура за ежегодна 
инвентаризация на емисиите и моделиране 
нивата на съответните замърсители (01.01.2000)
 
Установяване на процедури за действие при  
превишаване на установените алармени прагове 
(в сила от 01.01.2005) 
 
Осигуряване качеството на измерванията (в 
сила от 01.01.2000) 
 
Разработване на програми за управление на 
КАВ в районите с регистрирани наднормени 
концентрации на съответните замърсители (в 
сила от 01.01.2000) 
 
Разработване и контрол върху изпълнението на 
програми за реконструкция и модернизация на 
произв. мощности в рафинериите (в сила от 
01.09.2000) 
 
 
Разработване и контрол върху изпълнението на 

Програми за 
управление на 
КАВ се 
разработват 
само от 
общините, 
попадащи в 
райони за 
оценка и 
управление, в 
които са 
регистрирани 
превишения на 
съответните 
норми (общо 62 
общини  - с 
големи градове 
или развита 
тежка 
промишленост) 
 
 
 
 
 
 
 
Индиректно 
изискване на 
директивите за 
качество на 
горивата 
 
Индиректно 
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Дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

програми за реконструкция и модернизация на 
действащите терминали и складови бази за 
съхранение на бензини (във връзка с прилагането на 
Директива 94/63/ЕС) 
 
Разработване и контрол върху изпълнението на 
секторни програми за предотвратяване и/или 
ограничаване употребата на разтворители (във 
връзка с прилагането на Директива 1999/13/ЕС) 
 
Разработване на необходимите нормативни 
документи, програми и/или планове във връзка с 
изпълнение задълженията на страната, в рамките на 
Втори протокол за сярата (Осло, 1994г.), Протокол за 
ЛОС (Женева, 1991г.), Протоколите за тежките 
метали и устойчивите органични замърсители (Орхус, 
1998г.), Гьотеборгския протокол (1999г.) и т.нар. 
Протокол EMEP към КТЗВДР 
 
 
Установяване на система за одобрение на типа 
двигатели, предназначени за инсталиране в 
самоходни машини (съгласно Директива 97/68/ЕС) 
 
 
 
Установяване на процедура за предоставяне на 
информация относно разхода на гориво и емисиите на 
въглероден оксид от нови МПС, при продажбата им 
(съгласно Директива 1999/94/ЕС) 
 
Установяване на прагове за годишните национални 
емисии на съответните замърсители. Разработване на 
национална и областни програми за достигане и 
поддържане на националните прагове (чл.2 и 6 
Директива 2001/81/ЕС) 

 
 
 
 
 
Проект на нова 
Наредба към 
ЗЧАВ 
 
 
Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредба 2 ЗЧАВ 
 
 
 
 
 
 
ЗИД на ЗРКГСТ и 
проект на 
Наредба за 
типово 
одобрение на СМ
 
Разработване на 
Наредба към 
ЗЗППТ 
 
 
Разработване на 
наредба към 
ЗЧАВ, 
сближаваща 
Директивата 

ОЧВ) 
 
 
 
 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) 
 
 
 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЗГ (ИАКТИ) 
 
 
 
 
 
МИ (КТЗК) 
 
 
 
 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) 

програми за реконструкция и модернизация на 
действащите терминали и складови бази за 
съхранение на бензини (в сила от 24.05.2000) 
 
 
Разработване и контрол върху изпълнението на 
секторни програми за предотвратяване и/или 
ограничаване употребата на разтворители 
(влиза в сила на 01.01.2003) 
 
Разработване на необходимите нормативни 
документи, програми и/или планове във връзка с 
изпълнение задълженията на страната, в 
рамките на Втори протокол за сярата, Протокол 
за ЛОС, Протоколите за тежките метали и 
устойчивите органични замърсители, 
Гьотеборгския протокол и т.нар. Протокол EMEP 
към КТЗВДР (задачите са текущи) 
 
 
Установяване на система за одобрение на типа 
двигатели, предназначени за инсталиране в 
самоходни машини (от 01.01.2004/2005) 
 
 
 
Установяване на процедура за предоставяне на 
информация относно разхода на гориво и 
емисиите на въглероден оксид от нови МПС, при 
продажбата им (от 01.01.2004/2005) 
 
Разработване на национална и областни (по 
“квадранти” на CORINAIR) програми за 
достигане и поддържане на праговете за 
годишните национални емисии (влиза в сила от 
01.01.2004) 

изискване 
 
 
 
 
Индиректно 
изискване 
 
 
 
Произтича 
(индиректно) от 
задължението 
за прилагане на 
Решения 
81/462/ЕЕС и 
86/277/ЕЕС 
 
 
 
