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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
ГДБДЖ Главна дирекция “Български държавни железници” 
ГДДАИ Главна дирекция “Държавна автомобилна инспекция” 
ДАДРВЗ Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” 
ДАМТН Държавна агенция по метрология и технически надзор 
ДИК  Държавна инспекция по корабоплаване 
ДР  Държавен резерв 
ЕС  Европейски съюз 
ЕК  Европейска комисия 
ЗЧАВ  Закон за чистотата на атмосферния въздух 
ИАДАИ Изпълнителна агенция “Държавна автомобилна инспекция” 
ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 
ИРБП  инсталация или инсталации за регенериране на бензинови пари 
ИСБ  инсталация или инсталации за съхранение на бензини 
ИТРБ  инсталация или инсталации за товарене и разтоварване на бензини 
КАВ  качество на атмосферния въздух 
кт  килотона 
КТЗВДР Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния 
ЛОС  летливи органични съединения 
МОСВ  Министерство на околната среда и водите 
МТС  Министерство на транспорта и съобщенията 
НДЕ  норми за допустими емисии 
НДНТ  най-добри налични техники 
НМЛОС неметанови летливи органични съединения 
НСИ  Национален статистически институт 
ПБРП  Параходство българско речно плаване 
ПП  Преговорна позиция на Р България (CONF-BG 13/01) 
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда 
РИОСВ Регионални инспекции по околна среда и води 
 
 

стр.3 



 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Настоящата програма обхваща дейностите по цялостното прилагане в Р България 
на Директива 94/63/ЕС относно намаляване емисиите на ЛОС при съхранение и 
превоз на бензини между терминалите и бензиностанциите, наричана по-нататък 
за краткост само “Директивата”. 
 

1.1. Приоритети и цели 
Ограничаването на емисиите на ЛОС е сред приоритетите на националната 
политика по ограничаване на емисиите на вредни вещества в атмосферния 
въздух. Според сроковете за тяхното реализиране, планираните за целта мерки 
имат средносрочен и дългосрочен характер, в сравнение с тези по 
ограничаването на емисиите на тежки метали, прахови частици и серни оксиди (от 
промишлеността и транспорта), редица от които са с краткосрочен характер. 
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 десет 
години емисиите на ЛОС в резултат на съхранение и превоз на бензини са от 
порядъка на 2% от националните емисии. Например, за 2000г. те възлизат на 
едва 3.5 килотона. 
В тази връзка прилагането на Директивата в страната е една от основните мерки 
за изпълнение на горните задължения. 
 

1.2. Нормативни документи и връзка с други сектори 
По-важните нормативни документи на ЕС, които имат отношение към Директивата 
са следните: 

- Рамкова директива 96/62/ЕС за оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух (КАВ); 

- Директива 1999/30/ЕС за стандарти за КАВ относно нивата на серен 
диоксид, азотни оксиди, ФПЧ10 и олово (т.нар. Първа дъщерна директива); 

- Директива 2000/69/ЕС за стандарти за КАВ относно нивата на бензен и 
въглероден оксид (т.нар. Втора дъщерна директива); 

- Директива 2002/3/ЕС за стандарти за КАВ относно нивото на тропосферния 
озон (т.нар. Трета дъщерна директива); 

- Директива 98/70/ЕС за качеството на моторните горива; 
- Директива 1999/32/ЕС относно съдържанието на сяра в определени течни 

горива; 
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- Директиви 70/156/ЕЕС, 70/220/ЕЕС, 72/306/ЕЕС, 77/537/ЕЕС, 88/77/ЕЕС и 
97/68/ЕС за ограничаване на емисиите от подвижни източници, със 
съответните изменения и допълнения. 

Българското законодателство, свързано със сближаването на Директивата е 
разгледано в част 2.1 по-долу. 
 

1.3 Източници на информация 
Описанието на текущата ситуация във връзка с прилагането на Директивата се 
основава на информация и данни от РИОСВ, ДАМТН, НСИ, ДАДРВЗ, МТС и 
други, както и на собствени проучвания на операторите на инсталации, попадащи 
в нейния обхват. 
Другите по-важни източници на информация, използвани при разработването на 
настоящата програма включват: 

- PHARE TWINNING BG 98/IB-EN-01/02 "Законодателство на ЕС по опазване 
чистотата на въздуха" - Технически доклад по Задача 3 "Директива 
94/63/ЕС за намаляване емисиите на ЛОС"; изпълнител ADEME, Франция; 

- DAC/OECD "Интегрирана система за непрекъснат мониторинг и намаляване 
на емисиите на ЛОС при употреба на разтворители и превоз на бензини в 
България", изпълнител Атинския университет, Гърция (1999г.); 

- "Проучване за разработване на методика за определяне емисиите на ЛОС 
при съхранение, товарене и разтоварване на бензини", изпълнител НИЛ 
“Екологични технологии и управление” към ТУ-София (по договор №1204-
2658/07.11.2000г. с МОСВ); 

- Национален план за изграждане и укрепване на административния 
капацитет за прилагане на европейското екологично законодателство в 
периода от 2003 до 2006 година; 

- PHARE Project: Development of Directive-Specific Implementation and 
Financing Plans for Lithuania; subcontractor AEAT, UK; 

- Handbook on the Implementation of EC Environmental Legislation  (European 
Commission). 

