
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44 от 2004 г.)

Издадена от министъра на околната среда и  водите и  министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 23
от 20.03.2012 г.

§ 1. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думата "препарати" се заменя със "смеси", а думите "приложение № 16 от Наредбата за реда и
начина  за  класифициране,  опаковане  и  етикетиране  на  съществуващи  и  нови  химични  вещества,
препарати  и  продукти  (ДВ,  бр.  5  от  2003  г.)" се  заменят  с  "чл.  31  от  Регламент  (ЕО)  №  1907/2006  на
Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  регистрацията,  оценката,  разрешаването  и
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на
Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент  (ЕО) № 1488/94
на  Комисията,  както  и  на  Директива  76/769/ЕИО  на  Съвета  и  директиви  91/155/ЕИО,  93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (обн. OB, специално българско издание, глава 13, том 60)".

2. В т. 5 абревиатурата "ХЕИ" се заменя с "регионалната здравна инспекция (РЗИ)".

§ 2. Създава се чл. 7а: 

"Чл.  7а.  (1)  За  издаване  на  становище  по  чл.  7,  ал.  1,  т.  5  за  класификацията  на  отпадъците  от
подгрупа  18  01  притежателят  на  отпадъците  представя  в  РЗИ,  на  чиято  територия  се  образува
отпадъкът, документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4. 

(2)  В  случаите,  когато  се  касае  за  дейности  по  събиране  и  третиране  на  отпадъците  на
територията  на  лечебните  и  здравните  заведения  и  националните  центрове  по  проблемите  на
общественото  здраве,  регионалната  здравна  инспекция  извършва  проверка  относно  спазването  на
изискванията  на  наредбата  по  чл.  24,  ал.  4  от  Закона  за  управление  на  отпадъците  и  едновременно  с
издаването на становището по ал. 1 издава и хигиенно заключение за спазване на наредбата по чл. 24, ал.
4  от  Закона  за  управление  на  отпадъците  в  случаите,  когато  такова  заключение  се  изисква,  но  не  е
издадено до момента по искане на притежателя на отпадъците."

§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1)  Изпитването  на  отпадъците  за  свойствата  по  приложение  №  2  се  извършва  по  методите,
посочени  в  Регламент  (ЕО)  №  440/2008  на  Комисията  за  определяне  на  методи  за  изпитване  в
съответствие  с  Регламент  (ЕО)  №  1907/2006  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали  (REACH) (OB L  142,  31.05.2008
г.)  или  по  приложения  №  11,  12  и  14  на  Наредбата  за  реда  и  начина  на  класифициране,  опаковане  и
етикетиране на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 2010 г.)".

2.  В  ал.  2  думите  "приложение  №  2  от  Наредбата  за  реда  и  начина  за  класифициране,  опаковане  и
етикетиране  на  съществуващи  и  нови  химични  вещества,  препарати  и  продукти"  се  заменят  с  "
приложение № 1 от  Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества  и  смеси  или  приложение  I  към  Регламент  (ЕО)  №  1272/2008  на  Европейския  парламент  и  на
Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент  (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353,
31.12.2008 г.)".

§ 4. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби  думите "Закона за защита от  вредното въздействие на
химичните  вещества  и  препарати"  се  заменят  със  "Закона  за  защита  от  вредното  въздействие  на
химичните вещества и смеси".



§ 5. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:

1.  В  наименованието  на  отпадъка  от  група  19  след  думите  "обработване  на  отпадъци"  се  поставя
запетая.

2. В подгрупа 19 01 "Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци" кодът "19 02 06*" се заменя с "19
01 06*".

3.  В  забележка  №  4  думите  "по  Наредбата  за  реда  и  начина  за  класифициране,  опаковане  и
етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти" се заменят със "съгласно
Регламент  (ЕО)  №  1272/2008  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006".

§ 6. В приложение № 2 към чл.  6,  ал.  2,  т.  1,  в  забележка  (i)  думите  "Закона  за  защита  от  вредното
въздействие  на  химичните  вещества  и  препарати"  се  заменят  със  "Закона  за  защита  от  вредното
въздействие на химичните вещества и смеси".

§ 7. В приложение № 3  към  чл.  6,  ал.  2,  т.  1,  в  забележка  (i)  думите  "Наредбата  за  реда  и  начина  за
класифициране,  опаковане  и  етикетиране  на  съществуващи  и  нови  химични  вещества,  препарати  и
продукти и нейните приложения" се заменят с "Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и
етикетиране  на  химични  вещества  и  смеси  и/или  с  Регламент  (ЕО)  №  1272/2008  на  Европейския
парламент  и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и  смеси,
за  изменение  и  за  отмяна  на  директиви  67/548/ЕИО  и  1999/45/ЕО  и  за  изменение  на  Регламент  (ЕО)  №
1907/2006".

§ 8. В приложение № 6 към чл. 7, ал. 1 думите "по БУЛСТАТ" се заличават.

§ 9. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думата "препарати" се заменя със "смеси".


