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Една от основните цели на националната политика по опазване на околната среда е 

въвеждането на ефективно управление на химикалите по време на целия им жизнен цикъл, 

включващ детайлно познание на техните здравни и екологични характеристики, планирането 

и прилагането на ефективни превантивни мерки по отношение на човешкото здраве и окол-

ната среда по време на тяхното производство, търговия и употреба, предприемането на мерки 

за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на техните последствия.  

 

Ефективното управление на опасните химични вещества и смеси е от съществено 

значение за опазване и подобряване на качеството на живот. Прилагането и спазването на 

законодателството в областта на химикалите е гаранция за постигане на   съответствие с ос-

новните цели на националната политика по опазване на околната среда, намаляване и пре-

дотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда и не на последно място сво-

бодно движение на стоки и сигурност за потребителя. 

Задълженията на българските фирми са уеднаквени с тези на европейската индустрия 

по отношение безопасната употреба на химикалите и предоставяне на информация за свойс-

твата им. 

Извършваната контролната дейност от направление “Опасни химични вещества и уп-

равление на риска” има за цел правилно и навременно прилагане на  хармонизираното бъл-

гарско законодателство в областта на химикалите от фирмите на територията на РИОСВ 

Плевен. РИОСВ е отговорна за прилагане и налагане на установените нормативни изисква-

ния в областта на ОХВ и предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества на 

територията на Плевенска и Ловешка област. Контролните функции включват осъществява-

нето на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на: 

� Прилагане на Регламент (ЕО) №1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешава-

нето и ограничаването на химикали 

� Прилагане на Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, опаковане-

то и етикетирането на химични вещества и смеси(CLP) 

� Прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 

� Прилагане на Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители 

(УОЗ) 

� Прилагане на Глава седма, Раздел І „Предотвратяване на големи аварии” от ЗООС. 

 Приоритетите на направлението през изтеклия период бяха насочени към работа по 

прилагане на Регламент REACH и Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси(CLP). 

• Регламент (ЕО)№1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ог-

раничаването на химикали 

През 2010 г. продължи работата с фирмите, определили се като производители, вно-

сители, дистрибутори или потребители по веригата по смисъла на регламент REACH на те-

риторията на РИОСВ. Извършени са проверки на 81 броя фирми и са дадени 111 броя пред-

писания.  
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 Основният приоритет на РИОСВ през 2010г. за прилагане на Регламента REACH 

е подпомагане на индустрията посредством: консултации, предоставяне на 

информационни материали и използване на интернет страницата “Химични вещества” 

към сайта на МОСВ. Това доведе до ангажираност и успешно прилагане на законодателство-

то по химикали от фирмите и следователно до намаляване на броя на предписанията. 

Извършени са 83 броя проверки за наличие на информационни листове за безопасност 

на обекти, където се съхраняват и употребяват химични вещества. Информационният лист за 

безопасност (ИЛБ) е основен инструмент за комуникация  по веригата на доставки  на хими-

калите – производител, вносител, потребител надолу по веригата и дистрибу-

тор.Разпространението на информация нагоре и надолу по веригата на доставки е характерна 

особеност на REACH. Потребителите трябва да бъдат информирани от производителите и 

вносителите за опасните свойства на веществото и за това как да контролират риска. За да 

могат да извършват оценка на риска обаче, доставчиците имат нужда от повече информация 

от потребителите по веригата за техните собствени употреби. REACH осигурява рамка, в 

която информацията може да се предава надолу и нагоре по веригата за доставки.  

От наличните бази данни за опасните химични вещества и препарати са направени 

електронни досиета на 83 фирми с информация за: химично наименование на веществото (в 

самостоятелен вид и в състава на препарат; EINECS №  -  "Съществуващи химични вещест-

ва"; CAS № - Chemical Abstracts Service обобщена информация за химичните вещества;  кате-

гория/и на опасност, R и S фрази; количество на химичното вещество в тон/год.; обект на 

регистрация по REACH (да/не);   категория на употреба на веществото; роля във веригата на 

доставки; 

През 2010 г. бяха предвидени два крайни срока – един за регистрация и друг за класи-

фициране, и етикетиране на вещества. 

30 ноември 2010 г., краен срок за регистрация по REACH на I-ва група вещества: 

- вещества, произведени в Общността или внесени в количества, равни или по-

големи от 1000 тона или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 

1 юни 2007 г. 

- вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репро-

дукцията вещества (CMR) категория 1 или 2, произведени в Общността или внесени в 

количества, равни или по-големи от 1 тон или повече на година за производител или вноси-

тел, поне веднъж след 1 юни 2007 г. 

- вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми (R50/53), 

произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 100 тона или 

повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1 юни 2007 г. 

