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1.Въведение   
 
Настоящият план  за прилагане на Директива 99/32/ЕС е подготвен в отговор на 
поисканото от Европейската комисия (ЕК), обосноваване на заявените преходни 
периоди (виж т. 2.1 на настоящия план) и предоставяне на допълнителна 
информация.  
 
Като се основава на последните проучвания и информация, планът представя 
ревизирана преговорна позиция на Р. България (т. 5). Предложението за промяна 
включва частично съкращаване на заявения преходен период за употреба на течни 
тежки (в т.ч. котелни) горива със съдържание на сяра по-високо от 1 % маса.  
 
Планът отново потвърждава заявеното намерение за постигане на съответствие 
преди 01.01.2007г., с изискванията на Директива 98/70/ЕС относно качеството на 
бензините и дизеловите горива. Представена е допълнителна информация за 
предстоящите изменения в нормативната уредба (т. 2.2.), планираните технически 
мерки (инвестиции) и свързаните с тях разходи (т. 4), както и други данни съгласно 
искането на ЕК (виж т. 2.4 – т.2.9. и Приложения 1 - 12) .  
 
Допълнително е представена предварителна позиция по предлаганите изменения 
на Директива 98/70/ЕС и Директива 99/32/ЕС (т. 2.2). 
 

1.1.Основни цели и изисквания на Директива 99/32/ЕС  
 
Основна цел на Директива 99/32/ЕС е опазване на околната среда и човешкото 
здраве на територията на Европейската общност чрез намаляване емисиите в 
атмосферата на серен диоксид, отделян при изгаряне на определени течни горива, 
при което се следи отлаганията на сяра да не надвишават определените 
концентрации и критични стойности.  
 
В резюмиран вид основните изисквания и задължения, произтичащи от 
Директивата включват:  
 
 Забрана от 01.01.2003г., за потребление на течни тежки горива, използвани на 
териториите на страните членки със съдържание на сяра по високо от 1 % (чл. 
3, ал. 1);  

 
При условие на подходящ мониторинг на емисиите, задълженията по ал. 1 не се 
прилагат по отношение на: 
 
- големи горивни инсталации, в обхвата на Директива 2001/808ЕС, за които са 
определени пределни стойности на серен диоксид (SO2); 
- горивни инсталации, извън обхвата на Директива 88/609/ЕС при които емисиите 
на серен диоксид не надвишават  1700 мг/м3; 
- горивни инсталации на рафинериите извън тези по Директива 88/609/ЕЕС, при 
които средното месечно съдържание на емисиите на серен диоксид, независимо от 
вида или смес гориво,  не надвишава  1000 мг/м3  (съгласно 2001/80/ЕС). 
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 Забрана за използване на територията на страните членки,  на газьол, 
включително корабни дестилатни горива, с максимално съдържание на сяра 
(Чл. 4, ал. 1): 

 
- от 01.07.2000 г., не повече от 0,20 масови процента; 
- от 01.01.2008 г., не повече от 0,10 масови процента. 
 
 С оглед съблюдаване на изискванията на Директивата,  страните членки са 
задължени да:  

 
- утвърдят съответна национална нормативна уредба преди 01 юли 2000 г. (Член 

10);  
- определят ефективни, пропорционални и разубеждаващи санкции и 

административни наказания (Член 11). 
 

1.2. Използвани източници на информация   
 
При подготовката на настоящия план са проучени и използвани следните 
информационни източници и документи: 
 
- Директива 98/70/ЕС от 13.10.1998 г. относно качеството на бензините и 

дизеловите горива, изменяща Директива 93/12/ЕС; 
- Директива 99/32/ЕС от 26.04.1999 г. относно намаляване съдържанието на сяра 

в определени течни горива и изменяща директива 93/12/ЕС; 
- Междуправителствена конференция за присъединяването на Република 

България към Европейския съюз. Позиция за преговори Глава 22 “Околна 
среда”, Брюксел, 24.03.2001 - CONF-BG 13/01; 

- Обща позиция на ЕС относно Позицията за преговори за присъединяване на 
България в областта на околната среда CP CONF-BG 51/01; 

- Допълнителна информация от 2001г. към Позицията CONF–BG 64/01 (по 
предходния документ); 

- Национална програма за въвеждане и прилагане на европейското право в 
българското законодателство- раздел “Околна среда” (РМС 657/09.10.2000г.); 

- Национална стратегия по околна среда и План за действие 2000 – 2006 г. (РМС 
455 от 20.06.2001г.); 

- Национален план за изграждане и укрепване на административния капацитет за 
прилагане на европейското екологично законодателство в периода 2003 – 2006 
г.; 

- Стратегия за ускоряване на преговорите за присъединяване на Р.България към 
ЕС и план за действие (Решение на Народното събрание,ДВ бр.27, 
15.03.2002г.); 

- Доклад ОВОС на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, 2001; 
- PHARE Twinning Project BG 98/IB – EN – 01 / 02. Доклад по подпроект 6 -   

Законодателство за качеството на въздуха (ADEME), 2002г. 
- Резюме на план за реконструкция и модернизация на “Лукойл Нефтохим Бургас” 

АД,   АВВ LUMMUS, 2002г.;  
- Резюмирана информация по прилагане на изискванията на Директива 98/70/ЕС 

Директива 99/32/ЕС, Директива 2001/80/ЕС  - Лукойл Нефтохим Бургас АД, 
2003г.; 
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- Предложение на ЕК за изменение на Директива 98/70/ЕС - COM (2001) 241 final, 
2001/0107 (COD);  

- Предложение на ЕК за изменение Директива 99/32/ЕС - COM (2002) 595 final 
2002/0259 (COD) Volume II; 

- Становище на ЕК  за промяна на Предложението на ЕК за изменение на 
Директива 98/70/ЕС - COM (2002) 604 final 2001/0107 (COD). 
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2. Текущо състояние  

2.1. Преговорна позиция на Р. България по прилагането на Директива 99/32/ЕС  
 
В своята Позиция за преговори по присъединяване на Република България към ЕС 
- Глава 22 Околна среда, бе заявена необходимостта от преходни периоди за 
прилагане на изискванията на Директива 99/32/ЕС, както следва: 
 
- две години т.е. от 1.01.2010 г., регламентиране на максимално съдържание на 

сяра от 0,1 % маса в газьола за вътрешно потребление (вместо от 01.01.2008 
г.); 

- осем години, т.е. от 01.01.2015г. регламентиране на 1% максимално допустимо 
съдържание на сяра в течните тежки и котелни горива (вместо от 01.01.2007г.). 

