
Приложение № 1 към чл. 16 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Министерство на 

икономиката 

Нормативен акт: Проект на 

Постановление на Министерския съвет за 

изменение и допълнение на Наредба за 

етикетиране на аерозолните флакони и 

изискванията към тях. 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода: 

Първо полугодие на 2017 г. Дата: 21.02.2017 г. 

Контакт за въпроси: Ирина Станева Телефон: 02/940 72 43 

1. Дефиниране на проблема:  

Необходимост от изпълнение на ангажимент на България за привеждане в 

съответствие на националното законодателство с новоприетото европейско 

(транспониране на Директива 2016/2037/ЕС), включващ: 

-  актуализация на действащите разпоредби на Наредбата за етикетиране на 

аерозолните флакони и изискванията към тях спрямо техническия прогрес, 

посредством нормативно регламентиране на увеличаването на допустимото налягане 

на аерозолните флакони с незапалим елемент;  

- синхронизиране на разпоредбите за етикетиране на аерозолните флакони, разписани 

в действащата наредба, с разпоредбите на законодателството по химикалите и  

Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикалите. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

През 2016 г. на европейско ниво беше приета 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. Съгласно 

разпоредбите на новоприетата директива, България, в качеството си на държава член 

на ЕС, има ангажимент да я транспонира в националното си законодателство в срок 

до 12.12.2017 г. Със съответната директива се регламентира увеличаването на 

максималното допустимо налягане на аерозолните опаковки (флакони) с незапалими 

компоненти и се осигурява, по отношение на етикетирането, уеднаквяване с 

разпоредбите на Регламент (ЕО) 1272/2008 и Глобалната хармонизирана система за 

класифициране и етикетиране на химикалите. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.).  



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

държавите членки, свързано с аерозолните опаковки, се определят правилата за 

пускане на пазара на тези продукти, като се хармонизират изискванията към 

безопасността на този вид опаковки (флакони),  включително изискванията към 

номиналните обеми, пълненето и другите опасности във връзка с налягането, както и 

изискванията към етикетирането на аерозолните флакони, които са в обхвата на 

Директивата. Директивата регламентира и 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 (етикетиран) с определен 

символ, както и с предупреждения за безопасност, предвидени в законодателството по 

химикалите, и по-специално в Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

С Регламент (ЕО) № 1272/2008 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 

разпоредбите за етикетиране на аерозолните флакони в Директива 75/324/ЕИО следва 

да са адаптирани към разпоредбите на регламента и на Глобалната хармонизирана 

система за класифициране и етикетиране на химикалите. Така се увеличат правната 

яснота и съгласуваността с изискванията към етикетирането от Регламент (ЕО) № 

1272/2008, без обаче да се налагат нови задължения. 

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 bar, за да се подобрят дебитът и качеството на пръскане 

на такива аерозолни флакони, като по този начин се гарантира по-голям и по-

ефективен избор на потребителите. Същевременно увеличението на допустимото 

налягане на аерозолните флакони с незапалим компонент ще даде по-голям избор на 

производителите и така ще осигури възможността за използване на тези флакони за 

повече приложения. Съответно това ще позволи да се премине, доколкото е възможно, 

от запалими към незапалими компоненти, като по този начин ще се подобрят 

ефикасността и екологичните показатели на аерозолните флакони, като едновременно 

с това ще се гарантират същите нива на безопасност, като осигурените понастоящем.  

Увеличаването на максимално допустимото налягане на аерозолните опаковки с 

незапалими компоненти води до допълнителен избор за производителите и не вменява 

нови задължения към тях. На практика разписаните изисквания, касаещи 



етикетирането, и сега се прилагат по Регламент (ЕО) № 1272/2008. Предвидените 

срокове за транспониране и прилагане осигуряват достатъчно време на 

икономическите оператори за привеждане в съответствие с новите разпоредби.  