 
В допълнение, представените в следващата част на програмата данни, отнасящи 
се до действащите инсталации в обхвата на Директивата, се основават на 
подробната информацията за ИСБ и ИТРБ в терминалите на “ПЕТРОЛ” АД 
(бившия национален дистрибутор на горива), съдържаща се в Допълнителната 
информация CONF-BG 64/01 към първоначалната ПП на Р България CONF-BG 
13/01.   
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2. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ 
 
В териториално отношение административната структура на Р България включва 
две нива на управление – 27 области, чиито управители се избират от 
Правителството на страната, и около 270 самоуправляващи се общини, всяка от 
които има свои екологични отдели. От своя страна МОСВ разполага с 15 РИОСВ, 
които отговарят за прилагането и налагането на екологичното законодателство на 
територията на една или две области. 
 

2.1. Транспониране 
Директива 94/63/ЕС е транспонирана в българското законодателство чрез 
Наредба №16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на ЛОС при 
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр.75/99г.). 
Наредбата е в сила от 24.05.2000г., като тази дата е определяща за 
разграничаването на “нови” и “действащи” инсталации в страната.  
 

2.2. Компетентни органи и засегнати лица 
Институциите, които имат отношение към хармонизирането на националното 
законодателство с изискванията на Директивата, а така също към прилагането и 
налагането на тези изисквания са посочени в Таблица №1 по-долу. За улеснение, 
отговорностите и функциите им са разделени в две отделни части (или 
параграфа). В първата част са описани техните общи задължения, в рамките на 
националната политика по опазване на околната среда, а във втората са 
представени конкретните им задължения по прилагането на Директивата. 

Таблица №1 

Организаци
я 

Отговорности 

МОСВ Провежда националната политика в областта на опазването на 
околната среда, респективно – чистотата на въздуха; 
Национален компетентен орган (чрез Дирекция “Опазване 
чистотата на въздуха”) за сближаване на Директивата; отговаря 
за цялостното хармонизиране на законодателството, както и за 
организирането, координацията и контрола върху изпълнението 
на дейностите по неговото прилагане и налагане; при 
необходимост, докладва пред ЕК за хода на изпълнение на 
посочените дейности 

ИАОС 
(към МОСВ) 

Управлява националната информационна система и база  данни 
за емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух; 
отговаря за методическото ръководство на дейността на РИОСВ; 
Организира и поддържа база данни за емисиите на ЛОС при 
съхранение и превоз на бензини, във връзка с докладването за 
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хода на прилагане на Директивата в страната, в т.ч. за емисиите 
при зареждане на подвижни цистерни (чрез Дирекция 
“Мониторинг на въздуха”); 
Осигурява методически, т.е. с необходимите стандартизационни 
документи, методики, ръководства и т.н. измерванията и 
контролните инспекции, извършвани от РИОСВ (чрез Дирекция 
“Лабораторно аналитична дейност”) 

РИОСВ 
(към МОСВ) 

Отговарят за прилагането и налагането на екологичното 
законодателство в съответните области на територията на 
страната; 
Отговарят за прилагането и налагането на техническите 
изисквания на Директивата, отнасящи се до съответните 
неподвижни източници (терминали и бензиностанции) 

МТС Провежда националната политика по отношение на развитието 
на транспортните дейности и превозните средства, във връзка 
със сближаване на европейските екологични изисквания в 
областта; 
Чрез своите изпълнителни агенции отговаря за сближаването в 
законодателството, прилагането  и налагането на европейските и 
международни изисквания за превоз на опасни товари; Отговаря 
за прилагането и налагането на техническите изисквания на 
Директивата, отнасящи се до съответните подвижни източници 
(пътни, ЖП или плаващи цистерни) 

ИА “АА” 
(към МТС) 

Национален компетентен орган за прилагането на Европейската 
спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе 
(ADR); 
Отговаря за прилагането и налагането на техническите 
изисквания на Директивата, отнасящи се до пътните цистерни 

ИА “ЖА” 
(към МТС) 

Национален компетентен орган за прилагането на Единните 
правила за международен ЖП превоз на опасни товари (RID); 
Отговаря за прилагането и налагането на техническите 
изисквания на Директивата, отнасящи се до ЖП цистерните 

ИА 4МА” 
(към МТС) 

Национален компетентен орган за прилагането на Правилника за 
превоз на опасни товари по река Дунав; 
Отговаря за прилагането и налагането на техническите 
изисквания на Директивата, отнасящи се до плаващите 
цистерни, използвани за превоз на бензини по вътрешните 
плавателни пътища 

ДАДРВЗ  
(към МС) 

Провежда националната политика по осигуряване на 
необходимите държавни резерви и военновременни запаси; 
Отговаря привеждане на своите терминали (инсталации за 
съхранение и товарене/разтоварване на бензини) в съответствие 
с техническите изисквания на Директивата  

 

