
 

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

 

Кратко описание на състоянието в областта на управлението на химикалите 

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 околната среда по време на тяхното производство, търговия и употреба, 

предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на техните 

последствия са от съществено значение за опазване и подобряване на качеството на живот.  

Химикалите са в основата на благосъстоянието на модерното общество, 

осигурявайки икономическото и социалното му развитие чрез ръста на производството, 

търговията и заетостта. От друга страна, безконтролното производство, търговия и 

потребление на химикали представлява сериозен риск за околната среда и човешкото 

здраве, което застрашава качеството на живот на хората и чрез необратимото увреждане на 

околната среда не позволява постигането на устойчиво развитие. Най-голяма опасност за 

човешкото здраве представляват дълготрайното хронично въздействие на вещества с 

доказани вредни свойства, като канцерогенност, мутагенност и токсичност за 

възпроизводството, по време на тяхното производство и употреба и сериозните здравни 

рискове, свързани с авариите с химични вещества. По отношение на околната среда, 

използването на опасни за околната среда, устойчиви или биоакумулиращи вещества 

допринася за замърсяването и/или увреждането на всички нейни компоненти. 

България изпълни поетите ангажименти по хармонизиране на националното 

законодателство по химикали с европейските изисквания в областта на химикалите и на 

предотвратяването на големи аварии с опасни вещества.  

Управлението на химикалите и предотвратяването на големи аварии с опасни 

вещества от фирмите на територията на Плевенска и Ловешка област се основава на 

принципите на: 

o Намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда;  

o Постигане на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда;  

o Засилване на конкурентоспособността на българската индустрия; 

o    Стремеж към високо ниво на обществено доверие към държавната политика в 

тази област. 

През 2012 г. се осъществи контрол на 77 обекта на територията на Плевенска и 

Ловешка област по спазване на законодателството по химикали и 9 бр. по предотвратяване 

на риска от големи аварии. Проведени са 91 бр. проверки и  са дадени 157 бр. предписания.  

Във връзка с изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС и Наредба за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от 

тях на територията на РИОСВ – Плевен са издадени разрешителни за експлоатация по 

чл.104 от ЗООС на 11 бр. обекти – 3 бр. с висок рисков потенциал и 8 бр. с нисък рисков 

потенциал. По утвърден годишен план за контролна дейност през 2012 г., комисията по  чл. 

157а от ЗООС извърши проверки на 9 бр. инсталации (10 проверки) по спазване на условия  

в издадени разрешителни  по чл. 104 от ЗООС и са дадени 27 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия. Извършен е последващ контрол на 1 бр. 

обект относно изпълнение на дадени предписания.   

Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола през 

годината, съгласно различните нормативни актове 

 Основните приоритетите при извършването на контрола през 2012 г. бяха насочени 

към: 

 Спазване на условията на издадените разрешителни за експлоатация по чл. 104 от 

ЗООС на действащи предприятия и съоръжения, в които е въведена система за 



предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от 

тях; 

 Спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействието на 

химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и европейското законодателство по химикали при 

производството, употребата, съхранението и свободното движение  на химикали; 

 Изпълнение на задълженията на фирмите за извършване на  същински 

регистрации на вещества по Регламент REACH;  

 Изпълнение на задълженията на фирмите за ограничаване, пускането на пазара и 

употребата на определени опасни химични вещества от Приложение XIV на Регламент 

REACH предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които са обект на разрешаване; 

 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). 

 

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) 

 Регламент REACH е приет в края на 2006 г., който замени повече от 40 европейски 

законодателни актове в областта на химикалите. Основната цел на REACH е осигуряването 

на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве в условията на свободно 

движение на химичните вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия, 

едновременно с повишаване конкурентоспособността на индустрията и насърчаване на 

иновацията. Новата система стимулира замяната на вещества, пораждащи сериозно 

безпокойство с по-малко опасни вещества или технологии при наличие на подходящи 

икономически и технически надеждни алтернативи. Производителите, вносителите и 

индустриалните и професионалните потребители на химикали са отговорни за 

идентифициране на рисковете от веществата и прилагането на мерки за намаляване на 

рисковете за човека и околната среда. Регламентът въведе централизирана процедура по 

регистрация на химични вещества в Европейска агенция по химикали като предвиди 

преходни периоди за извършване на същинската регистрация на съществуващите 

вещества на европейския пазар в рамките на 10-годишен период (съответно до 30 ноември 

2010 г., 31 май 2013 г. и 31 май 2018 г.) според обема на производството/вноса или 

опасностите и рисковете от веществата, предмет на регистрация. Този процес позволи да се 

събере липсващата информация за свойствата, опасностите и рисковете от веществата и да 

се идентифицират съответните мерки за управление на риска. REACH предвижда оценка на 

приоритетни вещества, които представляват рискове за човешкото здраве и/или за околната 

среда. Регламентът въвежда процедура по разрешаване производството, пускането на 

пазара и употребата на определени веществата, предизвикващи сериозно безпокойство и по-

специално на канцерогенни, мутагенни и токсични за възпроизводството или устойчиви, 

биоакумулативни и токсични вещества. 

