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MD 65/8/04REV  8 
(AC 65/1/04REV  1) 

 

PRÍLOHA VI 

 

Zoznam uvedený v článku 23 Aktu o pristúpení: 

prechodné opatrenia Bulharsko 

 

1. SLOBODA POHYBU OSÔB 

  

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva 

 

31968 R 1612: nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu 

pracovníkov v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, s. 2) naposledy zmenené a 

doplnené predpisom: 

 

– 32004 L 0038: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29.4.2004 (Ú. v. EÚ 

L 158, 30.4.2004, s. 77); 

 

31996 L 0071: smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 

o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1); 
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32004 L 0038: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve 

občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia 

členských štátov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a rušia smernice 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 

93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77). 

 

1. Článok 39 a prvý odsek článku 49 Zmluvy o ES  sa plne uplatňuje iba vo vzťahu k slobode 

pohybu pracovníkov a slobode poskytovať služby zahrňujúc dočasný pohyb pracovníkov v zmysle 

článku 1 smernice 96/71/ES medzi Bulharskom na jednej strane a každým zo súčasných členských 

štátov na strane druhej, pokiaľ v prechodných ustanoveniach v odsekoch 2 až 14 nie je uvedené 

inak. 

 

2. Odchylne od článkov 1 až 6 nariadenia (EHS) č. 1612/68 a do uplynutia dvoch rokov odo dňa 

pristúpenia budú súčasné členské štáty uplatňovať vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia 

vyplývajúce z dvojstranných zmlúv, ktorými sa spravuje prístup bulharských štátnych príslušníkov 

na ich trh práce. Súčasné členské štáty môžu naďalej uplatňovať tieto opatrenia do uplynutia piatich 

rokov odo dňa pristúpenia. 
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Bulharskí štátni príslušníci, ktorí ku dňu pristúpenia v súlade s právnymi predpismi pracujú 

v súčasnom členskom štáte, a ktorým bol umožnený vstup na trh práce v tomto členskom štáte 

na obdobie 12 mesiacov alebo  viac bez prerušenia, majú právo na vstup na trh práce v tomto 

členskom štáte, nie však na trh práce v ostatných členských štátoch, ktoré uplatňujú vnútroštátne 

opatrenia. 

 

Rovnaké práva majú aj bulharskí štátni príslušníci, ktorým bol po pristúpení umožnený vstup na trh 

práce súčasného členského štátu na obdobie 12 mesiacov alebo viac bez prerušenia. 

 

Bulharskí štátni príslušníci uvedení v druhom a treťom pododseku strácajú práva uvedené v týchto 

pododsekoch, ak dobrovoľne opustia trh práce príslušného súčasného členského štátu. 

 

Tieto práva nemajú bulharskí štátni príslušníci, ktorí ku dňu pristúpenia alebo počas uplatňovania 

vnútroštátnych opatrení v súlade s právnymi predpismi pracujú v súčasnom členskom štáte a 

ktorým bol umožnený vstup na trh práce v tomto členskom štáte na obdobie kratšie ako 12 

mesiacov. 

 

3. Pred uplynutím dvoch rokov odo dňa pristúpenia Rada na základe správy Komisie preskúma 

pôsobenie prechodných ustanovení uvedených v odseku 2. 
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Po preskúmaní, najneskôr však pred uplynutím dvoch rokov odo dňa pristúpenia, súčasné členské 

štáty oznámia Komisii, či budú pokračovať v uplatňovaní vnútroštátnych opatrení alebo opatrení 

vyplývajúcich z dvojstranných zmlúv alebo budú odteraz uplatňovať články 1 až 6 nariadenia 

(EHS) č. 1612/68. Ak nedôjde k takémuto oznámeniu, budú sa uplatňovať články 1 až 6 nariadenia 

(EHS) č. 1612/68. 

 

4. Na žiadosť Bulharska možno vykonať ešte jedno preskúmanie. Použije sa postup uvedený 

v odseku 3, ktorý sa ukončí do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti Bulharska. 

 

5. Členský štát, ktorý na konci päťročného obdobia uvedeného v odseku 2 zachová vnútroštátne 

opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných zmlúv, môže v prípade závažného narušenia 

svojho trhu práce alebo jeho ohrozenia po upovedomení Komisie pokračovať v uplatňovaní týchto 

opatrení do uplynutia siedmich rokov odo dňa pristúpenia. Ak nedôjde k takémuto oznámeniu, budú 

sa uplatňovať články 1 až 6 nariadenia (EHS) č. 1612/68. 

 

6. Členské štáty, v ktorých sa na základe odseku 3, 4 alebo 5 na bulharských štátnych 

príslušníkov uplatňujú články 1 až 6 nariadenia (EHS) č. 1612/68, a ktoré počas tohto obdobia 

vydávajú pracovné povolenia bulharským štátnym príslušníkom na účely monitorovania, tak budú 

počas siedmich rokov nasledujúcich po dni pristúpenia robiť automaticky. 
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7. Členské štáty, v ktorých sa na základe odseku 3, 4 alebo 5 na bulharských štátnych 

príslušníkov uplatňujú články 1 až 6 nariadenia (EHS) č. 1612/68, môžu do uplynutia siedmich 

rokov odo dňa pristúpenia použiť postupy uvedené v nasledujúcich pododsekoch. 

 

Ak sa v členskom štáte uvedenom v prvom pododseku vyskytne alebo možno predvídať závažné 

narušenie trhu práce, ktoré by mohlo vážne ohroziť životnú úroveň alebo úroveň zamestnanosti 

v určitom regióne alebo povolaní, informuje o tom tento členský štát Komisiu a ostatné členské 

štáty a poskytne im všetky dôležité údaje. Na základe tohto oznámenia môže členský štát požiadať 

Komisiu, aby vyhlásila celkové alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania článkov 1 až 6 

nariadenia (EHS) č. 1612/68 s cieľom obnoviť bežný stav v tomto regióne alebo povolaní. Komisia 

rozhodne o pozastavení a o jeho trvaní a rozsahu najneskôr do dvoch týždňov od doručenia žiadosti 

a o svojom rozhodnutí upovedomí Radu. Každý členský štát je oprávnený do dvoch týždňov 

od vydania rozhodnutia Komisie požiadať Radu o jeho zrušenie alebo zmenu a doplnenie. Rada 

rozhodne o žiadosti kvalifikovanou väčšinou do dvoch týždňov. 

 

Členský štát uvedený v prvom pododseku môže v naliehavých a výnimočných prípadoch pozastaviť 

uplatňovanie článkov 1 až 6 nariadenia (EHS) č. 1612/68, následne podá Komisii odôvodnené 

oznámenie. 
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8. Ak je uplatňovanie článkov 1 až 6 nariadenia (EHS) č. 1612/68 na základe odsekov 2 až 5 a 7 

pozastavené, uplatňuje sa na štátnych príslušníkov súčasných členských štátov v Bulharsku a 

na bulharských štátnych príslušníkov v súčasných členských štátoch článok 23 smernice 

2004/38/ES, ak sú splnené tieto podmienky, pokiaľ ide o právo rodinných príslušníkov pracovníkov 

zamestnať sa: 

 

– manželka pracovníka a ich potomkovia, ktorí nedovŕšili 21 rokov alebo sú závislí, ktorí majú 

spolu s pracovníkom ku dňu pristúpenia bydlisko v súlade s právnymi predpismi na území 

členského štátu, majú odo dňa pristúpenia bezprostredný prístup na trh práce tohto členského 

štátu. To sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov pracovníka, ktorému bol v súlade s 

právnymi predpismi umožnený prístup na trh práce tohto členského štátu na obdobie kratšie 

ako 12 mesiacov; 

 

– manželka pracovníka a ich potomkovia, ktorí nedovŕšili 21 rokov alebo sú závislí, ktorí majú 

spolu s pracovníkom bydlisko v súlade s právnymi predpismi na území členského štátu 

od neskoršieho dňa ako odo dňa pristúpenia, avšak počas doby uplatňovania uvedených 

prechodných ustanovení majú prístup na trh práce dotknutého členského štátu, ak mali 

bydlisko v tomto členskom štáte po dobu najmenej osemnástich mesiacov, najneskôr však 

od tretieho roka odo dňa pristúpenia. 
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Tieto ustanovenia nebránia prijatiu výhodnejších vnútroštátnych opatrení alebo opatrení 

vyplývajúcich z dvojstranných zmlúv. 

 

9. So zreteľom na to, že ustanovenia smernice 2004/38/ES, ktoré preberajú ustanovenia 

smernice 68/360/EHS1 , nemožno oddeliť od tých ustanovení nariadenia (EHS) č. 1612/68, ktorých 

uplatňovanie sa podľa odsekov 2 až 5 a 7 a 8 odkladá, môže sa Bulharsko a súčasné členské štáty 

odchýliť od týchto ustanovení v rozsahu nevyhnutnom na uplatňovanie odsekov 2 až 5 a 7 a 8. 

 

10. V prípadoch, keď súčasné členské štáty na základe vyššie uvedených prechodných ustanovení 

uplatňujú vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných zmlúv, môže 

Bulharsko vo vzťahu k štátnym príslušníkom dotknutého členského štátu alebo členských štátov 

ponechať v platnosti rovnocenné opatrenia. 

                                                 
1  Smernica Rady 68/360/EHS z 15. októbra 1968 o odstránení prekážok pohybu a pobytu 

pracovníkov členských štátov a ich rodín v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 257, 19.10.1968, 
s. 13). Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 2003 (Ú. v. EÚ 
L 236, 23.9.2003, s. 33) a zrušená s účinnosťou od 30. apríla 2006 smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2004/38/ES (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77). 
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11. Ak ktorýkoľvek súčasný členský štát pozastaví uplatňovanie článkov 1 až 6 nariadenia (EHS) 

č. 1612/68, môže Bulharsko vo vzťahu k Rumunsku použiť postup ustanovený v odseku 7. Počas 

tohto obdobia vydáva Bulharsko pracovné povolenia na účely monitorovania štátnym príslušníkom 

Rumunska automaticky. 

 

12. Ktorýkoľvek zo súčasných členských štátov, ktorý uplatňuje vnútroštátne opatrenia v súlade 

s odsekmi 2 až 5 a 7 až 9, môže zaviesť v rámci vnútroštátnych právnych predpisov väčšiu slobodu 

pohybu ako ku dňu pristúpenia vrátane neobmedzeného prístupu na trh práce. Od tretieho roku 

nasledujúceho po dni pristúpenia sa môže ktorýkoľvek zo súčasných členských štátov, ktorý 

uplatňuje vnútroštátne opatrenia, kedykoľvek rozhodnúť uplatňovať namiesto nich články 1 až 6 

nariadenia (EHS) č. 1612/68. O takomto rozhodnutí informuje Komisiu. 
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13. S cieľom čeliť závažnému narušeniu trhu práce členských štátov v určitých citlivých 

odvetviach služieb alebo jeho ohrozeniu, ktoré môže vzniknúť v niektorých regiónoch ako dôsledok 

nadnárodného poskytovania služieb v zmysle článku 1 smernice 96/71/ES, môže sa Nemecko a 

Rakúsko, pokiaľ na základe vyššie uvedených prechodných opatrení uplatňujú na voľný pohyb 

bulharských pracovníkov vnútroštátne opatrenia alebo opatrenia vyplývajúce z dvojstranných 

zmlúv, po upovedomení Komisie, odchýliť v oblasti poskytovania služieb obchodnými 

spoločnosťami usadenými v Bulharsku od prvého odseku článku 49 Zmluvy o ES na účely 

obmedzenia dočasného pohybu pracovníkov, ktorých právo prijať prácu v Nemecku alebo v 

Rakúsku podlieha vnútroštátnym opatreniam. 