ИАКТИ е комп. 
орган по 
прилагане на 
директивата 
 
 
КЗК и е комп. 
орган по 
прилагане на 
директивата 
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Дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

  
Лицен
зи 

Издаване на сертификати за типово одобрение на 
двигатели за извън-пътни машини 
 

Наредба за 
типово 
одобрение на СМ
 

МЗГ (ИАКТИ) Издаване на сертификати за типово одобрение 
на двигатели за извън-пътни машини (в сила от 
01.01.2004/2005) 

 
 

Монит
оринг 

Непрекъсната оценка на КАВ в съответствие с 
изискванията на дъщерните директиви към 96/62/ЕС, 
в т.ч. измерване, инвентаризация и/или моделиране 
на дисперсията за определяне нивата на 
замърсителите; методическо осигуряване на оценката 
и осигуряване качество на данните в съответствие с 
европейските стандарти за качество (чл.8 96/62/ЕС) 
 
Инвентаризации, и проучвания във връзка с 
ежегодното определяне на критичните нива и 
натоварвания на отделните екосистеми в страната (за 
прилагане на Решения 81/462/ЕЕС и 86/277/ЕЕС, и 
Директива 2001/81/ЕС) 
 
Изпитване на типовете двигатели за СМ, в т.ч. 
методическото му осигуряване (чл.3 Директива 
97/68/ЕС) 
 
 
Мониторинг (измерване или балансово определяне) 
на емисиите на бензинови пари (Директива 94/63/ЕС) 
и разтворители (Директива 1999/13/ЕС) 
 
 
 
 
 
Изпитвания за контрол качеството на течните горива 
(при потребителя), съгласно разработените за целта 
европейски стандарти, в т.ч. методическо осигуряване 
(директиви 98/70/ЕС и 99/32/ЕС) 

Наредби 7, 8 и 9 
ЗЧАВ и проекти 
на наредби, 
сближаващи 
дъщерните 
директиви 
 
 
Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредба 2 ЗЧАВ 
 
 
Наредба за 
типово 
одобрение на СМ
 
 
Наредба 16 и 
проект на 
Наредба за 
разтворителите 
към ЗЧАВ 
 
 
 
Проект на 
Наредба за 
качеството на 
горивата 

ИАОС, 
РИОСВ 
 
 
 
 
 
 
ИАОС, 
РИОСВ, 
НСИ 
 
 
 
ЦИЗГТРЧ и 
ЦИЗГТ  
 
 
 
Оператори и 
РИОСВ 
 
 
 
 
 
 
ДАМТН 
(Главна 
Дирекция 
ККТГ) 

Непрекъсната оценка на КАВ в съответствие с 
изискванията на дъщерните директиви към 
РДОУ, в т.ч. измерване, инвентаризация и/или 
моделиране на дисперсията за определяне 
нивата на замърсителите; методическо 
осигуряване на оценката и осигуряване качество 
на данните (в сила от 01.01.2000) 
 
Инвентаризации, и проучвания във връзка с 
ежегодното определяне на критичните нива и 
натоварвания на отделните екосистеми в 
страната. РИОСВ и регионалните статистически 
бюра набират първоначалната информация, 
която се обработва, съответно в ИАОС и НСИ 
Изпитване на типовете двигатели за СМ (влиза в 
сила от 01.01.2004/2005) 
 
 
 
Контрол за спазване на нормите за допустими 
емисии на бензинови пари (от 01.01.2001г.) и 
разтворители (от 01.01.2004г.); операторите 
извършват собствени измервания, а РИОСВ – 
контролни (виж чл.3 Наредба 6 ЗЧАВ). В сила от 
24.05.2000 за Наредба 16 и 01.01.2004 за 
Наредбата за разтворителите 
 
Изпитвания за контрол качеството на течните 
горива (при потребителя) – очакване дата на 
влизане в сила 01.01.2003  
 

ИАОС ръководи 
дейността на 
РИОСВ 
 
 
 
 
 
ИАОС 
организира и 
ръководи 
дейността 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посочени са 
центровете в 
Русе и Пловдив 
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Дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 
Методическо осигуряване на измерванията и 
инвентаризациите на емисиите от ЛОС, разтворители 
и др. във връзка с прилагането на горните дейности 
 

 
Отнася се да 
всички наредби, 
за чието 
прилагане 
отговаря МОСВ 

 
 
ИАОС, 
Дирекции 
МУР (отдел 
МВ) и ЛАД 
(отдел ККВ) 

 
Методическо осигуряване на измерванията и 
инвентаризациите на емисиите от ЛОС, 
разтворители и др. във връзка с прилагането на 
горните дейности (постепенно, с влизане в сила 
на съответните под-законови актове) 
 