 
В Общата позиция на Европейския съюз относно Позицията за преговори за 
присъединяване на България в областта на околната среда, ЕС отбелязва, че 
отложеното постигане на съответствие с Директива 1999/32/ЕС, “може да има 
значително въздействие върху транс-граничната търговия (предвид по-ниската 
цена на съответните горива в България), което ще се отрази на прилагането на 
Директивата в съседни страни-членки на Съюза. В тази връзка за да може 
адекватно да бъде оценено изискването за преходен период, ЕС приканва 
България: 
 
- незабавно да започне предварително проучване; 
- да предостави подробен план за приложение на Директивата, включващ оценка 
на разходите и източници на финансиране, времева рамка и конкретни стъпки по 
прилагането (инвестиции). Тази информация трябва да съдържа: данни за 
количеството произвеждано, изнасяно и внасяно гориво; цени на съответните 
горива; спецификация и качество на продуктите; структура на пазара на горивата и 
по-специално на котелните горива; необходимите инвестиции за преструктуриране 
и оборудване на рафинериите.” 
 
Част от поисканите данни са представени на Европейската комисия (ЕК) в 
допълнителната информации за 2001г. Останалата част в т.ч., структура на 
производството и пазара на газьол и тежки течни горива,  износ, внос, цени, 
спецификация за качество на течните горива, са включени в настоящия план за 
прилагане на изискванията на Директива 99/32/ЕС и приложенията към него.  
 

2.2. Предложения на Европейската комисия за промени на Директива 98/70/ЕС 
и Директива 99/32/ЕС 
 
Предложенията на ЕК за изменение на Директива 98/70/ЕС  и Директива 99/32/ЕС, 
съответно  COM (2001) 241 final, 2001/0107 (COD), и   COM (2002) 595 final 
2002/0259 (COD),  са обобщени  по отношение на главните задължения по-долу.  
 
Предложението за промяна на Директива 98/70 /ЕС включва: 
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- задължение за 10 мг/кг (ppm) максимално съдържание на сяра в безоловния 
бензин и дизеловото гориво продавани в страните от ЕС (от 01.01.2011)1; 

- задължение за 1000 мг/кг (ppm) максимално съдържание на сяра в газьола, 
както и 500 мг/кг (ppm) за дизеловото гориво предназначени за извънпътни и 
селскостопански трактори, които се продават в страните от ЕС (от 0101.2008); 

 
Предложението за промяна на Директива 99/32/ЕС  включва: 
 
- задължение за 1,5%  максимално съдържание на сяра в тежките корабни горива 

използвани в Северно море, Балтийско море и протока Ламанш (прилага се 
една година след влизане в сила на директивата или една година след влизане 
сила на Анекс VI от Конвенцията MARPOL, като се приема за валиден по-ранния 
възможен срок); 

- задължение за 1,5% максимално  съдържание на сяра в корабните горива 
използвани в регулярни пътнически услуги от и за пристанища на страните от 
ЕС (от 01.07.2007г.); 

- задължение за продажба на корабни дизелови горива със съдържание на сяра 
не по-високо от 1,5% (маса) на територията на страните от ЕС (една година 
след влизане в сила на директивата); 

- ограничение за максимално  съдържание на сяра в корабните горива, 
използвани при навигиране (закотвяне) в района на пристанищата на страните 
от ЕС,  както и в техните вътрешни водни пътища, както следва - 0,2% маса 
(една година след влизане в сила на директивата) и 0,1% маса (от 01.01.2008г.); 

- нови определения за тежки течни горива, газьол, корабни горива, корабни 
дизелови горива, корабни горива (газьол). 

 
Приемането на ревизираната преговорна позиция (т. 5 на настоящия план), както и 
изпълнението на техническите мерки и инвестиции за постигане на съответствие 
със сегашните изисквания на Директива 98/70/ЕС и Директива 99/32/ЕС (т. 3.3.), ще 
създадат условия за прилагане на предлаганите изисквания в новите (договорени) 
времеви рамки.  
 
Очаква се това да стане без съществени допълнителни разходи в основните 
производствени мощности, извън първоначално планираните. В частност, 
спазването на  новите изисквания към произвежданите и реализирани в страната и 
ЕС бензини, дизелово моторно гориво, леките и тежки корабни горива ще бъде 
постигнато чрез: 
 
- планираните от Лукойл Нефтохим Бургас АД, въвеждане на технология “Умерен 

хидрокрекинг”, реконструкция на инсталацията за хидроочистване и други 
технически мерки; 

- осигурените възможности за промени в технологичните схеми и потоци при 
преработката на нефта и междинните продукти. 

 
Липсата на достатъчен капацитет и производството на ограничени количества 
корабни горива може да наложи допълнително натоварване на капацитета на 
рафинерията или осигуряване на заместващ внос.  
 

                                                           
1  От 01.01.2009г., съгласно промяната в първоначалното предложение на ЕК COM (2002) 604 final 2001/0107 
(COD). 
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Независимо от това, след влизане в сила на измененията на Директива 98/70/ЕС и 
Директива 99/32/ЕС, компетентните български власти ще предприемат 
допълнителен анализ с цел приемане на необходимите нормативни изменения и 
осигуряване на технически, пазарни и други условия за прилагане на новите 
изисквания.  
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2.3. Транспониране на Директива 99/32/ЕС в българското законодателство 
 
Директива 99/32/ЕС бе частично транспонирана чрез Наредба № 17 (ДВ бр. 
97/1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) за норми за съдържание в горивата на олово, 
сяра и други вредни за околната среда вещества. 
 
С оглед осигуряване пълното транспониране на изискванията, през 2001г., бе 
изменен и допълнен  Закона за чистотата на атмосферния въздух. На това 
основание е разработен проект за нова Наредба за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, която ще отмени 
действащата Наредба № 17.  
 
Наредбата ще бъде приета от Министерски съвет преди 30.06.2003г., и ще 
регламентира: 
 
- изискванията за качество на които трябва да съответстват течните горива, 

произведени, внесени за потребление, транспортирани, разпространявани и/или 
използвани в Република България; 

- валидни стандарти и изисквания към вземането на представителни проби; 
- оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество; 
- условията, реда и начина за контрол на качеството на течните горива след 

тяхното производство, внос и разпространение, вкл. налагане на санкции за 
административни нарушения; 

- отговорности на МОСВ и ДАМТН по подготовката на годишни национални 
доклади за прилагане изискванията вкл., за съдържание на сяра в течните 
горива, пускани на пазара.   

 
В проекта на нова наредба значително са съкратени сроковете за достигане на 
изискванията към моторните горива, определени в Директива 98/70/ЕС, като 
същите са съобразени с настоящата преговорна позиция на Р. България ()т.5..  
 
Определените в проекта на наредба срокове за прилагане на изискванията на 
Директива 99/32/ЕС за съдържание на сяра в течните тежки и котелни горива, 
отразяват ревизираната българска преговорна позиция, представена в т. 5 на 
настоящия план. Както е посочено в т. 3.3., на настоящия план, това се налага от 
необходимостта от осъществяване на значителни инвестиции за реконструкция на 
бургаската рафинерия.  
 