стр.7 



2.3. Основни проблеми пред прилагането 
Направеният анализ показва, че прилагането на Директивата може да се осигури 
в рамките на съществуващата административна структура. 
Преди датата на влизане в сила на Наредба №16 (виж част 2.2 по-горе) 
техническите изисквания на Директивата нямат аналог в българското 
законодателство, т.е. обектите в нейния обхват не са били обект на контрол от 
страна на компетентните органи. 
В тази връзка, на правителствено ниво е взето решение за разширяване и 
укрепване капацитета на РИОСВ с оглед прилагане и налагане изискванията на 
Директивата. За целта Националният план за изграждане и укрепване на 
административния капацитет (виж част 1.3) предвижда назначаването в РИОСВ 
за периода от 2003 до края на 2005г. на общо 30 нови специалисти, които да 
отговарят за контрола на НДЕ и техническите изисквания, установени с директиви 
94/63/ЕС и 1999/13/ЕС. В допълнение, са предвидени редица мерки за обучението 
им, в т.ч. чрез twinning проекти и доставка на средства за измерване. 
За осигуряване прилагането на изискванията към подвижните цистерни е 
необходимо да бъдат приети наредбите за контрол на автомобилните, ЖП и 
корабни превози (съответно ADR, RID и други) на МТС. 
 

2.4. Инсталации в обхвата на Директивата 
Всички инсталации и бензиностанции, които са изградени и влезли в 
експлоатация след датата на влизане в сила на Наредба №16, транспонираща 
Директивата в българското законодателство, са в съответствие с установените в 
нея технически изисквания. Затова в тази част на прилагащата програма са 
разгледани единствено съществуващите (или действащи) инсталации и 
бензиностанции по смисъла на националното законодателство на Р България. 
Именно за тях, след евентуалното му договаряне, би се отнасял заявеният от 
страната преходен период (за привеждането им в съответствие с техническите 
изисквания на Директивата). Доколкото в страната няма терминали (т.е. ИСБ и 
ИТРБ), които да са изградени или влезли в експлоатация между 01.01.1996г. и 
24.05.2000г., последното, на практика, означава че в обхвата на преходния период 
освен действащите бензиностанции ще попаднат единствено определен брой 
“нови” бензиностанции по смисъла на Директивата, въведени в експлоатация в 
указания период. С други думи, в обхвата на заявения преходен период не попада 
нито един “нов” терминал (виж също допълнителната информация относно 
обхвата на заявения преходен период представена с CONF-BG 64/01). 
При описанието на мерките за постигане на съответствие от отделните 
инсталации и бензиностанции или подвижни цистерни по-долу, всички срокове са 
в съответствие със заявеното в ПП на страната искане за определяне на 
преходен период. 
2.4.1 Терминали 
Отделните терминали, попадащи в обхвата на Директивата, разпределени според 
тяхната производителност (или оборот) и операторите им са указани в Таблица 
№2 както следва: 

Таблица №2 
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Производителност Оператор Общ брой 
терминали Над 50 

хил.т./г. 
Над 25 
хил.т./г. 

Над 10 
хил.т./г. 

Под 10 
хил.т./г. 

ПЕТРОЛ АД 19 1 6 1 11 

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ - 
БУРГАС АД 

2 2 - - - 

ДАДРВЗ (Държавен резерв) 4 - - 1 3 

Армия и полиция 7 - - - 7 

ПБРП 2 - - - 2 

 
Към началото на 2003г. нито един от терминалите не е в съответствие с 
техническите изисквания на Директивата. Направени са необходимите за целта 
предварителни проучвания и предстои цялостна реконструкция на терминалите 
на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ - БУРГАС” АД (националната рафинерия), както и на 
най-големия терминал на “ПЕТРОЛ” АД (национален дистрибутор на горива) в с. 
Илиянци до София. Тези терминали, с производителност над 50 000 т/г, в т.ч. 
техните ИТРБ ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на Директивата 
към края на 2005г.  
Междувременно, в съответствие с договорения с “ПЕТРОЛ” АД график за 
постигане на съответствие ще започне реконструкцията на терминалите със 
средна производителност (съгласно чл.4 на Директивата). В резултат, още 6 
терминала на фирмата, вкл. техните ИТРБ (авто- и ЖП наливни естакади), ще 
бъдат приведени в съответствие към края на 2007г. Респективно, останалите 16 
терминала (при отчитане на 9-те терминала с капацитет под 10 000 т/г на 
“ПЕТРОЛ” АД, които следва да бъдат изведени от експлоатация към края на 
2005г.) с техните ИСБ и ИТРБ ще постигнат съответствие на заключителния етап 
от прилагането на Наредба №16, т.е. в края на 2009г. 
 
