Правила за работа
НАЦИОНАЛНА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА ЗА
УСТОЙЧИВА ХИМИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(НТП за УХП в РБ)
РЕЗЮМЕ
Представени са основанията и условията за създаване на българска
национална технологична платформа (НТП) за устойчива химия. Документът
прави преглед на институциите на европейските технологични платформи (ЕТП)
и обяснява основите на ЕТП SusChem. След въведението документът предлага
създаването на българска НТП, представяйки приноса, визията, целите и
структурата на дейността, съгласно правилата на SusChem.
ВЪВЕДЕНИЕ

Европейски технологични платформи
Европейските технологични платформи (ЕТП) са платформи на заинтересованите
страни, ръководени от индустрията и признати от Европейската комисия като основен
фактор за стимулиране на иновациите, трансфер на знания и конкурентоспособност на
ЕС.
ЕТП разработват програми за научни изследвания и иновации, както и пътни
карти за дейности на равнище ЕС и на национално равнище, с подкрепата на частно и
публично финансиране. Те мобилизират заинтересованите страни за изпълнение на
договорените приоритети и обмен на информация в рамките на ЕС.
Като работят ефективно заедно, те също така спомагат за решаването на
основните предизвикателства, които са от изключително значение за гражданите, като
застаряващо население, опазване на околната среда и сигурността на доставките на
хранителни продукти и енергия.
ЕТП са независими и самофинансиращи се. Те осъществяват дейността си по
прозрачен начин и са отворени за нови членове.
ЕТП играят стратегическа роля и имат функция за мобилизиране и
разпространение. За да изпълнят своята роля, основните им дейности включват:
·

разработване на стратегически програми за научни изследвания и иновации с
фокус върху промишлеността, включително технологични пътни карти и
планове за изпълнение;

·

насърчаване на участието на промишлеността в Рамковата програма на ЕС за
научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" и сътрудничеството с
мрежите в държавите-членки;

·

насърчаване на възможностите за изграждане на мрежи с други ЕТП и други
партньори по веригата на стойността с цел справяне с междусекторните
предизвикателства и насърчаване на прехода към по-отворени модели на
иновации;

·

идентифициране на възможностите за международно сътрудничество;

·

служат като един от каналите за предоставяне на външно консултиране при
планирането и изпълнението на "Хоризонт 2020"; ЕТП бяха основна движеща
сила за стартирането на високопоставени публично-частни партньорства в
рамките на програмата.

Визията е Европейските технологични платформи да бъдат ключов елемент в
европейската иновационна екосистема и да помогнат за превръщането на Европа в
Съюз на иновациите. За тази цел ЕТП трябва да подходят холистично, да намерят
начини за търговското използване на научните изследвания, да осигурят стратегически
поглед върху пазарните възможности и нужди и да мобилизират и включат
участниците в иновационната мрежа на ЕС, за да дадат възможност на европейските
дружества да получат конкурентно предимство на световните пазари.
ЕТП имат мисията да:
(1) разработят стратегии и осигурят съгласуван бизнес анализ на затрудненията в
научноизследователската дейност и иновациите и възможностите, свързани с
предизвикателствата пред обществото и инициативите за лидерство в индустрията:
стратегическа функция;
(2) мобилизират индустрията и други заинтересовани страни в рамките на ЕС за
работа в партньорство и да изпълняват договорените приоритети: мобилизираща
функция;
(3) обменят информация и осигуряват възможност за трансфер на знания на
широк кръг заинтересовани страни в целия ЕС: функция на разпространение.
Това ще изисква от ръководените от промишлеността и фокусирани върху нея
ЕТП да бъдат приобщаващи и представителни за бизнеса, изследователските
организации и университетите в техните съответни области, както и да бъдат отворени
за нови членове. Те ще трябва да работят в тясно партньорство с държавите-членки и с
мрежите в държавите-членки, както и със страните, свързани с рамковата програма,
когато това е целесъобразно. ЕТП ще трябва да работят активно помежду си и да се
ангажират със заинтересованите страни, включително с тези по веригата на стойността,
неправителствените организации, социалните платформи и потребителски/обществени
групи, по целесъобразност, за да отговорят на по-големите предизвикателства и
насърчават намирането на социално отговорни, приобщаващи и устойчиви решения.