Директива 75/324/ЕИО е транспонирана в националното ни законодателство с 

Наредбата за етикетиране на аерозолни флакони и изискванията към тях, приета с 

ПМС № 113 от 15.05.2006 г. В качеството си на държава член на ЕС България има 

ангажимент да транспонира в националното си законодателство изискванията на 

Директива 2016/2037/ЕС,  изменяща Директива 75/324/ЕИО, най-късно до 12 

декември 2017 г., като това следва да бъде направено с изменение и допълнение на 

горецитираната наредба. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършвани последващи оценки на Наредбата за етикетиране на аерозолни 

флакони и изискванията към тях. 

2. Цели: 

Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към 

тях е да: 

- въведе новите изисквания за максимално допустимо налягане на аерозолни флакони 

с незапалими компоненти, регламентирани в европейското законодателство с 

Директива 2016/2037/ЕС, което ще предостави допълнителни възможности на пряко 

заинтересованите производители и вносители; ще осигури предпоставки за 

подобряване характеристиките, ефикасността и екологичните показатели на 

аерозолните флакони; и ще повиши удовлетвореността на потребителите. 

- адаптира разпоредбите на действащата наредба към международните и европейските 

правила и норми, чрез уеднаквяване на изискванията за етикетиране с тези, 

регламентирани в Глобалната хармонизирана система за класифициране и 

етикетиране на химикалите и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

По този начин ще се приведе в съответствие националното законодателство в тази 

област с правото на Европейския съюз и ще се даде 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 bar. 

Проектът на постановление ще бъде разработен в изпълнение на мярка 6 от Плана за 

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

Европейския съюз, като етапите по разработването и приемането му и конкретните 

срокове за това са залегнали в плана. 

Крайният срок за обнародване на акта и нотификацията му пред Европейската 

комисия е 12 декември 2017 г. 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  



Заинтересовани страни от предлагания проект на Постановление са: 

1. Производители на аерозолни флакони. 

2. Производители на стоки, използващи за продуктите си аерозолни флакони, напр. 

производители в областта на козметиката, на химикалите, на някои медицински 

препарати, на художествени и арт изделия (бои и лакове във вид на спрейове), на 

материали за строителството, в хранително-вкусовата промишленост и др.  

3. Вносители. 

4. Потребители. 

Към настоящия момент не е налице информация относно конкретния брой на 

заинтересованите фирми и потребители по групи в тази област. Обръщаме внимание, 

че предлаганата опция в проекта на наредба за производство/използване на 

иновативни аерозолните флакони с незапалим компонент, които да са с максимално 

допустимо налягане до 15 bar, не е задължителна за прилагане, а е просто една 

допълнителна възможност за заинтересованите представители на бизнеса, и не може 

да се предвиди какъв процент от тях биха се възползвали от нея. 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие: 

Вариант за действие 1 „Без действие“: 

При този вариант няма да се промени съществуващото законодателство, което по 

отношение на изискванията за етикетиране на аерозолните флакони не кореспондира 

с разпоредбите на законодателството по химикалите. По този начин ще се запази 

правната неяснота и липсата на съгласуваност между двете законодателства в тази 

област.   

Няма да се предостави възможност на производителите да произвеждат или използват 

за целите на производството на продуктите си иновативни аерозолните флакони с 

незапалим компонент.  

Няма да се изпълнят ангажиментите по привеждане на националното законодателство 

в областта на аерозолните флакони в съответствие с европейското. 

Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“: 

При този вариант на действие ще се приеме от Министерски съвет Постановление за 

изменение на действащата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях, като по този начин: 

- Ще се актуализират действащите разпоредби спрямо техническия прогрес, чрез 

увеличаване на максимално допустимото налягане на аерозолните флакони с 

незапалим компонент, което ще е от полза както за производителите, така и за 

потребителите. 

- Ще се адаптират разпоредбите на действащата наредба към международните и 

европейските правила и норми, като се уеднаквят с изискванията на Глобалната 



хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикалите и 

разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

- Ще се изпълни ангажимента на България за транспониране изискванията на новото 

европейско законодателство в тази област (Директива 2016/2037/ЕС). 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

5. Негативни въздействия:  

Вариант за действие 1 „Без действие“: 

Икономически негативни въздействия: 

- Неизпълнение на задълженията на Република България за привеждане в съответствие 

на националното законодателство с това на ЕС в определения в съответния европейски 

нормативен акт срок, което би довело до стартиране на процедура по нарушение от 

страна на Европейската комисия към България и до сериозни финансови санкции за 

страната ни от неизпълнените ангажименти. 