 

Zoznam odvetví služieb, na ktoré sa môže vzťahovať toto odchýlenie: 

 

– v Nemecku: 

 

Odvetvie Kód NACE*, pokiaľ nie je uvedené inak 

Stavebníctvo vrátane príbuzných 

odborov 

45.1 až 4; 

Činnosti uvedené v prílohe k smernici 

96/71/ES 

Priemyselné čistenie 74.70 Priemyselné čistenie 

Ostatné služby 74.87 Výlučne činnosti návrhárov interiérov 
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– v Rakúsku: 

 

Odvetvie Kód NACE , pokiaľ nie je uvedené inak 

Služby krajinného záhradníctva 01.41  

Rezanie, tvarovanie a konečná úprava 

kameňa 

26.7 

Výroba kovových konštrukcií a ich častí 28.11  

Stavebníctvo vrátane príbuzných 

odborov 

45.1 až 4; 

Činnosti uvedené v prílohe k smernici 

96/71/ES 

Bezpečnostné služby 74.60 

Priemyselné čistenie 74.70  

Domáce ošetrovateľské služby 85.14 

Sociálna práca a činnosti sociálnej 

starostlivosti bez ubytovania 

85.32  

 

 

                                                 
  NACE: pozri 31990R 3037: nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 

o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 
24.10.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 32003 R 1882: 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. v. EÚ L 284, 
31.10.2003, s. 1). 
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Bulharsko môže po upovedomení Komisie v rozsahu, v akom sa Nemecko a Rakúsko v súlade 

s predchádzajúcimi pododsekmi odchýlia od prvého odseku článku 49 Zmluvy o ES, prijať 

rovnocenné opatrenia. 

 

Účinok uplatňovania tohto odseku nepovedie k sprísneniu podmienok dočasného pohybu 

pracovníkov v súvislosti s nadnárodným poskytovaním služieb medzi Nemeckom alebo Rakúskom 

a Bulharskom oproti podmienkam ku dňu podpisu zmluvy o pristúpení. 

 

14. Účinok uplatňovania odsekov 2 až 5 a 7 až 12 nepovedie k sprísneniu podmienok prístupu 

bulharských štátnych príslušníkov na trhy práce súčasných členských štátov oproti podmienkam 

ku dňu podpisu zmluvy o pristúpení. 

 

Bez ohľadu na uplatňovanie ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 13, uprednostňujú súčasné 

členské štáty počas uplatňovania vnútroštátnych opatrení alebo opatrení vyplývajúcich 

z dvojstranných zmlúv v prístupe na svoj trh práce pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi 

členských štátov, pred pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín. 
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Na bulharských migrujúcich pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, ktorí v súlade s právnymi 

predpismi majú bydlisko a pracujú v inom členskom štáte, alebo na migrujúcich pracovníkov 

z iných členských štátov a ich rodinných príslušníkov, ktorí v súlade s právnymi predpismi majú 

bydlisko a pracujú v Bulharsku, sa nevzťahuje viac obmedzení ako na migrujúcich pracovníkov a 

ich rodinných príslušníkov z tretích štátov, ktorí v súlade s právnymi predpismi majú bydlisko a 

pracujú v príslušnom členskom štáte alebo v Bulharsku. S migrujúcimi pracovníkmi z tretích štátov, 

ktorí majú bydlisko a pracujú v Bulharsku, sa na základe zásady uprednostňovania pracovníkov 

z členských štátov Spoločenstva nezaobchádza priaznivejšie ako so štátnymi príslušníkmi 

Bulharska. 

 

 

MD 104/3/04 REV 3 
(AC 104/1/04 REV 1) 

 

2. SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY 

 

 

31997 L 0009: smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch 

náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22) 
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Odchylne od článku 4 ods. 1 smernice 97/9/ES sa minimálna úroveň náhrad v Bulharsku 

neuplatňuje do 31. decembra 2009. Bulharsko zabezpečí, aby jeho systém náhrad pre investorov 

poskytoval krytie najmenej 12 000 EUR od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 a najmenej 15 

000 EUR od 1. januára 2008 do 31. decembra 2009. 

 

Počas prechodného obdobia si ostatné členské štáty ponechávajú právo zabrániť prevádzkovaniu 

pobočky bulharskej investičnej spoločnosti usadenej na ich území, pokiaľ a dokedy sa takáto 

pobočka nezačlení do úradne uznaného systému náhrad pre investorov na území dotknutého 

členského štátu, aby sa vyrovnal rozdiel medzi bulharskou úrovňou náhrad a minimálnou úrovňou 

uvedenou v článku 4 ods. 1 smernice 97/9/ES. 
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3. VOĽNÝ POHYB KAPITÁLU 

 

Zmluva o Európskej únii, 

 

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. 

 

 

1. Bez ohľadu na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, môže 

Bulharsko ponechať v platnosti päť rokov odo dňa pristúpenia obmedzenia ustanovené vo 

svojich právnych predpisoch platných v čase podpisu Zmluvy o pristúpení, ktoré sa týkajú 

nadobúdania vlastníctva pozemkov pre druhé bydliská štátnymi príslušníkmi členských štátov 

alebo štátov, ktoré sú stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (DEHP), ktorí 

nemajú bydlisko v Bulharsku, a právnickými osobami zriadenými v súlade s právnymi 

predpismi iného členského štátu alebo štátu DEHP. 

 

Štátni príslušníci členských štátov a štátni príslušníci štátov, ktoré sú stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore, ktorí majú v súlade s právnymi predpismi bydlisko 

v Bulharsku, nepodliehajú ustanoveniam predchádzajúceho pododseku ani iným pravidlám a 

postupom okrem tých, ktorým podliehajú bulharskí štátni príslušníci. 
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2. Bez ohľadu na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, môže 

Bulharsko ponechať v platnosti sedem rokov odo dňa pristúpenia obmedzenia ustanovené vo 

svojich právnych predpisoch, ktoré sú platné v čase podpisu Zmluvy o pristúpení  a ktoré sa 

týkajú nadobúdania poľnohospodárskej pôdy, lesov a lesnej pôdy štátnymi príslušníkmi iného 

členského štátu, štátnymi príslušníkmi štátov, ktoré sú stranou Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore, a právnickými osobami zriadenými v súlade s právnymi predpismi 

iného členského štátu alebo štátu DEHP. Pokiaľ ide o nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy, 

lesov a lesnej pôdy, nesmie sa so štátnym príslušníkom členského štátu v žiadnom prípade 

zaobchádzať nepriaznivejšie ako v čase podpísania zmluvy o pristúpení, ani sa na neho 

nesmie vzťahovať viac obmedzení ako na štátneho príslušníka tretej krajiny. 

 

Samostatne hospodáriaci poľnohospodári, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského 

štátu a ktorí sa chcú usadiť a mať bydlisko v súlade s právnymi predpismi v Bulharsku, 

nepodliehajú ustanoveniam predchádzajúceho pododseku ani iným postupom okrem tých, 

ktorým podliehajú bulharskí štátni príslušníci. 

 

Tieto prechodné opatrenia sa všeobecne preskúmajú v treťom roku po dni pristúpenia. 

Komisia na tento účel predloží Rade správu. Rada môže na návrh Komisie jednomyseľne 

rozhodnúť o skrátení alebo ukončení prechodného obdobia uvedeného v prvom pododseku. 
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4. POĽNOHOSPODÁRSTVO 

 

A. PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA 

 

31997 R 2597: nariadenie Rady (ES) č. 2597/97 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú 

dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre konzumné 

mlieko (Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 13) naposledy zmenené a doplnené predpisom: 

 

– 31999 R 1602: nariadenie Rady (ES) č. 1602/1999 z 19.7.1999 (Ú. v. ES L 189, 22.7.1999, 

s. 43). 

 

Odchylne od článku 3 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 2597/97 sa požiadavky na obsah tuku 

do 30. apríla 2009 neuplatňujú na konzumné mlieko vyrobené v Bulharsku s tým, že mlieko s 

obsahom tuku 3 % (m/m) možno uvádzať na trh ako plnotučné mlieko a mlieko s obsahom tuku 2 

% (m/m) možno uvádzať na trh ako poloodstredené mlieko. Konzumné mlieko, ktoré nespĺňa 

požiadavky na obsah tuku, možno uvádzať na trh iba v Bulharsku alebo vyvážať do tretích krajín. 
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B. PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI VETERINÁRSTVA A RASTLINOLEKÁRSTVA 

 

32004 R 0853: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, 

ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické pravidlá pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ 

L 139, 30. 4. 2004, s. 55). 

 

a) Prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v kapitolách I a II dodatku k tejto prílohe 

môžu až do 31. decembra 2009 prijímať dodávky surového mlieka, ktoré nespĺňa 

požiadavky alebo nebolo upravené v súlade s požiadavkami uvedenými v nariadení (ES) č. 

853/2004, príloha III, oddiel IX, kapitola I, podkapitoly II a III za predpokladu, že tieto 

hospodárstva, z ktorých sa mlieko dodáva, sú uvedené v zozname, ktorý na tento účel vedú 

bulharské orgány. 

 

b) Pokiaľ sa na prevádzkarne uvedené v písmene a) vzťahujú výhody na základe jeho 

ustanovení, výrobky, ktoré pochádzajú z týchto prevádzkarní, budú bez ohľadu na dátum ich 

uvedenia na trh uvádzané iba na domáci trh alebo použité na ďalšie spracovanie 

v prevádzkarniach v Bulharsku, na ktoré sa tiež vzťahujú ustanovenia písm. a). Tieto 

výrobky musia byť označené odlišnou identifikačnou značkou ako je tá, ktorá je uvedená v 

článku 5 nariadenia (ES) č. 853/2004. 
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c) Prevádzkarne uvedené v kapitole II dodatku k tejto prílohe môžu do 31. decembra 2009 

spracúvať na oddelených výrobných linkách mlieko, ktoré spĺňa požiadavky EÚ a mlieko, 

ktoré nespĺňa požiadavky EÚ. V tomto kontexte mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky EÚ sa 

chápe ako mlieko uvedené v písmene a). Takéto prevádzkarne musia úplne spĺňať 

požiadavky EÚ na prevádzkarne vrátane uplatňovania zásad analýzy rizík a kontrolných 

kritických bodov (HACCP) (uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 852/20041 a musia 

preukázať schopnosť úplne splniť tieto podmienky vrátane určenia príslušných výrobných 

liniek: 

 

 prijať všetky potrebné opatrenia, aby umožnili riadne dodržiavanie vnútropodnikových 

postupov oddeleného spracovania mlieka od jeho získavania po štádium hotových 

výrobkov vrátane cesty získavania, oddeleného skladovania a ošetrenia mlieka, ktoré 

spĺňa požiadavky EÚ, a mlieka, ktoré ich nespĺňa, osobitného balenia a označovania 

výrobkov z mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky EÚ, ako aj oddeleného skladovania 

takýchto výrobkov, 

 

 zaviesť postup, ktorým sa zabezpečí, aby bolo možné zistiť pôvod surovín, vrátane 

potrebných dokladov na preukázanie pohybu výrobkov, zaúčtovanie výrobkov a 

zaradenie surovín, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ, a surovín, ktoré ich nespĺňajú, 

do kategórií vyrábaných výrobkov, 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene 

potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1). 
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 ohriať všetko surové mlieko na teplotu najmenej 71,7°C na 15 sekúnd a 

 

 prijať všetky vhodné opatrenia, aby sa identifikačné značky nepoužívali podvodným 

spôsobom. 