2.4.2 Бензиностанции 
Броят на действащите бензиностанции в страната, разпределени според тяхната 
производителност и операторите им са указани в Таблица №3 както следва: 

Таблица №3 

Производителност Оператор Общ брой 
бензиностанции > 1000 

m3
> 500 
m3

> 100 
m3

Други 

ПЕТРОЛ АД 555 44 281 230  

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ АД 56     

Други оператори 951 243 262 319 127 

Армия и полиция 120 - - 41 79 
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От данните се вижда, че от общо около 1700 действащи бензиностанции, малко 
над 10% не попадат в обхвата на Директивата, поради своя ограничен капацитет. 
В по-голямата си част това са бензиностанции на армията и полицията, както и на 
бивши или настоящи земеделски кооперации. Привеждането в съответствие на 
останалите бензиностанции ще се извърши поетапно, според установените в 
Наредба №16 срокове, а именно: 

- за бензиностанциите с производителност над 1000 m3, вкл. тези 
разположени в жилищни райони - към края на 2005г.; 

- за бензиностанциите с производителност над 500 m3 - към края на 2007г. 
(при ползване на едногодишен преходен период); 

- за останалите (по-малко от 500 бензиностанции) в обхвата на Директивата - 
към края на 2009г. (при ползване на тригодишен преходен период). 

За целта “ПЕТРОЛ” АД е изготвила и изпълнява специална инвестиционна 
програма, която е обект на контрол чрез РИОСВ. 
Бензиностанциите на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД не са разпределени според 
производителността им, т.к. всички те са в съответствие с техническите 
изисквания на Директивата. Заедно с останалите бензиностанции, които 
отговарят на тези изисквания, техният брой съответства на 15% от общия (или 
около 250 бензиностанции, в т.ч. над 50 собственост на “ПЕТРОЛ” АД). 
 
2.4.3 Подвижни цистерни 
Броят на регистрираните в страната действащи подвижни цистерни (ПЦ), 
разпределени според съответните оператори е указан в Таблица №4 по-долу: 

Таблица №4 

Вид на ПЦ Оператор Брой ПЦ 

пътни ЖП Плаващи 

Необходим 
брой нови 

ПЕТРОЛ АД 130 130 - - 55 

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ АД 12 12 - -  

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ - 
БУРГАС АД 

2 2 - - 2 

Други оператори 189 189 - - 90 

Армия и полиция 300 300 - - 45 

БДЖ 75 - 75 - - 

ПБРП 9 - - 9 - 

 
От всички пътни цистерни, към момента единствено тези на “ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” са 
предназначени за дънно пълнене и са в съответствие с изискванията на 
Директивата. За останалите се предвижда поетапна (успоредна с реконструкцията 
на авто-наливните естакади в терминалите) замяна с нови цистерни, съответно 
към края на 2005, 2007 или 2009г. В резултат, считано от 01.01.2010г. всички 
регистрирани пътни цистерни, използвани за превоз на бензини ще са оборудвани 
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за дънно пълно и ще отговарят на изискванията на чл.5 от Директивата. При това, 
вследствие на увеличената ефективност на превоза на бензини общия брой на 
пътни цистерни ще намалее значително, като в случая с армията, за 
намалението, допълнително допринася и съкращаването на поделенията (в 
рамките на нейното преструктуриране). В тази, връзка в таблица №4 по-горе 
допълнително са посочени и необходимите нови ПЦ, които ще заменят старите 
такива. 
По отношение на ЖП цистерните ситуацията е следната: цистерните са 
собственост на БДЖ ЕАД, като има и цистерни, собственост на различни 
предприятия, които се движат под номер на БДЖ ЕАД. При това, след 
проведената през 1999г. реконструкция на ЖП наливната естакада на “ЛУКОЙЛ 
НЕФТОХИМ - БУРГАС” АД, с  изграждане на ИРБП за привеждането и в 
съответствие с изискванията на Директивата е извършена реконструкция на 75 
ЖП цистерни, които са достатъчни за осигуряване на този вид превоз. В резултат, 
всички ЖП цистерни към момента отговарят на техническите изисквания за 
задържане и улавяне на парите съгласно чл.5 на Директивата (като единствено в 
този случай разходите за реконструкция са оправдани и не е необходима замяна 
на регистрираните цистерни с нови). 
Параходство “Българско речно плаване” разполага с 9 плавателни съда за 
превози на нефтопродукти, които са извън експлоатация. От тях 2 плавателни 
съда са от т.н. тип “Европа”, т.е. отговарят на всички европейски стандарти. 
Предстои останалите 7 плавателни съда да бъдат бракувани и нарязани.  
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3. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

3.1 Подход за прилагане 
Директивата не изисква на засегнатите инсталации да се издава разрешително за 
тяхната експлоатация. В тази връзка, прилагането на изискванията й в страната, 
ще се извърши чрез общия подход, включващ издаване на съответни 
предписания от страна на РИОСВ и последващ контрол за осигуряване на 
изпълнението им. В допълнение, с големите оператори са договорени програми 
за привеждане в съответствие, които са обект на контрол от страна на МОСВ, в 
рамките на действащите решения по ОВОС. 
Директивата позволява техническите изисквания да не се прилагат към 
съществуващите ИТРБ в терминалите с годишна производителност по-малка от 
10 000 тона и бензиностанциите с годишна производителност по-малка от 100 m3. 
В тази връзка, Наредба №16 към ЗЧАВ също предвижда тези изключения. 
Основните жалони по прилагането на Директивата са представени в Таблица №5 
по-долу, а подробен план за действия по прилагането е изложен в част 3.7. 

