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Становище на APPLiA България 

относно 

Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, 

публикуван на 05.08.2020 г. за обществено обсъждане на Портала за обществени 

консултации 

 

APPLiA България в качеството си на представително сдружение на производителите на 

домакински електроуреди в България би искала да представи позицията си относно предложения 

за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на 

отпадъците. 

 

 

APPLiA България категорично НЕ подкрепя текста на § 48 от проекта на ЗИД на ЗУО за промени 

в Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси. 

Tекстът в член 21 б1, ал. 1 на §48 от проекта на ЗИД на ЗУО  „...,като за тази цел използва 

формата и инструментите, предоставени от Агенцията” противоречи на чл. 9 (1), б.“и“ от 

Директива (ЕС) 2018/851, тъй като надхвърля определения в него обхват, посочващ, че „...всеки 

доставчик на изделие съгласно определението в член 3, точка 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 

на Европейския парламент и на Съвета, предоставя на Европейската агенция по химикали 

информацията по член 33, параграф 1 от посочения регламент.”  

На практика добавеният текст в §48 “формата и инструментите, предоставени от Агенцията” 

надхвърля непропорционално обхвата на чл. 33 (1) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 с 

включването от Европейската агенция по химикали на допълнителни данни за категории 

материали и смеси, инструкции за управление на отпадъци, граници на концентрации на 

вещества, пораждащи особено голямо безпокойство, и др. Наред с това, форматa и 

инструментите на Европейската агенция по химикали са много раздробени и в същото време 

сложни и създават огромна административна бариера за предприятията, вкл. малките и средни 

предприятия. Още повече, че голяма част от данните трябва да се събират по веригата на 

доставки, изисквайки съдействието на компании извън ЕС, чиято дейност не се регулира от 

REACH. 

В допълнение, което никак не е маловажно, предложението се прави без извършена оценка на 

въздействието на ниво ЕС. Изискванията на Европейската агенция по химикали налагат огромни 

инвестиции от предприятията (финансов ресурс, човешки капитал и други ресурси). Те водят до 

повишаване на разходите на производителите, а и на участниците по цялата верига на доставки, 
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без ясно доказателство за ползите от разширения обхват на базата данни. Това беше проблем и 

преди пандемията от COVID-19, а понастоящем е още по-голям проблем след спирането на 

дейността на цели производства и големия спад в приходите на предприятията.  

 

Твърди се, че базата данни има за цел да подобри рециклирането и кръговата икономика като 

предостави информация на рециклиращите компании. По наша информация, след обсъждане  с 

няколко асоциации за рециклиране на ниво ЕС, данните в бъдещата база данни, както е 

предложена от Европейската агенция по химикали в нейния окончателен документ, озаглавен 

„Подробни изисквания за информация“ ("Detailed information requirements"),  няма да могат да 

се използват от операторите на отпадъци поради предвидената ѝ сложност и разширеност.  

APPLiA България подкрепя амбициите на Зелената сделка за постигане на устойчивост, в т.ч. за 

създаването на устойчиви продукти. Все пак, средствата за постигането им трябва действително 

и обосновано да съдействат за това.  

Ние сме изключително обезпокоени от факта, че предстоящите изисквания на Европейската 

агенция по химикали не са залегнали в правото на Съюза и по този начин не създават надеждна 

регулаторна среда. В резултат на това очакваме юриспруденцията да обяви базата на 

Европейската агенция по химикали (SCIP) за недействителна, правейки инвестициите в нея 

напразни. 

 

В допълнение, Европейската агенция по химикали не е изпълнила задължението си по чл. 9 (2) 

от Директива (ЕС) 2018/851 да създаде “база данни за данните, които ѝ се предоставят по силата 

на параграф 1, б. “и” до 5 януари 2020 г.” По този начин тя възпрепятства доставчиците да 

изпълнят задължението си от 5 януари 2021 г. Според нас, това ще създаде проблем с 

новопредложените текстове за допълнение на чл. 25 и чл. 35 от Закона за защита от вредното 

въздействие от химичните вещества и смеси. 

 

APPLiA България твърдо подкрепя становището, че обхватът на базата данни на Европейската 

агенция по химикали (SCIP) трябва да се придържа стриктно към член 33 (1) от Регламент (ЕС) 

1907/2006 (REACH).  

 

Във връзка с гореизложеното Асоциация APPLiA България счита, че §48 от проекта на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, публикуван за обществено 

обсъждане на 05.08.2020 г. на Портала за обществени консултации, трябва да бъде заличен.  

 

Асоциация APPLiA България подкрепя транспонирането на чл. 9 (1), б.„и“ от Директива (ЕС) 

2018/851 с текста на §51 от предложения проект на ЗИД на ЗУО в консултацията в рамките на 

Работна група 20 през м. юни т.г., а именно: 

„Чл. 21б1. От 5 януари 2021 г. всеки доставчик на изделие, съгласно определението в чл. 3, 

точка 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 при първа доставка предоставя по електронен път в 

базата данни на Европейската агенция по химикали информацията по чл. 33, параграф 1 от 

посочения регламент.“ 

https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/scip_information_requirements_en.pdf/9715c4b1-d5fb-b2de-bfb0-c216ee6a785d
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Асоциация APPLiA България ясно и изрично подкрепи този текст в позицията си от 19 юни 2020 

г. относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. 

Не разбираме, какво наложи неговата промяна. 

От януари т.г. представихме неколкократно становища по този важен за бизнеса въпрос.  

1. Становище на APPLiA България от 22 януари 2020 г. с вх. № 15-00-5/22.01.2020 г. относно  

базата данни на Европейската агенция по химикалите 

2. Становище на APPLiA България от 19 юни 2020 г. относно проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за управление на отпадъците 

 

Призоваваме институциите да обърнат сериозно внимание на нашето становище и да го вземат 

предвид при подготовката на текстовете за внасяне в НС. Базата данни в предложения от 

Европейската агенция по химикали формат нарушава разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/851 

и създава непропорционални административни и финансови бариери за предприятията. 

 

С уважение, 

 

Габриела Чифличка 

Генерален директор 

APPLiA България 

 
 

 

 

 

 

 

APPLiA България представлява производителите на домакински 

електроуреди в България. Чрез насърчаване на иновативни и 

устойчиви политики и решения за българските домове,  APPLiA 

България помага за развитието на сектора като значим  

икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, 

с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ над 15 

000 работни места в производството, търговията,  логистиката, 

следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други. 

 

 


