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Използвани съкращения: 
ADEME Агенция по енергийна ефективност и околна среда, Франция 

AEAT  AEA Technology, Великобритания 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

КПКЗ Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 

КТЗВДР Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния 

ЛОС Летливи органични съединения 

МИ Министерство на икономиката 

МЗГ Министерство на земеделието и горите 

МРРБ Министерство на териториалното развитие и благоустройството 

МС  Министерски съвет 

mg C/Nm3 Милиграма общ органичен въглерод на един нормален кубичен метър 

НДЕ Норми за допустими емисии 

ННЕ Норми за неорганизирани емисии 

НОЕ Норми за общи емисии 

НДНТ Най-добри налични техники 

НС Народно събрание 

НСИ Национален статистически институт 

ОС Околна среда 

ПУР План за управление на разтворители 

РИОСВ Регионална инспекция на околната среда и водите 

СН Схема за намаляване 

СНЕВ Статистическа номенклатура на емисиите във въздуха - 1997г. 
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ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВА 99/13/ЕС 

1 Въведение 
Настоящият план  за прилагане на Директива 99/13/ЕС (наричана за краткост по-
нататък “Директивата”)  е подготвен в отговор на поисканото от ЕК обосноваване 
на заявения преходен период (част 2.1 на настоящия план). Същевременно, като 
се основава на последните проучвания и информация, планът представя 
ревизирана преговорна позиция на Р. България в част 3.1. Предложението за 
промяна включва отказ от заявения преходен период за съществуващите 
инсталации.  

1.1 Изисквания на Директивата 
Целта на Директивата е да предотврати или намали преките и косвени 
въздействия на емисиите на летливи органични съединения върху околната 
среда, главно във въздуха, както и потенциалните рискове за човешкото здраве, 
установявайки мерки и процедури за изпълнение на определени дейности, 
използващи органични разтворители, в случай че те имат консумация на 
разтворители над определен годишен праг съгласно Приложение 1. 

Инсталациите, попадащи в обхвата на Директивата следва да съблюдават едно 
от следните изисквания: 

• НДЕ на разтворители (изразени като концентрация на общ органичен 
въглерод) в отпадъчните газове (организираните емисии) и ННЕ, изразени 
като дял от общата консумация на разтворител;  

• НОЕ като дял от общата консумация на разтворител или като разход на 
разтворител за единица суровина или продукция; 

• СН, при която по алтернативен начин се постига поне същият ефект на 
намаление на общите емисии, който би се постигнал, ако се прилагат горните 
две изисквания. 

Изискванията и нормите, приложими за различните дейности от обхвата на 
Директивата са дадени също в Приложение 1.  

За употребата над определени прагове на вещества, описани в член 5 на 
Директивата, които представляват изключително опасни за човешкото здраве и 
околната среда ЛОС, са установени по-строги изисквания и НДЕ в отпадъчните 
газове. 

В Директивата се прилага различен подход към съществуващи и нови 
инсталации. Съществуващите по смисъла на Директивата са инсталациите, 
влезли в експлоатация преди 30.04.2001г. Новите инсталации трябва да бъдат в 
съответствие с изискванията на Директивата от началото на тяхната 
експлоатация, докато съществуващите следва да постигнат съответствие не по-
късно от 31.10.2007г. Предприятията, които ще използват СН, са задължени да 
заявят това пред компетентния орган не по-късно от 31.10.2005г.  
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Прилагането на Директивата се отличава с гъвкав подход при избора на 
възможности за постигане на съответствие чрез минимални разходи. Освен 
горната СН някои инсталации, извършващи дейност, която не може да се 
провежда в закрити помещения, могат да бъдат освободени от прилагането на 
НДЕ, когато тази възможност е изрично спомената в Директивата. В тези случаи 
операторите трябва да прилагат или СН или удовлетворително за компетентния 
орган да докажат, че използват НДНТ. 

Когато се докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин, че 
прилагането на ННЕ е икономически неизгодно за дадена инсталация, тя може да 
бъде освободена от тях, ако прилага НДНТ. 

В допълнение съществуващите инсталации, които експлоатират съществуващо 
пречиствателно оборудване и постигат следните концентрации на въглерод в 
отпадъчните газове: 

• 50 mg C/Nm3 за изгаряне, 

• 150 mg C/Nm3 за всякакво друго пречиствателно оборудване, 

се освобождават от задължение да спазват НДЕ на отпадъчните газове до април 
2013г., при условие че общите емисии от цялата инсталация не превишават 
емисиите, които биха възникнали, ако са спазени изискванията при прилагане на 
НДЕ и ННЕ от съгласно Директивата. 

Ако в съществуваща инсталация се пуска в експлоатация ново пречиствателно 
оборудване преди 31.10.2007г., то следва да постига изискванията за НДЕ. 

Съответствието с изискванията на Директивата следва да се доказва 
посредством ПУР (по същество това е годишен масов баланс), изработен от 
оператора на исталацията съгласно изискванията на Директивата и контролиран 
от компетентния орган. Непрекъснат мониторинг на концентрациите на 
отпадъчните газове се изисква за изпускащи устройства, емитиращи средно 
повече от 10 кг разтворители на час (отчетени като общ  органичен въглерод), а 
периодичен за останалите. 

През интервали от три години страните-членки се задължават да изпращат 
информация до ЕК за изпълнението на тази Директива. Докладът се изготвя въз 
основата на въпросник или структурен документ, изработен от Комисията. 
Изготвените доклади се публикуват успоредно с предаването им на Комисията 
при условията на възприетите ограничения за конфиденциалност. 

Задължение на страните е да осигурят обществен достъп до заявленията за 
нотифициране, решенията на компетентните органи, общите нормативни 
изисквания, приложими към инсталациите и списъкът на регистрираните 
инсталации. Резултатите от мониторинга на емисиите също трябва да бъдат 
предоставяни на обществеността. 
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1.2 Приоритети и цели 
Ограничаването на емисиите на ЛОС е сред приоритетите на националната 
политика по ограничаване на емисиите на вредни вещества в атмосферния 
въздух. Поетите от страната международни задължения, в рамките на 
Гьотеборгския протокол от 1999г. към Женевската КТЗВДР са за допълнително 
намаляване на общите годишни емисии на ЛОС с 15% спрямо базовата 1990г. 
(или в цифри - от 217 кт/г през 1990г. до 185 кт/г след 2010г.). При това, през 
последните години емисиите на ЛОС в резултат на използване на разтворители 
при извършване на дейности от обхвата на Директивата са от порядъка на 4,5% 
от националните емисии. Например, за 2001г. те възлизат на 9,3 килотона 
(Приложение 4). 

В тази връзка прилагането на Директивата в страната е една от основните мерки 
за изпълнение на горните задължения. 

