
 
 

Дейност 

Прагова  
консумация 

на 
разтворители

Норми за допустими 
емисии в отпадъчните 

газове  
 

Норми за неорганизирани 
емисии (% от вложените 

разтворители) 

Норми за общи емисии 

 тон/годишно (mg C/Nm3) Нови Действащи Нови Действащи 

Примерни норми1 за общи 
емисии при прилагане на 
схема за намаляване 

Топъл ролен офсетов 
печат 
 

15 – 25 
>25 

100 
20 

30                                      
30 
30                                      
30 

  

Дълбок печат за 
издания 
 

>25    75 10                                      
15 

0,8 (0,6 нови) 

Други видове печат 15 – 25 
> 25 
> 302

100 
100 
100 

25                                      
25 
20                                      
20 
20                                      
20 

 1,23

1,02 

0,375 

Почистване на 
повърхности 4 
 

1 – 5 
> 5 

20 
20 

15                                      
15 
10                                      
10 

  

Друго почистване на 
повърхности4 
 

2 – 10 
> 10 

75  
75 

20                                      
20 
15                                      
15 

    

                                                 
1 Представлява отношение на масата на емитираните разтворители към общия сух остатък на нанесеното покритие. 
2 За ротативен ситопечат върху текстил и картон 
3 За ротативен ситопечат  - 0,45 (15-25 тона) и 0,375 при консумация на разтворител над 25 тона  
4 При използване на вещества, упоменати в чл. 5 на Директивата. 
4 При средно съдържание на органични разтворители във всички използвани почистващи материали под 30 масови % се освобождават от прилагането на 
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разтворители) 

Норми за общи емисии 

 тон/годишно (mg C/Nm3) Нови Действащи Нови Действащи 

Примерни норми1 за общи 
емисии при прилагане на 
схема за намаляване 

Боядисване на 
автомобили (< 15) и 
пребоядисване на 
автомобили 

> 0,5 50 25                                      
25 

  1,2

Нанасяне на 
покритие върху 
рулони 
 

> 25 505 5                                          
10 

  0,45 (0,3 за нови) 

Други покрития, 
включително върху 
метал, пластмаса, 
текстил, тъкани, 
филм и хартия6

5 – 15 
> 15 

100  
50/757 

 

20                                      
20 
20                                      
20 

  1,6
0,6 

 

Покрития върху 
намотъчен проводник 
 

> 5   10 g/kg8 
5 g/kg 

 

Покритие на дървени 
повърхности 
 

15 – 25 
> 25 

100  
50/757

25                                       
25 
20                                       
20 

  1,6
1,0 

Химическо чистене няма праг    20 g/kg (1) (2) (3)  

                                                                                                                                                                                                                                        
емисинони норми 

5 За инсталациите, които използват с методи с повторно използване на възстановени разтворители, НДЕ е 150. 
6 Дейности, които не могат да се извършват при контролирани условия могат да се освободят спазването на емисионните норми 
7 Първата НДЕ се прилага за сушене, втората – за нанасяне на покрития 
8 Прилага се за инсталации, произвеждащи проводници със среден диаметър ≤ 0.1 mm, а долната стойност за останалите. 
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 тон/годишно (mg C/Nm3) Нови Действащи Нови Действащи 

Примерни норми1 за общи 
емисии при прилагане на 
схема за намаляване 

Импрегниране на 
дървесина 
 

> 25 100 45                                        
45 

11 kg/m3  

Финиширане на  
естествени кожи 

10 – 25 
> 25 

   85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2      9

  

Производство на 
обувки 

> 5   25 g за чифт   

Ламиниране на 
дървесина и 
пластмаса 

> 5   30 g/m2  

Нанасяне на 
слепващи (лепливи) 
покрития 
 

5 – 15 
> 15 

5010 
5010

25                                        
25 
20                                        
20 

  1,2
1,0 

Производство на  
препарати за 
покрития, лакове, 
мастила и лепила 

100 – 1000 
> 1000 

150 
150 

5                                           
5 
3                                           
3 

5% от вложения разтворител
3% от вложения разтворител

 

Преработка  на 
каучук 
 

> 15 2010 25                                        
25 

25% от вложения 
разтворител 

 

                                                 
9 За финиширане на кожи за тапицерии  и конкретни кожени изделия, използвани като дребни потребителски стоки, например чанти, колани, портфейли и т.н. 
10 При работа с методи, включващи повторно ползване на възстановени разтворители, НДЕ в отпадъчните газове е 150. 
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схема за намаляване 

Извличане на 
растителни масла и 
животински мазнини, 
и рафиниране на 
растителни масла 

> 10   Норми от 0,8 до 4,0 kg/тон 
семе в зависимост от вида 
За слънчогледово семе: 

1 kg/тон 

 

Производство на 
фармацевтични 
продукти 
 

> 50 20 10 5                                           
15 

5% от 
вложените 

разтворители

15% от 
вложените 

разтворители
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