- Българските производители ще бъдат възпрепятствани да произвеждат или използват 

за целите на производството на продуктите си иновативни аерозолните флакони с 

незапалим компонент. 

- Ще бъде нарушен принципа на свободното движение на стоки в рамките на ЕС. 

Търговците няма да могат да продават на българския пазар, а вносителите ще имат 

проблеми при пускането на пазара на иновативни аерозолни флакони и продукти, 

използващи такива флакони. Това от своя страна би довело до множество съдебни 

дела. 

Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива. 

Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива. 

Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“: 

Не са идентифицирани икономически, социални, правни и екологични негативни 

въздействия. 

Не се очаква въвеждането на новите изисквания да доведе до допълнителни и 

непланирани разходи за производителите и за лицата, които пускат на пазара 

аерозолни флакони, предвид факта, че изискванията по отношение на етикетирането 

и към момента се прилагат по линия на законодателството по химикалите. 

Предлаганите промени са насочени единствено към икономическите оператори и не 

вменяват нови правомощия на държавните органи, които прилагат нормативния акт. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 



6. Положителни въздействия:  

Вариант за действие 1 „Без действие“: 

Сегашното положение няма да се измени, поради което това няма да доведе до 

допълнителни положителни въздействия.  

Вариант за действие 2 „Приемане на ПМС“:  

Икономически положителни въздействия: 

- Стимулиране внедряването на иновации в областта на аерозолните флакони без да 

се засяга безопасността на продукта. 

- Предоставяне на  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 

bar. По този начин ще се подобри ефикасността и ще се осигури възможността за 

използване на тези флакони за повече приложения. 

- Предоставяне на възможност за увеличаване на дебита и качеството на пръскане на 

продуктите, използващи иновативните аерозолни флакони, което е в полза на 

потребителите. 

- Постигне на синхрон и съгласуваност по отношение на изискванията за етикетиране 

на аерозолни флакони между законодателството в областта на аерозолите и това, в 

областта на химикалите, което ще даде възможност на българските производители да 

продават безпрепятствено съответните стоки не само на Единния европейски пазар, 

но и на международните пазари. 

Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива 

Екологични положителни въздействия: 

Увеличаването 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. 

(Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат 

на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с 

формулираните цели). 

7. Потенциални рискове:  

Не са идентифицирани конкретни потенциални рискове от приемането на 

Постановлението, включително възникване на съдебни спорове. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 



Х Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

С проекта на нормативен не се създават нови регулаторни режими и не се засягат 

съществуващи режими и услуги. 

9. Създават ли се нови регистри? НЕ 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те………………………………………. 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

Х Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

Въздействието върху микро-, малките и средни предприятия ще се изрази в това, че 

ще им се предостави допълнителна възможност да произвеждат иновативни аерозолни 

флакони или да използват такива за целите на производството на продуктите си. Като 

се вземат предвид ползите от употребата на аерозолни флакони с незапалим 

компонент, които са с максимално допустимо налягане до 15 bar, това би способствало 

за повишаване конкурентноспособността на предприятията, решили да се възползват 

от тази опция.  

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

☐ Да 

Х  Не 

12. Обществени консултации:  

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях ще бъде 

публикуван на Интернет страницата на Министерство на икономиката за обществено 

обсъждане, както и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, 

съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

Съгласно Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на 

Република България в Европейския съюз, обществените консултации следва да се 

проведат в периода 28.04 – 28.05.2017 г. При наличие на възможност и готовност от 

страна на експертите, работещи по проекта, обществените консултации могат да бъдат 

проведени и по-рано. 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

Х Да 

☐  Не 



Директива (ЕС) 2016/2037 на Комисията от 21 ноември 2016 година за изменение на 

Директива 75/324/ЕИО на Съвета по отношение на максималното допустимо налягане 

на аерозолните опаковки и за адаптиране на разпоредбите ѝ за етикетирането към 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

На ниво Европейски съюз не е извършвана оценка на въздействието. 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Силвана Любенова 

Дата: 22.02.2017 г.  

Подпис: 

 