1.3 Свързано с Директивата законодателство 
Прилагането на Директивата е свързано с редица други актове на Общността. По-
долу са посочени основните документи от законодателството на ЕС, чието 
сближаване в българското законодателство има отношение към пълното 
прилагане на изискванията на Директивата. В допълнение са посочени и 
съответните български нормативни документи:  

• Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването: 

Закон за опазване на околната среда – глава 7;  

Наредба за реда и условията за издаване на комплексни разрешителни за 
изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи 
промишлени инсталации и съоръжения (подготвен проект); 

• Директива 67/548/EEC за сближаване на законодателството, 
подзаконовите актове и административните изисквания, отнасящи се до 
класификацията, опаковането и маркирането на опасни вещества: 

Закон за ограничаване вредното въздействие на химичните вещества и 
препарати върху ОС; 

Наредба за нотификация на химическите вещества; 

• Директива 93/67/ЕЕС относно принципите за оценка на риска за хората и 
околната среда от вещества, нотифицирани в съответствие с Директива 
67/548/ЕЕС: 

Наредба за окончателна оценка на риска за човека и околната среда от 
нови химични вещества, приета с ПМС № 131 от 1.07.2002 г; 
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• Регулация (EEC) No 793/93 за оценката и контрола на риска от 
съществуващи вещества; 

• Регулация (EC) No 1488/94, указваща принципите за оценка на риска за 
хората и ОС от съществуващи вещества във връзка Регулация (EEC) No 
793/93;  

• Директива 98/98/EC, адаптираща Директива 67/548/EEC за сближаване на 
законодателството, подзаконовите актове и административните 
изисквания, отнасящи се до класификацията, опаковането и маркирането 
на опасни вещества: 

Закон за ограничаване вредното въздействие на химичните вещества и 
препарати върху ОС; 

• Директива 70/156/EEC за сближаване на законодателството на страните 
членки, отнасящо се до типовото одобрение на МПС и ремаркета:  

Закон за движение по пътищата; 

• Директива 90/313/ЕЕС относно осигуряването на обществен достъп до 
информацията за състоянието на околната среда: 

Закон за опазване на околоната среда и Закон за обществен достъп до 
информацията. 

• Директива 91/692/EEC стандартизираща и рационализираща докладите за 
прилагане на някои Директиви за околната среда.  

1.4 Използвани източници на информация 
Оценката на съществуващото положение, необходимите стъпки и свързаните с 
тях разходи е извършена на база на следните източници на информация, 
цитирани по-долу: 

1. BG98 PHARE TWINNING "Законодателство на ЕС по опазване чистотата на 
въздуха" - Технически доклад по Задача 4 "Директива за употреба на 
разтворители", Изпълнител: ADEME, Франция 

2. DAC/OECD "Интегрирана система за непрекъснат мониторинг и 
намаляване на емисиите на ЛОС при употреба на разтворители и превоз 
на бензини в България", със съдействието на Министерство на околната 
среда на Гърция                    Изпълнители: National & Kapodistrian University 
of Athens, Dept. of Applied Physics, ИАОС, Terra Nova Ltd,  
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3. "Проучване на възможностите за прилагане на изискванията за 
ограничаване на емисиите от разтворители от определени производствени 
инсталации и дейност, установени с Директива 99/13/ЕС и новия протокол 
за намаляване на подкисляването, еутрофикацията и тропосферния озон 
към Конвенцията за ТЗВДР", Изпълнител: “Енвиро Консулт” ООД, по 
договор с МОСВ № 2746-595У - 04.04.2001Г.  

4. Отчет по проект REAP BL-0081.00-06.01: “Ръководства за изготвяне, 
изпълнение и прилагане на планове за използване на летливи органични 
съединения във връзка с Директива 99/13/EC”, Изпълнител:АЕАТ, 
Великобритания 

5. Национален план за изграждане и укрепване на административния 
капацитет за прилагане на европейското екологично законодателство, 
2002г. 

6. Проект на PHARE N° AE.00.6-16.01/FP: Разработване на планове за 
прилагане на Директиви за Литва, Изпълнител AEAT, Великобритания 

7. Ръководство за прилагане на екологичното законодателство на ЕС, 
издадено от ЕК- DG ENV и програма на PHARE DISAE 

8. Позиция за преговори за присъединяване на България към Европейския 
съюз в областта на околната среда (CONF-BG 13/01) 

9. Обща позиция на Европейския съюз относно Позицията за преговори за 
присъединяване на България в областта на околната среда (CP CONF-BG 
51/01). 

10. Национална програма на Република България за прилагане на 
европейското законодателство в областта на околната среда (РМС 
657/09.10.2000г. 

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

За оценка на съществуващото положение допълнително е използвана: 

• информация на РИОСВ и Браншови камари за състоянието на отделни обекти 
и сектори; 

• данни от различни инсталации, събрани с помощта на въпросници и 
посещения на място. 
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2 Описание и оценка на текущото състояние 

2.1 Преговорни позиции  
В своята досегашна позиция българската страна е заявила необходимостта от 
петгодишен преходен период (до 01.01.2012г.) за пълното прилагане на 
изискванията на Директивата към действащите инсталации и дейности.  

Заявено е намерението да бъде направено проучване и представена подробна 
оценка на необходимите инвестиции до средата на 2003г. “Едва тогава ще е 
възможно да се направи разграничение между различните сектори (съгласно 
Приложение I на Директивата) и да се определят по-кратки преходни периоди за 
някои от тях, както и да се разработят адекватни мерки, за да се избегне каквото 
и да е нарушаване на правилата на общия пазар”. 

Искането на преходен период е за да се даде достатъчен срок на операторите да 
реализират необходимите инвестиции за оптимизация на производствените 
процеси и дейности и/или инсталиране на съответните пречиствателни 
съоръжения, както и да заменят някои от използваните суровини и материали. 
Като допълнителен мотив е изтъкнато, че необходимостта от ефективен контрол 
при една усложнена система, включваща определяне на неорганизирани емисии, 
изисква изключително добро и детайлно познаване на възможните източници на 
замърсяване. По тази причина е необходимо назначаването и допълнителното 
обучение на персонал към РИОСВ и ИАОС, което от своя страна също изисква 
немалко време. 

В отговор ЕС взема предвид искането на България за определяне на преходен 
период и намерението да се проведе допълнително проучване и евентуално 
преразглеждане, приканвайки страната във възможно най-кратък срок да даде 
информация, която да помогне да се прецени състоятелността на искането. За 
инсталациите, обект на това искане България следва да представи:  

• информация за техния брой, основна дейност, местоположение и данни за 
износа на продукция; 

• план за прилагане заедно с оценка на разходите, източниците на 
финансиране, таблици и срокове за реализиране на инвестициите; 

• информация за начина, по който ще се преодолеят негативните последствия 
от преходния период, включително трансграничното замърсяване и 
потенциалната възможност за създаване на нелоялна  конкуренция. 

