
 

 
 

 

МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за 

изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на 

лечебните и здравните заведения 

 

Причини, които налагат приемането на нормативния акт: 

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на 

условия за прилагане на разпоредбата на чл. 10 на Регламент (ЕС) 2017/852 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. относно живака и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1102/2008 (OB L 137, 24.05.2017 г.), свързана със събирането и 

унищожаването на отпадъци от дентална амалгама от практикуващите специалисти по 

дентална медицина. 

Цели, които нормативният акт си поставя: 

През 2013 г. държавите членки на Европейския съюз приеха Конвенция Минамата 

относно живака, която цели да се осигури опазване на човешкото здраве и околната среда 

от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни съединения. 

Разпоредбите на Конвенцията регулират целия жизнен цикъл на живака и са в 

съответствие със съществуващите конвенции и споразумения за управление на опасни 

химикали и отпадъци. 

С Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 

г. относно живака се въвеждат разпоредби, които са необходими, за да се гарантира 

пълното привеждане на Европейския съюз в съответствие с изискванията на 

Конвенцията. 

 Разпоредбата на чл. 10 на Регламент (ЕС) 2017/852 е насочена към предпазване 

както на практикуващите специалисти по дентална медицина, така и на пациентите от 

експозиция на живак и към опазване на околната среда от замърсяване. С цитираната 

разпоредба се въвежда изискването за употреба на амалгамни сепаратори в денталните 

практики, в които се използва дентална амалгама, премахват се пломби от дентална 

амалгама или се премахват зъби, съдържащи такива пломби. Определя се и минимално 

ниво на ефективност на задържане за амалгамните сепаратори (най-малко 95% от 

частиците амалгама) с цел задържане и събиране на частиците дентална амалгама от 

пломби, зъби или части от тях, замърсени с дентална амалгама, включително и тези, 

които се съдържат в използваната вода. 



 

 
 

С проекта на Наредбата се определя компетентният контролен орган по спазване 

на заложените с регламента изисквания, а именно регионалните здравни инспекции, като 

орган на държавния здравен контрол. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

Живакът е силно токсично вещество. Поради способността му да се пренася по 

въздуха на далечни разстояния и да се акумулира в екосистемите, живакът е глобален 

проблем, предизвикващ значими вредни въздействия върху човешкото здраве и околната 

среда. В Европейския съюз живакът се употребява често в денталната амалгама, която е 

значителен източник на замърсяване, поради което използването на амалгамни 

сепаратори ще гарантира, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в съответствие 

с добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната 

среда. В тази връзка за изпълнение на изискването на регламента за употреба на 

амалгамни сепаратори в денталните практики ще се наложи разходване на финансови 

средства.   

Предложеният проект на акт, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет. Осъществяването на контролните правомощия от страна на 

регионалните здравни инспекции по спазване на новите изисквания ще е в рамките на 

утвърдения им бюджет за съответната година. 

Очаквани резултати: 

Очакваният резултат от приемането на проекта на наредба е свързан със създаване 

на условия за прилагане на разпоредбата на чл. 10 на Регламент (ЕС) 2017/852 и 

регламентиране на контрола от страна на органите на държавния здравен контрол с цел 

въвеждане на актуална регулация при работа с дентална амалгама и преустановяване 

изпускането на амалгамни отпадъци в околната среда.  

Въвеждането на амалгамните сепаратори ще допринесе за опазване здравето на 

населението (дентални специалисти и пациенти) с отчитане на ползата, измерена в 

предотвратени заболявания и здравни грижи. 

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз. 

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. относно 

живака е общо приложим, задължителен в своята цялост и пряко приложим акт. Той се 

прилага пряко във всички държави членки на Европейския съюз още с влизането му в 

сила.  