Приоритети за контролна дейност през 2012 г. бяха фирмите, попадащи в обхвата на 

Регламента за изпълнението на изискванията за: 

 Регистрацията на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия по 

Регламента с краен срок 31 май 2013 година; 

 Ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на 

определени опасни химични вещества (напр.нонилфенол и нонилфенол етоксилат) от 

Приложение XVII на Регламента; 



 Разрешителен режим на веществата, предизвикващи сериозно безпокойство 

(SVHC) от Приложение XIV на Регламент REACH  - наличие и контрол на употребите на 

веществата от списъка за разрешаване; 

 Контрол на производители, вносители и потребители по веригата за наличие на 

информационен лист за безопасност (ИЛБ), изготвени по Регламент (EO) 453/2010 г. 

 През 2012 г. е извършен контрол на  66 бр. фирми (производители, вносители и 

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

област по прилагането на Регламент REACH. В съответствие на  чл. 28, ал. 6 на регламента 

са извършени късни предварителни регистрации на нови производства на 2 бр. вещества 

(1бр. на възстановено вещество) от 2 фирми с краен срок за регистрация 2018 г.  

Не се констатира неизпълнения на задълженията за извършване на предварителни 

и/или същински регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали. 

 Във връзка с ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на 

определени опасни химични вещества (напр. нонилфенол и нонилфенол етоксилат) от 

Приложение XVII на Регламента са извършени проверки в 2 бр. фирми. Не се установи 

наличие на цитираните вещества. 

 Основен приоритет на контрола през 2012 г. беше спазването на задълженията на 

фирмите за ограничаване, пускането на пазара и употребата на определени опасни химични 

вещества от Приложение XIV на Регламент REACH предизвикващи сериозно безпокойство 

(SVHC), които са обект на разрешаване. Извършени са проверки на 11 бр. фирми, не се 

констатира наличие и употреба на бис (2- етилхексил) фталат (DЕНP), дибутил фталат 

(DВP), бензил бутил фталат (BBT )- вещества от Приложение XIV на регламента. 

Въвеждането на UN GHS наложи промяна на информационните листове за 

безопасност, които са основен инструмент за предоставяне на информация по веригата на 

доставки за опасните вещества и смеси, съгласно Регламент REACH. Задължените лица са 

проверени за ИЛБ на вещества и смеси, пускани на пазара след 01.01.2010 г., изготвени по 

Приложение I на Регламент 453/2010 г. Извършени са 66 броя проверки за наличие на 

информационни листове за безопасност на обекти, където се произвеждат, съхраняват и 

употребяват химични вещества и смеси.  

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. 

 В следствие на осъществения контрол през 2012 г. по прилагането на Регламент 

REACH  се установи, че: 

o През 2012 г. не са констатирани неизпълнения на задълженията за регистрации на 

химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

o Производството и употребата на химичните вещества и препарати се осъществява 

по начин, който свежда до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето 

на човека и околната среда.  

  

 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: 

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 

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. 

 По прилагането на Регламент CLP е извършен планов контрол за изпълнение на 

задължения за нотификация на  химични вещества, в това число на възстановени вещества 

от отпадъци на 18 бр. производители и/или вносители на  територията контролирана от 

РИОСВ – Плевен. През 2012 г. е извършена нотификация на 3 бр. вещества от 3 фирми, като 

в една от тях е констатирано неизпълнение на задължението за нотифициране на химичното 

вещество “калциев дихидроксид” в Европейска агенция по химикали, за  което е съставен и 

връчен акт за установяване на административно нарушение. 

След обобщаване  на  резултатите от извършената контролна дейност  по 

прилагането на Регламент CLP през 2011 г. и 2012 г. и при сравнението им могат да се 

направи следния извод:  

o Занижен е  броят на проверените фирми през 2012 г. (53 % спрямо 2011 г.), тъй 

като на контролната дейност за нотификация на химични вещества по Регламент CLP беше 

извършен приоритетно през 2011 г. на всички задължени и действащи фирми на 

територията на РИОСВ Плевен; 

o През отчетния период 3 бр. фирми на територията контролирана на РИОСВ 

Плевен  са извършили нотификации в Eвропейската агенция по химикали на 3 бр. опасни 

химични вещества, съгласно изискванията на Регламент CLP; 

o През 2012 г. е  констатирано неизпълнение на задължение за нотифициране на 

едно химично вещество  в Европейска агенция по химикали, за  което е съставен и връчен 

акт за установяване на административно нарушение. 