Също така, страната следва да изясни евентуално намерение да изготви 
национален план за намаляване на емисиите и да уточни дали определя 
понятието “съществуващи инсталации”, така както е формулирано в Директивата. 
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2.2 Хармонизация на законодателството 

2.2.1 Действащо национално законодателство 

В момента контролът на емисиите на разтворители се извършва въз основа на 
Наредба №2 на МОСВ към ЗЧАВ от 1998г.  

Тази наредба определя НДЕ на разтворители (като общ органичен въглерод) от 
организирани източници, изпускани от следните производствени дейности: 

- Производство на дървесни плоскости: 

- Боядисване и лакиране на машини, метални и други изделия: 

- Инсталации за нанасяне на покрития и щамповане на платове и други 
изделия с органични бои, лакове и изкуствени материали. 

На практика те се покриват със следните дейности от обхвата на Директивата: 
нанасяне на слепващи покрития, нанасяне на покрития, нанасяне на покрития 
върху рулони, ламиниране на дървесни плоскости.  

В допълнение Наредбата установява в чл. 20 НДЕ от неподвижни източници за 30 
различни разтворителя, които се прилагат към всяко едно производство или 
дейност извън горепосочените. 

Следователно, изискванията на Директивата отчасти се прилагат от 1998г. и на 
практика Наредба №2 установява норми за всички производствени дейности, 
попадащи в обхвата на Директивата с изключение на химическо чистене, 
пребоядисване на автомобили, извличане на масла, печатане и обувно 
производство. 

В Наредба №2 не са установени ННЕ, също така не е допусната и възможността 
инсталациите да се освободят  от НДЕ чрез разработване на СН, което би им 
позволило да постигнат еквивалентно намаление с алтернативни средства, а в 
много от случаите и с по-малко разходи. Така на практика изискванията на 
Наредбата са по-рестриктивни към предприятията в нейния обхват в сравнение с  
изискванията на Директивата. 

2.2.2 Транспониране на Директивата 

Директивата ще бъде напълно транспонирана в националното законодатество до 
30.06 2003г. чрез Наредба за норми за допустими емисии на разтворители от 
определени производствени дейности и инсталации, издадена за целта на 
основание чл.9 от ЗЧАВ. Към момента е разработен проект на наредбата, който е 
на етап междуведомствено съгласуване. 
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Новата наредба ще влезе в сила от 31.12.2003г. за нови обекти. За всички 
останали обекти, влезли в експлоатация преди тази дата с наредбата ще се 
установят следните срокове за привеждане в съответствие: 

- 31.10.2007г. за съществуващи обекти по смисъла на Директивата, (т.е. 
обектите, влезли в експлоатация преди 30.04.2001г.) 

- 31.12.2006г. за останалите обекти, които са нови по смисъла на Директивата, 
но съществуващи по смисъла на националното законодателство (влезли в 
експлоатация между 30.04.2001г. и 31.12.2003г.)  

Така към 01.01.2007г. понятието съществуващи инсталации ще бъде определяно 
по един и същи начин по смисъла и на българското законодателство и 
Директивата. 

В допълнение ще се изготвят правила за нотифициране, регистриране и 
докладване от страна на инсталациите, попадащи в обхвата на Директивата. 

В проекта на наредба е възприет подходът за въвеждане на изискванията на 
Директивата като общи нормативни изисквания, придружени с нотификация на 
съответните дейности от страна на операторите. 

2.3 Съществуващ административен капацитет за прилагане на 
Директивата 

Компетентен орган за хармонизиране на национално законодателство с 
Директивата е МОСВ, чрез своята дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, а 
за прилагане и налагане на изискванията – РИОСВ към МОСВ. Методическото и 
информационно осигуряване е задължение на ИАОС, която чрез своите дирекции 
“Мониторинг на Околната среда” и “Лабораторно-аналитична дейност” събира и 
обработва данни, изготвя стандартизационни документи и методики, свързани с 
контрола на емисиите. 

Направеният анализ (част 1.4; източник 5) показва, че сближаването на 
Директивата в това число нейното прилагане и налагане не изискват създаването 
на нови административни структури, а само по-нататъшното укрепване и 
разширяване на съществуващите. За тази цел през 2003 и 2004г. поетапно ще 
бъдат са назначени 30 специалисти в отделите “Чистота на въздуха” в 15-те 
РИОСВ, които ще отговарят за контрола по прилагането и налагането на 
Директива 94/63/ЕС и Директива 99/13/ЕС. В допълнение, ще бъде назначен по 1 
специалист в дирекции “Лабораторно-аналитична дейност” и “Мониторинг на ОС” 
на ИАОС, отговорни за методическото осигуряване, събирането и анализа на 
данните за емисиите от разтворители. 

През 1999-2001г. са проведени редица дейности във връзка с обучение на 
експертите от ИАОС и РИОСВ относно прилагане на Директивата, в това число и 
два проекта, финансирани по линия на PHARE (част 1.4; източници 1 и 4).  
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При изпълнението на горните проекти са разработени 4 пилотни ПУР за 4 
инсталации от различни сектори в обхвата на Директивата, подбрани с оглед да 
отразяват в най-голяма степен многообразието на процедурите и техниките за 
изготвяне на ПУР.  В рамките на първия проект е извършено и учебно посещение 
във Франция, а в рамките на втория са разработени секторни ръководства за 
изготвяне на ПУР, които заедно с 4-те пилотни ПУР ще се ползват от операторите 
и специалистите от РИОСВ при прилагане и налагане на изискванията на 
Директивата. Резултатите от тези проекти са представени на семинари с 
участието на специалисти от РИОСВ и ИАОС. 

2.4 Налични бази-данни за емисиите от разтворители 
В момента данни за емисиите от разтворители съгласно номенклатурата СНЕВ 
(SNAP-94) се събират от НСИ, чрез неговите регионалните поделения, като 
същите се предоставят и на ИАОС, която ги анализира и обработва във връзка с 
ежегодното докладване пред Секретариата на КТЗВДР. При направените 
проучвания (част 1.4; източници 1 и 4) са установени: 

• липса на данни за значителна част от инсталациите в обхвата на Директивата; 

• несъответствия между отчетените и действителните емисии на разтворители 
при отделни инсталации.  

Причините за тези пропуски са: 

• първичните данни се подават от страна на операторите, голяма част от които 
не са запознати техниките за съставяне на материален баланс на 
разтворителите;  

• формулярите за събиране  на данни изискват подаване на информация за 
количество продукция или употребени покрития и на тази база косвено с 
голямо приближение се преценява количеството на употребен разтворител; 

• не съществува обратна връзка за контрол и коригиране на точността на 
данните. 