Таблица №5. 
Жалони Отг. орган Краен 

срок 

Ревизиране на съществуващите методи за измерване 
и анализ 

МОСВ извършено

Инвентаризация на действащите инсталации и 
проучване на мерките за привеждането им в 
съответствие 

МОСВ извършено

Установяване на необходимите методи за измерване 
и анализ; разработване на ръководства за прилагане 
на Директивата 

МОСВ и 

МТС  

2004г. 

Подготовка на инспекторатите във връзка с 
прилагането и налагането на изискванията 

МОСВ 2005г. 

Издаване на необходимите предписания за 
привеждане в съответствие 

РИОСВ 2004г. 

Начало на контрола върху съответствието РИОСВ 2006г. 

Привеждане в съответствие на терминалите и 
бензиностанциите с голям капацитет  

РИОСВ 2005г. 

Привеждане в съответствие на терминалите и 
бензиностанциите със среден капацитет 

РИОСВ 2007г. 

Привеждане в съответствие на терминалите и 
бензиностанциите с малък капацитет 

РИОСВ 2009г. 

Привеждане в съответствие на всички подвижни 
цистерни за превоз на бензини 

МТС 2009г. 
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3.2. Компетенции (разпределение на отговорностите) 
Компетентните органи ще останат такива каквито са сега, след пълното 
транспониране на Директивата. Това означава, че РИОСВ ще издават 
необходимите предписания и ще контролират съответствието.  
Където инсталациите са обект на контрол чрез комплексни разрешителни за 
експлоатация по смисъла на Директива 96/61/ЕС (респективно, новия ЗООС), 
последните ще бъдат издавани от ИАОС и контролирани от РИОСВ. При 
необходимост, за подпомагане на РИОСВ в тяхната контролна дейност, МОСВ ще 
сключва споразумения с частни юридически лица за осигуряване на техническите 
измервания. 
 

3.3. Администрация (администриране на Плана за действие) 
Наредба №16 към ЗЧАВ, транспонираща Директивата в националното 
законодателство е съгласувана със засегнатите индустриални сектори и 
заинтересованите министерства и ведомства при нейното разработване. В 
същото време, тя се основава на съществуващата инвентаризация на 
действащите инсталации, включително на направената оценка на степента на 
съответствието им. Въз основа на заключенията от дискусиите и прецизираната 
инвентаризация, в Наредба №16 е определен графика за привеждане в 
съответствие (залегнал също така в основаната на заявения от страната 
преходен период).  
 
В Министерството на околната среда ще бъде назначено лице, отговорно за 
настоящата Директивата и Директива 99/13/ЕС за емисиите на разтворители. 
Междувременно, отделите по опазване чистотата на въздуха към РИОСВ ще 
бъдат подсилени с по 2 лица, за да се заздрави контрола и налагането на 
установените с двете директиви технически изисквания. Необходимата 
допълнителна квалификация на новоназначените ще се осигури в съответствие с 
Националния план за изграждане и укрепване на административния капацитет за 
прилагане на европейското екологично законодателство в периода от 2003 до 
2006 година. 
 

3.4. Техническо съответствие 
Техническото съответствие на съществуващите или действащи инсталации и 
бензиностанции, както и на регистрираните подвижни цистерни е разгледано 
подробно в част 2.4 по-горе. 
В зависимост от тяхната производителност, терминалите и бензиностанциите, 
които към не отговарят на изискванията на Директивата ще бъдат реконструирани 
и поетапно приведени в съответствие към края на 2005, 2007 или 2009г.  
Подвижните цистерни, които не отговарят на изискванията на Директивата 
постепенно ще бъдат спирани от движение успоредно с реконструкцията на 
съответните ИТРБ към терминалите, в зависимост от конкретната необходимост 
от различни видове цистерни. Поради тази причина в настоящия момент е трудно 
да се определи точния брой стари ПЦ, които ще бъдат спрени от експлоатация 
към края на 2005 и 2007г., но при всички случаи след 2009г. (датата, към която 
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последните ИТРБ /тези с най-малък капацитет/ следва да бъдат приведени в 
съответствие и всички “товарни рами” в терминалите да са пригодени за дънно 
пълнене) регистрираните и действащи на територията на страната подвижни 
цистерни ще са оборудвани за дънно пълнене в съответствие с изискванията на 
Директивата. 
 

3.5. Докладване 
Националният компетентен орган във връзка с прилагането на прилагането е 
МОСВ. В тази връзка МОСВ ще изготвя необходимите доклади за хода на 
нейното прилагане, в съответствие с определените за целта изисквания, като 
организира и координира дейността на останалите институции (ИАОС, РИОСВ, 
МТС, МО, МВР и т.н.), във връзка с набирането на необходимата информация.  
В пълно съответствие с изискванията на Директивата и Директива 91/692/ЕЕС, 
докладването ще се извършва след завършване на назначението и обучението на 
новите кадри в ИАОС и РИОСВ, във връзка с контрола върху прилагането на 
нейните технически изисквания и установяването на националната база данни за 
емисии на ЛОС, т.е. към края на 2006г. 