 

Bulharské orgány: 

 

 zabezpečia, že prevádzkovateľ alebo správca každej dotknutej prevádzkarne prijme 

všetky potrebné opatrenia pre riadne dodržiavanie vnútropodnikových postupov 

pre oddelené spracovanie mlieka; 

 

 vykonajú testy a neohlásené kontroly vzťahujúce sa na dodržiavanie oddeleného 

spracovania mlieka; a 

 

 v schválených laboratóriách vykonajú na všetkých surovinách a hotových výrobkoch 

testy s cieľom overiť ich súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 853/2004, príloha III, 

oddiel IX, kapitola II vrátane mikrobiologických kritérií pre mliečne výrobky. 
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 Mlieko a/alebo mliečne výrobky, ktoré pochádzajú z oddelených výrobných liniek, ktoré 

spracúvajú surové mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky EÚ v prevádzkarniach na spracovanie 

mlieka schválených EÚ, môžu byť uvádzané na trh za predpokladu splnenia podmienok 

uvedených v písmene b). Výrobky založené na surovom mlieku, ktoré spĺňa požiadavky, 

spracovanom na oddelených výrobných linkách v prevádzkarni uvedenej v kapitole II 

dodatku k tejto prílohe môžu byť uvádzané na trh ako výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky, 

pokiaľ sú zachované podmienky týkajúce sa oddelenia výrobných liniek. 

 

d) Na mlieko a mliečne výrobky vyrobené podľa ustanovení uvedených v písmene c) možno 

poskytnúť podporu podľa hlavy I, kapitol II a III, okrem článku 11, a hlavy II nariadenia 

Rady (ES) č. 1255/19991, ak sú označené oválnou identifikačnou značkou uvedenou 

v prílohe II, oddieli I nariadenia (ES) č. 853/2004. 

 

e) Bulharsko zabezpečí postupný súlad s požiadavkami uvedenými v písmene a) a predloží 

Komisii výročnú správu o pokroku vykonanom pri modernizácii hospodárstiev, ktoré 

produkujú mlieko a systémov získavania mlieka. Bulharsko zabezpečí, aby tieto požiadavky 

boli v plnom rozsahu splnené do 31. decembra 2009. 

                                                 
1  Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom 

a mliečnymi výrobkami (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48). Nariadenie naposledy zmenené a 
doplnené nariadením Komisie (ES) č. 186/2004 (Ú. v. EÚ L 29, 3.2.2004, s. 6). 
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f) Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 58 nariadenia (ES) č. 178/20021, 

aktualizovať dodatok k tejto prílohe pred pristúpením a do 31. decembra 2009 a v tejto 

súvislosti doplniť alebo vypustiť jednotlivé prevádzkarne so zreteľom na pokrok dosiahnutý 

v náprave existujúcich nedostatkov a na výsledky monitorovania. 

 

Podrobné vykonávacie pravidlá s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vyššie uvedeného 

prechodného režimu môžu byť prijaté v súlade s postupom ustanoveným v článku 58 

nariadenia (ES) č. 178/2002. 

 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1642/2003 (Ú. 
v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4). 
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5. DOPRAVNÁ POLITIKA 

 

1. 31993 R 3118: Nariadenie Rady (EHS) č. 3118/93 z 25. októbra 1993, ktorým sa stanovujú 

podmienky, za ktorých sú dopravcovia, ktorí nemajú bydlisko/sídlo v určitom členskom štáte, 

oprávnení vykonávať vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu v tomto štáte (Ú. v. ES L 279, 

12.11.1993, s. 1), naposledy zmenené a doplnené predpisom: 

 

– 32002 R 0444: nariadenie (ES) č. 484/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady z 1.3.2002 

(Ú.v. ES L 76, 19.3.2002, s. 1). 

 

a) Odchylne od článku 1 nariadenia (EHS) č. 3118/93 a do konca tretieho roka nasledujúceho 

po dni pristúpenia sú dopravcovia usadení v Bulharsku vylúčení z vykonávania vnútroštátnej 

nákladnej cestnej dopravy v ostatných členských štátoch a dopravcovia usadení v ostatných 

členských štátoch sú vylúčení z vykonávania vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy 

v Bulharsku. 
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b) Pred koncom tretieho roka nasledujúceho po dni pristúpenia oznámia členské štáty Komisii, či 

predĺžia toto obdobie najviac o dva roky, alebo budú od tohto momentu plne uplatňovať 

ustanovenia článku 1 nariadenia. Ak nedôjde k takému oznámeniu, uplatní sa článok 1 

nariadenia. Iba dopravcovia usadení v tých členských štátoch, v ktorých sa uplatňuje článok 1 

nariadenia, sú oprávnení vykonávať vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu v ostatných 

členských štátoch, v ktorých sa tiež uplatňuje článok 1. 

 

c) Členské štáty, v ktorých sa podľa písm. b) uplatňuje článok 1 nariadenia, môžu do konca 

piateho roka nasledujúceho po dni pristúpenia použiť tento postup. 

 

Ak je v členskom štáte uvedenom v predchádzajúcom pododseku v dôsledku alebo 

za prispenia kabotáže závažne narušený vnútroštátny trh alebo jeho časti, napr. ak je závažný 

prebytok ponuky nad dopytom, alebo je ohrozená finančná stabilita alebo prežitie značného 

počtu podnikov cestnej nákladnej dopravy, informuje o tom tento členský štát Komisiu a 

ostatné členské štáty a poskytne im všetky dôležité údaje. Na základe tohto oznámenia môže 

členský štát požiadať Komisiu o celkové alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania článku 1 

nariadenia s cieľom opätovne nastoliť bežný stav. 
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Komisia preskúma stav na základe údajov poskytnutých dotknutým členským štátom a 

do jedného mesiaca od doručenia žiadosti rozhodne o potrebe prijatia ochranných opatrení. 

Použije sa postup ustanovený v druhom, treťom a štvrtom pododseku odseku 3, ako aj odseky 

4, 5 a 6 článku 7 nariadenia. 

 

Členský štát uvedený v prvom pododseku môže v naliehavých a výnimočných prípadoch 

pozastaviť uplatňovanie článku 1 nariadenia, následne je však povinný oznámiť to Komisii 

spolu s uvedením dôvodov. 

 

d) Pokiaľ sa článok 1 nariadenia neuplatňuje podľa písmen a) a b), sú členské štáty oprávnené 

regulovať prístup k vykonávaniu vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy postupnou výmenou 

kabotážnych povolení na základe dvojstranných zmlúv. To zahŕňa aj možnosť úplnej 

liberalizácie. 

 

e) Uplatňovanie písmen a) až c) nesmie viesť k obmedzeniu prístupu k vykonávaniu 

vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy vo väčšej miere ako predo dňom podpísania zmluvy 

o pristúpení. 
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2. 31996 L 0026: smernica Rady 96/26/ES z 29. apríla 1996 o prístupe k povolaniu 

prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy a 

o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách 

s cieľom uľahčiť týmto prevádzkovateľom uplatňovanie slobody usadiť sa v oblasti vnútroštátnej a 

medzinárodnej dopravy (Ú. v. ES L 124, 23. 1996, s. 1), naposledy zmenená a doplnená predpisom: 

 

– 32004 L 0066: smernica Rady 2004/66/ES z 26.4.2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35). 

 

Do 31. decembra 2010 sa článok 3 ods. 3 písm. c) smernice 96/26/ES v Bulharsku nevzťahuje 

na dopravné podniky, ktoré vykonávajú výlučne vnútroštátnu nákladnú a osobnú cestnú dopravu. 

 

Vlastné zdroje a rezervy týchto podnikov postupne dosiahnu minimálne sadzby stanovené 

v uvedenom článku v súlade s týmto časovým harmonogramom: 

 

– do 1. januára 2007 musí mať podnik vlastné zdroje a rezervy najmenej vo výške 5 850 EUR, 

na prvé vozidlo a vo výške najmenej 3 250 EUR na každé ďalšie vozidlo; 

 

– do 1. januára 2008 musí mať podnik vlastné zdroje a rezervy najmenej vo výške 6 750 EUR 

na prvé vozidlo a vo výške najmenej 3 750 EUR na každé ďalšie vozidlo; 
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– do 1. januára 2009 musí mať podnik vlastné zdroje a rezervy najmenej vo výške 7 650 EUR 

na prvé vozidlo a vo výške najmenej 4 250 EUR na každé ďalšie vozidlo; 

 

– do 1. januára 2010 musí mať podnik vlastné zdroje a rezervy najmenej vo výške 8 550 EUR 

na prvé vozidlo a vo výške najmenej 4 750 EUR na každé ďalšie vozidlo. 

 

3. 31996 L 0053: smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú 

najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a 

maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59), 

naposledy zmenená a doplnená predpisom: 

 

– 32002 L 0007: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18.2.2002 (Ú. v. ES L 

67, 9.3.2002, s. 47). 

 

Odchylne od článku 3 ods. 1 smernice 96/53/ES môžu vozidlá, ktoré spĺňajú limitné hodnoty 

kategórií 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 a 3.5.1 bližšie určené v prílohe I k uvedenej smernici, používať 

nemodernizované časti bulharskej cestnej siete do 31. decembra 2013, ak spĺňajú bulharské limity 

hmotnosti pripadajúcej na nápravu. 
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Odo dňa pristúpenia nemožno stanoviť žiadne obmedzenia používania vozidlami, ktoré spĺňajú 

požiadavky smernice Rady 96/53/ES, hlavných tranzitných trás ustanovených v prílohe I k 

rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných 

usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete  1. 

 

Bulharsko musí dodržať časový harmonogram ustanovený v nižšie uvedených tabuľkách na 

modernizovanie svojej siete hlavných ciest. Pri akýchkoľvek investíciách do infraštruktúry, na ktoré 

sa použijú prostriedky z rozpočtu Spoločenstva, sa musí zabezpečiť, aby boli hlavné dopravné 

tepny vybudované alebo modernizované na únosnosť 11,5 tony na nápravu. 