С оглед задълженията за докладване пред Комисията и свързаната с това 
необходимост от информация за емисиите ще се усъвършенства практиката на  
събиране, обработване и анализ на данните. Посочените несъвършенства ще 
бъдат отстранени с Наредбата (виж част 2.2.2.) чрез въвеждане на задължения: 
за операторите на инсталации, попадащи в обхвата на Директивата да 
разработват ежегодно ПУР и за РИОСВ да извършват редовни проверки за 
състоятелността им в съответствие с разработените ръководства (виж част 2.3). 

2.5 Състояние на обектите, попадащи в обхвата на Директивата 
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За определяне на инсталациите, попадащи в обхвата на Директивата и оценка на 
необходимите инвестиции за постигане на съответствие в периода 2001-2002 е 
проведено проучване, възложено от МОСВ (част 1.4; източник 3). Неговите 
заключения се основават на набрана от изпълнителите информация за 
състоянието на инсталациите, както и на резултатите от съвместните 
предварителни проучвания: 

• в рамките на проекта с ADEME (част 1.4; източник 1) за секторите 
“Производство на фармацевтични препарати” и “Производство на препарати 
за покрития, лакове, мастила и лепила”; 

• в рамките на проекта с Министерство на околната среда на Гърция за 
множество инсталации от различни сектори (част 1.4; източник 2); 

• в рамките на проекта с АЕАТ за секторите “Извличане на растителни масла и 
животинска мас и рафиниране на растителни масла” и “Нанасяне на покрития” 
(част 1.4; източник 4). 

В резултат са определени  465 инсталации, извършващи дейности от обхвата на 
Директивата, които могат да имат консумация над праговата стойност, при 
положение че оползотворяват напълно своя номинален капацитет. Списъкът им, 
включващ тяхното местонахождение и контролираща РИОСВ, е даден в 
Приложение 2.  

Двадесет и шест от тези инсталации подлежат на лицензиране и по Директива 
96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.  

По-долу е даден преглед на състоянието на различните сектори от обхвата на 
Директивата:  

• Нанасяне на лепливи (слепващи) покрития: 

Петте инсталации, в този сектор произдвеждат самозалепващи материали за 
бита и офиса (4 инсталации) и листови абразиви (1 инсталация). Само две от тях 
имат за 2001 година консумация над праговата стойност. Най-голямата 
инсталация експлоатира оборудване за регенериране на разтворителя на 
принципа на адсорция-десорбция с активен въглен и е в съответствие с НДЕ. За 
постигане на съответствие при останалите следва да се инсталира оборудване за 
изгаряне на организираната емисия или регенериране с активен въглен. В 
допълнение по преценка на операторите може да се премине към покрития с 
намалено количество на ЛОС и да се приложат принципите на СН по смисъла на 
Директивата. 

• Нанасяне на покрития: 
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Това е дейността с най-много инсталации и най-голямо многообразие на 
произвежданата продукция. От 95-те обекта в този сектор само 5 са в 
съответствие с изискванията, поради употреба на покрития на водна основа с 
ниско съдържание на ЛОС. Поради намаленото производство само 39 от 
останалите 90 инсталации имат консумация над праговата стойност през 2001г. 
За постигане на съответствие операторите следва да приложат една от следните 
мерки: 

- преминаване към бои с намалено съдържание на ЛОС;  

- преминаване към прахово боядисване; 

- инсинерация или регенериране на разтворителите от организирания поток 
при нанасянето на покритие върху по-малки изделия, в случаите когато не 
може да се работи при контролирани условия; 

- използване на НДНТ за инсталациите, които боядисват големи 
повърхности при неконтролирани условия, още повече че част от тях 
попадат в обхвата на Директива 96/61/ЕС. 

За една инсталация от този сектор, произвеждаща електродвигатели е 
разработен пилотен ПУР в рамките на проекта с АЕАТ (част 1.4; източник 4), 
който ще се използва от операторите на инсталации и РИОСВ при прилагане и 
налагане на изискванията на Директивата в сектора. 

• Нанасяне на покрития върху рулони: 
Определени са седем инсталации, извършващи нанасяне на покрития върху 
различни метални повърхности, като пет от тях имат за 2001г. консумация над 
праговата стойност. Емисиите им понастоящем са в несъответствие с 
изискванията на Директивата. Преминаването към покрития на водна основа тук е 
оценено като неизгодно и следователно НДЕ трябва да се постигнат чрез 
изгаряне или адсробция-десорбция. 

• Химическо чистене:  
В страната съществуват 203 инсталации за химическо чистене. Нормите за общи 
емисии могат да се постигнат при екплоатация на машини от четвърто и пето 
поколение или чрез допълнително оборудване на машини от трето поколение с 
адсорбционна система с активен въглен. Съгласно направената инвентаризация 
само 21 инсталации са в съответствие с изискванията на Директивата. 
Единствено в този сектор се налага масова подмяна на основно оборудване. На 
практика 120 инсталации от първо и второ поколение следва да се подменят 
изцяло. От 62-те машини трето поколение, които не разполагат с пречиствателно 
оборудване, 33 са закупени преди 1996г. и следва също да се подменят, а 
останалите 29 могат да се доокомплектоват с пречиствателни съоръжения.  

• Производство на обувки: 
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Производството на обувки в страната е съсредоточено в множество малки и 
няколко по-големи предприятия. Определени са 13 инсталации с достатъчен 
капацитет, от които 5 имат консумация над праговата стойност за 2001г. 
Използването на лепила и почистващи препарати с високо съдържание на 
разтворители, при липса на пречиствателно оборудване, води до по-високи общи 
емисии от НОЕ, заложени в Директивата. За постигане на съответствие следва 
да се премине към лепила и почистващи препарати с ниско съдържание на 
разтворители или да се инсталира пречиствателно оборудване за улавяне на 
разтворителите от местата за основно залепване. 
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• Производство на препарати за покрития, лакове, лепила и мастила: 

В България съществуват множество инсталации за производство на бои, лакове, 
лепила и мастила, но само седем имат капацитет за да попаднат в обхвата на 
Директивата. От тях 5 имат консумация на разтворители над праговата стойност 
през 2001г. В рамките на проекта с ADEME (част 1.4; източник 1) e направено 
проучване на този сектор, включващо и изготвяне на пилотен ПУР за една от 
инсталациите, който в бъдеще ще се използва от операторите на инсталации и 
специалисти от РИОСВ при прилагане и налагане на изискванията на 
Директивата в този сектор. Според проучването, въпреки че всички инсталации 
използват кондензаторни системи за улавяне и регенериране на разтворителите, 
е необходимо да се извършат подобрения, изразяващи се в подмяна на части от 
кондензаторните и тръбните системи, както и оптимизиране на работата на 
вентилаторите за по-добро улавяне на разтворителите. 

