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ПРОЕКТ! 

 

 

МОТИВИ 

 

Към проекта на Наредба за изменение (НИ) на Наредба №7 от 21.10.2003г. за 

норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 

околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на 

разтворители в определени инсталации (Наредба №7), (обн., ДВ, бр.96 от 31 

октомври 2003г., изм. ДВ, бр.20 от 6 март 2007г., изм.ДВ, бр.67 от 21 август 2009г., 

изм. ДВ, бр.40 от 28 май 2010г., изм. и доп. ДВ, бр.24 от 12 март 2013 г.) 

 

I. Причини, които налагат разработването на НИ на Наредба №7: 

1. Изпълнение на одобрени мерки за трансформация на модела на административно 

обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за 

приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в 

законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух.  

Изискванията и особените правила за издаване на Решение за освобождаване от 

задължение за спазване на допустимите норми за неорганизирани емисии (ННЕ) за 

летливи органични съединения (ЛОС) и определяне на нови ННЕ, установени преди 

това в подзаконов нормативен акт – Наредба №7,  вече са администрирани в чл.9а, 

ал.11-15 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), (обн., ДВ, бр.81 от 

2019г., в сила от 15.10.2019г.) в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване 

на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност (ЗОАРАКСД).  Правото на дерогация по отношение на нормата за допустими 

ННЕ се предоставя от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 24 ноември 2010г. относно емисиите от промишлеността (Директива 

2010/75/ЕС), при условие че не се очакват значителни рискове за човешкото здраве и за 

околната среда и се използват най-добри налични техники (НДНТ). Дефинирането на 

„значителен риск“ в националното законодателство (ЗЧАВ) се осъществява чрез реални 

индикатори, които измерват този риск за здравето и околната среда: оценка на база 

задължителния план за управление на разтворителите (ПУР) за разглежданите 

инсталации, който операторите представят ежегодно в регионалните инспекции по 

околната среда и водите. В ПУР се отчитат емисиите на ЛОС не само организираните и 

неорганизираните емисии на вредни вещества във въздуха, но и във водите, 

отпадъците, готовите продукти и т.н. Към ПУР се прилагат доказателства за 

изчислените емисии – протоколи от изпитване (придружени от протоколи за измерване 

на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух), протоколи от измервания на 

работната среда и т.н., с които се доказва спазването на законодателството не само по 

опазване на околната среда, но и по отношение опазване на човешкото здраве. Освен 

посоченото по-горе, операторите, които желаят да бъдат освободени от спазването на 

допустимите ННЕ, са длъжни да докажат, че при експлоатацията на съответните 

инсталации се прилага определена НДНТ или комбинация от НДНТ за ограничаване 

емисиите на ЛОС, имат утвърден ПУР от предходната година за съответната дейност и 

дейността се извършва в съответствие със законодателството по опазване на околната 

среда и човешкото здраве. 

С администрирането на режима по издаването на Решение за освобождаване от 

задължение за спазване на допустимите ННЕ за ЛОС и определяне на нови ННЕ в 

ЗЧАВ се налага отмяна на разпоредби в Наредба №7, свързани с посоченото решение. 

2. Премахване от Приложение №10 към чл.28а, ал.4 от Наредба №7 изискването за 

полагане на печат. 

3. Отмяна на разпоредба, свързана със срока за утвърждаване на ПУР.  

Отмяната е наложена от несъответствие на заложения в Наредба №7 срок със 

сроковете, посочени в Административно-процесуалния кодекс (АПК). 
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4. Прецизиране и актуализиране на разпоредби във връзка с изтекли срокове на 

определени разпоредби. 

 

Проектът на НИ на Наредба №7 не е свързан с транспониране на европейско 

законодателство. Разпоредбите на чл.59, §2 от  Директива 2010/75/ЕС, транспонирани 

по-рано в Наредба №7, вече са транспонирани в изменението на ЗЧАВ (обн., ДВ, бр.81 

от 2019г., в сила от 15.10.2019г.), за което е изготвена таблица за съответствие 

(преминала през съгласувателна процедура в РГ-20 заедно с целия пакет документи). 

Във връзка с това, при настоящото изменение на Наредба №7 не е необходимо 

повторно изготвяне на таблица за съответствие и съгласуване в РГ-20. 

 

II. Целите, които се поставят: 

1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със ЗОАРАКСД; 

2. Привеждане на административни услуги в областта на законодателството по 

опазване чистотата на въздуха в съответствие с АПК; 

3. Отмяна на неактуални разпоредби. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на НИ на Наредба 

№7: 

За изпълнението на дейностите по прилагането на предложения проект на акт: 

1. Не са необходими финансови и други средства за операторите на инсталации, 

попадащи в обхвата на Наредба №7; 

2.  Не са необходими допълнителни разходи/трансфери и други плащания по бюджета 

на Министерството на околната среда и водите, тъй като ще се изпълняват в рамките на 

приетият бюджет на министерството за съответната година. 

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет. 

 

ІV. Очакваните резултати от прилагането на проекта на НИ на Наредба №7 са: 

1. Опростени и приведени услуги за бизнеса в областта на законодателството по 

опазване чистотата на атмосферния въздух, в съответствие със Закона за ограничаване 

на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност; 

2. Приведени в съответствие с АПК административни услуги в областта на 

законодателството по опазване чистотата на въздуха; 

3. Постигната правна яснота, посредством прецизиране на разпоредби, свързани с 

прилагане на законодателството в областта на опазване чистотата на атмосферния 

въздух. 