 

 Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 

Осъществен  е контрол по изпълнение на изискванията на Регламента чрез 

извършване на 8 броя  проверки относно:  

o Биоразградимостта на основните повърхностноактивни вещества (ПАВ) в 

детергентите.  

o Ограничения или забрани, които се прилагат спрямо използването на ПАВ по 

причина свързана с биоразградимостта. 

http://echa.europa.eu/


 Няма установени нарушения по регламента за изискванията за уточнена 

биоразградимост на ПАВ в детергентите. 

Когато пуска на пазара вещества и/или препарати в обхвата на Регламент (ЕО) 

648/2004, производителят е отговорен за коректно провеждане на изпитанията и трябва да 

разполага с документация за проведените изпитвания по регламента. 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. Ако производителят на 

детергент има няколко доставчика на едно и също ПАВ, той изисква такава информация от 

всеки един поотделно. Информационен лист за безопасност (ИЛБ) на ПАВ трябва да бъде 

предоставен на производителя на детергента от съответния доставчик/ци на ПАВ, преди или 

по време на първата доставка съгласно Регламент 1907/2006. Тази информация се посочва в 

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

Трябва да бъде предоставена информация за: Способността 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.  

Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

През последните десетилетия в световен мащаб силно нарасна производството на 

химикали, в резултат на което в атмосферата се отделят вредни емисии. Особено 

предизвикателство представлява групата химични вещества – устойчиви органични 

замърсители (УОЗ). Това са токсични химични вещества, които се разграждат 

изключително бавно в околната среда. Те се пренасят на големи разстояния по въздуха, 

водата и чрез мигриращите биологични видове и се запазват в сухоземните и водните 

екосистеми. УОЗ се натрупват в мастните тъкани на животните и хората чрез хранителната 

верига. В резултат на това лесно могат да предизвикват неблагоприятни последици за 

човешкото здраве или околната среда.  В групата на устойчивите органични замърсители, 

предмет на Стокхолмската Конвенция са включени хлорорганичните пестициди, които са 

използвани масово в селското стопанство през 60
те

 години на миналия век. Силната 

токсичност, натрупването в човешкия и животинските организми, голямата устойчивост в 

околната среда (около 20 г. период на полуразпад), лесният пренос по въздушен и воден път 

и чрез мигриращите биологични видове през международните граници и отлагането им 

далече от мястото на тяхното изпускане, доведоха до въвеждане на забрана за тяхната 

използване. С решение на МС  на 05 септември 2012 г. е приет актуализиран  Национален 

план за действие по  управление на устойчивите органични замърсители с период 2012 г. – 

2020 г. В планът са представени данни, направена е оценка на състоянието на УОЗ в 

България, заложени са мерки и стратегии за управление на устойчивите органични 

замърсители, както и начини за информиране на обществото и обучение на  компетентните 

органи за УОЗ. 

На територията контролирана от РИОСВ- Плевен през 2012 г. е осъществен контрол 

на 11 обекта относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на УОЗ веществата - 

PBDE и PFOS в кожени и текстилни тапицерии и дамаски, силикони, полимери и защитни 

облекла. Не е установено наличие на УОЗ, които подлежат на забрана за производство и 

ограничения, съгласно Регламента. 

Извършено е проучване за наличие  и съхранение на противопожарна пяна, 

съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) на територията на РИОСВ - Плевен. Установи 

се наличие на такава в РСПБЗН Ловеч, което количество до настоящия момент не е 

използвано и се съхранява  до предаването и на лицензирана фирма за обезвреждане. 

 

 

 



 Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси 

 

През 2012 г. са проверени 63 бр. обекта и са дадени 54 предписания относно спазване 

на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси. Не са установени нарушения от страна на фирмите в реда и начина на съхранение 

на опасните химикали. На дружествата са дадени предписания за изготвяне на оценка на 

съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 от 

Наредбата по утвърдения формат със Заповед РД-288/03.04.2012 г. на МОСВ. 

 

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

закона за опазване на околната среда. Контрол на обекти с издадени разрешителни по 

чл. 104 от ЗООС 

 Директивата на Съвета 96/82/EО (Севезо II) има за цел предотвратяване на големи 

аварии, свързани с опасни вещества и ограничаване на техните последици за хората и 

околната среда с оглед осигуряване на висока степен на защита в цялата Общност по един 

последователен и ефективен начин. Директивата поставя изисквания към оператора на 

предприятието, визирано от Севезо II да взема необходимите мерки за предотвратяване на 

големи аварии и ограничаване на последиците от тях за човека и околната среда. 