• Производство на фармацевтични продукти 

В страната има 5 фармацевтични предприятия с капацитет, предполагащ 
попадане в обхвата на Директивата, като всички са имали консумация на 
разтворители над праговата стойност през 2001г.. Една от инсталациите е в 
съответствие с изискванията на Директивата, докато останалите 4 имат общи 
емисии, които надвишават нормите. 

При направеното проучване с ADEME (част 1.4; източник 1) са дадени препоръки 
за привеждане в съответствие, включващи: 

- пречистване чрез изгаряне на потоците с ниска концентрация; 

- адсорбция или регенериращо термично изгаряне за висококонцентрираните 
потоци. 

Фармацевтичните предприятия ще се реконструират и ще постигнат съответствие 
до 2005г. във връзка с изискванията за добра производствена и лабораторна 
практика. 

В рамките на горното проучване е изготвен пилотен ПУР, който ще подпомогне 
операторите на инсталации и специалистите от РИОСВ при прилагането и 
налагането на изискванията на Директивата.  

• Печатане 

Определените 25 инсталации (18 от тях с консумация над праговата стойност за 
2001г.) използват следните печатни техники: 

• топъл ролен офсетов печат за издания,  

• флексография за печат предимно върху амбалаж (хартиен, алуминиев и 
полимерен); 
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• ситопечат върху текстил. 

Инсталациите, които извършват офсетов печат (общо 11, от тях 8 са с 
консумация на разтворител за 2001г. над праговата стойност) използват мастила 
с ниско съдържание на разтворители и удовлетворяват общите принципи на СН, 
заложени в Директивата. Някои от тях имат планове за преминаване към студен 
или форматен офсетов печат, които не попадат в обхвата и не подлежат на 
контрол по Директивата. 

Останалите инсталации следва да постигнат съответствие, използайки методи за 
изгаряне или регенериране на разтворителите от организираните емисии. 

• Преработка на каучук 

Четири от петте инсталации (1 за производство на автомобилни гуми и 4 за 
технически каучукови изделия) от този сектор имат консумация за 2001г. над 
праговата стойност. Емисиите им надвишават нормите, указани в Директивата, 
въпреки драстичното намаление на използваните разтворители през последните 
години.  

За постигане на съответствие при произодството на гуми следва да се инсталира 
оборудване за изгаряне, а останалите инсталации могат значително да намалят 
употребата на разтворители чрез постепенно преминаване към материали на 
водна основа и сухи технологии, така че общата им консумация да слезе под 
праговата стойност за попадане в обхвата на Директивата. 

• Почистване на повърхности 

В страната съществуват 60 инсталации, имащи достатъчен капацитет за 
попадане в обхвата на Директивата, които почистват метални изделия, 
материали за електрониката и пластмасови повърхности с помощта на 
разтворители. От всичките само 35 са имали през 2001г. консумация над 
праговата стойност. НДЕ се постигат понастоящем при 7 инсталации. 
Тенденцията в страната е все по-често да се използват методи за почистване с 
препарати на водна основа. Това именно е и подходящият начин за постигане на 
съответствие от българските инсталации. За тази цел са необходими известни 
допълнителни разходи, свързани с пречистване на отпадъчните води, чието 
замърсяване ще се повиши при използването на водни почистващи препарати, но 
те са по-малки от евентуалните разходи по улавяне на разтворителите. 

• Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на 
растителни масла 

 06



ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВА 99/13/ЕС 

На територията на страната има 10 инсталации, използващи органични 
разтворители при екстракция на растителни масла, 8 от които попадат в обхвата 
на Директивата, съобразно консумацията си на разтворител за 2001г. Те прилагат 
екстракция на предварително пресованото семе с помощта на екстракционен 
бензин или хексан. Разполагат със системи за регенериране, но поради 
амортизирането на производственото оборудване и липса на ефективни 
пречиствателни съоръжения, емисиите им са неколкократно по-високи от НОЕ.  

За една инсталация от този сектор е разработен пилотен ПУР в рамките на 
проекта с АЕАТ (част 1.4; източник 4), при което освен оценка на нивото на 
емисиите са направени и препоръки за привеждане в съответствие. Същият в 
бъдеще ще се използва и от операторите на инсталации и специалисти от 
РИОСВ при прилагане и налагане на изискванията на Директивата за сектора. 

За постигане на съответствие е необходимо въвеждането на подходящо 
производствено оборудване (тостер на Шумахер) и инсталиране на абсорбционна 
система с минерално масло. Предвид на многократното превишаване на НОЕ от 
инсталациите и възможността за регенериране на уловения разтворител, 
въвеждането горните мерки ще позволи реализиране на значителни икономии, 
които ще компенсират значителна част от направените разходи.  

• Пребоядисване на автомобили 

От множеството сервизи за пребоядисване на автомобили само 12 имат реална 
консумация на  разтворител през 2001г., при която попадат в обхвата на 
Директивата. Четири от тях са в съответствие с изискванията на Директивата, 
защото разполагат със специални камери и оборудване за ефективно улавяне на 
разтворителите. Останалите следва да постигнат съответствие чрез частично 
преминаване към материали на водна основа и ниско съдържание на 
разтворители, удовлетворявайки принципите на СН. 

Съществуват още 4 инсталации, които имат достатъчен капацитет и при 
оползотворяването му също биха имали консумация над праговата стойност. 

• Нанасяне на покритие върху намотъчни проводници 

Съществува една инсталация за лакиране на намотъчни проводници, която има 
изградена система за каталитично изгаряне и е в съответствие с НОЕ. 

• Импрегниране на дървесина 
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Съществуват четири инсталации за консервиране на дървесина с креозот в 
херметични автоклави. Три от тях в последните години не извършват тази 
дейност. На практика привеждане в съответствие ще е необходимо само при най-
голямата инсталация, която за 2001г. има реална консумация на разтворител над 
праговата стойност.  Емисиите на ЛОС от нейната дейност надвишават с около 
40% НОЕ. За постигане на съответствие следва да се инсталира двойно-
вакуумна система за импрегниране и да се изгради закрито съоръжение за 
изсушаване на материала, чрез които може да се постигне необходимото 
намаляване на емисиите. 

• Ламиниране на дървесина и пластмаси 

Съществуват 10 предприятия, извършващи тази дейност: девет за ламиниране на 
дървесни плоскости и едно за пластмасови. Първите използват материали с 
високо водно съдържание и са в съответствие с НОЕ. За предприятието, 
ламиниращо пластмасови повърхности съответствие трябва да се постигне чрез 
въвеждане на първични мерки по СН или инсталиране на система за пречистване 
чрез изгаряне. 
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Заключение от проучванията: 

Повечето инсталации не са работили с високо оползотворяване на номиналния 
си капацитет през периода на проучването. По тази причина не всички 
инсталации от Приложение 2 имат консумация на разтворител над праговата 
стойност за попадане в обхвата на Директивата. Ако се вземе под внимание 
реалната консумация на разтворители за 2001г., то от общо 465 инсталации в 
обхвата биха попаднали само 351. Имайки предвид тенденциите в промишленото 
развитие на страната и производствените планове на операторите, според които 
не се очаква значително увеличение на натоварването на съществуващите 
мощности, то последното число дава по-точна представа за реалния брой на 
обектите, които към 2007г. следва да бъдат контролирани за съответствие според 
изискванията на Директивата.  