 
Индиректно 
изискване на 
всички 
директиви от 
сектора 

Докла
дване 

Изготвяне на доклади (за дъщерните директиви към 
96/62/ЕС) за извършената оценка, използваните 
методи, установените нива на замърсителите и 
райони за оценка и управление, предприетите мерки 
(разработвани програми за управление), случаите на 
превишаване на установените алармени прагове и 
т.н. в съответствие със специалните въпросници на 
ЕК за целта 
 
Изготвяне на ежегодни доклади за качеството на 
пусканите на пазара течни горива (съгласно 
съответните CEN стандарти), в т.ч. за използваните 
изпитвателни методи, установеното 
съдържание/отклонения, брой проби и 
териториалното им разпределение, структура на 
пазара и производството на течни горива, хода на 
отделните инвестиционни проекти и програми и т.н. 
(Директиви 98/70/ЕС и 99/32/ЕС) 
 
Докладване на одобрените типове двигатели за СМ 
пред ЕК и националните компетентни органи на 
страните-членки (Директива 97/68/ЕС) 
 
Докладване на резултатите от ежегодната 
инвентаризация на емисиите на вредни вещества и 
докладването им, в съответствие с изискванията на 
Директиви 94/63/ЕС и 1999/13/ЕС, и Гьотеборгския 
протокол към КТЗВДР 
 

Наредби 7, 8 и 9 
ЗЧАВ и проекти 
на наредби, 
сближаващи 
дъщерните 
директиви 
 
 
 
Проект на 
Наредба за 
качеството на 
горивата 
 
 
 
 
 
 
Наредба за 
типово 
одобрение на СМ
 
Наредба 16 и 
проект на 
Наредба за 
разтворителите  
 
 

ИАОС (отдел 
МВ), 
РИОСВ 
(отдели КОС) 
 
 
 
 
 
ДАМТН 
(Главна 
Дирекция 
ККТГ) 
 
 
 
 
 
 
 
МЗГ (ИАКТИ) 
 
 
 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) и ИАОС 
(отдел МВ)  
 
 

Изготвяне на доклади за извършената оценка, 
използваните методи, установените нива на 
замърсителите и райони за оценка и 
управление, предприетите мерки (разработвани 
програми за управление) и т.н. в съответствие 
със специалните въпросници на ЕК за целта 
(първоначалните данни се предоставят на ИАОС 
от РИОСВ) – в сила от 01.01.2001 
 
Изготвяне на ежегодни доклади за качеството на 
пусканите на пазара течни горива, в т.ч. за 
използваните изпитвателни методи, 
установеното съдържание/отклонения, брой 
проби и териториалното им разпределение, 
структура на пазара и производството на течни 
горива, хода на отделните инвестиционни 
проекти и програми и т.н. – предстои да влезе в 
сила (очаквана дата  01.01.2004) 
 
Докладване на одобрените типове двигатели за 
СМ пред ЕК и националните компетентни органи 
на страните-членки (в сила от 01.01.2005) 
 
Докладване на резултатите от ежегодната 
инвентаризация на емисиите на вредни 
вещества и докладването им, в съответствие с 
изискванията на ЕК и Секретариата на КТЗВДР 
(текуща по отношение на КТЗВДР) 
 

Дейността се 
контролира от 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пълно 
съответствие с 
изискванията на 
директивите 
следва да бъде 
постигнато 

 68



Дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Докладване на критичните нива и натоварвания на 
отделните екосистеми в страната (във връзка с 
прилагането на Решения 81/462/ЕЕС и 86/277/ЕЕС) 
 
 
Докладване на данните за разхода на гориво и 
емисиите на въглероден оксид от нови МПС (съгласно 
Директива 1999/94/ЕС) 
 
Докладване на националните годишни емисии (по 
сектори на CORINAIR) и хода на прилагане на 
националните и секторните програми (чл.8 Директива 
2001/81/ЕС) 
 

Проект за 
изменение и 
допълнение на 
Наредба 2 ЗЧАВ 
 
Разработване на 
Наредба към 
ЗЗППТ 
 
Разработване на 
Наредба към 
ЗЧАВ 

 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) и ИАОС 
(отдел МВ) 
 
 
МИ (КТЗП) 
 
 
 
ИАОС (отдел 
МВ) 

Докладване на критичните нива и натоварвания 
на отделните екосистеми в страната (изпълнява 
се от 01.01.1997) 
 
 
Докладване на данните за разхода на гориво и 
емисиите на въглероден оксид от нови МПС 
(очаквана дата на влизане в сила – 01.01.2005) 
 
Докладване на националните годишни емисии 
(по сектори на CORINAIR) и хода на прилагане 
на националните и секторните програми 
(влизане в сила – 01.01.2005) 