 В изпълнение на изискванията на Глава 7, Раздел І на ЗООС, Наредба за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от 

тях и Директива 96/82/ЕС (“Севезо II”) са издадени  11 броя разрешителни за експлоатация от 

Министъра на околната среда и водите на територията на Плевенска и Ловешка област. 

Операторите с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС са следните: 

 “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. 

По утвърден годишен план за контролна дейност през 2012 г са проведени 9 броя 

проверки на място от определена със заповед на министъра на околната среда и водите 

комисия, съставена от представители на РИОСВ, РЗИ, ОУ ПБЗН , РО ИДТН и 

упълномощени представители на областните управители и на кметовете на общините. 

 При систематичните проверки по управление на риска е извършен контрол на 

техническите, организационните или управленските системи, прилагани от операторите на 

предприятията с оглед проверяване дали операторът може да докаже, че са взети всички 

мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последиците от тях за 

постигането на висока степен на защита за хората и околната среда. 



С цел предотвратяване на големи аварии операторите са извършили:  

o Оценка на риска от големи аварии; 

o Анализ на възможните сценарии за аварии въз основа на представените от 

оператора данни;  

o Разглеждане на вероятността от възникване на голяма авария;  

o Анализ на последствията от големи аварии, посредством модели на 

разпространение, отчитащи възможните сценарии за аварии;  

o Анализ на превантивните мерки, мерките за ограничаване на последствията от 

авария и индивидуалните и колективни средства за защита;  

 Операторите с издадени разрешителни за експлоатация провеждат целенасочена 

политика 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.   

 

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.  

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 Не се установи наличие на вещества, предизвикващи сериозно безпокойство 

(SVHC) от Приложение XIV на Регламент REACH, подлежащи на разрешителен режим; 

o Не е установено наличие на УОЗ, които подлежат на забрана за производство и 

ограничения; 

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.   

o През 2012г. на територията на Плевенска и Ловешка област няма регистрирани  

случаи на големи аварии с опасни вещества. 

 

 Силни страни на контролната дейност:  

 В следствие на проведения превантивен и текущ контрол 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;  

 Чрез въведени системи за управление на околната среда дружествата 

предприемат превантивни мерки за недопускане на замърсяване на компонентите на 

околната среда и опазване на човешкото здраве при производството и употребата на 

химичните вещества и смеси;  

 Повишена е активността и екологичната отговорност на операторите;  



 Качествена промяна при организацията и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси, вследствие изискванията на наредбата за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси; 

 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; 

 Има добра координация между контролните органи за извършване на съвместни 

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

 

Слаби страни: 

 Операторите срещат затруднение при използването на софтуерни продукти 

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

 Операторите срещат затруднение при обмена и търсенето  на данни за  наличие 

на УОЗ вещества в състава на продуктите. 

 

Изводи  от извършената контролна дейност :   

 През 2012 г. няма констатирани неизпълнения на задълженията за регистрации на 

химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

 През отчетния период 3 бр. фирми на територията контролирана на РИОСВ 

Плевен  са извършили нотификации в Eвропейската агенция по химикали на 3 бр. опасни 

химични вещества, съгласно изискванията на Регламент CLP; 

 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;  

 През 2012 г. на територията на Плевенска и Ловешка област няма регистрирани  

случаи на големи аварии с опасни вещества; 

 Планът за контрол по химикали и управление на риска  през 2012 г. е изпълнен. 

 

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

o Участие в семинар по стратегически проект  “Съвместен мониторинг на риска 

при извънредни ситуации в трансграничния регион на р. Дунав”, Румъния - България, 26-30 

март 2012 г., гр. В. Търново; 

o Изнасяне на 1 бр. презентация на тема “Компетенции на комисията по чл.157а от 

ЗООС”, семинар от 02 - 04.07.2012 г., гр. София. 

o Участие в обучение, организирано от Европейската агенция по химикали на 

компетентните и контролните органи по прилагането на  Регламентите REACH и CLP, 

Финландия , 6-9 ноември 2012 г.; 

o Изнасяне на 2 бр. презентации на теми:  “Практически подход за провеждане на 

инспекции по REACH” и “Контрол на нотификации по CLP”на проведения семинар на тема 

“Прилагане и налагане на  законодателството в областта на химикалите с експерти на 

РИОСВ и МОСВ”, 14.11 - 16.11.2012 г., гр. Трявна, организиран от МОСВ за експертите от 

РИОСВ.  

o Изнасяне на 2 бр. презентации на тема “2013 - година за регистрации на 

веществата по Регламент REACH” и “Регламент 453/2010 - нов формат на ИЛБ”  на семинар 

организиран от Българска стопанска камара, проведен в гр. Ловеч. 

 

 


