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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ОПЕРАТОРИ НА 

БЕНЗИНОСТАНЦИИ 

От 27.04.2012 г. са в сила изменения и допълнения на Наредба № 16 за 

ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, 

товарене или разтоварване и превоз на бензини. Те се отнасят до спазване на 

задължителните срокове за оборудване на бензиностанциите със системи за 

улавяне на бензинови пари. 

В срок до 31 декември 2016 г.  всяка бензиноколонка трябва да има монтирана , 

работеща система за улавяне на бензинови пари, съответстваща на Етап ІІ- тяхната 

експлоатация, поддържане и контрол. 

Поддържането и контролът на нормалното функциониране на системите за 

улавяне на бензинови пари се гарантира от операторите на бензиностанциите  при 

спазване на следните изисквания: 

 За всяка бензиноколонка  операторът трябва да води изготвен по образец 

дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап ІІ на улавяне на 

бензинови пари, който да представя в РИОСВ-Варна за проверка и  заверка 

 За всяка система операторът трябва да спазва реда, начина и изискванията за 

оправомощени лица, които да осъществяват проверка на ефективността за 

улавяне на бензинови пари при експлоатация на съответстващите системи, 

които се прилагат както при въвеждане в експлоатация на системата, така и 

по време на използване на оборудването. Оправомощените лица, 

извършващи проверки за ефективността, са от Българския институт по 

метрология. Организирането  и провеждането  на първоначалните и текущи 



проверки и доказване съответствието на системите с Етап ІІ за улавяне на 

бензинови пари е определен в Наредба № 16. 
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