 

S dokončovaním modernizácie je spojené postupné sprístupňovanie bulharskej cestnej siete vrátane 

siete obsiahnutej v prílohe I k rozhodnutiu č. 1692/96/ES pre vozidlá v medzinárodnej doprave, 

ktoré spĺňajú limitné hodnoty stanovené v smernici. Pokiaľ je to technicky možné, umožní sa počas 

celého prechodného obdobia používanie nemodernizovaných častí siete ciest druhej triedy na účely 

nakládky a vykládky. 

 

Odo dňa pristúpenia všetky vozidlá v medzinárodnej doprave, ktoré sú vybavené vzduchovým 

odpružením, a ktoré spĺňajú limitné hodnoty smernice 96/53/ES, nesmú podliehať žiadnym 

dočasným dodatočným poplatkom v celej bulharskej cestnej dopravnej sieti. 

                                                 
1  Ú.v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 

884/2004/ES (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 1). 
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Dočasné dodatočné spoplatnenie používania nemodernizovaných častí siete vozidlami 

v medzinárodnej doprave, ktoré nie sú vybavené vzduchovým odpružením, ktoré spĺňajú limitné 

hodnoty smernice, nesmie byť diskriminačné. Systém poplatkov musí byť transparentný a platenie 

týchto poplatkov nepredstavuje neprimeranú administratívnu záťaž alebo zdržanie pre užívateľa, ani 

byť dôvodom na systematickú kontrolu dodržiavania maximálnej hmotnosti pripadajúcej 

na nápravu na štátnych hraniciach. Presadzovanie obmedzení hmotnosti pripadajúcej na nápravu 

musí byť zabezpečené na nediskriminačnom základe na celom území a byť účinné aj voči vozidlám 

registrovaným  v Bulharsku. 
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Program modernizácie ciest (km) 

Tabuľka 1 

N CESTA ÚSEK DĹŽKA 
/KM/ 

OTVORE
NÁ PRE 
DOPRAV
U 

OPATRENIE 

1 2 3 4 5 6 

1 I-5/E-85/ GABROVO - ŠIPKA 18 2014 NOVOSTAVBA 

2 I-5/E-85/ KĂRDŽALI - PODKOVA(MAKAZA) 18 2008 NOVOVOSTAVBA 

  MEDZISÚČET 36   

3 I-6 SOFIA - PIRDOP 56 2009 OBNOVA 

4 I-7 SILISTRA - ŠUMEN 88 2011 OBNOVA 

5 I-7 PRESLAV - E-773 48 2010 PRESTAVBA 

  MEDZISÚČET 136   

6 І-9 /E87/ RUMUNSKÁ HRANICA- BALČIK 60 2009 OBNOVA 

7 II-12 VIDIN - HRANICA SO SRBSKOM A ČIERNOU 
HOROU 

26 2008 PRESTAVBA 

8 II-14 VIDIN - KULA -HRANICA SO SRBSKOM A 
ČIERNOU HOROU 

42 2009 PRESTAVBA 

9 II-18 CESTNÝ OKRUH SOFIE - SEVERNÝ OBLÚK 24 2014 NOVOSTAVBA 

10 II-19 SIMITLI - GOCE DELČEV - GRÉCKA HRANICA 91 2008 OBNOVA 

11 II-29 DOBRIČ - VARNA 21 2010 OBNOVA 

12 II-35 LOVEČ - KĂRNARE 28 2011 PRESTAVBA 

13 II-53 SLIVEN - JAMBOL 25 2010 OBNOVA 
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14 II-55 GURKOVO - NOVA ZAGORA 26 2010 OBNOVA 

15 II-55 NOVA ZAGORA - SVILENGRAD 81 2012 OBNOVA 

  MEDZISÚČET 107   

16 II-57 STARA ZAGORA - RADNEVO 42 2010 OBNOVA 

17 II-62 KJUSTENDIL - DUPNICA 26 2011 PRESTAVBA 

18 II-63 PERNIK - HRANICA SO SRBSKOM A ČIERNOU 
HOROU 

20 2010 PRESTAVBA 

19 II-73 ŠUMEN – KARNOBAT 44 2012 PRESTAVBA 

20 II-73 ŠUMEN – KARNOBAT 19 2011 PRESTAVBA 

  MEDZISÚČET 63   

21 II-78 RADNEVO - TOPOLOVGRAD 40 2013 OBNOVA 

22 II-86 ASENOVGRAD - SMOLJAN 72 2014 PRESTAVBA 

23 II-98 BURGAS - MALKO TĂRNOVO 64 2014 PRESTAVBA 

24 III-197 GOCE DELČEV - SMOLJAN 87 2013 PRESTAVBA 

25 III-198 GOCE DELČEV - HRANICA S BÝVALOU 
JUHOSLOVANSKOU REPUBLIKOU 
MACEDÓNSKO 

95 2013 PRESTAVBA 

26 III-534 ELENA - NOVA ZAGORA 52 2012 PRESTAVBA 

27 III-534 NOVA ZAGORA - SIMEONOVGRAD 53 2014 PRESTAVBA 

  MEDZISÚČET 105   
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28 III-601 KJUSTENDIL - HRANICA S BÝVALOU 
JUHOSLOVANSKOU REPUBLIKOU 
MACEDÓNSKO 

27 2011 NOVOSTAVBA 

29 III-622 KJUSTENDIL - HRANICA S BÝVALOU 
JUHOSLOVANSKOU REPUBLIKOU 
MACEDÓNSKO 

31 2013 NOVOSTAVBA 

30 III-865 SMOLJAN - MADAN 15 2011 PRESTAVBA 

31 III-867 SMOLJAN - KĂRDŽALI 69 2014 PRESTAVBA 

32 III-868 OBCHVAT SMOLJAN 40 2012 NOVOSTAVBA 

33 IV-410068 SIMITLI - HRANICA S BÝVALOU 
JUHOSLOVANSKOU REPUBLIKOU 
MACEDÓNSKO 

28 2009 NOVOSTAVBA 

34  OBCHVAT PLOVDIV 4 2014 NOVOSTAVBA 

 A1 DIAĽNICA “TRAKIA“ - STARA ZAGORA -
KARNOBAT 

   

35  ÚSEK 2 33 2010 NOVOSTAVBA 

36  ÚSEK 3 37 2011 NOVOSTAVBA 

37  ÚSEK 4 48 2014 NOVOSTAVBA 

  MEDZISÚČET 118   

  SPOLU 1598   
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Tabuľka 2 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OPATRENIE    

OBNOVA 91 116 114 88 81 40 0 

PRESTAVBA 26 42 68 88 96 182 258 

NOVOSTAVBA 18 28 33 64 40 31 94 

 135 186 215 240 217 253 352 1 598 km
 
 

MD 12/2/04 REV 2 
(AC 12/1/04 REV 1) 

 

6. DANE 

 

1. 31977 L 0388: šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych 

predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: 

jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1), naposledy zmenená a doplnená 

predpisom: 

 

– 32004 L 0066: smernica Rady 2004/66/ES z 26.4.2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35). 
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Na účely uplatňovania článku 28 ods. 3 písm. b) smernice 77/388/EHS si Bulharsko môže ponechať 

v platnosti oslobodenie medzinárodnej osobnej dopravy uvedenej v bode 17 prílohy F k smernici 

od dane z pridanej hodnoty, pokiaľ bude splnená podmienka stanovená v článku 28 ods. 4 smernice, 

najdlhšie však, pokiaľ bude ktorýkoľvek zo súčasných členských štátov uplatňovať rovnaké 

oslobodenie. 

 

2. 31992 L 0079: smernica Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet (Ú. 

v. ES L 316, 31.10.1992, s. 8), naposledy zmenená a doplnená predpisom: 

 

– 32003 L 0117: smernica Rady 2003/117/ES z 5.12.2003 (Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 49). 

 

Odchylne od článku 2 ods. 1 smernice 92/79/EHS môže Bulharsko odložiť do 31. decembra 2009 

uplatňovanie celkovej minimálnej spotrebnej dane z maloobchodnej predajnej ceny (vrátane 

všetkých daní) na cigarety tej cenovej kategórie, po ktorej je najväčší dopyt, za predpokladu, že 

bude počas tohto obdobia postupne upravovať svoje sadzby spotrebnej dane smerom k celkovej 

minimálnej spotrebnej dani stanovenej v smernici. 
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Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných 

systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní 

takýchto výrobkov  1, a po oboznámení Komisie môžu členské štáty počas uplatňovania uvedenej 

odchylky ponechať v platnosti rovnaké množstevné obmedzenia pre cigarety, ktoré sa môžu 

prepraviť na ich územie z Bulharska, bez ďalšej platby spotrebnej dane, aká sa uplatňuje pri dovoze 

z tretích krajín. Členské štáty, ktoré využijú túto možnosť, môžu vykonávať nevyhnutné kontroly za 

predpokladu, že tieto kontroly neovplyvňujú riadne fungovanie vnútorného trhu. 

 

MD 157/3/04 REV 3 
(AC 157/1/05 REV 1) 

 

3. 32003 L 0049: smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania 

uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych 

členských štátov (Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 49), naposledy zmenené a doplnená predpisom: 

 

– 32004 L 0076: smernica Rady 2004/76/ES z 29.4.2004 (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 106). 

                                                 
1  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 

807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36). 
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Bulharsko je oprávnené neuplatňovať ustanovenia článku 1 smernice 2003/49/ES do 31. decembra 

2014. Počas uvedeného prechodného obdobia, daňová sadzba uplatňovaná na výplaty úrokov 

alebo licenčných poplatkov združeným spoločnostiam iného členského štátu alebo trvalému 

podniku združenej spoločnosti členského štátu, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte, nesmie 

presiahnuť do 31. decembra 2010 10 % a na nasledujúce roky do 31. decembra 2014 nesmie 

presiahnuť 5%.  

 

4. 32003 L 0096: smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho 

rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 

31.10.2003, s. 51), naposledy zmenená a doplnená predpisom: 
 

– 32004 L 0075: smernica Rady 2004/75/ES z 29.4.2004 (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100). 
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a) Odchylne od článku 7 smernice 2003/96/ES môže Bulharsko uplatňovať tieto prechodné 

obdobia: 

 

– do 1. januára 2011 na úpravu vnútroštátnej úrovne zdaňovania bezolovnatého benzínu, ktorý 

sa používa ako palivo, na minimálnu úroveň 359 EUR na 1 000 l. Skutočná daňová sadzba 

uplatňovaná na bezolovnatý benzín, ktorý sa používa ako palivo nesmie byť od 1. januára 

2008 nižšia ako 323 EUR na 1 000 l, 

 

– do 1. januára 2010 na úpravu vnútroštátnej úrovne zdaňovania plynového oleja a kerozínu, 

ktoré sa používajú ako palivo, na minimálnu úroveň 302 EUR na 1 000 l a do 1. januára 2013 

na dosiahnutie minimálnej úrovne 330 EUR na 1 000 l. Skutočná daňová sadzba uplatňovaná 

na plynový olej a kerozín, ktoré sa používajú ako palivo, nesmie byť od 1. januára 2008 nižšia 

ako 274 EUR na 1 000 l. 