SusChem - ETП за устойчива химия
SusChem е Европейската технологична платформа за устойчива химия. Това е
форум, който обединява промишлеността, академичните среди, политиците и
обществото като цяло.
Визията на SusChem е една конкурентоспособна и иновативна Европа, в която
устойчивата химия и биотехнологиите заедно осигуряват решения за бъдещите
поколения.

Мисията на SusChem е да инициира и вдъхновява европейски химически и
биохимични иновации, за да отговори ефективно на предизвикателствата пред
обществото чрез осигуряване на устойчиви решения.
SusChem официално стартира през 2004 г. като инициатива, подкрепяна от
Европейската комисия за съживяване и вдъхновяване на научни изследвания, развитие
и иновации в областта на химията и промишлената биотехнология по устойчив начин.
Приоритетите на SusChem са:
· значително намаляване на емисиите на въглероден диоксид и други замърсители;
· разработване на устойчиви и възобновяеми енергийни източници;
· намиране на алтернативи на оскъдните суровини,
· приемане на концепцията за кръгова икономика и увеличаване на рециклирането

и повторното използване на отпадъците;
· гарантиране на качеството на водоизточниците ни
· подобряване на нашето качество на живот, но не за сметка на това на бъдещите

поколения.
SusChem също е мрежа от Национални технологични платформи, тъй като
европейската визия следва да бъде твърдо вкоренена в националните стратегии.
SusChem зависи в голяма степен от партньорството с държавите-членки, които да
предоставят информация за националните стратегии и приоритети. Националните
платформи работят върху инициативи в рамките на собствените си държави, а също и в
съвместни инициативи на НТП чрез своята мрежа.
ЕТП SusChem и всички НТП имат общата цел да:
•
•

•

•

•
•

•

работят под общия етикет "устойчива химия";
обединят съответните заинтересовани страни (промишлеността,
академическите среди, обществото, националните правителства), за да се
отговори на обществените предизвикателства в Европа и да се подобри
конкурентоспособността на промишлеността;
допринесат за разработването на европейска стратегия чрез определяне на
общи стратегии на национално равнище и координирането им в широко
подкрепена позиция на химическия сектор в Европа пред Европейската
комисия (подход "отдолу-нагоре");
съгласуват приоритетите, избрани съвместно от ЕТП и националните
технологични платформи, за получаване на по-широка подкрепа
(допълнителна дейност "отгоре надолу");
популяризират визията и основните приоритети на SusChem, както на
европейско, така и на национално равнище по взаимно допълващ се начин;
улеснят транснационалното сътрудничество в областта на научните
изследвания, иновациите и уменията в областта на химията,
биотехнологиите и химическите технологии;
улеснят работата в мрежа, създаването на клъстери, екипи по проекти,
обмен на информация и др., за да се увеличи участието в програмите
финансирани от ЕС, като се обръща особено внимание на МСП.

