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Изх. № 152/ 23.11.2021г. 

 

 

До БПГА 

Работна група - ВВГ 

  

Относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор 

на съоръжения под налягане   

 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Предлагаме на Вашето внимание коментарите на Ви-газ България ЕАД относно 

предлаганите промени: 

 

1. В §1 т.7 се предвижда да отпадне т.7 от чл.2 касаеща обхвата на  

дефиницията на съоръжения под налягане, по-конкретно пълначни станции за 

сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове.  

 

Изменението напълно ще компрометира безопасността на такива обекти. Нормативната 

уредба би следвало да се стреми към постигане на условия на по-висока безопасност за 

крайния потребител и придържане към най-добрите европейски практики. Обръщаме 

сериозно внимание, че съдовете и резервоарите с ВВГ са широко разпространени в 

България, като към тях следва да се прилагат специфични изисквания във връзка с 

характеристиките на ВВГ. 

 

2.  В §37 се предвижда да отпадне чл. 148, който поставя изискване в 

пълначните станции за втечнени газове да се монтират средства за измерване на масата 

на напълнения газ. 

 

Такова изменение би намалило значително безопасната работа в пълначните станции и 

ще занижи контрола срещу препълване и претоварване на транспортните средства и 

бутилки за втечнени газове. 

 

3. §41 предвижда отпадане на целият Раздел II на глава трета от Част трета 

Съхранение на транспортируеми съоръжения под налягане  

 

Липсата на нормативна уредба относно съхранението на транспортируемите 

съоръжения ще допринесе за развитието на всякакви практики компрометиращи 
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безопасността. Регламентирането на конкретните забрани и изисквания за разполагане 

и съхраняване на бутилки е важно за осигуряване на безопасната им експлоатация. 

Считаме, че би следвало да се предвидят текстове, които изискват Газоснабдителните 

станции/ пълначни станции да нямат  право да пълнят бутилки чиято собственост, 

пълнене и контрол са отговорност на друг оператор по смисъла на БДС EN 1439 и БДС 

EN 1440+А1, освен в случаите в които имат договор за това със собственика на 

бутилките. Поставянето на конкретните изисквания за пълнене, проверка, разполагане 

и съхраняване на бутилки е важно за осигуряване на безопасната им експлоатация от 

крайния потребител. Обратното най-малкото би допуснало препълване на бутилки, 

което е една от най-честите причини за инциденти с тежки последствия - както 

материални, така и застрашаващи човешкия живот. 

 

4. §58 и §59 се предвижда отпадане на Раздел IV на глава пета от Част трета 

Експлоатация на бутилки,  както и отпадане на Раздел V на глава пета от Част трета 

Експлоатация на пълначни станции 

 

Определяме изменението за неправилно, опасно и с тежки последици спрямо 

обществото и околната среда. То ще доведе до напълно безконтролно и опасно пълнене 

на бутилки за ВВГ, отделно и до неравнопоставеност на икономическите оператори. С 

отпадането на изискванията в нормативната уредба към пълначните станции/ 

пунктовете за пълнене на бутилки ще се внесат още неясноти относно отговорностите 

на операторите на пазара. Липсата на задължения относно контрол при процесите на 

пълнене, поддържане и проверка на бутилките, е предпоставка за повишаване на риска 

за безопасността и здравето на крайните клиенти физически и юридически лица. 

 

 

 

 

 

Дата: 23.11.2021г.  С уважение: 

гр. София       
Мая Благоева 

                  Изпълнителен Директор 
                  Ви-Газ България ЕАД 
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