(постепенно) 
към 01.01.2007 
 
 
 
 
 
 
 
Дейността се 
контролира от 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) 
 

Инспе
кции 

Периодични инспекции за проверка на изпълнението 
на оздравителните мерки, залегнали в програмите за 
управление на КАВ (чл.8 Директива 96/62/ЕС) 
 
 
Периодични инспекции за контрол на изискванията на 
Директива 94/63/ЕС към действащите обекти в 
страната (над 1600), попадащи в нейния обхват, в т.ч.:
оценка на емисиите на ЛОС от съответните обекти в 
съответствие с одобрената за целта методика, 
издаване на предписания за привеждане в  
съответствие (вкл. определяне на план-график) с 
установените технически изисквания и 
контрол върху изпълнението на издадените 
предписания 
 
Периодични инспекции за контрол нормите за 
допустими емисии на разтворители съгласно 
Директива 1999/13/ЕС (действащите обекти в 
страната са около 500), в т.ч.: 
- разработване на планове за управление на 

разтворителите или схеми за ограничаване на 

Наредба 7 ЗЧАВ 
 
 
 
 
Наредба 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект на нова 
Наредба към 
ЗЧАВ 
 
 
 

Общини и 
РИОСВ 
(отдели КОС) 
 
 
РИОСВ 
(отдели КОС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОСВ (отдел 
ОЧВ) 
 
 
 
 

Периодични инспекции за проверка на 
изпълнението на оздравителните мерки, 
залегнали в програмите за управление на КАВ (в 
сила от 01.01.2000) 
 
Периодични инспекции за контрол на 
изискванията на Директива 94/63/ЕС към 
действащите обекти в страната (над 1600), в т.ч.:
оценка на емисиите на ЛОС от съответните 
обекти в съответствие с одобрената за целта 
методика, издаване на предписания за 
привеждане в съответствие (вкл. определяне на 
план-график) с установените технически 
изисквания и контрол за изпълнението им 
(в сила от 24.05.2000) 
 
Периодични инспекции за контрол нормите за 
допустими емисии на разтворители съгласно 
Директива 1999/13/ЕС (действащите обекти в 
страната са около 500), в т.ч.: 
- разработване на планове за управление на 

разтворителите или схеми за ограничаване 

На практика, ще 
се прилага от 
01.01.2004 
 
 
Обектите не 
попадат в 
обхвата на 
Директива 
96/61/ЕС 
 
 
 
 
 
 
Само малка 
част от 
обектите 
попадат в 
обхвата на 
Директива 
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Дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

емисиите, за всяко отделно предприятие; 
- контрол върху изпълнението на 

плановете/схемите 
 
Изпитвания за контрол качеството на течните горива 
(при потребителя) – съгласно европейските стандарти 
за нуждите на директиви 98/70/ЕС и 99/32/ЕС 
 
 
Периодични инспекции за проверка на 
предоставяната от търговците на нови автомобили 
информация относно разхода на гориво и емисиите на 
въглероден оксид (Директива 1999/94/ЕС) 
 
 
Периодични проверки на характеристиките на 
одобрените типове двигатели (чл.5 Директива 
97/68/ЕС) 
 

 
 
 
 
Проект на 
Наредба за 
качеството на 
горивата 
 
Разработване на 
Наредба към 
ЗЗППТ 
 
 
 
Наредба за 
типово 
одобрение на СМ

 
 
 
 
ДАМТН 
(Главна 
Дирекция 
ККТГ) 
 
 
МИ (КТЗП) 
 
 
 
 
 
Изпитвателни 
центрове  
 
 

на емисиите, за всяко отделно предприятие;
- контрол върху изпълнението на 

плановете/схемите (в сила от 01.01.2004) 
 
Изпитвания за контрол качеството на течните 
горива при потребителя (очаквана дата на 
влизане в сила – 01.01.2003) 
 
 
Периодични инспекции за проверка на 
предоставяната от търговците на нови 
автомобили информация относно разхода на 
гориво и емисиите на въглероден оксид 
(очаквана дата на влизане в сила – 01.01.2005) 
 
Периодични проверки на характеристиките на 
одобрените типове двигатели (очаквана дата на 
влизане в сила 01.01.2006) 

96/61/ЕС 
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Дейно
сти 

Директни или индиректни институционални изисквания, 
поставени от законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

Инф. 
на 
общ-
та 

Информиране на обществеността при установено 
превишаване на даден алармен праг (чл.7 96/62/ЕС), 
в т.ч. за необходимите мерки, които следва да бъдат 
предприети от засегнатото население 
 
 
Обществено обсъждане на програмите за управление 
на КАВ (намаляване на емисиите и достигане на 
съответните норми) 
 