НАЦИОНАЛНА ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛАТФОРМА ЗА УСТОЙЧИВА ХИМИЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ („НТП за УХП в РБ“)
Въведение – необходимост от създаването на „НТП за УХП на РБ“
Устойчивото развитие на Р. България е непосредствено свързано с бързото и
устойчиво развитие на химическата ни промишленост, което изисква промишлената
реализация на нови, високоефективни, екологосъобразни, иновативни технологични
решения и технологии във всички подотрасли на химическата индустрия. За няколко
десетилетия химическите производства бяха основен сектор за формиране на
положителния търговски баланс на страната, докато през последните десетилетия
вносът на химически продукти непрекъснато нараства и балансът за сектора стана
негативен.
След влизането в Европейския съюз започна ускореното обновяване на
останалите химически производства, наложени от строгите норми на Европейското и
национално екологично законодателство и задължителното съобразяване с прилагането
на най-добрите налични техники и технологии (НДНТ) в ЕС и света.
Без съмнение устойчивото развитие на химическите производства е пряко
свързано с подготовката на кадрите за сектора, разширяване на научноизследователската и инженерно–иновационните инвестиционни дейности, базирани на
компетентностите и високите професионални познания на специалистите от фирмите,
Университетите, Специализираните институти на Българската академия на науките,
както и на умелото интегриране и специализиране в рамките на общото развитие на
страните от ЕС..
Резкият спад в обема и асортимента на химическите производства в страната през
последните 30 години създаде определен дисбаланс между предлагането и търсенето на
нашия пазар и ограничаване на собствени и чужди инвестиции в този основен отрасъл
на нашата индустрия, но определено и създава атрактивни условия за разработването и
реализирането на нови методи и технологии за задоволяване на потребностите. и
създаване на по-ефективна икономика като цяло основана във все по-голяма степен на
базата на кръговата икономика..
Чрез настоящата Национална технологична платформа за устойчиво развитие на
химията в България се цели осигуряване на перспектива за реализация и развитие на
кадрите в сектора, повишаване на приноса на химическия отрасъл към националната
икономика, подобряване на платежния баланс и по-достоен жизнен стандарт на
населението в страната.

Устойчивата химическа промишленост – необходимост от нови
направления и нови технико-технологични решения
За периода 1970-1989 година химическата промишленост е водещ отрасъл
България, а за определени химически продукти водещ производител и за страните
Централна и Източна Европа. Добре развити са почти всички подотрасли
химическата промишленост, включващи: производство на основни органични
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неорганични химикали, минерални торове, киселини и соли; мономерни и полимерни
продукти за каучуковите и пластмасовите изделия, нефтохимически химически
продукти /горива, масла и греси/; целулозно-хартиени продукти; синтетични и
естествени продукти за текстилната промишленост; свързващи и композитни продукти
за строителството и нуждите на военната промишленост, фармацевтични,
парфюмерийни и козметични продукти; специални чисти химически продукти за
електрониката и фармацевтиката и други. В периода преди промените общият брой на
работещите в сектора е над 120 000. За подготовката на химическите кадри действаше
система от добре функциониращи и подходящо районирани техникуми и колежи,
професионални гимназии осигуряващи средните кадри и два университета и няколко
факултета към други ВУЗ за инженерните кадри. За реализацията на кадрите
допринасяха и 16 фирмени бази за развитие, фирмени и ведомствени институти за
научно-технически разработки, проектиране и внедряване на малки производства.
В преходния период преди приемането на България в ЕС, в резултат на
неефективната приватизация и постепенното ликвидиране на основни технологични
вериги и цели фирми, бяха ликвидирани и всички ведомствени и фирмени институти,
както и всички техникуми, пряко свързани с по-големите фирми произвеждащи
химически продукти, биопродукти, чисти реактиви, каучукови и пластмасови изделия.
Това е стратегически проблем, водещ до неустойчивост при подготовката на
качествени кадри за химическата промишленост. През този преходен период
асортиментът на произвежданите химически продукти бе намален с 50%, а броят на
заетите в химическите производства постепенно се сви до 40-50 хиляди. И все пак
първата успешно приватизирана фирма Солвей Соди започна да реализира добрите
европейски практики и да посочва пътя за успешно развитие на българските химически
производства. Този пример бе последван и от други български фирми от химическата
промишленост.
С приемането на България в ЕС постигането на пълно съответствие с високите
изисквания на нормативните документи на ЕС стана задължително изискване за
получаване на разрешителни за опериране в новите условия и повечето от водещите
фирми се присъединиха към известната бизнес – инициатива „Отговорност и грижа“ –
символ за грижата за чисти химически производства с грижа за хората и околната
среда. С увереност може да се каже, че създаването на платформа за устойчивото
развитие на химия в страната ще даде сериозен тласък за нов растеж на химическата
промишленост през следващите 10-20 години като предвижданията са за:
•

