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С П Р А В К А  

 

по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при проведените 

обществени консултации за проекта на Наредба по чл. 5а, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане 

и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични 

вещества, вписани в списъка по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 

 

Организация/Портал за 

обществени консултации 

Предложение Приема/не приема 

предложението 

Мотиви 

Портал за обществени 

консултации: 

 

Не са постъпили предложения. 

 

 

 

  

    

Постъпило писмо на 16.02.2018 г. 

от BASF ЕООД в Министерството 

на икономиката  

 

 

“Предвид текста на чл. 3, ал.1 нашето 

разбиране е, че в случай на (i) трайно 

утвърдени договорни отношения с крайния 

ползвател на смесите (ii) договорен годишен 

план за доставки, вносителите могат да 

уведомят Министерство на икономиката в 

началото на година за цялата предстояща 

стопанска година. 

Считаме, че уведомленията в рамките на 7 

дни преди доставката са ефективни в случай 

на нови договори за доставка, или в случай 

че дадено дружество започва тепърва да 

работи със смесите, предмет на регулация с 

Проекта на Наредба“ 

Не приема предложението 
Не е съвместимо с целите и 

обхвата на Наредбата. 

 

„Нашето разбиране е, че информацията за 

вида и количеството на наркотичното 

вещество като процентно съдържание в 

състава на сместа може да бъде представена 

както е посочено в информационния лист за 

безопасност на съответната смес, издаден в 

Предложението се прима  

частично. 

Информационният лист за 

безопасност, издаван по силата 

на Регламент CLP, не може да 

замени изискуемия в чл. 3, ал. 

2, т. 1 документ.  

Текстът на чл. 3, ал.2, т.1 се 
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Организация/Портал за 

обществени консултации 

Предложение Приема/не приема 

предложението 

Мотиви 

съответствие с CLP (Регламент (ЕС) 

1272/2003), затова ние бихме предложили 

да поясните този въпрос в текста на 

Наредбата. 

Ако разбирането ни е неточно с проект за 

Наредба ще бъдем принудени да разкриваме 

производствени рецепти, които са търговска 

тайна (за по-голяма яснота прилагаме 

информационен лист за безопасност на два 

от нашите продукти)“ 

изменя така: „Сертификат от 

производителя за 

съдържанието на 

контролираните вещества – 

1,4-бутандиол и гама-

бутиролактон, 

удостоверяващ техния 

количествен състав в 

смесите по чл. 2“ 

 

„Специфичната крайна употреба и 

разположението на съответните помещения 

за производство/съхранение е информация, 

която може да представена само от крайните 

ползватели. Приемаме, че вносители нямат 

задължение да предоставят такава 

информация, ако нашето предположение е 

вярно, бихме предложили клаузата да бъде 

допълнително прецизирана“ 

Не приема предложението 

Текстът е прецизен.  В случаите, 

когато изисквана информация 

не е налична и/или приложима 

по обективни причини – такава 

не се предоставя. 

 

„Смятаме, че сертификатът и декларацията 

по чл. 3, ал.2, т.1 и 2, могат да бъдат 

предоставени за конкретен продукт и няма 

да е необходимо да бъдат 

повторно/допълнително предоставяни за 

всяка доставка на същия продукт“ 

Не приема предложението 

Сертификатът и Декларацията 

по чл.3, ал.2 т. 1 и т.2 следва да 

бъдат изготвени нарочно за 

целите на тази Наредба и не 

могат да бъдат заменени от 

информационен лист за 

безопасност, издаван и 

изискван по друг законов ред и 

за други цели. Документите 

следва да бъдат предоставяни 

съгласно изискванията на 

Наредбата. 

 
„По отношение на чл.6, параграф 1 – бихме 

предложи заличаването на думата 
Предложението се приема  



3 

Организация/Портал за 

обществени консултации 

Предложение Приема/не приема 

предложението 

Мотиви 

„евентуални“ в текста „данни за евентуални 

производствени загуби както и ..‘ 

 

„проектът не предвижда регулиране на 

процесите, свързани с унищожаването на 

смеси, поради изтичане на срок на годност 

или нестандартно качество, нашето 

разбиране е, че в такива случаи ще прилага 

Закона за управление на отпадъците“ 

 

За всички неуредени в тази 

Наредба въпроси се прилагат 

разпоредбите на действащото 

законодателство в Република 

България. Регулирането на 

процеси, свързани с 

унищожаването на смеси не 

попада в обхвата на тази 

Наредба 

  

 

 

 


