
 

III. 4. ХИМИКАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 

 

1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на химикалите 

 

Извършваната контролната дейност от направление “Опасни химични вещества и 

управление на риска” е с цел правилно и навременно  прилагане на  хармонизираното 

българско законодателство в областта на химикалите от фирмите на територията на 

Плевенска и Ловешка област. През 2011г. се осъществи контрол на 85 обекта на 

територията на Плевенска и Ловешка област, по спазване на законодателството по 

химикали и предотвратяване на риска от големи аварии.  

Контролните функции включват осъществяването на превантивен, текущ и 

последващ контрол по отношение на: 

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

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)- През 2011г. е извършен контрол на  

70 обекта (производители, вносители и потребители по веригата на химични вещества) на 

територията на Плевенска и Ловешка област и са направени 93 броя предписания по спазване 

на изискванията на регламент REACH.  

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

опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP)- За 2011 г. е проведен 

контрол на 34 бр. фирми (производители и вносители) за изпълнение на  задължения по 

Регламент CLP; 

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

12 бр. проверки и са дадени 10 бр. предписания по отношение на вписване на 

биоразградимостта на ПАВ в ИЛБ 

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

(УОЗ)- През 2011 г е осъществен контрол на 6 фирми относно изпълнение на изискванията 

на Регламент (ЕО) № 850/2004. Не е установено наличие на УОЗ, които подлежат на забрана 

за производство и ограничения, съгласно Регламента.  

 

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

ЗООС-  На територията, контролирана от РИОСВ Плевен, 11 обекта, от които 9 броя 

класифицирани като “предприятия с нисък рисков потенциал” и 2 броя - „с висок рисков 

потенциал”, имат разрешителни по чл. 104 от ЗООС, издадени от Министъра на околната 

среда и водите. 

 

 

2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола през 

годината, съгласно различните нормативни актове; 

 Основните приоритетите при извършването на контрола през 2011г. бяха насочени 

към: 

• изпълнението на задълженията на фирмите за извършване на  същински 

регистрации на вещества по Регламент REACH през 2010 г; 

• спазването на задълженията на потребители по веригата (формулатори на смеси) 

относно Дял V на REACH- проект REACH-EN-FORCE 2 2010/2011; 

• предоставяне на информация по веригата на доставки за опасните вещества и 

смеси съгласно REACH- новите информационни листове за безопасност. 

• задълженията на операторите за уведомяване (нотификация) в Европейската 

Агенция по химикали, Хелзинки (ECHA) за хармонизираната класификация и етикетиране 



на опасните химични вещества, въведени с Регламент ЕО 1272/2008 относно 

класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). 

 

3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за 

управление на риска от големи аварии) 

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

ограничаването на химикали (REACH) 

През 2011г. е извършен контрол на 70 обекта (производители, вносители и 

потребители по веригата на химични вещества) на територията на Плевенска и 

Ловешка област. За констатираните несъответствия са дадени 93 броя предписания - за 

предоставяне на информацията по веригата на доставки на химични вещества и смеси 

относно задължения за предварителни и/или същински регистрации, актуални 

информационни листове за безопасност и данни за поддържане на досиетата на 

задължените дружества. 

Основен приоритет беше даден на контрола по изпълнението на задълженията 

на фирмите за извършване на  същински регистрации на вещества по Регламент 

REACH през 2010 г. Не е установено неспазване на задължения за регистрация по 

REACH. Изпълнили задължения за същинска регистрация на първия етап са 4 

дружества, регистрирани са общо 9 броя вещества. 

 Какви са предизвикателствата пред МСП при извършването на регистрация на 

химичните вещества? 
1. Идентифициране и „еднаквост“ на веществата; 

2. Обмяна на данни във Форум за обмен на информация за вещество (SIEF);  

3.  Използването на IT-инструменти. 

 За едно и също вещество, което се произвежда/внася в ЕС от различни юридически 

лица се подава едно регистрационно досие от водещия регистрант (консорциум). Водещият 

регистрант (след заплащане на такса, покриваща разходите за досието и изпитванията и 

подписано писмо за достъп ) предоставя на всеки един от членовете на съвместно подаване: 

� Доклад за химическа безопасност на вещество (CSR – Chemical safety report), 

включващ всички сценарии на експозиции, мерки за управление на риска, идентифицирани 

и неидентифицирани употреби; 

� Регистрационното досие на веществото във формат IUCLID (xxx.i5z - файл) ; 

� Ключ за съвместно подаване на данни в REACH – IT– token; 

� Понякога и разширен информационен лист за безопасност, включващ 

конкретните сценарии на експозиции на веществото.   