Разработването на нови технико-технологични решения и технологии на
базата на нови конкурентноспособни и ефективни термо-химични, трибохимични и интегрирани термо-трибо-каталитични процеси, както и
ускорени радиационни процеси, водещи до по пълно използване и
ускорено преработване на традиционните суровини и превръщането на
отпадъците в суровинен и енергиен ресурс;

•

Замяна на съществуващите техники и технологии с „най-добрите налични
техники и технологии“ (НДНТ) и „най-добрите световни практики“
(НДСП);

•

Чувствително повишаване на енергийната ефективност на химичните
производства, чрез замяна на природните твърди и газови горива с нови
енергийни източници; производство и използване на биоенергия и

превръщане на био-отпадъците в нов алтернативен и възобновяем
източник на енергия;
•

Принос в непрекъснато нарастващия суровинен и енергиен дефицит чрез
ефективно обезвреждане и оползотворяване на генерираните отпадъци,
което е гаранция за въвеждане на кръговата икономика в химическата
индустрия и рязко намаляване на парниковите емисии за ограничаване на
глобалното затопляне и промените на климата;

•

Въвеждане и развитие на биохимичните и био-технологични процеси с цел
постигане на приоритетното им приложение в технологиите за
производство на химични продукти, лекарства за хуманната и ветеринарна
медицина, производство на био-горива, производство на нови горива с
балансирано съдържание на кислород, производство на „биологичен
въглен“ и продукти на негова основа и широкото му приложение в
различни химични процеси и особено за ефективния кръговрат на
хранителните елементи в селското стопанство;

Устойчивата химическа промишленост се създава и развива с
висококвалифицирани кадри и висококвалифицирано научно обслужване.
В създаваната платформа следва да бъдат оценени възможностите на средните,
специализираните и висшите училища на Р. България за подготовка на високо
квалифицирани кадри, което пък безспорно е гаранция за развитие на устойчива
химическа промишленост в България.
На базата на съвместните оценки от бизнеса и преподавателите от висшите
училища да бъдат представени вижданията за необходимите практики и техники за
развитие на научно-изследователски и иновационни дейности на химията и
химическата промишленост, както и за ефективното използване на съществуващия
научен потенциал в наличните учебни заведения, научни институти, специализирани
лаборатории и други центрове, отговорни за повишаване на професионалната
подготовка на кадрите от отрасъла.

Устойчивата химическа промишленост
финансови средства и източници

–

потребност

от

Икономическото състояние на Р. България към настоящия момент определя и
икономическото състояние на отрасъла на химическата промишленост. Развитието на
устойчива химическа промишленост трябва да изпреварва общото икономическо
развитие на страната и да стане водещ отрасъл и да спомогне за цялостното развитие на
страната и повишаване на жизнения стандарт на населението.
Очакванията за такова развитие може да се аргументира на основата на вече
наличните: Оперативни програми на ЕС, чужди инвестиции, банкови заеми, публичночастни партньорства и създаването на тази нова Европейска форма за развитие и
ефективно управление на химическата промишленост, както на Европейско, така и на
национално ниво на база на предложените нови методи и технологии обект на
разработваната национална платформа за устойчиво развитие.