Информиране на обществеността и съответните 
организации за резултатите от текущата оценка на 
КАВ (чл.10 96/62/ЕС) 
 
 
Осигуряване на обществен достъп до докладите по 
предходната точка 
 

Наредба 7 ЗЧАВ 
 
 
 
 
 
Наредба 7 ЗЧАВ 
 
 
 
Наредба 7 ЗЧАВ 
 
 
 
 
Виж т.5 по-горе 

РИОСВ, 
Общини 
 
 
 
 
Общини 
 
 
 
ИАОС (отдел 
МВ), 
РИОСВ 
(отдели КОС) 
 
Виж т.5 по-
горе  

Информиране на обществеността при 
установено превишаване на даден алармен 
праг, в т.ч. за необходимите мерки, които следва 
да бъдат предприети от засегнатото население 
(в сила от 01.01.2005) 
 
Обществено обсъждане на програмите за 
управление на КАВ (в сила от 01.01.2000) 
 
 
Информиране на обществеността и съответните 
организации за резултатите от текущата оценка 
на КАВ (в сила от 01.01.2003) 
 
 
Осигуряване на обществен достъп до докладите 
по предходната точка (На практика, тази дейност 
е част от прилагането на Директивата за 
обществен достъп до информацията за околната 
среда) 
 

Предстои ясно 
разграничаване 
на функциите 
на РИОСВ и 
Общините (към 
01.01.2004) 
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Институцио
нални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от 
законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Планиране 
и 
разработва
не на 
политики 

Директива 97/68ЕО изисква да бъдат 
приравнени правните уредби на страните-
членки за емисионните норми и начините 
за издаване на типове разрешения за 
двигатели , вграждани в подвижни 
машини и апарати, с оглед гладкото 
функциониране на вътрешните пазари и 
защитата на човешкото здраве и околната 
среда. 

проект на Закон 
за изменение и 
допълнение на 
Закона за 
регистрация и 
контрол на 
земеделската и 
горската техника 

Разработване на 
проект на 
Наредба за 
въвеждане на 
изискванията на 
Директива 
97/68/ЕО 

МЗГ, МОСВ, МТС Създаване на междуведомствена работна група от 
експерти на МЗГ, МОСВ и МТС за преценяване и 
транспониране на изискванията на Директива 97/68/ЕО в 
проекта на ЗИД на ЗРКЗГТ, съставяна на план за работа, 
определяне на водещото ведомство, изготвяне на 
подзаконов акт за прилагане. 

С проекта на 
Закона за 
изменение и 
допълнение на 
Закона за 
регистрация и 
контрол на 
земеделската 
и горската 
техника се 
предвижда 
процедурите 
по издаване на 
разрешение за 
двигател или 
група 
двигатели при 
спазване на 
изискванията 
на Директива 
97/68/ЕС да 
започнат от 
01.01.2005 г. В 
този смисъл 
разписаните в 
колона 5 
функции 
следва да се 
счита, че ще 
бъдат 
осъществяван
и след тази 
дата. 
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Институцио
нални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от 
законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

 Издаване на необходимите правни и 
административни разпоредби и 
процедури по прилагане на Директива 
97/68 

проект на Закон 
за изменение и 
допълнение на 
Закона за 
регистрация и 
контрол на 
земеделската и 
горската техника 

Разработване на 
проект на 
Наредба за 
въвеждане на 
изискванията на 
Директива 
97/68/ЕО 

МЗГ, МОСВ, МТС  Създаване на оперативен план за работа на работната 
група по изготвяне на необходимите актове, определяне на 
държавните органи, които ще извършват дейностите, 
изисквани от Директива 97/68/ЕС. 

 

Издаване 
на 
разрешите
лни и 
лицензи и 
т.н. 

Директива 97/68/ЕС изисква създаване на 
административен способ, чрез който 
страната-членка да удостоверява, че 
един тип двигател с вътрешно горене или 
една група двигатели отговарят на 
съответните технически изисквания на 
Директивата относно нивата на емисиите 
от газообразни вредни вещества и 
замърсяващи въздуха частици, 
възникващи при работата на двигателя. 

проект на ЗИД на 
ЗРКЗГТ, 
разработване на 
проекта на 
наредба 

 

 

 МЗГ, 

Центрове за 
изпитване на 
земеделска, 
горска техника и 
резервни части в 
Пловдив и Русе; 

 

МЗГ – издаване на тип разрешение за един двигател или 
група двигатели и за въвеждането на формулярите за типа 
разрешение. 

Центрове за изпитване на земеделска, горска техника и 
резервни части в Пловдив и Русе – провеждат изпитвания 
и проверки относно съответствието на типа двигатели с 
изискванията на Директива 97/68/ЕС. 