 

b) Odchylne od článku 9 smernice 2003/96/ES môže Bulharsko uplatňovať tieto prechodné 

obdobia: 

 

– do 1. januára 2010 na úpravu vnútroštátnej úrovne zdaňovania uhlia a koksu, ktorý sa používa 

na účely diaľkového kúrenia, na minimálnu úroveň zdaňovania stanovenú v prílohe I, tabuľke 

C, 
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– do 1. januára 2009 na úpravu vnútroštátnej úrovne zdaňovania uhlia a koksu, ktorý sa používa 

na iné účely ako diaľkové kúrenie, na minimálnu úroveň zdaňovania stanovenú v prílohe I, 

tabuľke C. 

 

Skutočné daňové sadzby uplatňované na príslušné energetické výrobky nesmú byť od 1. januára 

2007 nižšie ako 50% príslušnej minimálnej sadzby Spoločenstva.  

 

c) Odchylne od článku 10 smernice 2003/96/ES môže Bulharsko uplatňovať prechodné obdobie 

do 1. januára 2010 na úpravu vnútroštátnych úrovní zdaňovania elektriny, na minimálnu úroveň 

zdaňovania stanovenú prílohe I, tabuľke C. Skutočné daňové sadzby uplatňované na elektrinu 

nesmú byť od 1. januára 2007 nižšie ako 50% príslušnej minimálnej sadzby Spoločenstva.  
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7. SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ 

 

32001 L 0037: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii 

zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, 

prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26). 

 

Odchylne od článku 3 smernice 2001/37/ES sa maximálny obsah dechtu v cigaretách vyrobených a 

predávaných v rámci územia Bulharska uplatňuje od 1. januára 2011.  Počas prechodného obdobia: 

 

– cigarety vyrobené v Bulharsku s obsahom dechtu vyšším ako 10 mg na cigaretu sa nesmú 

uvádzať na trh v iných členských štátoch; 

 

– cigarety vyrobené v Bulharsku s obsahom dechtu vyšším ako 13 mg na cigaretu sa nesmú 

vyvážať do tretích krajín; táto hranica je znížená na 12 mg od 1. januára 2008 a na 11 mg od 

1. januára 2010; 

 

– Bulharsko poskytne Komisii pravidelne aktualizované informácie o harmonograme a 

opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
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8. ENERGETIKA 

 

31968 L 0414: smernica Rady 68/414/EHS z 20. decembra 1968, ktorou sa členským štátom EHS 

ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. ES L 308, 

23.12.1968, s. 14) naposledy zmenená a doplnená predpisom: 

 

– 31998 L 0093: smernica Rady 98/93/ES zo 14.12.1998 (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 100). 

 

Odchylne od článku 1 ods. 1 smernice 68/414/EHS sa do 31. decembra 2012 v Bulharsku nebude 

uplatňovať minimálna úroveň zásob ropných výrobkov. Bulharsko zabezpečí, aby jeho minimálne 

zásoby ropných výrobkov pre každú z kategórií ropných výrobkov uvedených v článku 2 

zodpovedali aspoň nasledujúcemu počtu dní priemernej dennej domácej spotreby v zmysle článku 1 

ods. 1: 

 

– 30 dní do 1. januára 2007; 

– 40 dní do 31. decembra 2007; 

– 50 dní do 31. decembra 2008; 

– 60 dní do 31. decembra 2009; 

– 70 dní do 31. decembra 2010; 

– 80 dní do 31. decembra 2011; 

– 90 dní do 31. decembra 2012. 
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9. TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

 

32002 L 0022: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o 

univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a 

služieb (Smernica univerzálnej služby) (Ú.v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51). 

 

Odchylne od článku 30 ods. 1 smernice 2002/22/ES môže Bulharsko odložiť zavedenie možnosti 

prenosnosti čísla najneskôr do 1. januára 2009.  

 

MD 184/5/05 REV 5 
(AC 184/1/05 REV 1) 

 

10. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
A. KVALITA OVZDUŠIA 
 

1. 31994 L 0063: smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 

o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu 

a jeho distribúcii z distribučných skladov do čerpacích staníc (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24) 

zmenená a doplnená predpismi: 

 

– 32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. v. 

EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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a) Odchylne od článku 3 a prílohy I k smernici 94/63/ES sa požiadavky na existujúce 

skladovacie zariadenia v distribučných skladoch v Bulharsku neuplatňujú: 

 

 – do 31. decembra 2007 na skladovacie zariadenia v 6 distribučných skladoch 

s naloženým množstvom väčším ako 25 000 ton/rok, ale menším alebo rovnajúcim sa 

50 000 ton/rok; 

 

 – do 31. decembra 2009 na skladovacie zariadenia v 19 distribučných skladoch 

s naloženým množstvom menším alebo rovnajúcim sa 25 000 ton/rok. 

 

b) Odchylne od článku 4 a prílohy II k smernici 94/63/ES sa požiadavky na plnenie a 

vyprázdňovanie existujúcich mobilných zásobníkov v distribučných skladoch v Bulharsku 

neuplatňujú: 

 

 – do 31. decembra 2007 na 12 distribučných skladov s naloženým množstvom väčším ako 

25 000 ton/ rok, ale menším alebo rovnajúcim sa 150 000 ton/rok; 

 

 – do 31. decembra 2009 na 29 distribučných skladov s naloženým množstvom menším 

alebo rovnajúcim sa 25 000 ton/rok. 
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c) Odchylne od článku 5 smernice 94/63/ES sa požiadavky na existujúce mobilné zásobníky 

v distribučných skladoch v Bulharsku neuplatňujú: 

 

 – do 31. decembra 2007 na 50 automobilových cisterien; 

 

 – do 31. decembra 2009 na ďalších 466 automobilových cisterien. 

 

d) Odchylne od článku 6 a prílohy III k smernici 94/63/ES sa požiadavky na plnenie existujúcich 

skladovacích zariadení na čerpacích staniciach v Bulharsku neuplatňujú: 

 

– do 31. decembra 2007 na 355 čerpacích staníc s naloženým množstvom väčším ako 

500 m3/ rok, ale menším alebo rovnajúcim sa 1000 m3/rok; 

 

– do 31. decembra 2009 na 653 čerpacích staníc s naloženým množstvom menším alebo 

rovnajúcim sa 500 m3/rok. 
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2. 31999 L 0032: smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry 

v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Ú. v. ES L 121, 

11.5.1999, s. 13) zmenená a doplnená predpisom: 

 

– 32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. v. 

EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1). 

 

a) Odchylne od článku 3 ods. 1 smernice 1999/32/ES sa požiadavky na obsah síry v ťažkých 

vykurovacích olejoch v Bulharsku pre miestne využitie neuplatňujú do 31. decembra 2011. 

Počas tohto prechodného obdobia nesmie byť obsah síry väčší ako 3,00% hmotnosti. 

 

b) Odchylne od článku 4 ods. 1 smernice 1999/32/ES sa požiadavky na obsah síry v plynových 

olejoch v Bulharsku pre miestne využitie neuplatňujú do 31. decembra 2009. Počas tohto 

prechodného obdobia nesmie byť obsah síry väčší ako 0,20% hmotnosti. 
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B. NAKLADANIE S ODPADMI 

 

1. 31993 R 0259: nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení 

pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1) v 

naposledy zmenené a doplnené predpisom: 

 

– 32001 R 2557: nariadenie Komisie (ES) č. 2557/2001 z 28.12.2001 (Ú. v. ES L 349, 

31.12.2001, s. 1). 

 

a) Do 31. decembra 2014 sa budú všetky zásielky odpadov do Bulharska, ktoré sú určené 

na zhodnotenie a ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 259/93, oznamovať 

príslušným orgánom a spracovávať v súlade s ustanoveniami článkov 6, 7 a 8 nariadenia. 

 

b) Odchylne od článku 7 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 259/93 môžu príslušné bulharské orgány do 

31. decembra 2009 vzniesť námietky proti zásielkam nasledujúcich odpadov určených na 

zhodnotenie v Bulharsku v súlade s dôvodmi na vznesenie námietok ustanovenými v článku 4 

ods. 3. Tieto zásielky podliehajú ustanoveniam článku 10 nariadenia. 



 

AA2005/AKT/Príloha VI/sk 45 

 

MD 184/5/05 REV 5 
(AC 184/1/05 REV 1) 

 

 AA. ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY 

 

– AA 090  Odpad a zvyšky arzénu 

– AA 100  Odpad a zvyšky ortuti 

– AA 130 Roztoky z morenia kovov 

 

 AB. ODPADY OBSAHUJÚCE NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU 

OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ MATERIÁLY 

 

 AC. ODPADY OBSAHUJÚCE NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÉ MÔŽU 

OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ MATERIÁLY 

 

– AC 040 Kaly olovnatého benzínu 

– AC 050 Kvapaliny na prenos tepla 

– AC 060 Hydraulické kvapaliny 

– AC 070 Brzdové kvapaliny 

– AC 080 Nemrznúce kvapaliny 

– AC 110 Fenoly a zlúčeniny fenolov vrátane chlórofenolu vo forme kvapalín 

alebo kalov 

– AC 120 Polychlórované naftalény 

– AC 150 Chlórofluorokarbóny 

– AC 160 Halóny 
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– AC 190 Odletky - ľahká frakcia vznikajúca pri šrotovaní automobilov 

– AC 200 Organické zlúčeniny fosforu 

– AC 230 Halogénované alebo nehalogénované bezvodé destilačné zvyšky zo 

spracovania organických rozpúšťadiel s cieľom ich ďalšieho použitia 

– AC 240 Odpad vznikajúci pri výrobe alifatických halogénovaných 

uhľovodíkov (napr. chlórmetánov, dichlóretánu, vinylchloridu, 

vinylidénchloridu, alylchloridu a epichlórhydrínu) 

– AC 260 Tekutý maštaľný hnoj, fekálie 

 

AD. ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ BUĎ ANORGANICKÉ ALEBO 

ORGANICKÉ ZLOŽKY 

 

– AD 010 Odpad z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov 

Odpad, ktorý obsahuje, skladá sa alebo je kontaminovaný niektorou z 

nasledujúcich látok: 

 AD 040 - Anorganické kyanidy okrem zvyškov obsahujúcich 

drahé kovy v tuhej forme s nepatrnými množstvami 

anorganických kyanidov 

 AD 050 - Organické kyanidy 

– AD 060 Odpadové zmesi olej/voda, uhľovodíky/voda, emulzie 
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– AD 070 Odpad z výroby, prípravy a použitia tlačiarenských farieb, farbív, 

pigmentov, náterových farieb, lakov a fermeží 

– AD 150 Prirodzene sa vyskytujúci organický materiál používaný ako filtračné 

médium (napr. biofiltre) 

– AD 160 Komunálny odpad/odpad z domácností 

 

Táto lehota sa môže predĺžiť najdlhšie do 31. decembra 2012 podľa postupu vymedzeného v 

článku 18 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 19751 o odpadoch zmenenej a doplnenej 

smernicou Rady 91/156/EHS2. 