Устойчивата химическа промишленост
задължителна пазарна ориентация

–

необходимост

от

Химическата промишленост на Р. България доказа, че може да оцелее и в трудни
условия и да задоволява напълно някои от националните потребности и да представя
конкурентно-способни продукти на пазарите в Европа, Балканските страни, Турция,
Русия и други страни от Африка, Азия и Америка.
Със създаването на „НТП за УХП в РБ“ целите са за осигуряване на възможности
за производство и асортимент на химични продукти, които по количество и качество на
химическите продукти да задоволят преди всичко националните потребности на
страната, да създадат по-значима принадена стойност и спомогнат за по-бързо
повишаване на жизнения стандарт на хората в страната.
Създаването на „НТП за УХП в РБ“ предполага подготовката на
висококвалифицирани кадри както за страната, така и за Европейската химическа
промишленост, което ще доведе до намаляване на безработицата и осигуряване на
перспектива за реализация на хиляди млади българи, насочили се към реализация в
други страни.
В заключение, направеният по-горе кратък анализ и формулираните основни
направления за националната платформа имат за цел да представят някои от
елементите на
специфичната национална политика за развитие на устойчива
химическа промишленост, която да позволи по-ефективно подпомагане, развитие и
управление на химическата промишленост на национално ниво с по значим принос към
отрасъла за ЕС..
Успехът на платформата зависи от приноса на всички участници от фирмите –
производители от отрасъла до научно-преподавателските кадри, образователните и
научни центрове в страната, обслужващи химическата промишленост. Платформата
следва да бъде отворена за непрекъснато допълване и подобряване за постигане на
целите на платформата за устойчива химическа промишленост „НТП за УХП в РБ“
НАИМЕНОВАНИЕ НА НТП
Предлага се НТП да бъде наречена „НТП за УХП в РБ“ с подзаглавие
"Национална технологична платформа за устойчива химическа промишленост в
Република България". На български език името и подзаглавието ще бъдат преведени
като
"Национална технологична платформа за устойчива химическа
промишленост на Република България" с кратко наименование на български
език "НТП за УХП в РБ"
ВИЗИЯ НА НТП за УХП в РБ
Предложената визия на „НТП за УХП в РБ“ е да ръководи усилията на бизнеса,
академичните среди и обществото в България за мобилизиране на националния
потенциал за растеж чрез устойчива химическа промишленост и така да допринесе към
европейските усилия за по-добро бъдеще.

МИСИЯ НА НТП за УХП в РБ
„НТП за УХП в РБ“, съгласно Правилника за дейността, трябва да допринесе за
изпълнението на шестте критерии на Европейската комисия, определени за ЕТП, а
именно:
(1) Съответствие с приоритетите и целите на стратегията "ЕС 2020";
(2) Обхват на пазарни възможности: да обърне внимание на настоящия и
потенциален бъдещ пазар и принос към глобалната верига на стойността, която да
облагодетелства Европа;
(3) Добавена стойност за ЕС: създаване на капацитет, способности и умения в
рамките на ЕС за използване на технологии и / или иновации;
(4) Прозрачност и откритост: да бъде представителна за сектора, прозрачна и
отворена за нови членове;
(5) Обхват: да премине отвъд тесните пазарни ниши и да насърчи
интердисциплинарната и междусекторната работа без дублиране на усилията;
(6) Стимулиране: да осигури обвързаност и ангажираност на индустрията и
държавата с НТП и да създаде възможност за изпълнение на своята предложена
програма.
В тази рамка предложената мисия на „НТП за УХП в РБ“ е да:
ü обедини националните заинтересовани страни и осигури силно участие на
промишлеността в качеството им на представителна извадка за страната.
ü разработи национална стратегия за устойчива химия и да я изведе на
европейско равнище като принос за развитието на европейската стратегия
SusChem.
ü бъде връзка към националните точки за контакт и / или представители на
програмни комитети от името на SusChem по отношение за тези теми, които са
от значение за платформите.
ü дефинира национални приоритети за научни изследвания и иновации,
основани на интересите на национални/заинтересовани страни, заедно със
съответните приоритети, избрани от SusChem ЕТП.
ü Предоставя информация и съвети на своите членове, особено по отношение на
финансирането; насърчава съвместни проекти и консорциуми (брокерски
събития, дейности за разпространение).
ü подкрепя и насърчава активно МСП да участват в проекти на ЕС.
ü отговаря за обмена на информация в рамките на мрежата SusChem, други
държави-членки и Европейската комисия и всяка друга организация, която
може да бъде от интерес за дейностите на SusChem.
ü Предложи логотип в съответствие с правилата на SusChem.
ü Създаде и поддържа специален НТП уебсайт.