Нормите за максимално допустимо съдържание на сяра в течните горива и 
сроковете за тяхното прилагане, определени в проекта на нова наредба, са 
обобщени в Таблица № 1. 
 

Таблица  1 Максимално допустимо съдържание на сяра в течните горива, 
съгласно проекта на Наредба, отменяща Наредба № 17 (ДВ бр. 97/1999 г. ) 

№ Митн. 
тарифа 

 
Вид гориво 

2003 - 2006 2007- 
2009 

от 
01.01.2010 

от 
01.01.201

2 
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№ Митн. 
тарифа 

 
Вид гориво 

2003 - 2006 2007- 
2009 

от 
01.01.2010 

от 
01.01.201

2 
1 2710 1945 0 и 

2710 1949 0 
Газьол (в т.ч. 
промишлени и 
комунални цели) 

1,25 0,2% 0,1% 

2. 2710 1945 0 и 
2710 1949 0 

Леко корабно гориво 
(газьол) 

1,25 0,2% 0,1% 

3.  Корабни дестилатни 
горива, ISO-F 

DMX  1,0 % 
DMB 2,0 % 
DMC 2,0 %

 
0,2% 

 
0,1% 

4. 2710 19 99 2 Котелни горива  
(високосернисто)   

3,5 % 1 % 

5. от 2710 1961 
0 до 2710 
1969 0 

Тежки горива 3,5 % 1 % 

 

2.4. Спецификации на произвежданите течни горива в Р. България 
 
В Приложение № 1 са показани действащите спецификации, по които се 
произвеждат течните горива в рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас АД и които 
отговарят на изискванията на действащата в момента Наредба №17. 
 
В Приложения № 2 и 3 са показани спецификациите, включени в проекта на 
новата наредба, по които ще се контролира качеството на течните горива. 
 
Приложение № 2 включва спецификациите на моторните горива (в сила до 
31.12.2003 год.) и на тежките горива, за които в таблиците под черта са посочени 
стойностите на показателите, които изискват преходни периоди. В това приложение 
е включена спецификация на оловосъдържащ бензин, тъй като такъв все още се 
произвежда в страната въпреки непрекъснато намаляващата му консумация. В 
съответствие с изискванията на Националната програма за постепенно 
преустановяване на производството и употребата на оловни бензини, приета с 
Решение №173/27.4.1998 год. на Министерския съвет, неговото производство 
следва да бъде прекратено от 1.01.2004 год., напълно в духа на Паневропейската 
стратегия и изискванията на Директива 98/70/ЕС. Една илюстрация за това са 
данните на бургаската рафинерия, които показват непрекъснатото нарастване на 
делът на произвежданите безоловни бензини през годините: 2% за 1993 год., 20% 
за 94/95 год., 45% за 98 год., 83% за 2001 год. и над 95%  за 2002 год. 
 
Приложение № 3 включва спецификациите на моторните горива, в сила от 
1.01.2004 г., регламентиращи изискванията на стандартите EN 228 и EN 590. 
Отклоненията в показателите за съдържание на сяра, ароматни въглеводороди и 
бензен, ще влязат в сила до 1.01.2007 г., в съответствие с планираните технически 
мерки от Лукойл Нефтохим Бургас АД (виж т. 3.3.). Под черта в таблиците са 
посочени стойностите на показателите, съобразно преговорната позиция на 
България. 
 

2.5. Функции и задължения на компетентните органи  
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Административните органи и управленски нива с отговорности по прилагане на 
изискванията на Директива 99/32/ЕС са обобщени в Таблица № 2 : 
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Таблица  2 Административни органи и управленски нива с отговорности по 

прилагане на изискванията на Директива 99/32/ЕС 

№ Административни 
органи 

Отговорности 

1. Министерство на 
околната среда и 
водите 

Разработва нормативната уредба за транспониране 
на директивите  в сектор “Качеството на въздуха”, в 
т.ч. Директива 99/32/ЕС; Общо ръководство на 
РИОСВ, ИАОС. Обобщава данни от 
информационните системи на другите институции 
(НСИ, ДАМТН, ИАОС) и подготвя доклади за ЕК за 
хода на прилагане на Директивата . 

2. Регионални 
инспекции по 
околна среда и 
води (РИОСВ) 

Контрол върху физическите и юридически лица 
относно спазване нормативните изсквания, издаване 
на решения по оценка за въздействието върху 
околната среда и разрешителни за дейности и 
инсталации; контрол на емисионните стойности - чл. 
3, ал. 2 на Директива 99/32/ЕС; контрол за 
съдържание на сяра в течни горива, използвани в 
горивните инсталации; събиране и обработване на 
информация. 

3 Изпълнителната 
агенция по околна 
среда 

Мониторингова и аналитично-лабораторна дейност; 
национален референтен център за Европейската 
агенция за околна среда; Съвместно с Националния 
статистически институт  обработва информация за 
емисиите.  

4. Министерство на 
икономиката 

Съгласуване на крайните срокове за въвеждане на 
съответните ограничителни стойности (норми, 
изисквания и други); общо ръководство на ДАМТН, 
БИС, ИА БСА. 

5. Държавна агенция 
за метрология и 
технически надзор 
(ДАМТН) 

Национален компетентен орган във връзка с 
прилагане и налагане (enforcement) изискванията на 
Директива 99/32/ЕС, вкл., издаване на наказателни 
постановления 

6. Главна дирекция 
“Контрол на 
качеството на 
течните горива” 
(ККТГ) към ДАМТН 

- Осъществява наблюдение и контрол на течните 
горива (вкл. котелни горива и газьол), за които са 
установени изисквания за качество, в т.ч. за 
съдържание на вредни вещества в тях; 
- Предприема действия за установяване 
съответствието на течните горива с изискванията за 
качество; 
-Предприема действия за ограничаване или забрана 
за пускане на пазара, разпространение, използване 
или за изтегляне на течни горива от пазара; издаване 
на предписания  в случаите, когато е констатирано 
несъответствие с изискванията за качество; съставя 
актове при установяване на нарушения по ЗЧАВ; 
- Предприема действия за информиране на лицата,  
които биха могли да бъдат изложени на риск или да 
им се причинят имуществени щети при установяване 
на несъответствия с изискванията за качество; 
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№ Административни 
органи 

Отговорности 

- Поддържа база данни за резултатите от проверките 
на течните горива /за съответствие с качеството им/.  