 

                                                 
1  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 

1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s.1). 
2  Ú.v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32. 
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c) Odchylne od článku 7 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 259/93 môžu príslušné bulharské orgány do 

31. decembra 2009 vzniesť námietky proti zásielkam odpadov do Bulharska, ktoré sú určené 

na zhodnotenie a ktoré sú uvedené v prílohe IV k nariadeniu, ako aj proti zásielkam odpadov, 

ktoré sú určené na zhodnotenie a ktoré nie sú uvedené v prílohách k nariadeniu  v súlade s 

dôvodmi ustanovenými v článku 4 ods. 3 nariadenia.. 

 

d) Odchylne od článku 7 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 259/93 vznesú príslušné bulharské orgány 

námietky proti zásielkam odpadov určených na zhodnotenie, ktoré sú uvedené v prílohách II, 

III a IV k nariadeniu, a proti zásielkam odpadov určených na zhodnotenie, ktoré nie sú 

uvedené v týchto prílohách, ktoré sú určené do zariadenia, na ktoré sa vzťahuje dočasná 

výnimka z niektorých ustanovení smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia1 alebo smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých 

znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení2 počas doby, počas ktorej 

sa na toto zariadenie vzťahuje táto dočasná výnimka. 

 

                                                 
1  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. 
2  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o 

pristúpení z roku 2003 (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33). 
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2. 31994 L 0062: smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 

o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10) naposledy zmenená a doplnená 

predpisom: 

 

– 32004 L 0012: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11.2.2004 (Ú. v. EÚ 

L 47, 18.2.2004, s. 26). 

 

a) Odchylne od článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 94/62/ES dosiahne Bulharsko do 31. decembra 

2011 ciele celkového zhodnocovania alebo spaľovania v spaľovniach s energetickým 

zhodnocovaním v súlade s týmito čiastkovými cieľmi: 

 

 – 35% hmotnosti do 31. decembra 2006, 39% pre rok 2007, 42% pre rok 2008, 46% pre 

rok 2009 a 48% pre rok 2010. 

 

b) Odchylne od článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 94/62/ES dosiahne Bulharsko do 31. 

decembra 2014 ciele celkového zhodnocovania alebo spaľovania v spaľovniach s 

energetickým zhodnocovaním v súlade s týmito čiastkovými cieľmi: 

 

 – 50% hmotnosti pre rok 2011, 53% pre rok 2012 a 56% pre rok 2013. 
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c) Odchylne od článku 6 ods. 1 písm. c) smernice 94/62/ES dosiahne Bulharsko do 31. decembra 

2009 recyklačný cieľ pre plasty v súlade s týmito čiastkovými cieľmi: 

 

 – 8% hmotnosti do 31. decembra 2006, 12% pre rok 2007 a 14,5% pre rok 2008. 

 

d) Odchylne článku 6 ods. 1 písm. d) smernice 94/62/ES dosiahne Bulharsko do 31. decembra 

2014 celkový recyklačný cieľ v súlade s týmito čiastkovými cieľmi: 

 

 – 34% hmotnosti do 31. decembra 2006, 38% pre rok 2007, 42% pre rok 2008, 45% pre 

rok 2009, 47% pre rok 2010, 49% pre rok 2011, 52% pre rok 2012 a 54,9% pre rok 

2013. 

 

e) Odchylne od článku 6 ods. 1 písm. e) bodu i) smernice 94/62/ES dosiahne Bulharsko do 31. 

decembra 2013 recyklačný cieľ pre sklo v súlade s týmito čiastkovými cieľmi: 

 

 – 26% hmotnosti do 31. decembra 2006, 33% pre rok 2007, 40% pre rok 2008, 46% pre 

rok 2009, 51% pre rok 2010, 55% pre rok 2011 a 59,6% pre rok 2012. 
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f) Odchylne od článku 6 ods. 1 písm. e) bodu iv) smernice 94/62/ES dosiahne Bulharsko do 31. 

decembra 203 recyklačný cieľ pre plasty, pričom sa berie do úvahy výlučne materiál, ktorý je 

recyklovaný späť na plast, v súlade s týmito čiastkovými cieľmi: 

 

 – 17% hmotnosti pre rok 2009, 19% pre rok 2010, 20% pre rok 2011 a 22% pre rok 2012. 

 

3. 31999 L 0031: smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 

182, 16.7.1999, s. 1) zmenená a doplnená predpisom: 

 

– 32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. 

v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1). 

 

Odchylne od článku 5 ods. 3 písm. a) a b) a prílohy I bodu 2 druhej zarážky k smernici 1999/31/ES 

a bez toho, aby bol dotknutý článok 6 písm. c) bod ii) smernice a smernica Rady 75/442/EHS z 15. 

júla 1975 o odpadoch1, sa požiadavky na kvapalný, korozívny a oxidačný odpad a pokiaľ ide o 

prevenciu, aby sa povrchové vody nedostávali do odpadu uloženého na skládke sa neuplatňujú na 

týchto 14 existujúcich zariadení do 31. decembra 2014: 

                                                 
1  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/156/ES a 

naposledy zmenená a doplnená nariadením  (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003, s. 
1). 
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1. „Polimeri“ nádrž na trosku, Varna, Devnja; 

2. „Solvej Sodi“, „Deven“ a „Agropolichim“ kombinovaná nádrž na trosku a popol, Varna, 

Devnja v obci Varna; 

3. TPP „Varna“ nádrž na popol, Varna, Beloslav; 

4. „Sviloza“ nádrž na popol, Veliko Tǎrnovo, Svištov; 

5. TPP v „Zacharni zavodi“ nádrži na popol, Veliko Tǎrnovo, Gorna Orjachovica; 

6. „Vidachim v likvidacija“ nádrž na popol, Vidin, Vidin; 

 

7. „Toplofikacia-Ruse“ TPP „Ruse-Iztok“ nádrž na popol, Ruse, Ruse; 

8. TPP „Republika“, „COF-Pernik“ a „Kremikovci-Rudodobiv“ nádrž na popol, Pernik, Pernik; 

9. „Toplofikacija Pernik“ a „Solidus“ Pernik nádrž na popol, Pernik, Pernik; 

10. TPP „Bobov dol“ nádrž na popol, Kjustendil, Bobov dol; 

11. „Brikel“ nádrž na popol, Stara Zagora, Galabovo; 

12. „Toplofikacija Sliven“ nádrž na popol, Sliven, Sliven; 

13. TPP „Marica 3“ nádrž na popol, Chaskovo, Dimitrovgrad; 

14. TPP „Marica 3“ nádrž na popol, Chaskovo, Dimitrovgrad. 
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Bulharsko zabezpečí postupné zníženie odpadu ukladaného na týchto 14 existujúcich 

nevyhovujúcich zariadeniach v súlade s týmito ročnými maximálnymi množstvami: 

 

 do 31. decembra 2006: 3 020 000 ton; 

 do 31. decembra 2007: 3 010 000 ton; 

 do 31. decembra 2008: 2 990 000 ton; 

 do 31. decembra 2009: 1 978 000 ton; 

 do 31. decembra 2010: 1 940 000 ton; 

 do 31. decembra 2011: 1 929 000 ton; 

 do 31. decembra 2012: 1 919 000 ton; 

 do 31. decembra 2013: 1 159 000 ton; 

 do 31. decembra 2014: 1 039 000 ton. 

 

4. 32002 L 0096: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o 

odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú.v. EÚ L 37, 13.2.2000, s. 24) zmenená 

a doplnená predpisom: 

 

– 32003 L 0108: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8.12.2003 (Ú.v. EÚ L 

345, 31.12.2003, s. 106). 
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Odchylne od článkov 5 ods. 5 a 7 ods. 2 smernice 2002/96/ES dosiahne Bulharsko podiel 

separovaného zberu priemerne aspoň štyri kilogramy OEEZ na obyvateľa za rok zo súkromných 

domácností, mieru zhodnotenia a opätovné použitie a recykláciu súčiastok, materiálov a látok do 

31. decembra 2008. 

 

C. KVALITA VÔD 

 

31991 L 0271: smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 

(Ú.v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40) naposledy zmenená a doplnená predpisom: 

 

– 32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Ú. 

v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1). 

 

Odchylne od článkov 3 a 4 a článku 5 ods. 2 smernice 91/271/EHS sa v Bulharsku nebudú do 31. 

decembra 2014 plne uplatňovať požiadavky na zberné systémy a čistenie komunálnych odpadových 

vôd v súlade s týmto čiastkovým cieľom: 

 

 do 31. decembra 2010 sa dosiahne súlad so smernicou pre aglomerácie s viac ako 10 000 

obyvateľmi. 
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D. ZNEČISŤOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRIEMYSLOM A MANAŽMENT 

RIZIKA 

 

1. 31996 L 0061: smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26) naposledy zmenená 

a doplnená predpisom: 

 

– 32003 R 1882: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 

(Ú.v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1). 

 

Odchylne od článku 5 ods. 1 smernice 96/61/ES sa požiadavky na vydávanie povolení 

pre existujúce zariadenia, pokiaľ ide o povinnosť prevádzkovať tieto zariadenia v súlade 

s limitnými hodnotami emisií, ekvivalentnými ukazovateľmi alebo technickými opatreniami 

založenými na najlepších dostupných technikách podľa článku 9 ods. 3 a 4, nebudú v Bulharsku 

uplatňovať na tieto zariadenia, a to do dňa uvedeného pre jednotlivé zariadenia: 

 

do 31. decembra 2008: 

– „Jambolen“ – Jambol (činnosť 4.1 h) 

– „Verila“ – Ravno Pole (činnosť 4.1) 

– „Lakprom“ – Svetovračane (činnosť 4.1 b) 

– „Orgachim“ – Ruse (činnosť 4.1 j) 

– „Neochim“ – Dimitrovgrad (činnosť 4.1 b) 
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do 31. decembra 2009: 

– „Elisejna“ gara Elisejna (činnosť 2.5 a) 

 

do 31. decembra 2011: 

– TPP „Ruse-Iztok“ – Ruse (činnosť 1.1) 

– TPP „Varna“ – Varna (činnosť 1.1) 

– TPP „Bobov dol“ – Sofia (činnosť 1.1) 

– TPP v „Lukoil Neftochim“ – Burgas (činnosť 1.1) 

– „Lukoil Neftochim“ – Burgas (činnosť 1.2) 

– „Kremikovci“ – Sofia (činnosť 2.2) 

– „Radomir-Metali“ – Radomir (činnosť 2.3 b) 

– „Solidus“ – Pernik (činnosť 2.4) 

– „Berg Montana fitingi“ – Montana (činnosť 2.4) 

– „Energoremont“ – Kresna (činnosť 2.4) 

– „Čugunoleene“ – Ichtiman (činnosť 2.4) 

– „Alkomet“ – Šumen (činnosť 2.5 b) 

– „Start“ – Dobrič (činnosť 2.5 b) 

– „Alukom“ – Pleven (činnosť 2.5 b) 

– „Energija“ – Tǎrgovište (činnosť 2.5 b) 

– „Uspech“ – Lukovit (činnosť 3.5) 
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– „Keramika“ – Burgas (činnosť 3.5) 

– „Strojkeramika“ – Mezdra (činnosť 3.5) 

– „Stradlža keramika“ – Stradlža (činnosť 3.5) 

– „Balkankeramiks“ – Novi Iskǎr (činnosť 3.5) 

– „Šamot“ – Elin Pelin (činnosť 3.5) 

– keramický závod – Dragovištica (činnosť 3.5) 

– „Fajans“ – Kaspičan (činnosť 3.5) 

– „Solvej Sodi“ – Devnja (činnosť 4.2 d) 

– „Polimeri“ – Devnja (činnosť 4.2 c) 

– „Agropolichim“ – Devnja (činnosť 4.3) 

– „Neochim“ – Dimitrovgrad (činnosť 4.3) 

– „Agrija“ – Plovdiv (činnosť 4.4) 

– „Balkanfarma“ – Razgrad (činnosť 4.5) 

– „Biovet“ – Peštera (činnosť 4.5) 

– „Ketčup -frukt“ – Ajtos (činnosť 6.4 b) 

– „Bulgarikum“ – Burgas (činnosť 6.4 c) 

– „Serdika 90“ – Dobrič (činnosť 6.4 c) 

– „Ekarisaž“ – Varna (činnosť 6.5) 

– „Ekarisaž-Bert“ – Burgas (činnosť 6.5). 
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Do 30. októbra 2007 sa pre tieto zariadenia vydajú plne zosúladené povolenia, ktoré budú 

obsahovať individuálne záväzné časové harmonogramy na dosiahnutie úplného súladu. Týmito 

povoleniami sa do 30. októbra 2007 zabezpečí dosiahnutie súladu so všeobecnými zásadami, 

ktorými sa spravujú základné povinnosti prevádzkovateľov, ako sú stanovené v článku 3 smernice. 