Когато регистрацията за дадено вещество е направена, за съответното вещество се дава ре-

гистрационен номер на регистранта. Той трябва да бъде включен в информационния лист за 

безопасност за всяка доставка след получаването на този номер. 

Във връзка с установения от регламент REACH първи етап за същинска регистрация 

на вещества - 30.11.2010 г. са изпратени писма до фирми на територията, контролирана от 

РИОСВ Плевен, с цел напомняне за приключването на  периода на регистрация. Оператори-

те са информирани и за прилагането на Регламент № 1272/2008 (CLP) относно класифицира-

нето, опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси. 

От осъществения контрол през 2010 г. по прилагането на Регламент (ЕО) №1907/2006 

за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) се уста-

нови, че: 

 На територията на Плевенска и Ловешка област 12 броя са фирмите/ предприятията, 

задължени относно изпълнението на изискванията за регистрация на химични вещества в 
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самостоятелен вид, в смеси и в изделия със срок за извършване на същинска 

регистрация в Европейската агенция по химикали до 30.11.2010 г.  

Изпълнили задължения за същинска регистрация на първия етап са 4 дружества, ре-

гистрирани са общо 9 броя вещества. Причина за не извършените регистрации на заявените 

предварително вещества са преустановена производствена дейност или неправилно опреде-

ляне на статута си по REACH от страна на операторите. Не е установено неспазване на зако-

нодателството. 

• Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опа-

коването на вещества и смеси (CLP)  

Регламент CLP влезе в сила на 20 януари 2009 г.  и е новото законодателство на ЕС, 

приложимо и за България, относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещест-

ва и смеси. Той установява в законодателството на ЕС критериите за класификация и прави-

лата за етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси на Глобалната хармонизирана 

система за класифициране и етикетиране на химикали на ООН (UN GHS).  

Регламент CLP въвежда задължения за производителите, вносителите и потребителите 

надолу по веригата да класифицират, етикетират и опаковат веществата, смесите и определе-

ни изделия (експлозиви), които пускат на пазара.  

Производителите и вносителите нотифицират (уведомяват) класификацията и етике-

тирането на веществата в Европейската агенция по химикали, Хелзинки (ECHA) На нотифи-

кация подлежат: 

o веществата, които подлежат на регистрация в съответствие с регламент REACH и 

се пускат на пазара на ЕС; 

o веществата, които се класифицират като опасни и се пускат на пазара на ЕС неза-

висимо от количествата, в самостоятелен вид или в смеси над пределните концентрации, кое-

то води до класифициране на смесите като опасни. 

Новите правила на CLP изискват веществата да бъдат повторно класифицирани и ети-

кетирани до 1 декември 2010 г., а смесите - до 1 юни 2015 г. Задължените по този регламент 

лица трябва да уведомят (нотифицират) Европейската агенция по химикали за класификаци-

ята и етикетирането на техните вещества, до един месец от пускането им на пазара, освен в 

случаите, когато класификацията и етикетирането съгласно CLP са посочени с регистраци-

онното досие при съвместното подаване на данни за регистрация на вещества по REACH. 

Нотифицирането трябва да се извърши до един месец след пускане на веществото на пазара, 

когато това става на или след 1 декември 2010 г. Първият краен срок за нотифициране е 3 

януари 2011 г. 

Нотификацията се извършва по електронен път в интернет портала на Агенцията  

REACH-IT http://echa.europa.eu. Нотификацията е безплатна и задължителна! 

След 01.12.2010 г. етикетирането на опасните вещества се извършва съгласно дял III, а 

опаковането съгласно дял IV на Регламент CLP. От 01.12.2010г. до 01.06.2015г. информаци-

онните листове за безопасност на класифицираните вещества трябва да съдържат едновре-

менно класификацията на веществото, съгласно Наредбата за реда и начина за класифицира-

не, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 2010 г.), така и кла-

сификацията по настоящия Регламент, а етикетите трябва да отговарят на изискванията на 

CLP. 

Регламентът CLP определя 28 класа на опасност: 16 класа на физическа опасност, 10 

класа на опасност за здравето, 1 клас на опасност за околната среда и допълнителен клас за 

вещества, които са опасни за озоновия слой. Класовете, които се базират на физико- химич-

ните свойства са различни от настоящите категории на опасност. Те са изградени върху кла-
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сове, определени в международното законодателство, засягащо транспортирането на 

опасни стоки.  

В новия регламент са въведени нови научни критерии за оценка на опасните свойства 

на химикалите, както и нови хармонизирани предупреждения за опасност и препоръки за 

безопасност, които ще заместят съществуващите сега рискови фрази (R-фрази) и фрази за 

безопасност (S- фрази), например: P102 - Да се съхранява извън обсега на деца или H240 - 

Може да предизвика експлозия при нагряване. 