7. Национален 
статистически 
институт 

Събира и обработва данни и информации за емисии, 
производство, внос и износ на нефтопродукти, 
разходи и инвестиции за околна среда 

8. Изпълнителна 
агенция Митници  -
ИАМ (Дирекция 
"Централна 
митническа 
лаборатория") 

Изпълнява ограничени функции по анализи вкл., 
идентифициране на стоки за целите на митническия 
надзор, контрол и класирането им в номенклатурата 
на Митническата тарифа, методическо ръководство и 
подпомагане на митническите органи при 
пробовземане и др. 

9. Български институт 
по стандартизация 
– БИС (ТК 67 
Нефтопродукти и 
смазочни 
материали) 

Разработва и одобрява българските стандарти; 
регистрира сертификационна марка за съответствие 
на продукти с изискванията; подпомага работата на 
техническите комитети, издава и разпространява 
български стандарти.  

10
. 

Изпълнителна 
агенция Българска 
служба за 
акредитация (ИА 
БСА) 

Акредитира лаборатории за изпитване и/или 
калибриране, органи по сертификация на продукти, 
органи за контрол съгласно изискванията на ISO 45 
004. 

 
С приемането на Националния план за укрепване на административния капацитет 
са определени потребностите, необходимите мерки и ресурси за изграждане и 
укрепване на компетентните органи за прилагане на изискванията на директивата, 
вкл., инфраструктурата от лаборатории за изпитване, органи за акредитация и т.н 
(т. 3.3 на настоящия план). 
 

2.6. Производствените обекти в обхвата на Директива 99/32/ЕС 

В България има 2 големи петролни рафинерии ( Лукойл Нефтохим Бургас АД  и 
Нова Плама АД, Плевен), чиито описания са представени по-долу.  
 
Съществуват и три по-малки рафинерии, преработващи нефт или отработени 
масла, които са специализирани в производство на минерални масла, смазочно-
охлаждащи течности, битуми и продукти на битумна основа.  БИМАС - Русе, е с 
капацитет за преработка на 150 хил. тона/годишно нефтопродукти и производство 
до 250 хил. тона/год. Битуми. Лубрика АД, Русе е с капацитет за преработка на 5 
хил. тона/год. нефтопродукти. Проучване и добив на нефт и газ АД, Плевен 
притежава малка промишлена инсталация за рафиниране на ограничени 
количества нефт - местен добив (с изключително ниско съдържание на сяра) и 
производство на течни горива, с капацитет за преработка на 5 хил.тона/год. нефт.  
 
Производството на първите две малки рафинерии попада извън обхвата на 
Директива 99/32/ЕС, а това на “Проучване и добив на нефт и газ” – Плевен 
отговаря на поставените изсквания. Нова Плама АД, Плевен е също извън 
приложния обхват на Директивата (виж представената по-долу информация). В 
този смисъл изискванията на Директива 99/32/ЕС са приложими само към 
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рафинерията Лукойл Нефтохим, Бургас АД по отношение на производството за 
местно потребление и износ за ЕС. 
 
Лукойл Нефтохим Бургас АД,  гр. Бургас  
  
Тази рафинерия работи от 1963 год. и е  собственост  на Лукойл. През 2000 год. е 
преработила 5,6 милиона тона суров петрол – руска експортна смес (виж 
Приложение № 4), а през 2001 год. - 5,4 мил. Тона. Теоретичния номинален 
производствен капацитет е 10,5 милиона тона годишно, което означава фактор на 
натоварване от 53,3%. През 1985/86 год. са били преработени 12 милиона тона 
годишно. Счита се, че най-ефективния вариант за работа на инсталациите за 
атмосферна дестилация е около 6 мил. тона нефт годишно. Това количество е 
съобразено с оптималните възможности на комплекса за дълбочинно 
преработване. Той е натоварен на 100%, с цел максимален добив на светли 
нефтопродукти - бензини, реактивни и дизелови горива, за сметка на тежките 
горива. Натоварването на инсталациите в рафинерията е в пряка зависимост от 
консумацията на горива в страната и за износ, както и за захранване с 
необходимите суровини на нефтохимическите и полимерни производства към 
рафинерията. 
 
Бургаската рафинерия работи по схема с включени инсталация за течен 
каталитичен крекинг (1,5 милиона тона годишно), инсталация за сярно-кисело 
алкилиране (173 000 тона годишно) и инсталация за  метил-третичен бутилов етер 
(МТБЕ) (80 000 тона годишно). Нефтопреработващата схема включва 4 инсталации 
за атмосферна дестилация (10,5 милиона тона годишно), 2 инсталации за вакуумна 
дестилация (4,1 милиона тона годишно), инсталация за каталитичен реформинг 
(400 000 тона годишно), 4 инсталации за хидроочистка на керосинова, лека и тежка 
дизелови фракции (2,6 милиона тона годишно), инсталация за  висбрейкинг (1,5 
милиона тона годишно), инсталация за парен реформинг (15000 тона годишно 
водород) и битумна инсталация (240 000 тона годишно). 
 
Материалният баланс на рафинерията показва ниво на загубите от 1,6%, с 
тенденция към намаляването им, в резултат на предвидени капитални вложения за 
монтиране на точни измерващи устройства по всички технологични потоци, както и 
за реконструкция на част от инсталациите. 
 
През последните две години в рафинерията са инвестирани значителни капитални 
вложения, които целят увеличаване на октановия фонд и задоволяване на 
потребността от бензини и дизелово гориво за страната и износ. По-съществените 
промени са следните: 
 
• Подменен е типа на катализатора в инсталацията за каталитичен крекинг с цел 

увеличаване на октановия фонд и добива на бутан-бутиленова фракция. 
• Осъществена е схема на очистване на горната фракция от сероводород и 

меркаптани чрез “Мерокс” процес. 
• Подменени са реактори и топлообменници и е реконструирана основната пещ 

на инсталацията за каталитичен реформинг. 
• Подобрени са дестилационните характеристики на суровината за каталитичен 

реформинг,с цел намаляване съдържанието на бензен в стоковите бензини. 
• Внедрена е система за обезводняване на суровината за инсталация сярно-

кисело алкилиране,с цел увеличаване производството на безоловни бензини. 
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• Внедрен е процес на умерен хидрокрекинг на суровината за инсталация 
каталитичен крекинг, с цел намаляване съдържанието на сяра в бензиновата 
фракция и увеличаване на количеството на произвежданото дизелово гориво. 

 
Бургаската рафинерия предостави информация за качеството на продукцията, 
която отговаря на съществуващите български норми. С някои изключения, касаещи 
функционирането и капацитетите на инсталациите, се постигат частично 
изискванията на Директива 99/32/ЕС и Директива 98/70/ЕС и от стандартите EN 228 
и EN 590 за горивата за вътрешния пазар. Горивата предназначени за износ изцяло 
покриват европейските норми.  
 