 

2. 32001 L 0080: smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/80/ES z 23. októbra 2001 

o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Ú. 

v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1) zmenená a doplnená predpisom: 

 

– 12003 T: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Českej republiky, 

Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, 

Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a 

Slovenskej republiky (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33). 

 

a) Odchylne od článku 4 ods. 3 a časti A príloh III, IV a VII k smernici 2001/80/ES sa limitné 

hodnoty emisií pre oxid siričitý a prach v Bulharsku neuplatňujú na tieto zariadenia do dňa 

uvedeného pre každý blok zariadenia: 
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– TPP „Varna“: 

– blok 1 do 31. decembra 2009 

– blok 2 do 31. decembra 2010 

– blok 3 do 31. decembra 2011 

– blok 4 do 31. decembra 2012 

– blok 5 do 31. decembra 2013 

– blok 6 do 31. decembra 2014 

 

– TPP „Bobov dol“: 

– blok 2 do 31. decembra 2011 

– blok 3 do 31. decembra 2014 

 

– TPP „Ruse-Iztok“: 

– Bloky 3 a 4 do 31. decembra 2009 

– Bloky 1 a 2 do 31. decembra 2011 

 

– TPP v „Lukoil Neftochim“ Burgas: 

– Bloky 2, 7, 8, 9, 10 a 11 do 31. decembra 2011. 



 

AA2005/AKT/Príloha VI/sk 60 

 

MD 184/5/05 REV 5 
(AC 184/1/05 REV 1) 

 

Počas tohto prechodného obdobia emisie oxidu siričitého a prachu zo všetkých spaľovacích 

zariadení podľa smernice 2001/80/ES neprekročia tieto čiastkové hodnoty: 

 

– do 2008: 179 700 ton SO2 /rok; 8 900 ton prachu /rok; 

– do 2012: 103 000 ton SO2 /rok; 6 000 ton prachu /rok. 

 

b) Odchylne od článku 4 ods. 3 a časti A prílohy VI k smernici 2001/80/ES sa do 31. decembra 

2011 limitné hodnoty emisií pre oxidy dusíka v Bulharsku neuplatňujú na bloky 2, 7, 8, 9, 10 

a 11 spaľovacieho zariadenia TPP v „Lukoil Neftochim“ Burgas. 

 

 Počas tohto prechodného obdobia emisie oxidov dusíka zo všetkých spaľovacích zariadení 

podľa smernice 2001/80/ES neprekročia tieto čiastkové hodnoty: 

 

– do 2008: 42 900 ton /rok; 

– do 2012: 33 300 ton /rok. 
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c) Do 1. januára 2011 predloží Bulharsko Komisii aktualizovaný plán vrátane investičného 

plánu pre postupné zosúladenie zvyšných nevyhovujúcich zariadení s jasne stanovenými 

stupňami uplatňovania acquis. Tieto plány zabezpečia ďalšie zníženie emisií na úroveň 

výrazne nižšiu ako sú čiastkové hodnoty vymedzené  v písmenách a) a b), najmä pre emisie v 

období rokov 2012 až 2014. Ak Komisia, najmä so zreteľom na vplyv na životné prostredie a 

potrebu obmedziť narušenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu z dôvodu prechodných 

opatrení, dospeje k záveru, že tieto plány nestačia na dosiahnutie týchto cieľov, oznámi to 

Bulharsku. V lehote nasledujúcich troch mesiacov Bulharsko oznámi opatrenia, ktoré prijalo s 

cieľom dosiahnuť tieto ciele. Ak Komisia následne po porade s členskými štátmi považuje 

tieto opatrenia za nedostatočné na dosiahnutie týchto cieľov, začne konanie o porušení 

zmluvy podľa článku 226 Zmluvy o ES. 
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Dodatok k prílohe VI 

KAPITOLA I 

 

Zoznam prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktoré spracúvajú mlieko, ktoré nespĺňa  

požiadavky uvedené v kapitole 4 oddieli B písm. a) prílohy VI 

 

Č. Vet. č. Názov a adresa prevádzkarne Umiestnenie dotknutých 

priestorov 

región Blagoevgrad – č. 1 

1 BG 0112004 „Matand“  EOOD 

gr. Pernik 

ul. „Lenin“ 111 

s. Elešnica 

región Burgas – č. 2 

2 BG 0212013 ET „Marsi-Minčo Bakalov“ 

gr. Burgas 

ž.k. „Vǎzrajdane“ bl. 1 

Burgas 

ž.k. „Pobeda“ 

ul. „Bajkal“ 9 

3 BG 0212027 DZZD „Mlečen svjat“ 

gr. Burgas 

ž.k. „Izgrev“ 

ul. „ Malčika“ 3 

s. Debelt 

ul. „Indže vojvoda“ 5 

obl. Burgaska 
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4 BG 0212028 „Vester“ OOD 

gr. Burgas 

ul. „Fotinov“ 36 

s. Sigmen 

 

5 BG 0212047 „Komplektstroj“ EOOD 

gr. Burgas 

ul. „Aleksandǎr Stambolijski“ 17 

s. Veselie 

 

región Vidin – č. 5 

6 BG 0512025 „El Bi Bulgarikum“ EAD 

gr. Vidin 

gr. Vidin 

Južna promišlena zona 

región Vraca – č. 6 

7 BG 0612010 „Chadžijski i familija“ EOOD 

s. Gradešnica 

 s. Gradešnica 

 

8 BG 0612027 „Mlečen raj 99“ EOOD 

gr. Vraca 

ž.k. „Dabnika“ bl. 48 ap. 3 

gr. Vraca 

ž.k. Bistrec 

Stopanski dvor 

9 BG 0612035 ET „Nivego“ 

s. Čiren 

s. Čiren 
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región Gabrovo – č. 7 

10 BG 0712001 „Ben Invest“ OOD 

s. Kostenkovci 

obšt. Gabrovo 

s. Kostenkovci 

obšt. Gabrovo 

11 BG 0712002 „Šipka 97“ AD 

gr. Gabrovo 

ul. „V. Levski“ 2 

gr. Gabrovo 

ul. „V. Levski“ 2 

12 BG 0712003 „Elvi“ OOD 

s. Velkovci 

obšt. Gabrovo 

s. Velkovci 

obšt. Gabrovo 

13 BG 0712008 „Milkieks“ OOD 

gr. Sevlievo 

ž.k. „d-r Atanas Moskov“ 

gr. Sevlievo 

ž.k. „Atanas Moskov“ 

región Dobrič – č. 8 

14 BG 0812002 „AVITA“ OOD 

gr. Sofia 

ul. „20-ti April“ 6 

s. Caričino 
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15 BG 0812008 „Roles 2000“ OOD 

gr. Varna 

ul. „Car Ivan Šišman“ 13 

s. Kardam 

16 BG 0812019 „Filipopolis“ OOD 

gr. Plovdiv 

ul. „Christo Danov“ 2 

s. Žeglarci 

 

17 BG 0812029 „AKURAT-MLEČNA 

PROMIŠLENOST“ OOD 

gr. Sofia 

ul. „Baba Vida 2“  

gr. Dobrič 

j.k. „Rilci“ 

18 BG 0812030 „FAMA“ AD 

gr. Varna 

ul. „Evlogi Georgiev“ str 23 

gr. Dobrič 

bul. „Dobrudža“ 2 

 

región Kărdžali – č. 9 

19 BG 0912004 ET „Rado“ 

s. Bjal izvor 

s. Bjal izvor 

obšt. Ardino 

región Kjustendil – č. 10 

20 BG 1012012 „Galkom“ OOD 

gr. Dupnica 

gr. Dupnica 

ul. „Venelin“ 57 

21 BG 1012008 ET „Nikolaj Kolev“ 

s. Konjavo 

s. Konjavo 
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región Loveč – č. 11 

22 BG 1112001 „Prima Lakta“ Ltd. 

gr. Loveč 

“Trojansko šose“ 1 

gr. Loveč 

ul. „Trojansko šose“ 

 

23 BG 1112004 „Mlekoprodukt“ OOD 

gr. Loveč 

s. Goran 

 

24 BG 1112008 „Plod“ AD 

gr. Aprilci 

gr. Aprilci 

 

25 BG 1112012 „Stilos“ OOD 

gr. Dupnica 

ul. „Batenberg“ 64 

s. Lesidren 

 

región Pazardžik – č. 13 

26 BG 1312011 „Eko-F“ EAD 

gr. Sofia 

ul. „Stara planina“ 34 

s. Karabunar 

 

27 BG 1312015 „Mevgal Bǎlgaria“ EOOD 

gr. Velingrad 

gr. Velingrad 

ž.k. „Industrialen“ 

28 BG 1312022 ET „Palmite-Vesela Popova“ 

gr. Plovdiv 

ul. „Koprivkite“ 23 

gr. Strelča 

ul. „Osvoboždenie“ 17 
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región Pleven – č. 15 

29 BG 1512003 „Mandra 1“ EOOD 

gr. Obnova 

s. Trančovica  

 

30 BG 1512006 „Mandra“ OOD 

s. Obnova 

s. Obnova  

31 BG 1512008 ET „Viola“ 

gr. Kojnare  

gr. Kojnare  

ul. „Christo Botev“ 16 

32 BG 1512010 ET „Milica Lazarova - 90“ 

gr. Slavjanovo  

gr. Slavjanovo  

ul. „Asen Zlatarev“ 2 

región Plovdiv – č. 16 

33 BG 1612009 ET „D.Madžarov“ 

gr. Plovdiv 

gr. Stambolijski-mandra 

 

34 BG 1612013 ET „Polidej - EI“ 

gr. Karlovo 

s. Domljan 

 