РИОСВ Плевен изпрати уведомителни писма до 44 дружества на територията на Пле-

венска и Ловешка област във връзка с прилагане на Регламент CLP.  

През месец октомври 2010 г. съвместно със Стопанска камара – Ловеч бе организира-

но и проведено обучение на оператори от Плевенска и Ловешка област, които бяха запознати 

със изисквания по  Регламент (ЕО) № 1272/2008, както и със стъпките за извършване на но-

тификация на C&L в  Европейската агенция по химикали (ЕСНА). 

Контролна дейност по прилагане на Регламент (EО) № 1272/2008 (CLP) е заложен в 

плана за контролната дейност през 2011 г. 

• Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 

„Детергент“ означава всяко вещество или препарат, което съдържа сапуни и/или дру-

ги повърхностноактивни вещества, предназначени да участват в процеси, свързани с измива-

не или почистване. Детергентите могат да бъдат представени под всякаква форма (течност, 

прах, каша, калъпи, излети форми, блокчета и т.н.) и да бъдат пуснати на пазара или използ-

вани за домашни, учрежденски или промишлени цели. 

Проверките от страна на РИОСВ по регламент (ЕО) 648/2004 касаят производителите 

на детергенти, които са длъжни да представят резултати от изпитванията за биоразградимост 

на „повърхностноактивно вещество” (ПАВ) в детергента заедно с използвания метод от При-

ложение III. В тази връзка, производителите на детергенти с ПАВ изискват от доставчиците 

на ПАВ информация за биоразградимостта на ПАВ, удостоверяваща, че съответните ПАВ 

покриват критериите за крайна биоразградимост в аеробни условия и могат да бъдат пускани 

на пазара без допълнителни ограничения, свързани с биоразградимостта. В Информационен 

лист за безопасност (ИЛБ) на ПАВ трябва да бъде предоставена информация за: способност-

та на веществото или съответните съставки на даден препарат да се разгражда в съответния 

компонент на околната среда, както чрез биохимично разграждане, така и посредством други 

процеси като окисляване или хидролиза.  Тази информация се посочва в раздел “Информа-

ция за околната среда”, подраздел “Устойчивост и разградимост” на ИЛБ.  

В следствие на осъществения контрол през 2010 г. по прилагането на Регламент 648/2004 г. 

относно детергентите се установи, че производителите на детергенти и/или ПАВ спазват 

нормативните изисквания относно биоразградимостта на ПАВ в детергентите, за обознача-

ване на състава и дозировка,  за предоставяне на информация на контролните органи и при-

лагат изискванията на хоризонталното законодателство в областта на химикалите - Регла-

мент 1907/2006г, CLP, Директива 98/8/ЕО относно биоцидите.  

• Прилагане на Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърси-

тели (УОЗ) 

През 2010 г е осъществен контрол на 8 обекта на територията, контролирана от РИ-

ОСВ Плевен за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 850/2004. Не е установено 

наличие на УОЗ, които подлежат на забрана за производство и ограничения, съгласно Регла-

мента.  

Обобщени резултати от извършената дейност:  



Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен 
 

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА – 2010 г. 

   

66

o Начинът на съхранение на опасните химични вещества и смеси  се извършва 

по изискванията на  информационните листи за безопасност ;  

o Производителите, вносителите и потребителите по веригата на химикали при 

изпълнението на ангажиментите по Регламент REACH ползват предоставените от РИОСВ 

ръководства и брошури. Бизнесът осъзнава, че изпълнението на изискванията на Регламент 

REACH дава възможност за свободното движение на вещества, самостоятелно, в смеси и в 

изделия, като същевременно се повишива конкурентоспособността и иновацията; 

o Проведено е обучение с представители на фирми със задължения по CLP; 

o Операторите срещат затруднение при използването на софтуерни продукти за об-

мен на данни (SIEF) и за извършване на нотификация по CLP;  

o Голяма част от дружествата са въвели системи за управление на околната среда и 

по този начин при производството и употребата на химичните вещества и смеси са взети 

превантивни мерки за недопускане на замърсяване на компонентите на околната среда; 

o Регистрира се повишената активност и екологична отговорност на операторите.  

 

 

• Контрол на опасностите от големи аварии на оператори с издадени разреши-

телни по чл. 104 от ЗООС 

Директива 96/82/ЕС (Севезо II) за контрол на риска от големи аварии има за цел пре-

дотвратяване на опасностите от големи аварии свързани с опасни химични вещества и огра-

ничаване на последствията от тях не само за хората, но и за околната среда.  