Приоритет на контрол през 2011г бяха и проверките на потребители по веригата 

(формулатори на смеси) относно спазването на задълженията им по Дял V на REACH. По 

проекта REACH-EN-FORCE 2 2010/2011 са проверени 4 бр. дружества, от които 2 пилотни 

обекта са проверени съвместно с ИТ- Плевен. Констатирани са несъответствия в качеството 

и пълнотата на изготвяните от формулаторите ИЛБ, както и не осигурен достъп на 

работещите до информацията за експозиции и мерки в ИЛБ, за което са дадени предписания 

с определен срок и отговорник за изпълнение. Попълнени са въпросниците към проекта и са 

докладвани резултатите от проверките на МОСВ. 

 

 Какви са задълженията на индустрията за изготвяне на актуални 

информационни листове за безопасност? 

Регламент ЕО 1272/2008 относно класификацията, етикетирането и опаковането на 

вещества и смеси (CLP) установява в ЕС критериите за класификация и правилата за 

етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси на Глобалната хармонизирана система 

на ООН за класифициране и етикетиране на химикали (UN GHS). Това наложи промяна и на 



Информационите листове за безопасност, които са основен инструмент за предоставяне на 

информация по веригата на доставки за опасните вещества и смеси съгласно Регламент 

REACH. 

 ИЛБ на вещества и смеси, пускани на пазара след 01.01.2010 г. се изготвят съгласно 

Приложение I на Регламент 453/2010, което заменя приложение II на Регламент REACH. За 

случаите на производство или внос в количества от 10т/г и повече на вещества, подлежащи 

на регистрация се изготвя т.н. разширен информационен лист за безопасност, където 

сценариите на експозиция, мерките за управление на риска и инструкции за безопасна 

употреба от ДБХВ се предоставят, като приложение към ИЛБ. За употреби, които не са 

включени в ИЛБ потребител, надолу по веригата, трябва да изготви собствени сценарии на 

експозиция и мерки за управление на риска за количества от 10 и повече тона на година и да 

ги включи към собственият си ИЛБ 

 През 2011г. са извършени 69 проверки на производители, вносители, както и 

формулатори на смеси за наличие и предоставяне на актуални ИЛБ, изготвени по 

Приложение I на Регламент 453/2010г., дадени са  40 бр. предписания. При проверените 

потребители по веригата се наблюдава затруднение при обмена на информация, поради 

което информацията по веригата на доставки на химични вещества и препарати е непълна. 

С цел систематична проверка и оценка на базата данни на обектите са създадени и се 

поддържат досиета на 97 бр. дружества на територията на РИОСВ Плевен. 

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

опаковането на вещества и смеси (CLP)  

Приоритет на контролната дейност по химикали през отчетната година беше 

прилагането на Регламент CLP. Регламентът влезе в сила на 20 януари 2009 г. и е новото 

законодателство на ЕС, приложимо и за България, относно класификацията, етикетирането 

и опаковането на вещества и смеси. Той установява в законодателството на ЕС критериите 

за класификация и правилата 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 определени изделия (експлозиви), които пускат на пазара.  

Производителите и вносителите нотифицират (уведомяват) класификацията и 

етикетирането на веществата в Европейската Агенция по химикали, Хелзинки (ECHA) На 

нотификация подлежат: 

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

се пускат на пазара на ЕС; 

• веществата, които се класифицират като опасни и се пускат на пазара на ЕС 

независимо от количествата, в самостоятелен вид или в смеси над пределните 

концентрации, което води до класифициране на смесите като опасни. 

Новите правила на CLP изискват веществата да бъдат повторно класифицирани и 

етикетирани 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 

класификацията 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 регистрационното 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 беше 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! 



Регламентът CLP определя 28 класа на опасност. 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), съответно 

с P - и H – фрази. 

За 2011 г. е проведен контрол на 34 бр. фирми (производители и вносители) за 

изпълнение на  задължения по Регламент CLP.  Установи се, че 20 бр. фирми на територията 

контролирана на РИОСВ Плевен  са извършили нотификации в Eвропейската агенция по 

химикали на 190 бр. опасни химични вещества. 

 В една от проверените фирми е констатирано неизпълнение на задължението за 

нотифициране, за  което е съставен акт за установяване на административно нарушение. 

 Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 

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 Приложение 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.  