 
3.6. Преходни периоди 
В своята ПП Р България е заявила 1 годишен преходен период за инсталациите и 
бензиностанциите от “втора” категория (т.е. със среден капацитет) и 3 годишен 
преходен период за тези от “трета” категория (т.е. тези с малък капацитет). 
Инсталациите и бензиностанциите от “първа” категория (т.е. тези с голям 
капацитет) ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на Директивата 
към 01.01.2006г., т.е. една година преди предложената дата за присъединяване 
към ЕС. Последното, на практика, означава че заявеният преходен период не се 
отнася до тях. 
Подробният план за действия по прилагането на Директивата (по т.3.7 по-долу) е 
изготвен в съответствие с описаното по-горе искане за определяне на преходен 
период. 
 

3.7. План за действия по прилагането 
Подробен план за прилагане във връзка с административното развитие и 
изграждане и привеждането на съществуващите инсталации в съответствие с 
техническите изисквания на Директивата е представен по-долу в Таблица №6 по-
долу.  
В случаите, когато е налице повече от едно отговорно ведомство или 
организация, първата посочена носи цялостна отговорност и има водеща роля за 
прилагане на съответната мярка, в т.ч. при координацията на действията на 
останалите институции. 

Таблица №6 

Изискване Дейности  Изпълнител Контрол Срок 
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РЕГУЛИРАНЕ    

Анализ на състоянието на 
съществуващите инсталации за 
съхранение на бензини (ИСБ) в 
терминалите 

РИОСВ МОСВ Изп. 

Хармонизация на 
законодателството 

МОСВ МС Изп. 

Член 3, 
Приложение 
1 

Определяне на компетентни 
органи, отговорни за прилагане и 
налагане на изискванията и НДЕ  

МОСВ МС Изп. 

 Установяване на процедурите за 
контрол на терминалите, 
осигуряващи привеждането им в 
съответствие  

МОСВ МС Изп. 

 Разработване на необходимите 
методики и технически 
ръководства  

ИАОС МОСВ 2003 

 Постигане на съответствие от 
ИСБ с производителност над 50 
000 т/г 

РИОСВ МОСВ 2005 

 Постигане на съответствие от 
ИСБ с производителност над 25 
000 т/г 

РИОСВ МОСВ 2007 

 Постигане на съответствие от 
ИСБ с производителност над 10 
000 т/г 

РИОСВ МОСВ 2009 

Член 4, 
Приложение 
2 

Анализ на състоянието на 
съществуващите инсталации за 
товарене/разтоварване на 
бензини (ИТРБ) в терминалите 

РИОСВ МОСВ Изп. 

 Хармонизация на 
законодателството 

МОСВ МС Изп. 

 Определяне на компетентни 
органи, отговорни за прилагане и 
налагане на изискванията и НДЕ  

МОСВ МС Изп. 

 Установяване на процедурите за 
контрол на терминалите, 
осигуряващи привеждането им в 
съответствие  

МОСВ МС Изп. 

 Разработване на необходимите 
методики и технически 
ръководства  

ИАОС МОСВ 2003 

 Постигане на съответствие от 
ИТРБ с производителност над 150

РИОСВ МОСВ 2005 
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ИТРБ с производителност над 150 
000 т/г 

 Постигане на съответствие от 
ИТРБ с производителност над 50 
000 т/г 

РИОСВ МОСВ 2007 

 Постигане на съответствие от 
останалите ИТРБ  

РИОСВ МОСВ 2009 

Член 5, 
Приложение 
4 

Анализ на състоянието на 
регистрираните подвижни 
цистерни (ПЦ) за превоз на 
бензини 

МОСВ МС Изп. 

 Хармонизация на 
законодателството 

МТС МС Изп. 

 Определяне на компетентни 
органи, отговорни за прилагане и 
налагане на изискванията към 
регистрираните ПЦ 
 

МТС МС Изп. 

 Установяване на процедурите за 
контрол на ПЦ, осигуряващи 
привеждането им в съответствие  

МТС МС Изп. 

 Разработване на подходящи 
технически ръководства във 
връзка с контрола на 
изискванията към ПЦ 

ИАДАИ, 
ГДБДЖ и 
ДИК 

МТС 2004 

 Извеждане от експлоатация на 
последните ПЦ, които не 
отговарят на установените 
технически изисквания 

ИАДАИ, 
ГДБДЖ и 
ДИК 

МТС 2009 

Член 6, 
Приложение 
3 

Анализ на състоянието на 
съществуващите бензиностанции 

РИОСВ МОСВ Изп. 

 Хармонизация на 
законодателството 

МОСВ МС Изп. 

 Определяне на компетентни 
органи, отговорни за прилагане и 
налагане на установените 
изисквания и НДЕ към 
бензиностанциите 

МОСВ МС Изп. 