От съществуващите 351 инсталации, 50 са в съответствие с изискванията на 
Директивата, а останалите 301 (111 промишлени и 190 от сферата на услугите) 
следва да приложат необходимите мерки за постигането му.  

От 114-те съществуващи инсталации, които според консумацията си на 
разтворител за 2001г. не попадат в обхвата на Директивата, но имат капацитет за 
това, 15 са в съответствие с изискванията за емисиите на разтворители. 

Разпределението по сектори на всички съществуващи инсталации, както и броят 
на отговарящите на изискванията на Директивата са дадени в Приложение 3.  

Направена е оценка на емисиите на разтворители на попадащите в обхвата на 
Директивата инсталации (Приложение 4). Най-висок принос, а съответно  и най-
голям потенциал за намаляване на емисиите при прилагане на изискванията 
имат дейностите по извличане на масла, нанасяне на покрития, фармацевтични 
производства и нанасяне на покрития върху рулони, които допринасят за над 65% 
от съществуващите емисии. Прилагането на изискванията на Директивата ще 
намали почти трикратно количеството на разтворителите, изпускани в ОС от 
попадащите в обхвата инсталации. 
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3 ПЛАН ЗА ПРИЛАГАНЕ  

3.1 Преходни периоди 
След направените проучвания и анализ Република България преоценява своята 
позиция относно искането за 5 годишен преходен период за прилагането на 
Директивата при съществуващите инсталации. Предвижда се постигане на 
съответствие на всички съществуващи инсталации по смисъла на Директивата не 
по-късно от 31.10.2007г., а за новите до 01.01.2007 г.  

В тази връзка Република България оттегля искането си за преходен период и 
потвърждава, че към 31.10.2007г. всички съществуващи инсталации ще са в 
съответствие с изискванията на Директивата, а всички нови към очакваната дата 
за присъединяване - 01.01.2007 г.  

Настоящият план се основава на тази ревизирана позиция. 

3.2 Подход 
За пълното прилагане на Директивата са необходими дейности за изграждане на 
административния капацитет, технически и организационни мерки от страна на 
операторите за постигане, продължаване и доказване на съответствие. 
В таблица 1 са дадени основните жалони за прилагането на Директивата. 
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Таблица 1. Стъпки за прилагане на Директивата 

Основни дейности Отговорен 
орган 

Срок 

Определяне на инсталациите в обхвата на 
Директивата. 

МОСВ завършено 

Приемане на Наредба към ЗЧАВ, сближаваща 
Директивата 

МОСВ, МИ, 
МРРБ, МЗГ 

2003г. 

Подготовка на необходимите методически 
указания, стандарти методики, ръководства и 
др. 

МОСВ 2003-2004г. 

Допълнително укрепване на административния 
капацитет на компетентните органи 

МС,  2003-2004г. 

Постигане и контрол на съответствието с 
изискванията на Директивата за новите 
инсталации, влезли в експлоатация след 
31.12.03г. 

РИОСВ 31.12.03г. 

Постигане и контрол на съответствието с 
изискванията на Директивата за инсталации, 
влезли в експлоатация между 30.04.2001г. и 
31.12.2003г. 

РИОСВ 31.12.06г. 

Постигане и контрол на съответствието с 
изискванията на Директивата за действащите 
инсталации. 

РИОСВ 31.10.07г. 

 

3.3 План за създаване на необходимата нормативна база и 
изграждане на административния капацитет 

За пълното прилагане на Директивата, освен приемането на Наредба за норми за 
допустими емисии на разтворители от определени производствени дейности и 
инсталации, издадена за целта на основание чл.9 от ЗЧАВ, е необходимо и 
изготвяне на стандартизационни документи и методики, осигуряващи контрола на 
установените с Директивата НДЕ, ННЕ и НОЕ. 
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Допълнително ще се приемат ръководства за оценка на ПУР и проверка на 
съответствието. Те ще се изготвят на база на ръководствата, разработени в 
рамките на проекта с АЕАТ (част 1.4; източник 4). Същите ще се ползват от 
отговорните служители в РИОСВ и ИАОС, а също и от операторите на 
инсталации. Тези ръководства ще бъдат разглеждани периодично и 
актуализирани при промяна в съществуващите НДНТ. 

За изграждане на административния капацитет ще бъде назначен допълнителен 
персонал в РИОСВ и ИАОС. В Националния план за изграждане и укрепване на 
административния капацитет за прилагане на европейското екологично 
законодателство (част 1.4; източник 5), е заложено назначаване на:  

• 30 специалисти в РИОСВ (по 15 души през 2003 и 2004г.), които да отговарят 
за контрола на съответните производствени дейности и инсталации по 
Директиви 99/13/ЕС и 94/63/ЕС; 

• по 1 специалист в дирекции “Лабораторно-аналитична дейност” и “Мониторинг 
на ОС” на ИАОС, отговорни за методическото осигуряване, събирането и 
анализа на данните за емисиите от разтворители. 

За постигане на нужната квалификация на наличния персонал се предвижда 
обучение за съответните експерти от РИОСВ и ИАОС. То ще обхваща: изготвяне 
и контрол на ПУР, инструментални методи за мониторинг, оценка адекватността 
на СН, събиране, обобщаване и докладване на данните за емисии на 
разтворители.  

Отчитайки факта, че добрата подготовка на операторите би улеснила процеса на 
цялостното налагане на Директивата, е предвидено обучение и за отговорни 
представители на попадащите в обхвата инсталации. Целта на обучението е да 
се предостави актуална информация за различните начини за намаляване 
употребата и емисиите на разтворители, методите и финансовите разходи за 
постигане на съответствие, изготвянето на ПУР и докладване до РИОСВ. Част от 
обучението на операторите, както и на експертите от държавната администрация 
следва да се извърши в рамките на програма PHARE-Twinning. 

За да може да се направи правилна оценка на намалението на емисиите в 
резултат на прилаганите мерки и с оглед на улесняване на бъдещи проучвания е 
необходимо да се усъвършенства съществуващата практика за набиране и 
анализ на данни. Принципите за това ще залегнат в Наредбата, сближаваща 
Директивата. Отговорни за предоставяне на първичните данни са операторите, 
които ще изпращат до РИОСВ своите ПУР. От своя страна РИОСВ следва 
периодично да изпраща информация в ИАОС, която  за целта трябва да изработи 
схема и формуляри за подаването на необходимите данни. ИАОС ще бъде 
отговорна за събирането, обобщаването и анализа на данните. Набраната 
информация ще служи и за целите на докладването до Комисията. 

