РЕПУ БЛИК А БЪЛГ АРИЯ
Минис те рс тво на о ко л на та с ре д а и во д ите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна
Информация за количествата пуснати на пазара и/или употребени продукти от
категориите : „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти” за 2015 г.
Фирмите, които пускат на пазара и/или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или
„Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и
авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/06.03.2007 г. и посл. изм и доп.).
Съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 и чл. 7 и чл. 9 от Наредбата същите имат задължение да
представят информация в РИОСВ – Варна, относно количествата продуктия, пуснати на пазара или
употребени през предходната година по посочения образец, съответно за:
Лицата, пуснали на пазара на територията на Република България продукти съгласно приложение №
1, предоставят информация за предходната календарна година съгласно Приложение № 3;
Лицата, пуснали на пазара на Република България и/или употребили продукти по чл. 6,
предоставят информация за предходната календарна година съгласно Приложение № 6;
Информацията е необходимо да бъде представена на хартиен носител и на магнитен носител и/или
електронна поща е-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, най-късно до 31.03.2016 г., за допълнителна
информация тел.: 052/678 878.
Отчети за количества употребени разтворители за 2015 г.
Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 7 (ДВ. бр. 96/2003г., посл. изм. ДВ. бр.
24/2013 г.) за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации,
операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, имат задължение да
представят в РИОСВ-Варна, най-късно до 31 март 2016 г. следната информация:
- За операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата с консумация на органичен
разтворител над долната прагова стойност за консумация на разтворител (ПСКР), изготвят и
представят пред РИОСВ – Варна ежегодно до 31 март План за управление на разтворителите
(ПУР), изготвен в съответствие с Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата.
- За операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, попадащи в обхвата на
наредбата с консумация на органичен разтворител под долната прагова стойност за консумация на
разтворител (ПСКР), изготвят и представят пред РИОСВ – Варна ежегодно до 31 март
информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната
година, както и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за
физическите лица, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им
законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес,
седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в
експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните
разтворители.
Информация за консумацията и количеството вложени разтворители - Obrazec za LOS
Секторни ръководства за изготвяне на планове за управление на разтворителите http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/