35 BG 1612017 „Snep“ OOD 

gr. Rakovski 

gr. Rakovski 

ul. „F.Stanislavov“ 57 

36 BG 1612020 ET „Bor –Čvor“ 

s. Dǎlbok izvor 

s. Dǎlbok izvor 
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37 BG 1612023 „Vanela“ OOD 

gr. Plovdiv 

bul. „Bǎlgaria“ 170 

s. Carimir 

38 BG 1612024 SD „Kostovi - EMK“ 

gr. Sǎedinenie 

gr. Sǎedinenie 

 

39 BG 1612039 „Topolovo-Agrokomers“ OOD 

gr. Sofia 

ž.k. Dianabad, bl. 20 

s. Topolovo 

Stopanski dvor 

40 BG 1612040 „Mlečni produkti“ OOD 

gr. Plovdiv 

s. Manole 

 

región Razgrad – č. 17 

41 BG 1712002 ET „Rosver“ 

gr. Car Kalojan 

ul. „Ivan Vazov“ 4 

gr. Car Kalojan 

ul. „Sofia“ 41 

 

42 BG 1712010 „Bulagrotrejd“ OOD 

gr. Ruse 

ul. „Elin Pelin“ 15A 

s. Juper 
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43 BG 1712020 ET „Prelest-Sevim Achmed“ 

s. Podajva 

ul. „Struma“ 12 

s. Lǎvino 

Stopanski dvor 

 

44 BG 1712042 ET „Mǎdǎr“ 

s. Mǎdrevo 

ul. „Chan Kubrat“ 65 

s. Terter 

Stopanski dvor 

 

región Ruse – č. 18 

45 BG 1812002 „Laktis-Bjala“ AD 

gr. Bjala 

gr. Bjala 

ul. „Stefan Stambolov“ 75 

46 BG 1812005 ET „DAV“ 

gr. Ruse 

ul. „6-ti Septemvri“ 43 

gr. Vetovo 

47 BG 1812022 ZKPU „Tetovo“ 

s. Tetovo 

s. Tetovo 

ul. „Car Osvoboditel“ 5 

48 BG 1812011 ET „Georgi Božinov-Gogo“ 

s. Nikolovo 

s. Nikolovo 

región Silistra – č. 19 

49 BG 1912004 ET „Merone-Christo Kunev“ 

gr. Silistra 

bul. „Makedonija“ 150 

gr. Alfatar 
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50 BG 1912013 „JOSI“ OOD 

gr. Sofia 

ul. „Chadži Dimitǎr“ 142 vh.A 

s. Černolik 

 

51 BG 1912024 „Buldeks“ OOD 

gr. Silistra 

ul. „D.Dončev“ 6 

s. Belica 

 

región Sliven – č. 20 

52 BG 2012007 „Delta lakt“ OOD 

gr. Stara Zagora 

ul. „Car Kalojan“ 20 

s. Stoil Vojvoda 

 

53 BG 2012020 „Jotovi“ OOD 

gr. Sliven 

ž.k. Rečica 

ul. „Košarite“ 12 

gr. Sliven 

ž.k. Rečica 

 

54 BG 2012022 „Bratja Zafirovi“ OOD 

gr. Sliven 

ul „Treti mart“ 7 

gr. Sliven 

Industrialna zona Zapad 

 

55 BG 2012030 „Agroprodukt“ OOD 

gr. Sliven 

ul. “Orešak“ 24 

s. Dragodanovo 
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56 BG 2012036 „Minčevi“ OOD 

s. Korten 

obl. Sliven 

s. Korten 

obl. Sliven 

 

región Smoljan – č. 21 

57 BG 2112001 „Belev“ EOOD 

gr. Smoljan 

gr. Smoljan 

ul. „Trakija“ 15 

58 BG 2112021 „Rossi“ EOOD 

gr. Dospat 

gr. Dospat 

 

59 BG 2112018 ET „Rosen Atanasov-Komers“ 

s. Kutela 

s. Kutela 

 

60 BG 2112023 ET „Ilijan Isakov“ 

s. Trigrad 

s. Trigrad 

obšt. Devin 

región mesta Sofie – č. 22 

61 BG 2212001 „Danon – Serdika“ AD 

gr. Sofia 

ul. „Ohridsko ezero“ 3 

ul. „Ohridsko ezero“ 3 

 

62 BG 2212002 „Formalat“ EOOD 

s. G.Lozen 

ul. „Sǎedinenie“ 132 

s. G. Lozen 

ul. „Sǎedinenie“ 132 

63 BG 2212009 „Serdika-94“ OOD 

ž.k. Železnica 

ž.k. Železnica 
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64 BG 2212022 „Megle-MJ“ OOD 

ul. „Probuda“ 14 

ul. „Probuda“ 12-14 

 

65 BG 2212023 „EL BI BULGARIKUM“ EAD 

gr. Sofia 

ul. „Saborna“ 9 

ul. „Malaševska“ 12A 

 

región okresu Sofie – č. 23 

66 BG 2312013 ET „Dobrev“ 

s. Dragušinovo 

s. Dragušinovo 

 

67 BG 2312016 AD „Bovis“ 

s. Trudovec 

s. Trudovec 

 

68 BG 2312026 „Djado Liben“ OOD 

gr. Sofia 

ul. “Chubča“ 2 

gr. Koprivštica 

bul. „Ch.Nenčo Palaveev“ 

137 

69 BG 2312033 „Balkan Special“ OOD 

gr. Sofia 

s. Gorna Malina 

70 BG 2312002 ET „Danim“ 

gr. Elin Pelin 

gr. Elin Pelin 

bul. „Vitoša“ 18A 
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región Stara Zagora – č. 24 

71 BG 2412019 „Dekada“ OOD 

gr. Stara Zagora 

bul. „Ruski“ 41 et. 3 ap.9 

s. Elchovo 

72 BG 2412023 Poľnohospodársky inštitút 

gr. Stara Zagora 

gr. Stara Zagora 

73 BG 2412033 „Gospodinovi“ OOD 

gr. Stara Zagora 

pl. „Beroe“ 1 ap.21 

s. Julievo 

región Tǎrgovište – č. 25 

74 BG 2512004 „PIP Trade“ OOD 

gr. Sofia 

ul. “Baba Vida“ 2 

s. Davidovo 

75 BG 2512006 „Hadad“ OOD 

s. Makariopolsko 

s. Makariopolsko 

76 BG 2512016 „Milktrejd-BG“ OOD 

gr. Sofia 

obšt. „Studencka“ 58-A-115 

s. Sǎedinenie 

obl. Tǎrgovište 
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77 BG 2512017 „JU E S-Komers“ OOD 

gr. Opaka 

s. Goljamo Gradište 

ul. „Rakovski“ 2 

región Jambol – č. 28 

78 BG 2812002 „Aračievi“ OOD 

gr. Elchovo 

ul. „Bakalov“ 19 

s. Kirilovo 

 

79 BG 2812003 „Bǎlgarski jogurt“ OOD 

s. Ravda 

s. Veselinovo 

Kompleks „Ekaterina“ 

80 BG 2812025 „Sakarela“ OOD 

gr. Jambol 

ul. „Chr. Botev“ 24-B-15 

gr. Jambol 

ul. „Preslav“ 269 
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KAPITOLA II 

 

Zoznam prevádzkarní na dvojaké spracovanie mlieka - mlieko, ktoré spĺňa požiadavky a mlieko, 

ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v kapitole 4 oddiel B písm. a) a c) 

 prílohy VI 

 

 

 

Č. Vet. č. Názov a adresa prevádzkarne Umiestnenie dotknutých 

priestorov 

región Veliko Tǎrnovo – č. 4 

1 BG 0412002 „Sofbiolajf-BG“ OOD 

gr. Svištov  

gr. Svištov 

ul. „33-ti svištovski polk“ 67 

2 BG 0412009 „Milki-luks“ OOD 

gr. Plovdiv 

s. Bjala Čerkva 

 

3 BG 0412010 „Bi Si Si Chandel“ OOD 

gr. Elena 

gr. Elena 

ul. „Treti mart“ 19 
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región Vraca – č. 6 

4 BG 0612012 ET „Zorov -97“ 

gr. Vraca 

ž.k. Kulata 

ul. „Pǎlkovica“ 7 

Vračanski balkan, mestnost 

„Pǎrševica“ 

región Dobrič – č. 8 

5 BG 0812009 „Serdika - 90“ AD 

gr. Dobrič 

gr. Dobrič 

ul. „25 septemvri“ 100 

región Loveč – č. 11 

6 BG 1112006 „Kondov Ekoprodukcija“ OOD 

gr. Sofia  

s. Staro selo 

región Plovdiv – č. 16 

7 BG 1612001 „OMK“ 

gr. Sofia 

 

gr. Plovdiv 

bul. „Dunav“ 3 
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8 BG 1612002 „Šipka 99“ OOD 

gr. Parvomaj 

gr. Pǎrvomaj 

 

9 BG 1612037 „Filipopolis-RK“ OOD 

gr. Plovdiv 

gr. Plovdiv 

ž.k. „Proslav“ 

ul. „Prosveta“ 2A 

10 BG 1612041 „Elit-95“ EOOD 

s. Dǎlbok izvor 

s. Dǎlbok izvor 

 

región Ruse – č. 18 

11 BG 1812003 „Sirma Prista“ AD 

gr. Ruse 

gr. Ruse 

bul. „3-ti mart“ 1 

región Sliven – č. 20 

12 BG 2012006 „Mlečen pǎt“ AD 

gr. Sofia 

ul. „Vasil Levski“ 109 

gr. Nova Zagora 

ž.k. Industrialen 
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13 BG 2012009 „Vangard“ OOD 

gr. Sliven 

ul. „Al. Stambolijski“ 1 

s. Žeľovojvoda 

obl. Sliven 

 

14 BG 2012019 „Chemus milk komers“ OOD 

gr. Sliven 

ul. „Neofit Rilski“ 3a 

gr. Sliven 

Industrialna zona Zapad 

ž.k. 10 

15 BG 2012042 „Tirbul“ EAD 

gr. Sliven 

 

„Tirbul“ EAD 

gr. Sliven 

región Stara Zagora – č. 24 

16 BG 2412005 „Markeli“ AD 

gr. Stara Zagora 

ul. „Sv.Kn.Boris“ 67 et.3 ap.6 

 

gr. Kazanlak 

ž.k. Industrialen 
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región Tǎrgovište – č. 25 

17 BG 2512001 „Mladost -2002“ OOD 

gr. Tǎrgovište 

gr. Tǎrgovište 

bul. „29-ti januari“ 7 

18 BG 2512020 „Mizia-Milk“ OOD 

gr. Tǎrgovište 

ul. „Rodopi“ 5 

gr. Tǎrgovište 

Industrialna zona 

 

región Chaskovo – č. 26 

19 BG 2612047 „Bǎlgarsko sirene“ OOD 

gr. Charmanli 

ul. „Goce Delčev“ 1 

gr. Chaskovo 

bul. „Sǎedinenie“ 94 

región Jambol – č. 28 

20 BG 2812022 „Karil i Taňa“ OOD 

gr. Jambol 

gr. Jambol 

ul. „Graf Ignatiev“ 189 

 

 

_________________ 

 