График за изпълнение на дейностите е даден в таблица 2. 
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Таблица 2. График за изпълнение на дейностите по приемане на 
нормативната база и изграждане на административния капацитет. 

Срокове за изпълнение  Дейност Отговорна 
институци
я 

Контролира 
-ща 
институция начало край 

1.  Приемане на Наредба за 
норми за допустими емисии 
на разтворители от 
определени 
производствени дейности и 
инсталации, издадена за 
целта на основание чл.9 от 
ЗЧАВ, сближаваща 
Директивата 

МОСВ МС тече в 
момента 

2003г. 

2.  Изготвяне на ръководства 
за държавната 
администрация, отговорна 
за контрола на 
изпълнението на 
изискванията на 
Директивата  

МОСВ МС тече в 
момента 

2003г. 

3.  Назначаване на 
допълнителни кадри за  
контрола на изпълнението 
на изискванията на 
Директивата 

МОСВ МС тече в 
момента. 

2004г. 

4.  Курсове за обучение на 
експертите, отговарящи за 
контрола на изпълнението 
на изискванията на 
Директивата  

МОСВ МС 2003г. 2004г. 

5.  Изготвяне на необходими 
стандартизационни 
документи и методики. 

МОСВ МС 2003г. 2005г. 

6.  Курсове за запознаване на 
операторите на 
инсталации, попадащи в 
обхвата на Директивата 

МИ МС 2004г. 2004г. 
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Срокове за изпълнение  Дейност Отговорна 
институци
я 

Контролира 
-ща 
институция начало край 

7.  Установяване на база-
данни за събиране на 
информация за емисиите 
на разтворители, попадащи 
в обхвата на Директивата 

ИАОС МОСВ 2004г. 2006г. 
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3.4 График за постигане на съответствие при съществуващите 
инсталации.  

Процесът на привеждане в съответствие на съществуващите инсталации ще 
започне с подаване на нотификационни известия до съответната РИОСВ, която 
следва да регистрира всички инсталации на нейна територия. Общият регистър 
ще се води от ИАОС под контрола на МОСВ. 

Следващата стъпка включва изготвяне на ПУР за оценка на емисиите на 
разтворители, последвана от одити от страна на РИОСВ и преценка за наличието 
или липса на съответствие с изискванията на Директивата.  

Инсталациите в съответствие с изискванията на Директивата следва всяка година 
да изготвят ПУР за потвърждаването му.  

Инсталациите, чиито емисии надвишават нормите, трябва да изготвят програма 
за постигане на съответствие. Програмата може да включва: 

• мерки за постепенно отстраняване на разтворителите и удовлетворяване на 
изискванията на СН и НОЕ или  

• инсталиране (надграждане) на пречиствателно оборудване и други технически 
мерки с оглед постигане на НДЕ и за ННЕ до съответния краен срок.  

Операторите съгласуват окончателния вариант на програмата с РИОСВ и следва 
да докладват за изпълнението на мерките в указани от компетентния орган 
срокове. Тази стъпка е от особено значение за да се гарантира, че 
съответствието ще бъде постигнато, въпреки краткия срок за реализиране на 
мерките. 

Пълно съответствие с изискванията трябва да бъде постигнато до: 

• 31.10.2007г. (за тези, влезли в експлоатация преди 30.04.2001г.) 

• 31.12.2006г. (за инсталациите, влезли в експлоатация между 30.04.2001г. и  
31.12.2003г.). Такива в страната има само в сектор “Химическо чистене”. 

В таблица 3 е даден график за привеждане в съответствие на инсталациите. 
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Таблица 3. График за привеждане в съответствие на съществуващите 
инсталации 

№ Дейност Отговорна 
организация 

Контролиращ 
орган 

Краен срок 

1.  Подаване на 
нотификационни известия 

операторите РИОСВ 30.06.2004г. 

2.  Изготвяне на първи ПУР и 
преценка на съответствието 
с изискванията на 
Директивата 

операторите РИОСВ 31.12.2004г. 

3.  Подаване на заявления за 
прилагане на СН 

опреаторите РИОСВ 31.10.2005г. 

4.  Изготвяне програма за 
привеждане в съответствие 

операторите РИОСВ 31.10.2005г. 

5.  Реализиране на мерките и 
постигане на съответствие  

операторите РИОСВ 31.12.2006г  

31.10.2007г. 

6.  Доказване на 
съответствието с ПУР и 
данни от мониторинга 

операторите РИОСВ 31.01.2008г.  

31.01.2009г. 
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4 РАЗХОДИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА 

4.1 Подход 
Разходите за пълното прилагане на Директивата са оценени за периода 2003 – 
2022г., който може условно да се раздели на 3 етапа: 

• Подготвителен етап – 2003г., в който се правят разходи по подготовка на 
административния апарат. Този процес ще продължава и по време на 
следващите етапи; 

• Етап на физическата реализация на технически мерки (инвестиции) от 
операторите за постигане на съответствие при съществуващите инсталации - 
2004-2007г.,  

• Етап на прилагане на техническите мерки и доказване на продължаващо 
съответствие с Директивата - 2008-2022г., в който се правят разходи за 
продължаване и доказване на съответствието. Продължителността на този 
етап е избрана, така че да покрива един очакван 15-годишен цикъл от 
въвеждане, експлоатация и демонтиране на оборудването. 

Разходите са разделени на: 

Административни, свързани с дейността на институциите (МОСВ, РИОСВ, ИАОС, 
МИ, МРРБ, МЗГ) по транспониране на Директивата, обучение, контрол на 
съответствието и докладването пред Комисията. 

Разходи за постигане и продължаване на съответствието, предназначени за 
прилагане на технически и организационни мерки от операторите на 
инсталациите, доказване на съответствието и докладване пред институциите: 

• инвестиционни (инсталиране на оборудване, строителни работи); 

• оперативни (разходи по експлоатация и поддръжка на оборудването, 
закупуване на материали за дейността); 

• текущи (за мониторинг, изготвяне на ПУР за доказване на съответствие, 
докладване до РИОСВ). 

Всички разходи са дадени в български лева при фиксирано съотношение:                 
1 Евро = 1,955 лева. 
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4.2 Оценка на необходимите разходи 

4.2.1 Административни разходи 

Административните разходи са представени в Таблица 4. За тяхната оценка е 
използван Националният план за изграждане и укрепване на административния 
капацитет за прилагане на европейското екологично законодателство (част 1.4 . – 
източник 5)., където е направена оценка за периода 2003 – 2006г., когато трябва 
да се заложат основите за прилагането на Директивата. 

Таблица 4. Административни разходи 
Разходи по направления  

хиляди лева Общо за периода 2003-2006г.  

