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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д  

от 

ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ 

Министър на икономиката  

 

 
ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и 

изискванията към тях. 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, предлагам на Вашето внимание проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за 

етикетиране на аерозолни флакони и изискванията към тях, Приета с ПМС № 113 от 

15.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г., изм., бр. 76 

от 15.09.2006 г., в сила от 1.11.2006 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 

г., изм. и доп., бр. 97 от 8.12.2009 г., в сила от 29.04.2010 г., бр. 30 от 1.04.2014 г., 

в сила от 19.03.2014 г.). 

С проекта на постановление в българското законодателство се въвеждат 

разпоредбите на Директива 2016/2037/ЕС на Комисията за изменение на Директива 

75/324/ЕИО по отношение на максималното допустимо налягане на аерозолните 

опаковки и за адаптиране на разпоредбите й за етикетирането към Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на опасни вещества и смеси (OB L 314, 22.11.2016г.). 

С Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателството 

на държавите членки, свързани с аерозолните флакони, въведена в националното 

законодателство с Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и 
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изискванията към тях, се регламентира класификация на аерозолните флакони като 

„незапалими“, „запалими“ и „изключителни запалими“ в съответствие с 

изискванията, залегнали в нейното приложение. В зависимост от класификацията на 

съответния аерозолен флакон, той следва да е означен с определен символ, както и 

с предупреждения за безопасност, предвидени в законодателството по химикалите. 

С Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси, се хармонизира класифицирането и 

етикетирането на вещества и смеси в рамките на ЕС. В него са включени всички 

вещества и смеси от Глобалната хармонизирана система за класифициране и 

етикетиране на химикалите, приета на международно равнище в рамките на 

Обединените нации. В тази връзка са предприети мерки за да се адаптират 

разпоредбите за етикетиране в Директива 75/324/ЕИО чрез приемането на 

съответните изменения в нея посредством Директива 2016/2037/ЕС, като тя е 

приведена в съответствие с разпоредбите на новия регламент и на Глобалната 

хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикалите.  

През последните години техническият прогрес и иновациите доведоха до 

разработването на аерозолни флакони с иновативни незапалими компоненти, 

основно сгъстени газове като азот, сгъстен въздух или въглероден диоксид. Въпреки 

това, сегашното максимално допустимо налягане на аерозолните флакони, което е 

предвидено в действащото законодателство, ограничава разработването на такива 

флакони с незапалими компоненти, тъй като оказва отрицателно въздействие върху 

ефективността на пръскане на тези аерозолни флакони през срока им на употреба. 

Спадът на налягането на такива флакони при употребата им води до не толкова 

ефективно използване на съдържанието им и до значително влошаване на 

характеристиките им. Развитието на технически прогрес и иновациите на този етап 

дават възможност за нова адаптация чрез регламентирано увеличаване на 

максималното допустимо налягане на аерозолните флакони с незапалим компонент, 

без да се засяга безопасността на такива флакони. По тази причина в европейското 

законодателство се предприеха мерки с приемането на Директива 2016/2037/ЕС, с 

която нормативно се увеличи максимално допустимото налягане до 15 Ьаг.  

Държавите членки, включително и България, са длъжни да въведат в 

националното си законодателство разпоредбите на Директива 2016/2037/ЕС и да ги 

нотифицират пред Европейската комисия най-късно до 12 декември 2017 г. 

Действащата Директива 75/324/ЕИО е транспонирана в българското 

законодателство посредством Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и 

изискванията към тях. В тази връзка за изпълнение на ангажиментите на страната 
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ни за транспониране на новата Директива 2016/2037/ЕС е изготвен настоящия 

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях. 

С предвидените изменения в Наредбата за етикетиране на аерозолни флакони 

и изискванията към тях ще се постигне пълно съответствие между европейските и 

националните изисквания в тази област, както и уеднаквяване на националните 

разпоредби относно изискванията за етикетиране на съответните продукти с тези, 

действащ на международно равнище. Ще се постигне синхрон и съгласуваност 

между законодателството в областта на аерозолните флакони и това, в областта на 

химикалите.  

Промените в наредбата ще предоставят допълнителна възможност на 

производителите да произвеждат или използват за целите на производството на 

продуктите си иновативни аерозолните флакони с незапалим компонент, които да са 

с максимално допустимо налягане до 15 Ьаг. По този начин ще се подобри 

ефикасността и ще се осигури възможност за използване на тези флакони за повече 

приложения. Предоставя се възможност за увеличаване на дебита и качеството на 

пръскане на продуктите, използващи иновативните аерозолни флакони, което е и в 

полза на потребителите.  

Увеличаване на допустимото налягане на аерозолните флакони с незапалим 

компонент ще позволи да се премине от запалими към незапалими компоненти, като 

по този начин ще се подобрят екологичните показатели на аерозолните флакони, 

като едновременно с това ще се гарантират същите нива на безопасност, като 

осигурените понастоящем. 

Проектът на ПМС, както и самата директива, не предвижда преходни периоди 

за лицата, които пускат на пазара аерозолни флакони, т.к. разписаните в наредбата 

изисквания за етикетиране и сега се прилагат предвид факта, че са залегнали в 

разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008, който е акт с директен ефект и е 

задължителен за прилагане в страната. По отношение на разпоредбите, свързани с 

аерозолните флакони с незапалим компонент, те също не се нуждаят от преходни 

периоди, защото по своята същност не въвеждат допълнителни изисквания към 

производителите, а само предоставят допълнителна възможност по отношение на 

флаконите.  

Постановлението на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях се приема 

на основание чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите. Контролът по 
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прилагането ще се извършва от Комисията за защита на потребителите към 

Министъра на икономиката, нейните регионални структури и от звената за защита на 

потребителите към общинската администрация по реда на Закона за защита на 

потребителите. Предвидено е постановлението да влезе в сила на 12.12.2017 г., 

като разпоредбите му ще се прилагат считано от 12.02.2018 г. 

Проектът на постановление е разработен в изпълнение на мярка 6 от Плана 

за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България 

в Европейския съюз.  

В съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 3 от УПМСНА, към 

комплекта с документи е приложена таблица за съответствие на текстовете на 

Наредбата с тези на Директивата на Европейската комисия, посочваща нагледно 

степента на хармонизиране на националния нормативен акт. 

Приложеният проект на акт не изисква осигуряването на допълнителни 

финансови ресурси и няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

Предвид характера на предложения акт, който попада сред предвидените в 

чл.31, ал.4 от УПМСНА, е проведено публично обсъждане по предложения проект, по 

време на което не са постъпили бележки и предложения. Изготвена и одобрена е и 

частична предварителна оценка на въздействието. 

Настоящият доклад и проекта на Постановление са съгласувани, съгласно чл. 

32, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2, от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет 

приложения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към 

тях. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА; 

3. Справка за съответствие с Европейското право; 
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4. Частична предварителна оценка на въздействието; 

5. Финансова обосновка; 

6. Съгласувателни писма; 

7. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

8. Становище на РГ 1 „Свободно движение на стоки“ 

 

 

 

 

 

ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ 

Министър на икономиката 

 

 