 
 
В рафинерията са предвидени капитални вложения за: 
• Реконструкция и интензификация на инсталация каталитичен реформинг,с цел 

увеличаване на капацитета на 600 000 тона годишно и увеличаване на 
октановото число на бензина. 

• Реконструкция на инсталация каталитичен крекинг, с цел увеличаване на 
капацитета на 2 мил. тона годишно и увеличаване на октановото число на 
бензина 

• Други мерки с оглед постигане на действащи и очаквани бъдещи изисквания на 
Директиви 98/70/ЕС и 99/32/ЕС (виж т. 3.3. на настоящия план).  

 
Нова  Плама АД, гр. Плевен 

 
Плевенската рафинерия в момента е спряла напълно и е консервирана от 
декември 1999 год. поради икономически причини. Нова Плама АД е собственост 
на гръцка фирма. Понастоящем се търсят международни  партньори, за 
възобновяване на дейността и осигуряване пазар на продукцията, тъй като 
традиционните й пазари (българския и международния) са загубени поради 
спиране на доставките. 

 
Това е рафинерия с дестилационен капацитет от 1,2 милиона тона годишно, 
ориентиран към производството на смазочни материали. Ако се вземе решение за 
възобновяване на производството, то ще се отнася само за смазочните материали 
и доставките ще бъдат ограничени до необработен атмосферен остатък 
(категорично без каквито и да е продукти на каталитичния крекинг).  
 
Подробни данни за двете рафинерии са представени в Доклад по подпроект 6 -   
Законодателство за качеството на въздуха (ADEME), PHARE Twinning Project BG 
98/IB–EN–01 / 02. 

2.7. Състояние и прогнози за развитие на пазара на течни горива в Р. 
България 
 
В сътрудничество с нефтопреработвателната промишленост и Изпълнителна 
агенция “Митници” към МФ, Министерството на икономиката на Р. България е 
изготвило статистически обзор за консумацията на нефтопродукти в България от 
1995 до 2000 г., и прогноза за развитие на пазара до 2020 г. (виж Приложения № 5, 
№ 6 и  №  7). 
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Отчитайки вероятното икономическо и социално развитие на Р. България след 
приемането й в Европейския съюз, е съставен набор от реалистични 
предположения за развитието на българския пазар за периода от 2000 до 2020 г., 
по отделни продукти (виж Приложения № 8): 
 
Бензин - нарастване на потреблението 
с 

3% от 2007 год. 

Нефтохимическа нафта 3% от 2007 год. 
Гориво за реактивни двигатели 2.5% от 2003 год. (развитие на въздушния 

транспорт) 
Дизелово гориво 4% от 2005 год. (увеличаване броя на 

дизеловите автомобили в новия автомобилен 
парк) 

Тежко котелно гориво 3% от 2003 год. (екологично ограничаване на 
употребата) 

Смазочни материали 1% от 2003 год. 
Битум 1% от 2003 год. 
Нефтен кокс 1.5% от 2001 год. 
 
За някои продукти, като авиационен бензин и промишлен газьол, се предполага че 
търсенето им ще остане непроменено за разглеждания период от 2001 до 2020 год. 
 
На тази основа е съставена обща прогноза за българския пазар (виж Приложения 
№ 9), която е приета за реалистична от българските власти и българските 
нефтопреработватели. Графиката от Приложения № 10, представя развитието на 
българския пазар и консумацията до 2020 год. на основни продукти. 
 

За да се постигнат търговските изисквания за 2020 г. от 11 милиона тона годишно, 
българската нефтена промишленост ще трябва да осигури производствен 
капацитет, по-голям от 12 милиона тона годишно посредством сложна 
нефтопреработваща схема, включваща конверсионни процеси. 

2.8. Цени на произвежданите течни горива 
 
В Приложения № 11 са показани цените на произвежданите в рафинерията 
Лукойл Нефтохим Бургас АД,  течни горива, вкл., крайната цена за съответния вид 
гориво, стойност на акциза, данък добавена стойност и таксите, определени със 
закон. 
 
Очакванията за развитие на пазара, необходимостта  от покриване на разходите за 
постигане на съответствие с изискванията на Директива 98/70/ЕС, Директива 
99/32/ЕС и други допълнителни инвестиции (виж т. 4 на настоящия план), 
предопределят постепенно нарастване и изравняване на цените за крайна 
реализация спрямо средните равнища, характерни за страните от ЕС.  

2.9. Политика по отношение на вноса и износа 
 
Тъй като понастоящем плевенската рафинерия е затворена, цялото местно 
производство идва от бургаската рафинерия. Едно сравнение между продукцията 
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на рафинерията през 2000 г., и данните за потреблението на течни горива, 
съдържащо се в Приложения № 12, води до следните изводи: 
 
• Бургаската рафинерия може напълно да задоволи нуждите на българския 

пазар, тъй като работи с 53% от максималния си капацитет (през 2000 год.).Ако 
се отчете обаче оптималния вариант за работа на инсталациите (6 мил. тона 
годишно) и се сравни с производството през последните години (около 5,5 мил. 
тона годишно), се наблюдава приблизително равновесно положение. 

• Производството на бензин е близко до равновесното положение. 
• Излишъкът в производството на дизелово гориво (+139,1 хиляди тона годишно) 

може да се експортира при  спазване на европейските норми (сяра, 
полициклени ароматни въглеводороди, плътност, дестилационни 
характеристики, пламна температура). 

• Недостигът на нефтохимична нафта ще се внася (-151,8 хиляди тона годишно). 
• Недостигът на масла и битум (-51,6 и –41,1 хиляди тона годишно съответно) се 

обяснява с консервацията на плевенската рафинерия.Този недостиг се покрива 
от работата на по-малките рафинерии в страната, специализирани за 
производство на минерални масла и битуми и частичен внос. 

• Тъй като България не произвежда нефтен кокс, който да посрещне пазарното 
търсене от страна на металургичната или алуминиевата промишленост, 
съществува потенциален недостиг, който може да се компенсира с 
построяването на нова инсталация за забавено коксуване. 

 
Р. България провежда либерална търговска политика, изключваща забрани и 
ограничения за внос на нефтопродукти, при условие че се удовлетворяват 
изискванията на действащата нормативна уредба към качеството и съдържанието 
на вредни примеси. Тези изисквания се прилагат само към горивата, 
предназначени за пряко пускане на пазара, т.е. не се прилагат към горивата, които 
подлежат на преработка в рафинерии или са предназначени за допълнителна 
преработка преди тяхното използване.  
 
Системата за контрол на качеството на течните горива все още не е напълно 
изградена. Това несъответствие ще бъде отстранено чрез приемането на нова 
нормативна уредба,  изграждане и укрепване на административния капацитет за 
налагане на изискванията (виж т. 3.1. и 3.2. на настоящия план).  
 