Назначаване на  служители 600 

Закупуване на консумативи 250 

Закупуване на оборудване 80 

Обучение на администрацията и бизнеса 60 

Изготвяне на нормативни документи 0 

Общо 990 
 
В средствата за назначаване на нови служители влизат както заплатите на 
служителите през периода 2003-2006г., така и еднократна сума при 
назначаването за откриване на новото работно място. 
В разходите за консумативи са включени необходимите средства за 
осъществяване на функциите по новото законодателство. 
В разходите, свързани с оборудване, са включени само тези средства, които са  
необходими за закупуване, без режийните разходи за експлоатацията им. 
Разходите за обучение включват:  

• подготовката на специалистите от РИОСВ предвид участието им в 
прилагането на Директивата (при разработването на ПУР и СН); 

• запознаване на операторите на инсталациите, попадащи в обхвата на 
Директивата; 

• актуализация на издадените ръководства за прилагане. 
При разходите, свързани с изготвянето на нормативни документи се калкулират 
само средствата за възлагане на външни консултанти за подпомагане на 
процеса. Такива не са предвидени по тази Директива.  
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4.2.2 Необходими разходи за постигане и продължаване на 
съответствие при съществуващите инсталации 

В таблица 5 и 6 са представени съответно необходимите инвестиции и 
съответните оперативни разходи от страна на операторите за постигане и 
продължаване на съответствие с изискванията на Директивата. Използвани са 
данни от проучването, възложено от МОСВ (част 1.4; източник 3). В първата 
колона са дадени необходимите инвестиции и съответно оперативни разходи за 
постигане на съответствие за инсталациите, които през 2001г. са имали 
консумация по-висока от праговата стойност за попадане в обхвата на 
Директивата (351 на брой). Това са реално очакваните инвестиции и оперативни 
разходи с оглед на икономическата конюнктура. Във втората колона са 
представени максималните инвестиции и оперативни разходи, които биха 
възникнали, ако всички предприятия от списъка по Приложение 2 (465 на брой)  
повишат производството си и реализират консумация на разтворител над 
праговата стойност. 

Разходите за инсталиране на пречиствателно оборудване са калкулирани изцяло 
като разход по постигане на съответствие с Директивата.. 

Разходите за подмяна на оборудване за дейността са калкулирани като разлика 
от цената на новото оборудване и  амортизацията на съществуващото. 

Оперативните разходи са оценени като разлика от разходите след привеждане в 
съответствие и разходите преди това. Ако мерките за привеждане в съответствие 
водят до икономия на разтворители, то тяхната стойност се изважда от 
необходимите оперативни разходи. 

Текущите разходи на операторите за доказване на съответствието, включващи 
обучение на персонала, изготвяне на ПУР, мониторинг и  докладване възлизат по 
експертна преценка на около 270 хиляди лева годишно за страната.  

 

 2/



ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВА 99/13/ЕС 

Таблица 5. Инвестиции за постигане на съответствие 

Дейност съгласно 
Директивата 

Очаквани необходими 
инвестиции за 
постигане на 
съответствие, 
 хиляди лева 

Максимално 
необходими 
инвестиции за 
постигане на 
съответствие, 
 хиляди лева 

Нанасяне на лепливи 
покрития 

250 800 

Нанасяне на покрития 12 000 22 500 

Нанасяне на покрития върху 
рулони 

4 200 5 400 

Химическо чистене 7 800 7 800 

Производство на обувки 500 1 300 

Производство на препарати и 
лепила 

4 500 5 900 

Фармацевтични производства 15 000 15 000 

Печатане 5 800 6 800 

Преработка на каучук 850 850 

Почистване на повърхности 3 100 5 680 

Извличане на масла 9 600 13 000 

Пребоядисване на МПС 140 180 

Покритие върху намотъчни 
проводници 

0 0 

Импрегниране на дървесина 320 800 

Ламиниране на дървесина и 
пластмаси 

700 700 

общо за страната 64 760 86 710 
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Таблица 6. Оперативни разходи за продължаване на съответствието 

Дейност съгласно 
Директивата 

Очаквани оперативни 
разходи за 

продължаване на 
съответствието, 
хиляди лева 

Максимални 
оперативни разходи за 

продължаване на 
съответствието      
хиляди лева 

Нанасяне на лепливи 
покрития 

50 160 

Нанасяне на покрития 760 1 480 

Нанасяне на покрития върху 
рулони 

1 150 1 400 

Химическо чистене -620 -620 

Производство на обувки 20 64 

Производство на препарати и 
лепила 

210 300 

Фармацевтични производства -236 -236 

Печатане 820 980 

Преработка на каучук 290 340 

Почистване на повърхности 300 460 

Извличане на масла -250 -300 

Пребоядисване на МПС -60 -80 

Покритие върху намотъчни 
проводници 

0 0 

Импрегниране на дървесина 0 0 

Ламиниране на дървесина и 
пластмаси 

100 100 

общо за страната 2 534 4 048 
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4.3 Обобщение на разходите 
Административните разходи на институциите  по прилагане на Директивата за 
периода 2003-2006г. възлизат на 990 хил лева, което указва средногодишен 
разход от 250 хил лева. Същият е взет като среден разход за целия период на  
оценката. 

Инвестициите на операторите (351 инсталации) за постигане на съответствие 
възлизат на около 65 млн лева. Тези инвестиции следва да бъдат реализирани 
изцяло в един четиригодишен период (от 2004 до 2007 г). Животът на 
инсталираното оборудване е оценен средно на 15 години (до 2022г.). През този 
период операторите ще извършват оперативни и текущи разходи за поддържане 
на съответствието на  обща стойност 2,8 млн лева/год.  

Общо за страната за целия  разглеждан период (2003 – 2022г.) разходите за 
прилагане на Директивата възлизат на 113,6 млн лева, при настоящи цени на 
оборудването и консумативите.  

Административните разходи са заложени в плана за развитие на държавната 
администрация и са за сметка на държавния бюджет. Част от средствата за 
обучение могат да се осигурят чрез целево финансиране по програма PHARE-
Twinning. 

В таблица 7 е представено разпределение на разходите по прилагане на 
Директивата. 

Таблица 7. Разпределение на разходите по прилагане на Директивата. 

Разходи          
в хиляди лева 

2003- 
2004г. 

2004-
2007г. 

2008-
2022г. 

Общо за 
периода 

Източник 

Административни 
разходи

250 1000 3 250 4 500 Държавен 
бюджет 

Разходи за 
постигане и 
продължаване на 
съответствието, 
общо в т.ч.: 

 

270

 

66 800

 

42 000

 

109 070

• Инвестиционн
и 

0 65 000 0 65 000 

• Оперативни и 
текущи 

270 1 800 42 000 44 070 

Оператори 
на 

инсталациит
е 

 

Общо за 
страната: 

520 67 800 45 250 113 570  
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