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ЗЗААББРРААННАА  ЗЗАА  ССЕЕРРВВИИЗЗННОО  ООББССЛЛУУЖЖВВААННЕЕ    ИИ  ППООДДДДРРЪЪЖЖККАА  ННАА  

ХХЛЛААДДИИЛЛННОО  ООББООРРУУДДВВААННЕЕ  ЗЗААРРЕЕДДЕЕННОО  СС  ННЯЯККООИИ  

ФФЛЛУУООРРССЪЪДДЪЪРРЖЖААЩЩИИ  ППААРРННИИККООВВИИ  ГГААЗЗООВВЕЕ  
 

 От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуорвъглеводороди (HFC) за 

зареждане от 40,00 тона СО2 еквивалент или повече няма да може да бъде сервизно 

обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 

или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, § 3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. 

 Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, 

работещи с фреон R 404А, със заряд от 10,00 kg или повече, следва да бъдат сервизно 

обслужени или поддържани с рециклиран или регенериран R 404А. Същото важи за 

хладилни инсталации, заредени с 10,00 kg или повече фреон R 507А. 

 Рециклираните и регенерирани  HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 

или повече ( в това число R 404А  и R 507А) могат да се използват за целите на сервизно 

обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване изискванията на чл. 13, § 3, ал. 

3, букви а) и  б) от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и при условие, че те са надлежно 

етикетирани. 

 Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, 

докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на 

него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключения важат 

единствено за съществуващо хладилно оборудване. 

 Оборудването предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на 

температури под -50
0
С, не подлежи на тази забрана. 
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Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, 

ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и 

начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи 

дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за 

документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове,  се 

отменят временно, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства: 

1. за физически лица: 

а) лицето е вписало невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след 

извършени от него проверка за течове, монтаж, възстановяване на флуорсъдържащи 

парникови газове, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от 

експлоатация на оборудването; 

б) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29; 

в) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови 

газове съгласно изискванията на чл. 17в, ал. 4 на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух (ЗЧАВ) и на чл. 33, ал. 1; 

2. за юридически лица: 

а) лицето не разполага с необходимите инструменти, съответстващи на приложение 

№ 1 или на приложение № 2; 

б) лицето не представи на контролен орган и/или на сертифициращ орган 



документите за правоспособност на служителите; 

в) обемът на дейностите на лицето не отговаря на броя на сертифицираните 

служители; 

г) лицето, чийто служител е вписал невярна и/или непълна информация в досието по 

чл. 29 след извършени от него монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или 

извеждане от експлоатация на оборудването; 

д) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29; 

е) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови 

газове съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1. 

(2) Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, 

чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, се отнемат, когато е налице едно или 

повече от следните обстоятелства: 

1. за физически лица: 

а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за 

правоспособност по чл. 5, ал. 1, употребява флуорсъдържащи парникови газове в 

нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014; 

б) лице, което изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови 

газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014; 

в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези 

вещества; 

г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 1; 

2. за юридически лица: 

а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за 

правоспособност по чл. 7, ал. 1, чийто служител употребява флуорсъдържащи парникови 

газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014; 

б) лицето, чийто служител изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи 

парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) 

№ 517/2014; 

в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени 

флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези 

вещества. 

г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 2. 

(3) Временното отменяне на документите за правоспособност по ал. 1 е за срок до 

потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието. 

(4) Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на ал. 2, няма право 

да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от 

датата на отнемането му. 

(5) В случаите на настъпване на обстоятелства по ал. 1 и/или ал. 2 информация за това 

се публикува в информационната база данни по чл. 17б, ал. 6 на ЗЧАВ. 

ПРОМЯНАТА ЗАСЯГА: 

 физически лица, извършващи дейности със стационарно хладилно, климатично и 

термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и 

ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (чл. 5, ал. 1); 

 юридическо лице, извършващо дейности със стационарно хладилно, климатично и 

термопомпено оборудване при спазване изискванията на чл. 6, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 2015/2067 (чл. 7, ал. 1); 

 физически лица, извършващи дейности със стационарно противопожарно 

оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 12, ал. 1); 

 юридическо лице, извършващо дейности със стационарно противопожарно 



оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 14, ал. 1); 

 физически лица, извършващи дейности с електрическа комутационна апаратура, 

съдържаща флуорсъдържащи парникови газове (чл. 18, ал. 1); 

 физически лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови 

газове от климатици на някои МПС (чл. 22, ал. 1); 

 физически лица, извършващи възстановяване на разтворители на основата на 

флуорсъдържащи парникови газове от стационарно оборудване (чл. 25, ал. 1). 

 

Изключително важно е да се знае, че: 

Временното отменяне на документите за правоспособност по чл. 44, ал. 1 от Наредба 

№ 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието. 

Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на чл. 44,  ал. 2 от 

Наредба № 1, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност 

за срок пет години от датата на отнемането му. 

 

 


