
                                                                                   

                                                          

ПРОЕКТ! 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Д О К Л А Д 

 

от 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003 г., изм. 

ДВ. бр.69 и бр.78 от 2005 г., изм. ДВ. бр.40 от 2006 г., изм. ДВ. бр.76 от 2007 г., изм. 

ДВ. бр.93 от 2009 г., изм. ДВ. бр.36 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.55 и изм. ДВ. бр.103 от 

2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 2014 г., изм. ДВ. бр.4 от 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.63 

от 2018 г.) 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Представям на Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет 

за приемане на изменение и допълнение на Наредба за изискванията за качеството 

на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /НИКТГУРНТК/, 

приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003г. 

I. Причини, които налагат приемането на акта: 

Проектът предвижда да се въведат измененията и допълненията на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ЗИД на ЗЧАВ), обнародвани в ДВ бр.81 от 15.10.2019 

г., които дават отражение на Наредбата за изискванията за качеството на течните 

горива, условията, реда и начина за техния контрол /НИКТГУРНТК/, която се издава по 

чл. 8 от ЗЧАВ. 



  

Съгласно Заключителните разпоредби &18 към ЗИД на ЗЧАВ, параграфи & 8, т.2 и 

т.3 и & 9, т. 2, 3, 4, и 5 влизат в сила 4 месеца след обнародване на закона в Държавен 

вестник, т.е. от 16.02.2020 г., като за тях се изисква разписване на процедури в 

НИКТГУРНТК. 

Горепосочените разпоредби на ЗИД на ЗЧАВ въвеждат изисквания, свързани с: 

 

- процедура при оспорване на резултатите 

Цитираният в настоящата Наредба стандарт БДС EN ISO 4259, по който се извършва 

установяване на съответствие на резултатите с изискванията за качество е отменен и 

заменен с  БДС EN ISO 4259-2:2018 ”Нефтопродукти  и  сродни продукти. Прецизност на 

методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за 

прецизност относно методите за изпитване“. В новия стандарт подробно е описана 

процедура за разрешаване на спор когато проверяваното лице не приема резултатите, 

които установяват несъответствие на течното гориво с изискванията за качество и 

съдържание на биогориво. С прилагането на процедурата, включена в актуалния 

стандарт, включена като самостоятелно Приложение в НИКТГУРНТК, ще се осигури 

прозрачен подход за разрешаване на спор, при която се вземат под внимание 

резултатите за оспорвания показател на всички включени страни. С въвеждането на 

подхода за разрешаване на спор съгласно БДС EN ISO 4259-2:2018 риска от погрешно 

прието несъответствие или съответствие на оспорвания резултат се минимизира, което е 

съществено предвид високите имуществени санкции съгласно ЗЧАВ и Закона за 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Същевременно се въвеждат допълнителни 

мерки, за да се осигури на валидността на резултатите от изпитване на всички 

лаборатории, участващи в процедурата при оспорване на резултатите от изпитване. 

 

- процедура за привеждане в съответствие на течно гориво по изискванията на 

ЗЕВИ от крайните разпространители съгласно чл. 30г, ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗЧАВ (&9 от ЗИД 

на ЗЧАВ) 

В проекта на Наредбата се разписват ред и принудителни административни мерки 

когато крайните разпространители във връзка с дадената възможност, предприемат 

мерки течното гориво, което отговаря на изискванията за качество по ЗЧАВ, а не 

отговаря на изискванията на чл. 47 ЗЕВИ да се смеси с партида гориво на 

бензиностанция, за да се изпълнят изискванията за съдържание на биогориво в течно 

гориво. 

 

- Със ЗИД на ЗЧАВ (& 5) е разширен обхвата на лицата, които могат да съставят 

Декларация за всяка партида течно гориво преди пусканото й на пазара, а именно с 

тези, които освобождават течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните 

складове в случай, че извършват сместване на биогорива с горива от нефтен произход. 



  

Това следва да се отрази във вида на Декларацията съгласно Приложение № 9 на 

настоящата Наредба, както и да се прецизира реда за предоставянето и/или 

заверяването на Декларацията при последващо разпространение до крайните 

разпространители. 

 

С Проекта на Наредбата освен измененията и допълненията, произтичащи от ЗИД на 

ЗЧАВ се предлага: 

- Приложенията за изискванията към различни видове течни горива по чл. 6 на 

действащата Наредба  да се актуализират по отношение на наименования на 

характеристики, нормирани гранични стойности, както и допълнение и изменение на 

стандартизирани методи за изпитване в съответствие с основните стандарти БДС EN 

228:2012+A1:2017 за бензин, несъдържащ олово и БДС EN 590:2013+A1:2017 за гориво 

за дизелови двигатели. 

