
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

МИНИСТЕРСТВО  НА ИКОНОМИКАТА 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

СЪОБЩЕНИЯТА 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или 

разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2008 

г., бр. 33 от 2012 г. и бр. 14 от 2014 г.) 

§ 1. В чл. 14а, ал. 1 думите „улавянето на бензинови пари (УБП)“ се заменят с „УБП“. 

§ 2. В чл. 14б т. 1 се изменя така: 

„1. ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап 

ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява от производителя 

и/или доставчика в съответствие със стандарт EN 16321-1:2013;“. 

§ 3. В чл. 14в, ал. 1, т. 1 след думата „годишно“ се добавя „в съответствие със стандарт 

EN 16321-2:2013“. 

§ 4. В чл. 14ж се правят следните изменения и допълнения: 

1. В основния текст след думата „прилагат“ се добавя „на хартиен или електронен 

носител“. 

2. Точка 1 се отменя. 

3. В т. 3 в края на изречението се добавя „и документите от системата за управление, на 

електронен носител“. 

4. Точка 4 се изменя така: 

„4. заверено копие на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за 

измерване, като в случаи на електронно подаване на документи се допуска заверено 

сканирано копие;“. 

§ 5. В чл. 14л се създава ал. 4: 

„(4) Оправомощаването е за срок 4 години.“ 

§ 6. Създава се чл. 14р: 

„Чл. 14р. (1) Българският институт по метрология извършва надзор на оправомощените 

лица, който е планов или извънпланов, по ред и начин, определен в процедури на БИМ. 

(2) Плановият надзор се извършва най-малко веднъж на всеки 12 месеца за периода на 

оправомощаването.“ 

§ 7. В § 1а от допълнителните разпоредби съюзът „и“ преди думите „на Директива 

2009/126/ЕО“ се заменя със запетая и в края на изречението се добавя „и на Директива 

2014/99/ЕС на Комисията от 21 октомври 2014 г. за изменение, с цел привеждане в 

съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на 

улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на 

бензиностанции (OB L 304, 23.10.2014 г.)“. 

§ 8. В приложение № 2, т. 1.1 думите „съответните норми за допустими емисии съгласно 

Наредба № 2 от 1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) 

на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (ДВ, бр. 51 

от 1998 г.) или Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 



емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.)“ се заменят със „същите изисквания както при емисиите от 

съоръженията за регенерация на бензиновите пари“. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 9. Навсякъде в наредбата „министъра на икономиката и енергетиката“ и „министъра на 

инвестиционното проектиране“ се заменят съответно с „министъра на икономиката“ и 

„министъра на регионалното развитие и благоустройството“. 

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

§ 11. До 31.12.2018 г. за бензиностанциите, които към датата на влизане в сила на 

наредбата са оборудвани със системи, съответстващи на Етап ІІ от УПБ, ефективността на 

улавяне на бензиновите пари по чл. 14б, т. 1 може да се удостоверява със сертификат за 

съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за 

одобрение на типа. 

Министър на околната среда и водите:  Ивелина Василева 

За министър на икономиката:  Даниела Везиева 

Министър на транспорта,  информационните технологии  и съобщенията:  Ивайло 

Московски 

Министър на регионалното  развитие и благоустройството:  Лиляна Павлова 

Министър на здравеопазването:  Петър Москов 

 


