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от
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ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ - МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за
условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасяме за разглеждане проект на Постановление на
Министерския съвет за приемане на наредба за условията и реда за издаване на
разрешение за освобождаване по чл. 20а, ал. 1, от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).
Приложеният проект на наредба е изготвен от межуведомствена работна група,
сформирана със заповед на министъра на околната среда и водите, с представители на
Министерство на отбраната, Министерство на икономиката, Министерство на
здравеопазването, Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерски съвет и Министерство на околната среда и водите.
Регламент
регистрацията,
пряко действие
потребители по

(ЕО) № 1907/2006 на Европейският парламент и Съвета относно
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) има
и е задължителен в своята цялост за производители, вносители и
веригата да подават към Европейската агенция по химикали подробни
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досиета за регистрация и, когато е приложимо, за разрешаване на химични вещества в
самостоятелен вид или в състава на смеси. Съгласно член 2, параграф 3 от Регламент
REACH, държавите членки могат да изключват от обхвата на Регламента определени
химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, когато това е
необходимо за интересите на националната отбрана.
С отчитане на спецификите на сектора отбрана и с цел гарантиране на националните
интереси в тази област, в чл. 3а от ЗЗВВХВС нормативно е уредена предвидената в
Регламента възможност за дерогация от определени задължения за регистрация,
разрешаване и/или ограничаване. Условията, редът и сроковете за издаване, удължаване,
отказ, изменение, прекратяване или отнемане на разрешението за освобождаване от
определени задължения по Регламент REACH се определят в наредба, съгласно чл. 20а,
ал. 3 от ЗЗВВХВС.
С проекта на наредба се установява национална процедура за издаване на
разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато
това е необходимо за интересите на отбраната, като се определят изискванията към
операторите за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху
човешкото здраве и околната среда при производството, вноса и/или употребата на
химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.
Въвеждането на национална процедура за освобождаване е в съответствие и с целите
заложени в Кодекса за изключенията от Регламент REACH, свързани с отбраната, на
Европейската агенция по отбрана от м. март 2015 г., към който България се е
присъединила. Целта на Кодекса е държавите членки, които прилагат изключението, да
имат сходни национални процедури и критерии, установяващи интересите за отбраната.
Процедурата за освобождаване съответства и на Рамката по прилагане на изключенията от
Регламент REACH (Framework for Applying for a Defence Exemption from a Requirement of
REACH), която фигурира като приложение към Кодекса.
Общата цел е, наред с предоставянето на изключения в интерес на отбраната да се
осигури и прилагането на високи стандарти за безопасност и възможност за проследяване,
еквивалентни на тези заложени в Регламент REACH.
Очаква се новата процедура да позволи на операторите (физически или юридически
лица), при изпълнение на едно или няколко от обстоятелствата, посочени в чл. 3а от
ЗЗВВХВС, да се възползват от предоставената възможност за освобождаване.
С установяването на национална процедура за освобождаване от задължения по
Регламент REACH се гарантират интересите на националната отбрана, намалява се
административната и финансова тежест за отбранителната индустрия, свързана с
изготвяне, подаване на досиета и заплащане на такси към Европейската агенция по
химикали, за регистрация и/или разрешаване на вещества в съответствие с Регламента,
като същевременно се осигурява достатъчна степен на защита на човешкото здраве и
опазване на околната среда.
Орган по издаване на разрешение за освобождаване в страната е
Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към
Министерски съвет. Решението за освобождаване се издава на заявителя за срок не подълъг от 3 години и съдържа мерките, които притежателя на разрешението, следва да
прилага с цел предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху
човешкото здраве и околната среда. Срокът на разрешението може да бъде удължен
еднократно за срок, не по-дълъг от срока, за който първоначално е издадено.
Не се предвижда такса за издаване или изменение на разрешение за освобождаване
по чл. 20а от ЗЗВВХВС, поради което не се очаква промяна на приходите по бюджета на
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Министерски съвет. Предложеният проект на подзаконов акт не води до въздействие
върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка,
съгласно Приложение 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.
По проекта на акт не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с
европейското право, тъй като с приемането на наредбата не се изпълняват ангажименти,
произтичащи от европейското законодателство.
Проектът на наредба е обявен за обществен достъп на интернет страницата на
МОСВ по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, както и на портала на
Министерския съвет за обществени консултации. Постъпилите коментари и предложения
са отразени.
Предложеният проект е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения
са отразени в приложената справка.
УВАЖЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме
Министерския съвет да разгледа предложения проект на Постановление за приемане на
наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
Приложения:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Проект на наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване
по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
3. Съобщение за средствата за масово осведомяване;
4. Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта;
5. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" към МС от
съгласуването на извършената оценка на въздействието;
6. Оригинали на получените становища от ведомствата;
7. Справка за отразените становища по чл. 32 от УПМСНА;
8. Финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.

НЕНО ДИМОВ
Министър на околната среда и водите
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
Министър на отбраната
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
Министър на икономиката
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Съгласували за МОСВ:
Николай Кънчев, заместник-министър:……………………………………
Силвия Димитрова, директор на дирекция ЕООВОСПЗ..............................
Теодора Желева, нач.отдел КРОВ, дирекция ЕООВОСПЗ:…………………..
Изготвил: Е.Чобанова, държ. експерт, отдел КРОВ, дирекция ЕООВОСПЗ …………

Съгласувал за МО:
Антон Ластарджиев, постоянен секретар на отбраната

Съгласували за МИ:
Лилия Иванова заместник министър:……………………………………
Силвана Любенова директор на дирекция ТХПП:…………………………
Маргарита Александрова нач. на отдел ТХХЛМИК:………………………
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