ЧЛЕНСТВО
Предлага се да бъде основана „НТП за УХП в РБ“ с учредители, сред които
следните:
v Българска
камара
на
химическата
промишленост
(БКХП),
представляваща широката химическа промишленост, включително
нефтохимията и сектора на производство на пластмаси и каучук и
осигуряваща седалище на „НТП за УХП в РБ“
v Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ), София
представляващ висшето образование и научноизследователската и развойна
дейност в химическата промишленост
v Българска академия на науките (БАН), София, представляваща
академичната и научноизследователската и развойна дейност в областта на
химията и приложната химия
v Българската стопанска камара (БСК), представляваща българската
промишленост на национално ниво и в тристранния диалог в България
v Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ)
представляваща металургичната индустрия и съпътстващите я производства
v Българската минно-геоложка камара, представляваща минната индустрия
v Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и
Козметика (БНАЕМПК), представляваща козметичната промишленост
v Агрополихим АД, Девня, производител на торове в България
v Солвей Соди АД, Девня, най-големият производител на калцинирана сода в
Европа
v Лукойл Нефтохим-АД, Бургас, рафинерия, най-големият производител на
бензинови и дизелови горива в България
v Балкански научно-образователен център по екология и опазване на
околната среда (BSECEE), София, представляващ консултантската дейност
в областта на екологичното и химическо законодателство в България,
научноизследователската и развойна дейност и обучение за опазване на
околната среда
v ЕкоПроект Енерджи ЕООД, София, представляващ производителите на
биоенергия в България
v Мега Груп, АД, гр. Варна, използване на отпадъчните нефтохимически
продукти
v Green and Fear АД, София, внедряване на европейската система за търговия
с емисии в България
Представителството на българските заинтересовани страни в НТП за УХП в РБ
включва всички организации, академичнит среди и общественост, свързани с
химическата промишленост, без географски, професионални, секторни или други
ограничения.
Предлага се членството да бъде отворено за всички заинтересовани физически
или юридически лица, както и за формални или неформални сдружения в България.