 Установяване на процедурите за 
контрол на бензиностанциите, 
осигуряващи своевременното им 
привеждане им в съответствие  

МОСВ МС Изп. 
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 Разработване на подходящи 
технически ръководства (към 
операторите и контролните 
органи) 

ИАОС МОСВ 2003 

 Постигане на съответствие от 
бензиностанциите с 
производителност над 1000 т/г и 
разположените в населени места 

РИОСВ МОСВ 2005 

 Постигане на съответствие от 
бензиностанциите с 
производителност над 500 т/г 

РИОСВ МОСВ 2007 

 Постигане на съответствие от 
бензиностанциите с 
производителност над 100 т/г 

РИОСВ МОСВ 2009 

 
ДОКЛАДВАНЕ 

   

Член 10 
(Членове 5 и 
9 на 
Директива 
91/692/ЕС) 

Установяване на процедури за 
набиране на данни за емисиите от 
подвижни цистерни и тяхното 
съответствие с техническите 
изисквания на Директивата (вкл. 
за резултатите от извършените 
контролни проверки)  

МТС МС 2004 

 Установяване на обща процедура 
за докладване за резултатите от 
прилагането на Директивата, вкл. 
на емисиите от неподвижни 
източници (терминали и 
бензиностанции) и тяхното 
състояние 

МОСВ МС 2004 

 Докладване в съответствие с 
изискванията на Директивата 

МОСВ МС 2006 
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4. РАЗХОДИ ЗА ПРИЛАГАНЕ 
Разходите за прилагане на директивата включват инвестиционните разходи за 
привеждане в съответсвие на съществуващите съоръжения и транспортни 
средства или подмяната им с нови, допълнителните експлоатационни разходи, 
възникнали в резултат на реконструкцията/подмяната, както и административните 
разходи за назначаване на допълнителен персонал и обучение на компетентните 
органи.  
Необходимите инвестиции са определени по отделно за всяка от групите 
съоръжения по цени действащи към момента на изготвяне на програмата (края на 
2002 година). 
Годишните инвестиционни разходи са определени по групи оператори, за всяка от 
годините в разглеждания период, като за целта е използувана стандартната 
формула за годишен график на разплащане разпределен върху 
експлоатационния срок на оборудването при лихва 7%. Приет е експлоатационен 
срок 20 години – за реконструирано/ново оборудване, и 7 години – за подвижните 
цистерни. 
Допълнителните годишни експлоатационни разходи, свързани с поддръжка, 
ел.енергия, заплати и т.н., се оценяват на 5% от размера на годишните 
инвестиционни разходи. Същите се отнасят единствено до терминалите и 
бензиносттанциите и не са калкулирани върху разходите за закупуване на новите 
пътни цистерни. 
Разходите за укрепване на администрацията включват еднократно по 4000 BGN 
за откриване на работно място и годишни разходи за заплати и осигуровки в 
размер на 7000 BGN/служител към 2003 г. Прието е годишните разходи за 
персонала да нарастват с 5% и че назначения допълнителен персонал ще бъде 
ангажиран средно 50% през първата година от периода. 
Допълнително, в периода до 2006, са предвидени 50000 BGN за обучение на 
инспекторите. 
Разчетът на разходите за привеждане в съотвествие с изискванията на 
Директивата, изчислени в BGN по групи икономически оператори е представен в 
Таблица №7. 
Общите годишни разходи за прилагане на директивата в периода 2003 – 2010 г. 
се оценяват на 74 млн. BGN, като общия размер на необходимите инвестиции за 
същия период възлиза на 142 млн. BGN. 
Инвестиционният план за прилагане на Директивата е представен в Таблица №8. 
Планът не  предвижда използуване на външно финансиране за осигуряване на 
необходимите инвестиции. Прието е, че инвестиции за привеждане в 
съответствие, ще бъдат осигурени от операторите на съответните терминали, 
бензиностанции и транспортните фирми. Инвестициите свързани с изпълнение на 
мерките в Армията, Полицията и Държавния резерв ще бъдат разпределени 
поравно между държавния бюджет и ПУДООС (бивш НФООС). Всички разходи за 
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определени в BGN към края на 2002г. и са преизчислени в ЕВРО (EURO) при 
фиксиран курс (1,954 BGN за 1,00 ЕВРО). 
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Таблица №7. Разчет на разходите за прилагане на Директива 94/63/ЕС в периода до 2010 г. 
  Години               
 № Описание на инвестициите/ 

разходите 
Мярка 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Общо за 

периода 
I. Административни разходи                    
1.1. Назначаване на допълнителен 

персонал 
хил.лв 120 112 118 123 130 136 143 150 1032

1.2. Обучение 
 

хил.лв 10 15 15 10        50

II.РАЗХОДИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

     

OПЕРАТОРИ:          
2.1. ПЕТРОЛ                    
2.1.1. Инвестиции, в т.ч. хил.лв 1584 4890 4890 13900 13905 6560 6560 52289
  терминали хил.лв  3300 3300 10200 10200 3100 3100 33200
  бензиностанции хил.лв 84 90 90 700 705 460 460 2589
  подвижни цистерни хил.лв 1500 1500 1500 3000 3000 3000 3000 16500
2.1.2 Годишни разходи за инвестиции хил.лв 286 885 1483 3068 4654 5547 6440 6440 28804
2.1.3 Допълнителни експлоатационни 