Вносът на петролни продукти подлежи на стандартни митнически процедури и се 
облага с определените с закон данъци, такси и акцизи, прилагани за течните горива 
местно производство. Продуктите за износ покриват изискванията и нормите на 
страните, за които са предназначени. Износа на течни горива за страните от 
Европейския съюз отговаря на действащите  национални изисквания за използване 
за търговски цели (или всички норми са изпълнени, или получателят се задължава 
да ги преработи в рафинерия или да ги смеси до постигане на задължителните 
спецификации).  
 
В този смисъл не са налице никакви условия и възможности за негативно 
въздействие върху транс-граничната търговия или препятствия пред 
прилагане на Директиви 98/70/ЕС и 99/32/ЕС в страните членки на ЕС, 
предвид: 
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- потвърденото постигане на съответствие с изискванията на Директива 98/70/ЕС 
преди 01.01.2007г. 

- заявеният преходен период (т. 5 на настоящия план) за пълно прилагане на 
изискванията на Директива 99/32/ЕС към качеството на произвежданите в 
страната течни горива, предназначени за местна употреба;  

- незабавното прилагане на изискванията на Директива 98/70/ЕС и Директива 
99/32/ЕС по отношение качеството на произвежданите в страната течни горива, 
предназначени за износ в страните от ЕС; 

- изграждането на ефективна система за контрол преди 01.01.2007г.; 
- реалистичните очаквания за сравнително бързо изравняване на вътрешните 

цени спрямо средните ценови равнища в страните от ЕС; 
- освобождаването от такси на производството и вноса на промишлен газьол, 

котелно гориво и мазут със съдържание на сяра под 1 на сто (чл. 31, ал. 1 и 2, 
Закон за чистотата на атмосферния въздух, публ. ДВ бр. 45/1996, изменен  ДВ 
бр. 91/2002г.). 
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3. Основни мерки и технически стъпки за постигане на 
съответствие 

3.1 Мерки за сближаване на законодателството и приемане на стандарти 
 

Таблица  3 Приемане на нормативна уредба и стандарти за прилагане на 
изискванията  на Директива 99/32/ЕС 

№ Мерки и технически стъпки Срок Отговорна институция 
1  Съгласуване и приемане на Наредба 

за качествата на горивата  
30.06.2003
г 

МС, МИ, МОСВ, ДАМТН 

2 Въвеждане като национални 
стандарти (БДС) на EN метод 24260 
(1987), ISO 4259 (1992) 

 
30.12.2003
г 

ДАМТН, БИС (ТК 67 
Нефтопродукти и 
смазочни материали) 

3  Разработване на необходимите 
инструкции и указания за контрол на 
установените норми, вкл. за 
прилагане на ISO 4259 

30.12.2004
г 
 

МОСВ, ИАОС, ДАМТН 
 

 

3.2 Изграждане и укрепване на необходимия административен капацитет  
 
Анализът на текущото състояние и потребности, свързани с прилагането и 
налагането на изискванията на Директива 99/32/ЕС, очертава следния кръг от 
проблеми пред компетентните органи: 
 
- недостатъчен капацитет и необходимост от пълноценна координация; 
- недостиг на кадри и квалификация;  
- необезпеченост с оборудване, средства за измерване, офис-техника и 

консумативи. 
 
Планираните дейности за укрепване на административния капацитет (Таблица № 
4) са насочени към: 
 
- доизграждане на системата за мониторинг и контрол на качество на течните 

горива; 
- изграждане на информационни системи и бази данни (за съдържание на сяра в 

течните горива, извършени проверки и  т.н.) в ИАОС, ДАМТН  (ГД ККТГ);  
- създаване на капацитет в МОСВ за докладване предвид бъдещи ангажименти 

по прилагане изискванията на Директива 99/32 ЕС. 
 

Таблица  4 Дейности по укрепване на административен капацитет за 
прилагане на Директива 99/32/ЕС 

№ Дейности Срок Отговорни 
организации 
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№ Дейности Срок Отговорни 
организации 

1. Координация на разработването и 
реализацията на мерки по прилагането на 
Директива 99/32/ЕС; Изграждане на 
националната и регионална структура на 
Главна дирекция “Контрол на качеството на 
течните горива” към ДАМТН, в т.ч. назначаване 
на 28 експерта и обучение 

2003 - 
2005 

МОСВ (ОЧАВ),  
ДАМТН  
(ГДККТГ) 
 

2. Оборудване на две мобилни лаборатории и 
акредитация в съответствие с ISO/IEC 17025 на 
центрове за контрол на качеството на течните 
горива   

2003 –
2005 

ДАМТН  
(ГДККТГ), ИА 
БСА 

3. Осигуряване на транспортни и технически 
средства  на регионалните структури на ГД 
“ККТГ”за извършване на проверки, вземане на 
проби и транспортирането им до изпитвателни 
лаборатории 

2003 –
2005 

ДАМТН  
(ГДККТГ) 

4. Изграждане на национална информационна 
система, вкл., бази данни, назначаване на 
специалисти, доставка на оборудване и 
програмно осигуряване 

2003 - 
2005 

МОСВ, ИАОС, 
ДАМТН, НСИ 

5. Създаване на капацитет за докладване пред 
ЕК прилагане изискванията на Директива 99/32 
ЕС 

2003 - 
2006 

МОСВ 
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3.3. Технически мерки за постигане на съответствие при производството на 
течни горива в обхвата на Директива 99/32/ЕС 
 
Предоставената допълнителна информация на ЕК за 2001, определя като основен 
технически проблем за прилагането на Директива 99/32/ЕС употребата на газьол и 
течни тежки горива с високо съдържание на сяра, произвеждани от Лукойл 
Нефтохим Бургас АД.  
 
С оглед постигане на съответствие с изискванията е планирана реконструкция и 
модернизация на рафинерията, която включва осъществяване на избраната 
технологична схема “Дълбочинно хидрообезсерване на тежки нефтени остатъци”.  
С нейната реализация в периода 2006 – 2011 г.,  ще бъде постигнато необходимото 
съответствие с изискванията за качество на горивата в обхвата на Директивата.  
 
Отложеното изпълнение на инвестиционната програма по Директива 99/32/ЕС на 
Лукойл Нефтохим Бургас АД за периода 2006 – 2011г (Табл. № 5), се обоснова с 
необходимото време и средства за постигане на съответствие с: 
 
- действащата нормативна уредба по околна среда и предстоящи за 

транспониране други изисквания на ЕС за опазване на околната среда;  
- Директива 98/70/ЕС;  
- Директива 2001/80/ЕС. 
 