 

 

 Директива 97/68/ЕО изисква определяне 
на компетентен държавен орган, който да 
е отговорен за начините на издаване на 
разрешение за съответствие с 
изискванията на Директивата 

проект на ЗИД на 
ЗРКЗГТ, 
разработване на 
проекта на 
наредба; 

 

МЗГ 

 

 Създаване и прилагане на процедура за издаване на 
разрешение за един тип или група двигатели, поддържане 
и съгласуваност с аналогични органи в ЕС, информиране 
на обществеността, информиране на ЕК 

 

 Директива 97/68/ЕО изисква създаване на проект на ЗИД на 
ЗРКЗГТ

МЗГ: Провеждане на изпитване и проверки относно  
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Институцио
нални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от 
законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

технически структури, които в качеството 
си на официални изпитвателни 
лаборатории да провеждат изпитвания и 
проверки, които да послужат за издаване 
на разрешение, съответно за оценяване 
на съответствието с изискванията на 
Директивата 

ЗРКЗГТ, 
разработване на 
проекта на 
наредба; 

разработване на 
проект за 
промяна в 
устройствените 
правилници на 
ЦИЗГТРЧ  

Центрове за 
изпитване на 
земеделска, 
горска техника и 
резервни части в 
Пловдив и Русе; 

Контролно – 
техническа 
инспекция към 
МЗГ 

изпълнението на техническите изисквания на директива 
97/68/ЕС, дадени в приложенията към нея. 

 Директива 97/68/ЕС определя общ ред за 
издаване на разрешение до 
разрешителните власти и определя 
основните моменти при преценката на 
разрешаващия орган относно това, дали 
молбата съдържа необходимите данни за 
издаване на разрешение. 

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ. 

МЗГ 

 

Преценка на данните в молбата, осъществяване на 
контрол относно пълното описание на двигателите 
съгласно приложение II, уредба 2 на Директива 97/68/ЕС 

 

 Директива 97/68/ЕС определя 
изискванията относно реда за издаване 
на разрешение от разрешителната власт, 
както и относно съдържанието на 
разрешението, както и относно 
гарантирането, че разрешителната власт 
ще бъде уведомявана своевременно за 
всяка промяна в техническите параметри.

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

 

МЗГ   Издаване на тип разрешение за всички типове двигатели 
или групи двигатели, които съответстват на техническото 
описание и отговарят на изискванията на Директивата, 
определя обхвата на валидност за вида разрешение, 
предава или проверява съдържанието на описателните 
материали, коригира даденото разрешение при наличие на 
нови технически параметри или информира производителя 
при необходимост от провеждане на ново изпитване. 

 

 Директива 97/68/ЕС въвежда забрана за 
отказ от издаване на разрешение, при 
положение, че двигателите отговарят на 
изискванията на Директивата 

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

МЗГ 

 

 Следи за регистрацията и контрола на 
идентификационните номера на двигателите, произведени 
съгласно изискванията на директивата. При необходимост 
осъществява тази дейност съвместно с компетентните 
органи на други страни-членки на ЕС. 

 

 Директива 97/68/ЕС регламентира 
основните моменти при издаване на 
разрешение: подаване на заявление от

разработване на 
проект на 
Наредба по

МЗГ 

 

 - Преценка на техническата и икономическата 
обоснованост на заявлението; 
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Институцио
нални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от 
законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

разрешение: подаване на заявление от 
производителя, задължения на 
разрешителната власт, взаимодействие 
между разрешителната власт и 
производителя, както и между страната, 
издаваща разрешение и другите страни-
членки. Определя редът за регистрация и 
въвеждане в движение, датите на 
производство на двигателите, 
изключенията и алтернативните методи. 

Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

 

 - издава разрешения при преценка за наличието на 
нормативно признатите изключения; 

 - следи за наличието на валидно разрешение. 

Мониторин
г, в това 
число 
информац
ионно 
обезпечава
не 

 Директива 97/68/ЕС изисква създаване 
на дейност по контрол от страна на 
разрешаващата власт относно 
издадените разрешение, срока на 
издаване, наличието на разрешения от 
други страни-членки, необходимостта от 
промяна в издадените вече разрешения 
при наличие на нови технически 
параметри. 

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

разработване на 
проект за 
промяна в 
Устройствения 
правилник на 
КТИ 

МЗГ; 

Контролно – 
техническа 
инспекция към 
МЗГ 

 Обмен на информация с аналогични органи на страните-
членки, създаване на информационна база данни, 
мониторинг на пазара. 