разходи 
хил.лв 0 16 32 84 135 152 169 169 758

2.2. ЛУКОЙЛ                    
2.2.1. Инвестиции, в т.ч: хил.лв  6900 7500  14400
 терминали хил.лв  6900 6900          13800
  бензиностанции хил.лв                  
2.2.2. подвижни цистерни хил.лв    600          600
2.2.3. Годишни разходи за инвестиции хил.лв 651 1414 1414 1414 1414 1414  7721
  Допълнителни експлоатационни 

разходи 
хил.лв 33 65 65 65 65 65 65 423

2.3. ДРУГИ ОПЕРАТОРИ                    
2.3.1. Инвестиции, в т.ч: хил.лв 3486 3486 3486 5155 5155 5120 5156  31044
  бензиностанции хил.лв 486 486 486 655 655 620 656  4044
  подвижни цистерни хил.лв 3000 3000 3000 4500 4500 4500 4500  27000
2.3.2. Годишни разходи за инвестиции хил.лв 603 1205 1808 2704 3601 4495 5392  19807



  Години               
 № Описание на инвестициите/ 

разходите 
Мярка 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Общо за 

периода 
2.3.3. Допълнителни експлоатационни 

разходи 
хил.лв 2 5 7 10 13 16 19 19 91

2.4. ГУДР хил.лв                  
2.4.1. Инвестиции (само за терминали) хил.лв      1700 1700 3600 3600  10600
2.4.2. Годишни разходи за инвестиции хил.лв 160 321 661 1001 1001 3143
2.4.3. Допълнителни експлоатационни 

разходи 
хил.лв 8 16 33 50 50 157

2.5. БНА и П                    
2.5.1. Инвестиции, в т,ч. хил.лв      2100 2400 11780 14184  30464
  терминали хил.лв          7200 9600  16800
  бензиностанции хил.лв          80 84  164
  подвижни цистерни хил.лв      2100 2400 4500 4500  13500
2.5.2. Годишни разходи за инвестиции хил.лв 390 835 2357 4106 4106 11794
2.5.3. Допълнителни експлоатационни 

разходи 
хил.лв 34 80 80 194

2.6. ПБРП                    
2.6.1. Инвестиции (само за терминали) хил.лв          1800 1800  3600
2.6.2. Годишни разходи за инвестиции хил.лв 170 340 340 850
2.6.3. Допълнителни експлоатационни 

разходи 
хил.лв 8 17 17 42

                       
  ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ, вкл.: млн.лв 5 15 16 23 23 29 31 0 142
  Публични инв. (ГУДР, БНА и П) млн.лв 0 0 0 4 4 15 18 0 41
  Частни инвестиции млн.лв 5 15 16 19 19 13 14 0 101
  Общо годишни разходи за 

инвестиции 
хил.лв 889 2741 4704 7737 10826 14644 18692 11886 72119

  Допълнителни експлоатационни 
разходи 

хил.лв 3 54 104 167 230 309 400 400 1667

  ОБЩО РАЗХОДИ хил.лв 891 2795 4809 7904 11055 14953 19092 12287 73786
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Таблица №8. План за финансиране на инвестициите по Директива 94/63/ЕС 
  Година               
  мярка 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
БВП млн.лв. 35 287 38 431 41 797 44 848 48 211 51 827 55 714 59 893
Нарастване на БВП  % 4,72 5,41 5,26 4,30 4,50 4,50 4,50 4,50
Инфлация  % 3,5% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Финансиране           
Национално финансиране млн.евро 2,6 7,8 8,1 11,7 11,9 14,8 16,0 
Национално финансиране млн.лв.  5,1 15,3 15,9 22,9 23,2 28,9 31,3
ДБ целево финансиране на обекти 
- реконструкция на терминали 

млн.евро 1,0 1,0 3,9 4,6

ДБ целево финансиране на обекти 
- реконструкция на терминали 

млн.лв. 1,9 2,1 7,7 8,9

Предприятие за управление на 
дейностите по околна среда 

млн.евро 1,0 1,0 3,9 4,6

Предприятие за управление на 
дейностите по околна среда  

млн.лв. 1,9 2,1 7,7 8,9

Частни инвестиции млн.евро 2,6 7,8 8,1 9,8 9,8 6,9 6,9
Частни инвестиции млн.лв. 5,1 15,3 15,9 19,1 19,1 13,5 13,5
Процент от БВП на националното 
финансиране 

% 0,014 0,040 0,038 0,051 0,048 0,056 0,056 0,000

Общо средства за инвестиции млн.евро 2,6 7,8 8,1 11,7 11,9 14,8 16,0 0,0
Общо средства за инвестиции млн.лв. 5,1 15,3 15,9 22,9 23,2 28,9 31,3 0,0
Общо средства за инвестиции с 
натрупване 

млн.евро 2,6 10,4 18,5 30,2 42,1 56,9 72,9 72,9

Общо средства за инвестиции с 
натрупване 

млн.лв. 5,1 20,3 36,2 59,1 82,2 111,1 142,4 142,4
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