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АСЕН ЛИЧЕВ - МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за
намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната
среда
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 (УПМСНА), представям на Вашето внимание проект на
Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане на Наредба за намаляване на
въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
Проектът на постановление има за цел да се въведат в българското
законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и
на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на
определени пластмасови продукти върху околната среда.
С проекта на Наредба се въвеждат национални мерки, чрез които ще се постигнат
изискванията на директивата за намаляване на замърсяването с отпадъци от еднократни
пластмасови продукти и промяна в потребителското поведение и устойчиво намаляване
на образуваните отпадъци от използването на еднократни продукти.
Проектът предвижда да се насърчат подходите на кръговата икономика, даващи
приоритет на устойчивите продукти, които могат да бъдат използвани повторно, както и
да се осигурят допълнително висококачествени рециклируеми суровини с национален
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произход и да се стимулира тяхното използване в производството на продуктите,
пускани на българския пазар.
Във връзка с постигането на поставените цели се предприемат следните мерки за
намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти:
• Въвежда се определение на понятието „пластмасов продукт за еднократна
употреба“ с цел да се определи ясно приложното поле на наредбата и да се постигне
съпоставимост между обхвата на дейностите с отпадъците от пластмаса в отделните
държави-членки.
• Забранява се пускането на пазара на определени продукти, за които има устойчиви
заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали,
различни от пластмаса.
• Въвеждат се мерки за намаляване на потреблението на еднократни пластмасови
чашки и кутии за храна.
• Въвеждат се нови изисквания за проектиране и производство на определени
продукти с цел намаляване на отпадъците от тях и стимулиране на рециклирането.
• Увеличава се информацията за крайните потребители, в т.ч. чрез нови маркировки
за съдържанието на пластмаса в някои продукти и за вредата от неправилното им
изхвърляне, задължителни мерки за осведомяване и осъществяване на национални
информационни кампании.
• Въвежда се допълнително разширена отговорност на производителя за лицата,
които пускат на пазара продуктите по Приложение № 1, част Д и риболовни съоръжения,
съдържащи пластмаса, която включва покриване на разходите за почистване на
нерегламентираното замърсяване с отпадъци от тях и прилагането на информационни
мерки.
• Въвежда се изискване за разширяване на съществуващите системи за разделно
събиране на отпадъци от опаковки, като се осигури подходяща допълнителна
инфраструктура на местата на образуване на отпадъци за постигане цел по разделно
събиране на пластмасови бутилки за напитки от 90% за отчетната 2029 г., финансирани
допълнително от лицата, които пускат на пазара съответните продукти.
• Въвежда се изискване към кметовете на общини, при изпълнение на задълженията
си по чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, почистването на
отпадъците от тютюневи филтри да се извършва отделно и да се докладват събраните
количества веднъж годишно на директора на съответната РИОСВ.
• Въвежда се изискване към концесионерите и наемателите на морски плажове, при
изпълнение на своите задължения, почистването на отпадъците от тютюневи филтри да
се извършва отделно и да се докладват събраните количества веднъж годишно на
директора на съответната РИОСВ.
• Въвежда се изискване за вписване в електронен регистър, поддържан от
Изпълнителна агенция по околна среда, на лицата, които пускат на пазара продуктите по
Приложение №1, част Д и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, както и
задължения за докладване на данни по електронен път за пуснатите на пазара тютюневи
изделия с филтри и филтри за използване в комбинация с тютюневи изделия,
пластмасови чашки и съдове за храна, пластмасови бутилки за напитки.
С проектът на ПМС се изменя Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса. Отменя се задължението за заплащане на продуктова
такса за тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 25 микрона, тъй като
тези торбички са включени в списъка на продуктите, за които има устойчиви заместители
за многократна употреба или такива, изработени от други материали и се забранява
пускането им на пазара.
Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда е нормативният акт, с който се установяват подробно
всички ангажименти на производители на пластмасови продукти за еднократна

употреба, общини, организации по оползотворяване, както и изискванията за разделно
събиране и за постигане на целите по рециклирането им.
Очакваните резултати от приемането на нормативния акт са свързани с
постепенно извеждане от употреба на определени еднократни пластмасови продукти,
промяна в потребителското поведение и преориентиране на част от българския бизнес
към по-устойчиви алтернативни продукти и по-широко налагане на продуктите за
многократна употреба.
Ще бъде повишена добавената стойност за икономиката от рециклирането на
пластмаса, чрез влагането на висококачествена суровина с национален произход в
производството на продукти за контакт с храни.
Ще се подобри управлението на отпадъците като се намалят образуваните
количества отпадъци от тези продукти, които са най-чести източници на
нерегламентирано замърсяване.
Като цяло ще се създадат предпоставки за по-устойчиво управление на
материалите, като се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, и се
гарантира разумното, ефективното и рационалното използване на природните ресурси.
От гледна точка на членството в ЕС на Р България ще бъдат изпълнени
задълженията за въвеждане в националното законодателство на изискванията на
Директива (ЕС) 2019/904.
За предложения проект на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания по бюджета на МОСВ, във връзка с което е
изготвена финансова обосновка съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от УПМСНА.
Предложеният акт предвижда хармонизация на акт на правото на Европейския
съюз, поради което е изготвена справка за съответствие с европейското право.
Проектът на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на
определени пластмасови продукти върху околната среда заедно с доклада, частичната
предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на
администрацията“ на Министерския съвет са обявени за публично обсъждане на
интернет страницата на Министерството на околната среда и водите и на портала на
Министерския съвет за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2
от Закона за нормативните актове.
Проектът на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на въздействието на
определени пластмасови продукти върху околната среда е съгласуван в съответствие с
чл. 32 и чл. 34 от УПМСНА. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно
приложената справка.
В съответствие с чл. 26, ал. 5 от ЗНА, справката за постъпилите предложения
заедно с обосновка за неприетите предложения, е публикувана на интернет страницата
на Министерство на околната среда и водите и на Портала за обществени консултации.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам проектът
на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за намаляване
на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда да
бъде разгледан и приет на заседание на Министерския съвет.

АСЕН ЛИЧЕВ
Министър на околната среда и водите