Изискванията на Директива Севезо II са транспонирани в българското законодателст-

во в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма “Предотвратяване и ограни-

чаване на промишленото замърсяване”, Раздел I “Предотвратяване на големи аварии” и На-

редба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последс-

твията от тях. На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, 11 обекта са класифицира-

ни като “Севезо предприятия”. Те притежават разрешителни по чл. 104 от ЗООС, издадени 

от Министъра на околната среда и водите: 

o “Петролна база - Плевен” гр. Плевен с оператор “Нафтекс Петрол” ЕООД - Реш. 

№01-15/2010г. за изменение на разрешително № 15//2006 г.;  

o “Петролна база- Сомовит” с оператор “Нафтекс Петрол” ЕООД -  разрешително № 

43/2007 г.;  

o “Складова база за втечнен газ пропан – бутан”, с. Ясен с оператор “Газтрейд Пле-

вен” ООД - разрешително № 45/2007 г. 

o “Петролна база Левски”, гр. Левски с оператор “Литекс” АД, гр. София - разрешително 

№ 54/2007 г.;  

o “Газохранилище- Литекс”, гр. Ловеч с оператор “Литекс” АД- разрешително № 55/ 2007 

г.;  

o “Лесопласт” АД, гр. Троян - Реш. № 01-62/ 2011г. за изменение на разрешително 

№ 62 /2007 г.; 

o газохранилище “Бета индъстрис корп.” АД,  гр. Червен бряг- разрешително № 

89/2007 г.;  

o “Бент Ойл” ООД, гр. Плевен- разрешително № 91/2007 г.;  

o “Метекно България” АД, гр. Плевен - разрешително №151/2010г;  

o “Рафинерия Плама” АД, гр. Кърджали- разрешително №159/2010г; 

o “АЕЦ Белене”, гр. Белене с оператор “НЕК” ЕАД, гр. София - разрешително 

№161/2011г. 

На  обектите, подлежащи на контрол през 2010г., са проведени 9 броя проверки на 

място от комисия, определена със Заповед на Министъра на околната среда и водите  и със-
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тавена от представители на РИОСВ, РЗИ, ОД ПБЗН,  РО ИДТН и представители на 

областните управители и на кметовете на общините. Междуведомствената комисия 

извърши  проверки в следните области: 

o Физически оглед на съоръжения, процеси и дейности с потенциал за възникване 

на голяма авария; 

o Изпълнението на задълженията на оператора по условията в разрешителното и 

свързаните с тях документи.  

 Осъщественият контрол е в във връзка с Политика на предприятието; Организация и 

персонал; Оценка на риска от аварии; Контрол на производствения процес; Безопасно про-

веждане на реорганизации и планиране на нови съоръжения; План при авария; Пожарна без-

опасност; Източници на опасност, обусловени от средата и ефект на доминото.  Направени са 

12 броя предписания, като резултат на физическия оглед на място и проверка на документа-

цията.   

Проверките по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях на предприятията, притежаващи разрешителни по 

чл.104 от Закона за опазване на околната среда показаха: 

o Операторите на проверяваните обекти спазват всички управленски и технически 

мерки, предвидени в документите по чл.110, ал.1 от ЗООС; 

o Фирмите са идентифицирали възможните аварийни ситуации при използване на 

работното оборудване за провеждане на технологичните процеси; 

o Операторите са изготвили процедури за докладване в случай на аварии или нару-

шения на технологичния режим. Извършва се превантивен мониторинг, относно безопасната 

експлоатация на  технологичните съоръжения и процеси от гледна точка на предотвратяване 

на авариите.  

o Стриктно се спазват нормативните изисквания, свързани с безопасността на труда, 

противопожарната охрана и опазването на околната среда; 

o За всяка година се изготвя план за развитие и поддържане компетентността на 

персонала; 

o Всички оператори поддържат картотека с копия на информационните листи за 

безопасност. 

o Няма констатирани нарушения и неспазване на условията заложени в разрешител-

ните; 

Изготвени са 9 броя доклади до Министерство на околната среда и водите, относно прилага-

не на нормативната уредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ог-

раничаване на последствията от тях. 

С цел недопускане промяна на класификацията, по реда на чл. 103 от ЗООС на една 

площадка са извършени 2 броя проверки. От извършените инспекции беше установено, че: 

Операторите с издадени разрешителни за експлоатация провеждат целенасочена по-

литика за предотвратяване на големи аварии и чрез конкретни организационни и технически 

мерки за управление на риска гарантират опазване живота и здравето на хората и околната 

среда.   

През 2010г. няма регистрирани  сигнали  за нарушаване на законодателството по без-

опасното управление на химикалите. 

 

 

 