 

Докладван
е до ЕК 

Директива 97/68/ЕС изисква известяване 
на разрешителните власти на всяка 
страна-членка всеки месец със списък с 
изискваните данни по приложение VIII на 
Директивата за двигатели и групи 
двигатели, чиито разрешения са 
издадени, отказани или изменени, както и 
съобщава при молба от страна-членка на 
ЕС копие от формулярите за типа 
разрешение или друга информация, 
определена в Директивата. 

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

 

МЗГ 

 

 Информира ЕК или страните-членки за поисканите данни, 
поддържа връзка с аналогични органи в страните-членки. 

 

 Директива 97/68/ЕС изисква страните- разработване на МЗГ Задължително всяко година представя на Комисията  
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Институцио
нални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от 
законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

членки задължително всяко година да 
представят на комисията списък на 
издадените по изключение разрешения с 
тяхна обосновка. 

проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

 

 списък на издадените по изключение разрешения с 
обосновка. 

 Директива 97/68/ЕС изисква 
разрешителните власти на страните-
членки да се информират взаимно в 
течение на едни месец за отнемане на 
разрешение и причините за това, като при 
спор Комисията следва да бъде държана 
в течение и да даде необходимите 
указания за разрешаване на спора. 

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

 

МЗГ 

 

 Обмен на информация с аналогични органи на страните, 
своевременно информира Комисията за възникнали 
спорове. 

 

 Страните-членки предават на Комисията 
и на останалите страни-членки имената и 
адресите на разрешителните власти и 
техническите служби, които са отговорни 
за прилагане на Директива 97/68/ЕС. 

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

 

МЗГ 

 

 Информира страните-членки и Комисията за имената и 
адресите на разрешителните власти и техническите 
служби, които са отговорни за прилагане на Директива 
97/68/ЕС. 

 

 Страните-членки предават на Комисията 
дословния текст на вътрешно-държавните 
правни разпоредби, които са издадени за 
прилагане на Директива 97/68/ЕС. 

проект на ЗИД на 
ЗРКЗГТ 

МЗГ Предоставя на комисията дословния текст на вътрешно-
държавните  правни разпоредби, които са издадени за 
прилагане на Директива 97/68/ЕС. 

 

Инспекции 
и налагане 
на 
законодате
лството 

директива 97/68/ЕС изисква създаване на 
нормативна национална база, която да 
гарантира приемането и спазването на 
изискванията на Директивата 

проект на ЗИД на 
ЗРКЗГТ; 

разработване на 
Наредба за 
подробно 
уреждане на 
изискванията на 
Директивата, 
промяна 

МЗГ, МОСВ  Изготвяне и създаване на условия за прилагане на 
приетата по предвидения ред нормативна база. 
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Институцио
нални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от 
законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

вУстройствените 
правилници на 
КТИ и ЦИЗГТРЧ 
в Пловдив и 
Русе. 

 Според изискванията на директива 
97/68/ЕС, ако властта, издаваща 
разрешение установи, че подадената 
молба относно изходния двигател не е 
пълна, може да поиска друг, а при нужда 
и трети допълнителен документ. 

разработване на 
Наредба за 
подробно 
уреждане на 
изискванията на 
Директивата, 
промяна 
вУстройствените 
правилници на 
КТИ и ЦИЗГТРЧ 
в Пловдив и 
Русе. 

МЗГ: 

Контролно-
техническа 
инспекция към 
МЗГ; 

ЦИЗГТРЧ в 
Пловдив и Русе 

Преценка на представените данни и при необходимост – 
изискване на допълнителна информация. 

 

  Съгласно Директива 97/68/ЕС всяка 
страна-членка трябва да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира, че 
ще й бъде съобщена всяка промяна в 
описателните подробности към молбата, 
както и да гарантира, че своевременно 
ще бъдат коригирани данните или ще 
бъдат извършени нови изпитвания. 

разработване на 
Наредба за 
подробно 
уреждане на 
изискванията на 
Директивата, 
промяна 
вУстройствените 
правилници на 
КТИ и ЦИЗГТРЧ 
в Пловдив и Русе

МЗГ: 

Контролно-
техническа 
инспекция към 
МЗГ, ЦИЗГТРЧ в 
Пловдив и Русе 

Издаване на тип разрешение за всички типове двигатели 
или групи двигатели, които съответстват на техническото 
описание и отговарят на изискванията на Директивата, 
определя обхвата на валидност за вида разрешение, 
предава или проверява съдържанието на описателните 
материали, коригира даденото разрешение при наличие на 
нови технически параметри или информира производителя 
при необходимост от провеждане на ново изпитване. 