- прецизиране и поставяне на изискванията към маркировка съгласно т. 25 от 

Допълнителните разпоредби на ЗЧАВ; 

- уточняване на броят на пробите, които се вземат при проверка и разпределението им 

на контролни и арбитражни; 

- включване на стандарт БДС EN 14275 за вземане на проби от дозаторните помпи на 

бензиностанции и други търговски обекти, който описва подробно процедурата за 

вземане на проби, вкл. манипулирането със съдовете за вземане на проба; 

- отпадане на пломбирането с оловни пломби, тъй еднократна пластмасова пломба с 

шестцифрен номер и лого „ГД ККТГ“ е достатъчна, за да гарантира целостта на пробите и 

невъзможността за манипулации. 

II. Цели, които се поставят: 

С предложените промени ще се постигне: 

- Въвеждане на направените промени в ЗИД на ЗЧАВ, ДВ бр. 81 от 

15.10.2019г. като: 

- Осигуряване на възможност за привеждане в съответствие с изискванията 

на чл. 47 на ЗЕВИ на гориво, което отговаря на изискванията за качество съгласно ЗЧАВ, 

което на практика води до намаляване на административната тежест за крайните 

разпространители на течни горива; 

- Въвеждане на прозрачна процедура при оспорване от проверяваните лица 

на получените резултати от изпитване и възможност решението да се взема на база на 

резултатите на две или три лаборатории, което е критично при гранични стойности, 

предвид високите имуществени санкции, които предвиждат ЗЧАВ и ЗЕВИ при 

установяване на несъответствие с изискванията за качество и съдържание на биогориво 

в течно гориво; 



  

- Привеждане на съдържанието на Декларацията за съответствие със ЗИД на 

ЗЧАВ както и начините за предоставянето и заверявано й; 

- Въвеждане на актуални методи за изпитване, нормирани гранични 

стойности съгласно изискванията на актуалните версии на БДС EN 228:2012+A1:2017 за 

бензин, несъдържащ олово и БДС EN 590:2013+A1:2017 за гориво за дизелови 

двигатели (въведени с Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с Директиви 

2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 2011/63/ЕС, както и изискванията на Директива 2016/802 

относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива); 

- Подобряване, прецизиране и допълване на някои от разпоредбите на 

Наредбата в резултат на натрупания опит и практика по прилагането й. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

За приложението на настоящия проект на акт не са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания. 

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и в 

тази връзка към него е приложена финансова обосновка приложение № 2.2. към чл. 35, 

ал. 1, т. 4, буква „б" от Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата 

администрация. 

 

IV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

По проекта на Постановление не се налага да бъде изготвена справка за 

съответствие с европейското право, тъй като актът е транспонирал изискванията 

Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с Директиви 2003/17/ЕС, 2009/30/ЕС и 

2011/63/ЕС, както и изискванията на Директива 2016/802 относно намаляването на 

съдържанието на сяра в определени течни горива. 

 

Проектът на Постановление за Министерския съвет за приемане на изменение на 

Устройствения правилник на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и 

съпровождащите го документи са съгласувани в съответствие с разпоредбите на чл. 32, 

ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и 

е изготвена справка за отразяването на получените становища. 

За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието 

по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията”  на Министерския съвет. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение и допълнение на 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол, на доклада към нея и на частичната предварителна оценка 



  

на въздействието бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на 

икономиката и на интернет Портала за обществени консултации на Министерски съвет. 

Проектът на Постановление за Министерския съвет за приемане на изменение на 

Устройствения правилник на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и 

съпровождащите го документи са съгласувани в съответствие с разпоредбите на чл. 32, 

ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и 

е изготвена справка за отразяването на получените становища. 

За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието 

по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, която е приложена към проекта, заедно със становището на дирекция 

„Модернизация на администрацията”  на Министерския съвет. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектите на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на  изменение и допълнение на 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол, на доклада към нея и на частичната предварителна оценка 

на въздействието бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на 

икономиката и на интернет Портала за обществени консултации на Министерски съвет. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с горното предлагам на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация да внесете за 

разглеждане в Министерския съвет Проект на Постановление на Министерския съвет за 

приемане на  изменение и допълнение на Наредба за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с 

Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003г. 

Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 

2. Финансова обосновка; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията", МС; 

5. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване; 

6. Справки за отразяване на постъпилите становища от съгласувателната 

процедура и предложенията от общественото обсъждане. 

 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 


