МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от
26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.
за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух от обекти с неподвижни източници (Наредба № 6 от 26.03.1999 г.) е изготвен на
основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 18, т. 1 и чл.
25, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Съгласно цитираните
разпоредби, министърът на околната среда и водите издава наредби, инструкции и
правила по прилагането на ЗЧАВ и определя реда и начина за измерване на емисиите на
вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници.
Причини, налагащи предложените изменения и допълнения на Наредба № 6 от
26.03.1999 г.:
В чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ е установено задължение за юридическите и физическите
лица, осъществяващи дейности с източници на емисии в атмосферния въздух, да
провеждат емисионен контрол, включително собствени измервания - непрекъснати
(автоматични) и/или периодични. Условията и реда за извършване на собствени
непрекъснати измервания (СНИ) са уредени в глава шеста на Наредба № 6 от 26.03.1999
г. При извършването на СНИ се използват автоматични системи за измерване,
изискванията към които са регламентирани в чл. 49 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г.
Първичните резултати и половинчасовите средни стойности от СНИ се предоставят под
формата на месечен доклад в РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът, не покъсно от 5 работни дни след изтичане на съответния календарен месец (чл. 50, ал. 2 и чл.
51 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г.). Резултатите от СНИ се представят на РИОСВ и под
формата на годишен доклад, не по-късно от два месеца след изтичане на съответната
календарна година, освен ако не е указан друг срок в съответните нормативни актове.
Данните и резултатите от СНИ не се представят своевременно на контролните органи.
Необходимо е да се създадат условия за своевременно и бързо установяване и
прекратяване на нарушенията на законодателството по опазване на чистотата на
атмосферния въздух. Затруднено е осъществяването на своевременен и ефективен
контрол по отношение на големите горивни инсталации за спазване на нормите за
съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и действащите норми за качество
на въздуха. Това затруднява и постигането на една от основните цели на Директива
2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (Директива
2008/50/ЕО), а именно борбата с емисиите от замърсители при самия им източник, което
е от особено значение за опазване човешкото здраве и околната среда.
Цели на предложените изменения и допълнения на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.
се цели да се създаде правна регламентация за своевременно представяне на данните от
СНИ на контролните органи. Подаването в реално време в ИАОС с осигурен на РИОСВ
от агенцията достъп в реално време до измерените валидирани половинчасови и
средночасови стойности на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния

въздух от големи горивни инсталации има за цел да осигури своевременното и бързо
установяване и прекратяване на нарушенията на законодателството по опазване на
чистотата на атмосферния въздух, в частност спазването от страна на операторите на
определените им норми за допустими емисии. Това от своя страна ще доведе до
намаляване на рисковете от превишаване на съответните норми за нивата
(концентрациите) на вредни вещества в атмосферния въздух на конкретно населено
място. Цел на предлаганите разпоредби е също да бъде улеснено, при установяване на
неспазване на определените НДЕ, доказването на елементите от фактическия състав на
административните нарушения. Записите от данните, подавани в реално време трябва да
могат да се ползват като годно доказателствено средство за установяване и доказване на
нарушения на законодателството по опазване на околната среда. С предлаганите
разпоредби се цели да се създадат предпоставки за бързо установяване на нарушенията
и реализиране на съответната административнонаказателна отговорност. Целта на
предлаганите изменения и допълнения на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. е и да се подобри
осъществяването на своевременен и ефективен контрол по отношение на големите
горивни инсталации за спазване на нормите за съдържание на вредни вещества в
атмосферния въздух и действащите норми за качество на въздуха. Това е от особено
значение и за постигането на една от основаните цели на Директива 2008/50/ЕО), а
именно борбата с емисиите от замърсители при самия им източник, както и на целите на
Закона за опазване на околната среда, а именно защитата на човешкото здраве и на
опазването на околната среда.
Очакваните резултати от прилагането на предложените изменения и допълнения
на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредба № 6 от
26.03.1999 г. се очаква да допринесе за осъществяването на своевременен и ефективен
контрол по отношение на големите горивни инсталации за спазване на нормите за
съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и действащите норми за качество
на въздуха. Своевременното и бързо установяване на нарушенията на законодателството
по опазване на чистотата на атмосферния въздух ще допринесе за подобряване на
ефективността на контролната дейност на РИОСВ. Бързото и навременно установяване
на административните нарушения и неизбежността на санкциите се очаква да има и
превантивен ефект и от своя страна да допринесе за намаляване и предотвратяване на
случаите на превишаване на съответните норми за нива (концентрации) на вредни
вещества в атмосферния въздух на населените места. Предлаганите изменения и
допълнения биха спомогнали и за постигането на една от основаните цели на Директива
2008/50/ЕО), а именно борбата с емисиите от замърсители при самия им източник и като
цяло до подобряване на защитата на човешкото здраве и на опазването на околната среда.
Финансови средства, необходими за прилагането на предложените изменения и
допълнения на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:
Предложените изменения и допълнения на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. няма да
окажат пряко и / или косвено влияние върху държавния бюджет.
Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.
не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което
не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