Във връзка с прилагането на Регламент 648/2004 г. относно детергентите, са 

извършени 12 бр. проверки и са дадени 10 бр. предписания по отношение на вписване на 

биоразградимостта на ПАВ в ИЛБ. В следствие на осъществения контрол през 2011 г. по 

прилагането на Регламент 648/2004 г.се установи, че производителите на детергенти и/или 

ПАВ спазват нормативните изисквания на Регламента. Дружествата прилагат изискванията 

на хоризонталното законодателство в областта на химикалите - Регламент 1907/2006г, CLP, 

Директива 98/8/ЕО относно биоцидите.  

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

замърсители (УОЗ) 

През 2011 г е осъществен контрол на 6 обекта за изпълнение на изискванията на 

Регламент (ЕО) № 850/2004. Не е установено наличие на УОЗ, които подлежат на забрана за 

производство и ограничения, съгласно Регламента.  

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

Контрол на обекти с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС 

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

предотвратяване на опасностите от големи аварии свързани с опасни химични вещества и 

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

Изискванията на Директива Севезо II са транспонирани в българското 

законодателство в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма 

“Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел I 

“Предотвратяване на големи аварии” и Наредба за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. На територията контролирана 

от РИОСВ - Плевен са 11 обекта, класифицирани като “Севезо предприятия”  и същите 

притежават разрешителни по чл. 104 от ЗООС, издадени от Министъра на околната среда и 

водите: 

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

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

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

43/2007 г.;  



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

Плевен” ООД - разрешително № 45/2007 г.; 

• “Петролна база Левски”, гр. Левски с оператор “Литекс” АД - разрешително № 

54/2007 г.;  

• “Газохранилище Литекс”, гр. Ловеч с оператор “Литекс” АД - разрешително № 

55/ 2007 г.;  

• “Лесопласт” АД, гр. Троян - решение № 01-62/2011г. за изменение на 

разрешително № 62 /2007 г.; 

• Газохранилище “Бета индъстрис корп.” АД,  гр. Червен бряг - разрешително № 

89/2007 г.;  

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

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

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

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

№161/2011 г. 

През 2011г са извършени са 10 бр. проверки на 9 обекта и са дадени 26 предписания 

за отстраняване на констатирани несъответствия.  

РИОСВ Плевен не извърши проверки на обектите - складова база за втечнен газ 

пропан-бутан, с оператор “Газтрейд Плевен” ООД, гр. Плевен и “АЕЦ Белене”, с оператор 

“НЕК” ЕАД, гр. София., тъй като обектите не са изградени и не са въведени в експлоатация. 

  Комисия, определена със Заповед на Министъра на околната среда и водите  и 

съставена от представители на РИОСВ, РЗИ, ОУ ПБЗН,  РО ИДТН, Областна 

администрация и съответните общини, извърши  проверки на 9 обекта на Плевенска и 

Ловешка област 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.   

Проверките през 2011г. 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 съхранението 

на  опасните химични вещества и при експлоатацията на технологичното оборудване и 

съоръжения за съхранение; 

o Извършва се превантивен мониторинг на експлоатацията на технологичните 

съоръжения и процеси от гледна точка на безопасността и  предотвратяването на авариите;  

o Провеждат се наблюдения на използваните технологични съоръжения и съдове за 

съхранение на химикалите с цел недопускане на замърсявания на компонентите на околната 

среда - води, атмосферен въздух и почви;  

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

нарушения на технологичния режим;  

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

персонала и план за извършване на периодични проверки на наличните инсталации и на 

съоръжения за аварийни ситуации; 

o Ежегодно се извършва оценка на въведената система за управление на мерки за 

безопасност; 

За констатирано неспазване на  условие в издадено разрешително на обект 

класифициран като висок рисков потенциал е съставен 1бр. акт за УАН за нарушение на чл. 

166а, ал.2 от ЗООС. 



За проведения  контрол на обектите с  издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС са 

изпратени  10 броя доклади до Министерство на околната среда и водите. Във връзка с чл. 

103 от ЗООС и със Заповеди на Директора на РИОСВ са приложени принудителни 

административни мерки (пломбиране на резервоари) на два обекта с цел недопускане 

промяна на класификацията “нисък/ висок рисков потенциал” на обектите. 

 

Положителни/отрицателни  констатации спрямо предходната година. 