Постигането на съответствие с изискванията за качеството на бензина и моторните 
дизелови горива (Директива 98/70/EC) е приоритет, който ще бъде постигнат преди 
01.01.2007г. В тази връзка е планирана и се осъществява Реконструкция и 
интензификация на инсталациите “ Каталитичен реформинг”,“ Каталитичен крекинг 
“,“ Хидроочистки “, “Газова сяра /Клаус процес/ “ и други инвестиционни проекти, 
възлизаща на обща стойност 274,4 мил.евро (Таблица № 7). 
 
На следващо място, в ход е изпълнение на инвестиционна програма (2001 – 2005 
г.) за постигане на съответствие с други нормативни изсквания на ЕС по околна 
среда, съгласно сключения приватизационен договор, представена в Таблица №7. 
 
По-долу са представени в обобщен вид: 
 
- Инвестиционна програма за модернизация и реконструкция на “ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас”АД  за постигане на съответствие с Директива 99/32/ЕС  ЕТАП 
– II  291,7 млн. евро (Таблица № 5); 

 
- Общите инвестиционни разходи за периода 2000- 2011 г. 713,6 млн евро 

(Таблица № 6); 
 
- Инвестиционна програма за модернизация и реконструкция на “ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас”АД в т.ч. за постигане на съответствие с Директива 98/70/ЕС  
ЕТАП – I   - 274,4млн. Евро (Таблица № 7); 

 
- Инвестиционна програма за модернизация и реконструкция на “ЛУКОЙЛ 

Нефтохим Бургас”АД в т.ч. за постигане на съответствие с Директива 
2001/80/ЕС – 11,7 млн евро (Таблица №  8). 
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Таблица  5 Инвестиционна програма за модернизация и реконструкция на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”АД в т.ч. за 
постигане на съответствие с Директива 99/32/ЕС  ЕТАП – II 

Млн Евро 
 
       2006 

 
       2007 

 
    2008 

 
    2009 

 
   2010 

 
     2011 

Ивестиции 
Етап II 

Инвестиции 
Етап I +Етап II 

 
№ 

 
Етапи и 
инвестиционни 
Мероприятия 

Общо 99/32 Общо 99/32 Общо 99/32 Общо 99/32 Общо 99/32 Общо 99/32 Общо 99/32 Общо 99/32 

  1. Предварителни 
инвести 
ционни разходи 

 
 

 
0,4 

            
0,6 1,2 21,0 14,0 13,5 50,7 

 
 

 
50.7 

1.1. Предпроектни 
проучвания 
и лицензии 

                
0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 4,8 4,8 

1.2. Техническо проектиране                 10,0 5,0 1,5 16,5 16,5
1.3. Разрешителни и 

съгласуване 
                 5,0  2,0  7,0  7,0

1.4. Отчуждаване                 
1.5. Други                 0,2 0,2 5,0 6,0 11,0 22,4 22,4
 2. Строителство               1,0 26,0 23,0 50,0  50,0 
 3. Монтаж               1,0 15,0 20,0 36,0  36,0 
 4. Съоръжения и 

инсталации 
           7,0 7,0  30,0   104,0   141,0   148,0 

4.1. Хидроочистка   ,0 ,0          7 7   7, 
4.2. Дълбочинно 

обезсерване 
              30,0 104,0 141,0 141,0

5. Други инвестиционни 
Разходи 

              
5,0 9,0 14,0 

  
14,0 

5.1. Обучение,пуск и 
наладка 

                2,0 2,0 2,0

5.2. Други                 5,0 7,0 12,0 12,0
  6.  Общо  45,6  0,4  31,7  9,6  28,4  1,2  42,0  21,0  115,0  90,0  169,5  169,5  432,2  291,7  713,6  291,7 
 
Таблица  6 Инвестиционни програми Лукойл Нефтохим Бургас АД за прилагане на директиви по околна среда на 

ЕС  
Млн Евро 

Инвестиционни програми 2000 2001 2002 2003 20062004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Общо 
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По Директива 98/70/ЕС (І етап), включени са и други разходи 41,9 50,9 57,8 37,6 36,2 50,0 274,4 
По Директива 99/32/ЕС  (ІІ етап)   0,4 9,6 1,2 21 90 169,5 291,7
Други (ІІ етап)   45,2 29,1 27,2 21 25 0 147,5
Общо 41,9 50,9 57,8 37,6 28,436,2 50 45,6 38,7 42 115 169,5 713,6 
  от тях по Директива 2001/80/ЕС  0,76 0,223,52 4,25 2,96 11,72
* Разходите по съответните програми  са остойностени като средногодишни в общите инвестиции за съответната година 
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Таблица  7 Инвестиционна програма за модернизация и реконструкция на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”АД в т.ч. за 
постигане на  съответствие с Директива 98/70 ЕС – ЕТАП – I  

Млн Евро 
2000      2001 2002 2003 2004 2005 Общи № Инвестиционни етапи 

Общо 98/70 Общо 98/70 Общо 98/70  Общо 98/70 Общо 98/70 Общо 98/70 Общо 98/70
1. Съоръжения и инсталации    
1.1. Реконстр. на АД-4 и5    1,21,2 6,5 6,5 7,7 7,7
1.2. Реконстр. на “Кат.Реформинг”  2,0 2,0 10,8 10,8 19,6 19,6 10,5 10,5 42,9 42,9 
1.3. Реконстр.на “Кат.Крекинг”  3,6 3,6 8,2 8,2 14,5 14,5 13,0 13,0 39,3 39,3
1.4. Реконстр.на инст.”Газова сяра”    3,4 3,4 3,4 3,4
1.5. Реконстр.на инст.”Изомеризация”   0,4  0,4  1,8  1,8  2,2  2,2 
1.6. Хидроочистка    6,0 6,0 6,0 6,0
1.7. Реконстр. на “Етилен-150”    1,2 6,9 8,1
1.8. Реконстр. на полимерни инстал.    4,6 23,6 26,6 54,8
1.9. Други  (опазване на околната 

среда) 
36,3 12,5 31,9 20,5 23,7 14,0   9,1 3,2 5,0 2,0 4,0 2,0 110,0 54,2

2. Общо   41,9 18,1 50,9 39,5 57,8 48,1 37,6 27,1 36,2 8,4 50,0 14,5 274,4 155,7
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Таблица  8 Програма на Лукойл Нефтохим Бургас АД за постигане на съответствие с Директива 2001/80/ЕС 

Млн Евро 
Етапи и инвестиционни мероприятия 2003 2004 2005 2006 2007 Общо
От дестилация и хидрообезсерване 
Обезсерване на заводските газове от 0,1 до 0,05 % H2S  0,15 0,15 0,15 0,45
Подмяна.на.горелките.в.инсталации.АВД 0

АД4     1,125 1,125 2,25
АД5 1,125 1,125 2,25

Котел-утилизатор.в.ЦПС  0,375 0,375 0,75
ТЕЦ 0
Преминаване.от.центробежни.към.паромеханични 
разпръсквачи.на.горелките 