 

 Директива 97/68/ЕС изисква създаването 
на система за регистриране и 
предоставяне на идентификационни 
номера на двигателите, получили 
разрешение. Разрешаващата власт 
следва да отчита срока на разрешението 

разработване на 
Наредба за 
подробно 
уреждане на 
изискванията на 
Директивата, 

МЗГ: 

Контролно-
техническа 
инспекция към 
МЗГ 

Създаване на регистър с идентификационните номера на 
двигателите, получили разрешение, контролиране на 
сроковете на предоставеното разрешение, съхранява 
данните за период от поне 20 години. 
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Институцио
нални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от 
законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

и необходимостта от ново разрешение 
при промяна в изискванията на 
Директивата. 

промяна 
вУстройствените 
правилници на 
КТИ и ЦИЗГТРЧ 
в Пловдив и Русе

 Директива 97/68/ЕС изисква 
разрешителната власт на страната-
членка, да следи за регистрацията и 
контрола на идентификационните номера 
на двигателите, произведени съгласно 
изискванията на Директивата. 
Допълнителен контрол може да се 
осъществи чрез изискване и 
предоставяне на данни от други страни-
членки. 

разработване на 
Наредба за 
подробно 
уреждане на 
изискванията на 
Директивата, 
промяна 
вУстройствените 
правилници на 
КТИ и ЦИЗГТРЧ 
в Пловдив и Русе

МЗГ: 

Контролно-
техническа 
инспекция към 
МЗГ 

Създаване на регистър с идентификационните номера на 
двигателите, получили разрешение, контролиране на 
сроковете на предоставеното разрешение, съхранява 
данните за период от поне 20 години. Обмен на 
информация с аналогични органи на страните, 
своевременно информира Комисията за възникнали 
спорове. 

 

 Директива 97/68/ЕС изисква 
разрешителната власт на страната-
членка да се увери преди издаване на 
разрешението, че са взети подходящи 
предпазни мерки продукцията да 
съответства на изискванията на 
Директивата, както и че тези мерки са 
ясни и досастъчни. 

разработване на 
Наредба за 
подробно 
уреждане на 
изискванията на 
Директивата, 
промяна 
вУстройствените 
правилници на 
КТИ и ЦИЗГТРЧ 
в Пловдив и Русе

МЗГ: 

Контролно-
техническа 
инспекция към 
МЗГ 

Създаване на регистър с идентификационните номера на 
двигателите, получили разрешение, контролиране на 
сроковете на предоставеното разрешение. Изготвяне и 
създаване на условия за прилагане на приетата по 
предвидения ред нормативна база. Преценка на 
представените данни и при необходимост – изискване на 
допълнителна информация 

 

 Ако разрешителната власт установи, след 
издаване на типа разрешение, че 
двигателите, за които е издадено не 
съответстват на одобрения двигател или 
на одобрената група двигатели, тя трябва 
писмено да призове производителя, за да 
се приведе двигателя в съответствие. В 

разработване на 
Наредба за 
подробно 
уреждане на 
изискванията на 
Директивата, 

МЗГ: 

Контролно-
техническа 
инспекция към 
МЗГ 

Установяване на несъответствието, осведомяване на 
производителя за това, осъществяване на процедура по 
привеждане в съответствие или отнемане на 
разрешителното. Осведомяване на други страни-членки за 
необходимост от промяна в разрешителни в случаите, 
когато те са издадени от органи на чужда държава. 

 

 78



Институцио
нални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от 
законодателството на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

противен случай може да отнеме 
разрешението. 

Оповестяв
ане, в т.ч. 
на други 
държави, 
информир
ане на 
обществен
остта, 
осигуряван
е на 
процедури 
за 
обществен
о участие и 
др. 
подобни. 

Директива 97/68/ЕС изисква известяване 
на разрешителните власти на всяка 
страна-членка всеки месец със списък с 
изискваните данни по приложение VIII на 
Директивата за двигатели и групи 
двигатели, чиито разрешения са 
издадени, отказани или изменени, както и 
съобщава при молба от страна-членка на 
ЕС копие от формулярите за типа 
разрешение или друга информация, 
определена в Директивата. 

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

разработване на 
проект за 
промяна в 
Устройствения 
правилник на 
КТИ 

МЗГ: 

Контролно-
техническа 
инспекция към 
МЗГ 

 Информира ЕК или страните-членки за поисканите данни, 
поддържа връзка с аналогични органи в страните-членки. 

 

 Директива 97/68/ЕС изисква 
разрешителните власти на страните-
членки да се информират взаимно в 
течение на едни месец за отнемане на 
разрешение и причините за това. 

разработване на 
проект на 
Наредба по 
прилагане на 
ЗИД на ЗРКЗГТ 

разработване на 
проект за 
промяна в 
Устройствения 
правилник на 
КТИ 

МЗГ: 

Контролно – 
техническа 
инспекция към 
МЗГ 

 Обмен на информация с аналогични органи на страните.  
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