 

Обобщени резултати от извършената контролна дейност по управление на риска и 

опасни химични вещества:  

o Не е установено неспазване на задължения на оператори за регистрация на 

химични вещества по Регламент REACH. Изпълнили задължения за същинска регистрация 

на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия в Европейската агенция по 

химикали със срок до 30.11.2010 г. са 4 броя дружества с регистрирани общо 9 броя 

вещества. 

o Информацията по веригата на доставки на химични вещества и смеси във връзка 

с дял V на Регламент REACH е непълна, поради затруднение при обмена на информация 

между участниците по веригата. 

o През отчетния период 20 бр. фирми на територията, контролирана на РИОСВ 

Плевен  са извършили нотификации в европейската агенция по химикали на 190 бр. опасни 

химични вещества, съгласно изискванията на Регламент CLP. 

o Установено е неспазване на задължението на производител за извършване на 

нотифициране на опасно химично вещество по Регламент CLP, за  което е съставен акт за 

установяване на административно нарушение. 

o Операторите с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС са идентифицирали 

възможните аварийни ситуации при използване на работното оборудване, при съхранението 

на опасните химикали и провеждането на технологичните процеси; 

o Операторите са въвели ефективна система за управление на мерките за 

безопасност;  

o Работещите се ангажират и предприемат необходимите организационни и 

технически мерки за безопасност за предотвартяване на риска от големи аварии; 

o Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за възникване на 

аварии при работа с опасни химични вещества и предотвратяване на големи аварии.  

През 2011г. на територията на Плевенска и Ловешка област няма регистрирани  

случаи на големи аварии с опасни вещества. 

За отчетния период е установено неспазване на законодателството по химикали и 

управление на риска, за което са съставени 3бр. акт за УАН. Със Заповеди на Директора на 

РИОСВ са извършени  ПАМ на 2бр. обекта с издадени разрешителни по чл.104 за  

недопускане промяна на класификацията на обектите. 

 

 В следствие на осъществения контрол през 2011г по прилагането на 

законодателството по химикали се установи, че: 

 

Силни страни на контролната дейност:  

o производителите, вносителите и потребителите по веригата на химикали 

изпълняват ангажиментите по Регламент REACH. 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 повишава 

конкурентоспособността и иновацията;  



o чрез въведени системи за управление на околната среда дружествата взимат 

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

намаляване на рискове за човешкото здраве при производството и употребата на химичните 

вещества и смеси;  

o повишена е активността и екологичната отговорност на операторите в сравнение 

с предходната 2010г.;  

o В следствие на осъществения контрол на инсталациите с издадени разрешителни 

по чл. 104 от ЗООС се установи, че операторите са въвели ефективна система за управление 

на мерките за безопасност. Постигнато е превантивно ограничаване на възможностите за 

възникване на аварии с опасни химични вещества и предотвратяване на големи аварии; 

o Има добра координация между контролните органи за извършване на съвместни 

проверки на операторите с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС; 

 

Слаби страни: 

o Правилното управление на химичните вещества изисква обмен на информация 

между отделните ведомства; 

o Операторите срещат затруднение при използването на софтуерни продукти за 

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

o Необходим е съвместен контрол с РЗИ и Дирекция областна инспекция по труда 

във връзка с изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH). 

4. Проведени информационни кампании и участие в проекти на МОСВ. 

1.Участие в семинар на теми: “Изменения на информационния лист за безопасност- Регламент 

453/2010г.”, Регламент 1272/2008 - CLP” и “Доклад за безопасност на химичното вещество”, на 

29.03.2011г. в  гр. Враца, организиран от Стопанска камара, гр. Враца и РИОСВ- Враца.  

2. “Прилагането и налагането на законодателството в областта на химикалите и подготовка 

за участие на България във втория европейски координиран проект за контрол по Регламент 

REACH и Регламент CLP”, 18 -20 май 2011г., гр. Банкя, организиран от МОСВ за 

експертите от РИОСВ  

3. Прилагането и налагането на Регламент REACH и Регламент (ЕО) 648/2004 относно 

детергентите”, 30.06 -01.07. 2011г., гр. София, организиран от МОСВ за експертите от РИОСВ и РЗИ 

4. “Прилагане и налагане на законодателството в областта на предотвратяването на големи 

аварии и управление на химикалите”, 23.11 - 25.11.2011г., Старозагорски минерални бани, 
организиран от МОСВ за експертите от РИОСВ  

 

 

Кратка информация за проведени работни срещи и семинари с представители на 

индустрията и други организации и ведомства, изпратени информационни 

материали и ръководства и проведени пилотни проверки, заложени в проекти. 

По проекта REACH-EN-FORCE 2 2010/2011 са проверени 4 бр. дружества, от които 2 

пилотни обекта са проверени съвместно с ИТ- Плевен. Констатирани са несъответствия в 

качеството и пълнотата на изготвяните от формулаторите ИЛБ, както и неосигурен достъп 

на работещите до информацията за експозиции и мерки в ИЛБ, за което са дадени 

предписания с определен срок и отговорник за изпълнение. Попълнени са въпросниците 

към проекта и са докладвани резултатите от проверките на МОСВ. 

 

 