0

два.котела.БКЗ 320 0,025 0,025 0,05
два.котела.БКЗ 160 0,02 0,02 0,04

Частична.подмяна.на.горивната.апаратура.на                 0
три.котела.БКЗ.320  1,47 1,47 1,47 4,4

Приложение.на.катализатори.и.промотори.на горивния.процес   0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 1,1
Непрекъснат мониторинг на димните газове  0,14 0,14 0,14 0,425
Общо  0,76 3,52 4,25 2,96 0,22 11,71

5
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3.4. Стратегия за прилагане на Директива 99/32/ЕС 
 
Таблица  9 Основни приоритети и етапи на прилагане на изискванията на 

Директива 99/32/ЕС 

№ Основни    етапи  Срок Отговорна 
институция 

1.  Пълно транспониране на 
изискванията на Директива 99/32/ЕС и 
въвеждане на свързаните с нея 
стандарти (Табл. № 3 ) 

2003 г. МС, МОСВ, МИ, 
ДАМТН, БИС 

2. Укрепване на административния 
капацитет, в т.ч. изграждане на 
информационна системи (Табл. №  4) 

2003 - 
2006 

МС, МОСВ, МФ, 
ДАМТН, ИА БСА 

3. Въвеждане на система за изпитвания 
и контрол качеството на течните 
горива  

2003-
2005 

ДАМТН  (ГДККТГ, 
Русе и Пловдив) 

4.  Готовност за докладване за 
качеството на пусканите на пазара 
течни горива (съгласно съответните 
CEN стандарти и методи, установено 
съдържание и отклонения, брой проби 
и териториално разпределение. 

2004 - 
2006 
 

МОСВ, ДАМТН 
(ГД ККТГ), ИАОС, 
НСИ, МФ (ИАМ) 

5. Реализация на инвестиционната 
програма на Лукойл Нефтохим Бургас 
АД по Директива 99/32/ЕС (Табл. № 
5). 

2006– 
2011  

Лукойл 
Нефтохим Бургас 
АД 

6. Контрол на изпълнението на програми 
и инвестиционни проекти за 
реконструкция и модернизация на 
производствените мощности в Лукойл 
Нефтохим Бургас АД 

2006-
2012 

МОСВ, РИОСВ, 
МИ, ДАМТН  
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4. Разходи за постигане на съответствие и  източници на 
финансиране  
 
Основните разходи за постигане на съответствие са свързани преди всичко с 
осъществяване на мерките и дейностите по изграждане и укрепване на 
необходимия административен капацитет и реализация на техническите мерки 
за преструктуриране на рафинерията Лукойл Нефтохим Бургас АД. 
 
Таблица  10 Укрепване на административния капацитет – основни разходи 

и източници на финансиране, 2003 – 2006г 
№ Основни дейности Стойност 

(мил  
евро) 

Реципиенти Източници 
на 

финансиран
е 

1. Обща координация на 
прилагането на Директива 
99/32/ЕС, вкл., създаване на 
капацитет за докладване 
пред ЕК, обучение, 
изграждане на националната 
и регионална структура на 
ГДККТГ, ДАМТН 
(назначаване и текущо 
обучение - 28  експерта) –
общо за периода 2003 – 2006

0,5 МОСВ 
(ДОЧАВ),  
ДАМТН (ГД 
ККТГ) 
 

Държавен 
бюджет 
 
 

2. Оборудване и акредитация 
на центрове за контрол на 
качеството на течните горива 

0,5 ДАМТН (ГД 
ККТГ) 
 

Държавен 
бюджет, 
Предприятие 
за 
управление 
на 
дейностите 
по опазване 
на околната 
среда  
(ПУДООС) и 
външни 
източници 

4. Изграждане на национална 
информационна система, 
назначаване на специалисти, 
доставка на оборудване и 
програмно осигуряване 

0,5 МОСВ, 
ИАОС, 
ДАМТН  
(ГД ККТГ 

Държавен 
бюджет, 
ПУДООС 

 ОБЩО 1,5   
 
Разходите от 1, 5 млн евро по тази позиция ще бъдат поети преимуществено от 
държавния бюджет. По значително външно финансиране се предвижда за 
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оборудване и акредитация на центрове за контрол на качеството на течните 
горива след потвърждаване на предложенията по програма PHARE 2003.   
 
Общата стойност за реализация на техническите мерки за постигане на 
съответствие на произвежданите течни горива за местно потребление, възлиза 
на 291,7 млн евро (съгласно инвестиционната програма на Лукойл Нефтохим 
Бургас АД  и избраната технологична схема на дълбочинно хидрообезсерване 
на тежки нефтени остатъци).  
 
Инвестиционните разходи ще бъдат финансирани за сметка на собствени 
източници на рафинерията (печалба и амортизационни отчисления). 
Очакваната прогнозна ценова разлика на тон течни тежки горива със 
съдържание на сяра 1% спрямо 3% е 30 щ.д. (44 евро на тон на 03.02.2003г. 
Котировки Средиземно море 221 щ.д. – 1 % сяра и 177 щ.д. – 3% сяра).  
 
Общите инвестиционни разходи ще бъдат поети от крайното потребление. 
Същевременно, очакваното намаление на употребата и производството на 
течни тежки горива в дългосрочна перспектива, както и посочената прогнозна 
ценова разлика, предопределят финансиране на инвестицията за сметка преди 
всичко на общия прираст на производството и реализацията на бензини и 
дизелови горива.  
 

5. Ревизирана преговорна позиция на Р. България по Директива 
99/32/ЕС  
 
На основата на направените допълнителни проучвания и получена 
информация, представени в настоящата прилагаща програма, Р. България 
ревизира своята първоначална позиция по транспониране и прилагане на 
изискванията на Директива 99/32/ЕС (изложена в Позиция за преговори по 
присъединяване на Република България към ЕС по Глава 22 Околна среда, 
CONF-BG 13/01). 
 
Р. България намалява искания преходен период  за употреба на течни тежки 
(котелни) горива  с  максимално съдържание на сяра от 1 % (маса) от осем на 
пет години. В този смисъл изискването на чл. 3, ал. 1 на Директива 99/32/ЕС ще 
бъде приложено от 01.01.2012 г., вместо от 01.01.2007г.  
 
Както е заявено в общата преговорна позиция, изискванията за съдържание на 
сяра в газьола (в т.ч. промишлени и комунални цели) и корабни дестилатни 
горива (чл. 4, ал. 1 на Директивата) ще бъдат прилагани както следва: 
 
- от 01.01.2007г. - не повече от 0,20 масови процента; 
- от 1.01.2010 г. -  не повече от 0,1 % масови процента. 
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