УПРАВЛЕНИЕ НА SUSCHEM БЪЛГАРИЯ
Предлага се „НТП за УХП в РБ“ да бъде без официален правен статут и да
представлява неофициален съюз на физически и юридически лица. Това ще гарантира
принос само на онези членове, които действително се интересуват от визията и мисията
на „НТП за УХП в РБ“ и няма да обремени с тежест никой друг.
Предлага се „НТП за УХП в РБ“ да бъде управлявана от Съвет на членовете, в
който всички Учредители ще участват с по един представител. Всеки представител ще
има един глас и решенията ще се вземат с мнозинство. Ако вотът на представителите е
равен, предлага се гласът на Председателя да се брои за два. Предлага се Председателят
на Съвета да се сменя на всеки две години сред Учредителите. Съветът ще заседава
присъствено всяко тримесечие, но също така ще провежда теле-срещи всеки месец, ако
е необходимо за доброто управление на платформата. Съветът ще определи другите
правила за своята дейност.
Съветът на „НТП за УХП в РБ“ ще управлява цялостната стратегия и дейност.
Предлага се „НТП за УХП в РБ“ да няма отделен изпълнителен инструмент, но
Съветът може да реши друго в хода на своята дейност.
Предлага се да бъде определен Изпълнителен секретариат на „НТП за УХП в
РБ“, който да подпомага Съвета със следните отговорности:
· да служи като точка за контакт с ЕТП SusChem
· управлява всички дейности, проекти и цялостната стратегия, одобрена от Съвета
· поддържа и актуализира уебсайта на НТП
· осъществява връзка с националните органи и да координира участието на „НТП за
УХП в РБ“ в националните програми
· допринася към срещите на националните SusChem платформи
· участва в събития на ЕТП SusChem най-малко веднъж годишно, в годишното
събитие на заинтересованите страни на SusChem
· действа като Секретар на Съвета и участва на всяко заседание на Съвета на НТП
без право на глас.
В съответствие с Правилника за дейността на SusChem се предлага БКХП организация с нестопанска цел на химически предприятия в България със значително
присъствие в областта на устойчивата химия, да бъде домакин на Изпълнителния
секретариат; по-конкретно се предлага Изпълнителният секретариат да се състои от
служители от персонала на БКХП и експерти, работещи дълго време за изпълнение на
целите и стратегията на БКХП.
БКХП досега е изиграла активна роля в насърчаването на технологичния
напредък на устойчивата химия и иновациите в биоенергията и био-рафинерите, които
отбелязват положителен преход от синтетичната химия на основата на изкопаеми
горива към химия и продукти, базирани на възобновяеми суровини като
селскостопанска биомаса и битови отпадъци. БКХП поддържа отлични
взаимоотношения с академичните среди, научноизследователската и развойната
дейност и висшето образование, работещи в химическата промишленост и в свързаните
с нея сектори. БКХП помага за ефективен национален диалог относно обществените
поръчки и финансовата подкрепа на бизнеса и иновациите.

ФИНАНСИРАНЕ НА „НТП за УХП в РБ“
Предлага се финансирането на „НТП за УХП в РБ“ да бъде осъществявано
изключително чрез спонсорство, дарения и вноски в натура. Не се предлага да има
такса за присъединяване, за да се насърчи участието на всички. „НТП за УХП в РБ“
остава отговорна, пряко или непряко, за своите съответни дейности.
ОТТЕГЛЯНЕ НА „НТП за УХП в РБ“
Ако „НТП за УХП в РБ“ реши по всяко време чрез своя Съвет да се оттегли, тя
трябва да даде писмено уведомление за оттеглянето си на ЕТП SusChem НТП
мениджъра на CEFIC.
Ако „НТП за УХП в РБ“ не спазва правилата за дейност на SusChem НТП,
участието на „НТП за УХП в РБ“ може да бъде преустановено или прекратено с
решение на Съвета на SusChem ЕТП. „НТП за УХП в РБ“ има право във всички случаи
да представи защитата си предварително.
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС
КОНКУРЕНТНОТО ПРАВО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО,

ВКЛЮЧИТЕЛНО

Целите и дейностите на „НТП за УХП в РБ“ по всяко време са съобразени с
приложимите закони на Европейския съюз, неговите държави-членки и други
юрисдикции, където е приложимо, особено със специфичните правила на
конкурентното право. Това важи за всички участници / организатори на всички
събития, организирани от „НТП за УХП в РБ“.
Копие от препоръките на CEFIC за препоръчителни и непрепоръчителни действия
и / или подобни местни документи трябва да е на разположение за справка и съвет по
време на всички срещи. Въпреки това CEFIC не поема никаква пряка или косвена
отговорност в случай на нарушаване на правилата на конкурентното право от „НТП за
УХП в РБ“.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
„НТП за УХП в РБ“ ще се съобрази с Правилника за дейността на НТП, одобрен
от Съвета на SusChem ЕТП на 15 май 2013 г., както и с всякакви последващи изменения
в него.
Предлага се официалните езици на „НТП за УХП в РБ“ да са български и
английски език, като всички материали, създадени от „НТП за УХП в РБ“, да се
създават на двата езика.
08.02.2018 г.
София

