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УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ХХИИММИИЧЧННИИ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВАА  ИИ  ППРРЕЕППААРРААТТИИ    

В закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати 

(ЗЗВВХВП) са определени, мерките за прилагане на регламентите на ЕС в областта на: 

устойчивите органични замърсители; детергентите; износ и внос на определени опасни 

химикали, както и на най-новия eвропейски нормативен акт за управление на химикалите - 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18.12.2006 г. относно 

регистрирацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).  

ППррииллааггааннее  ннаа  ррееггллааммееннттииттее  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ххииммииккааллииттее  

��  РРееггллааммееннтт  ЕЕОО  №№  11990077//22000066  гг..  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ппааррллааммееннтт  ии  ннаа  ССъъввееттаа  ззаа  

ррееггииссттрраацциияяттаа,,  ооццееннккааттаа,,  ррааззрреешшааввааннееттоо  ии  ооггррааннииччааввааннееттоо  ннаа  ххииммииккааллии  ((RREEAACCHH))  

Основната цел на REACH е осигуряване на високо ниво на защита на околната среда и 

здравето на хората в условията на свободно движение на химичните вещества в самостоятелен 

вид, в препарати и в изделия, едновременно с повишаване конкурентноспособността на индуст-

рията и насърчаване на иновацията. Регламент REACH стимулира замяната на вещества, по-

раждащи сериозно безпокойство с по-малко опасни вещества. Производителите, вносителите 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. Рег-

ламентът въвежда централизирана процедура по регистрация на химични вещества в новосъз-

дадената Европейска Агенция по химикали като предвижда 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 ще 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 оценяване на приоритетни вещества, които представляват риск за човешко-

то здраве и/или за околната среда. Регламентът въвежда процедура по разрешаване производст-

вото, 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. 

Основен приоритет беше даден на дейности за подпомагане на индустрията за прилагане 

на Регламента REACH посредством: предоставяне на информационни материали за прилагане 

на REACH, предназначени за индустрията, информиране за възможността за намиране на ин-

формация на интернет страницата химични вещества към сайта на МОСВ: 

http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical или чрез запитване до национално 

информационно бюро (REACH Helpdesk), чрез електронна поща: 

chemhelpdesk@moew.government.bg 

В тази връзка, в началото на 2009 г. съвместно със Стопанска камара – Ловеч е 

организиран и проведен семинар - обучение с 38 представители  на фирми по  “Прилгагане на 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 и изисквания към производители, вносители, и потребители по 

веригата”. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

И ПРЕПАРАТИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 

ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ 

ВЕЩЕСТВА 
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ККооннттрроолл  ппоо  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  RREEAACCHH  ии  ппррееддввааррииттееллннииттее  ррееггииссттррааццииии!!    

Със заповед № 250 на министъра на околната среда и водите от 08.04.2009 са утвърдени 

указанията за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 

(REACH). В изпълнение на заповедта са извършени 93 броя инспекции на:  

o Производителите на химични вещества;  

o Лицата внасящи химични вещества и/или препарати за собствена производствена 

и/или индустриална дейност;  

o Потребителите по веригата;  

o Дистрибутори. 

Приоритетно през 2009 г. беше извършен контрол за: 

o Наличие на предварителна регистрация/ регистрация;  

o Наличие на информационен лист за безопасност на български език с 16 раздела, 

съдържащ изисканата информация за съответното химично вещество или препарат;  

o Изпълнение на мерките за управление на риска;  

Попълнени са 69 броя въпросника за проверки, в рамките на съвместния европейски 

проект, за прилагане и налагане на Регламент REACH. 

21 броя фирми са извършили предварителна регистрация по REACH на 176 броя ве-

щества в Европейска Агенция по химикали (ЕСНА). (“Мотор ойл & трейдинг” ООД, гр. Пле-

вен – 2 вещества; “Рафинерия Плама” АД, гр. Плевен – 9 вещества;  “КАМ” ООД, гр. Троян – 

2 вещества; “Метаком СЛЗ” АД, гр. Плевен – 25 вещества; “Елица 3” ЕООД, гр. Плевен – 26 

вещества; “Българска Петролна рафинерия” ЕООД, гр. Плевен – 5 вещества; “Стами” ООД, гр. 

Троян – 8 вещества; “Стар 7” ЕООД, гр. Пордим – 3 вещества;  “Осъм” АД, гр. Ловеч – 23 ве-

щества;  “Химснаб 7004”, гр. Русе, склад, гр. Плевен – 8 вещества; “Нора” АД, гр. Ловеч – 3 

вещества; “Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч - 8 вещества; „Алуком” АД, гр. Плевен – 25 

вещества; „Златна Панега цимент” АД, с. Златна Панега – 8 вещества;“Борис Печев” ЕТ, с. 

Брестовец – 1 вещество; “Варинвест Мито Гаврилов ЕТ , с. Тученица  – 1 вещество;  “Авто-

техника ПМ” , гр. Плевен – 2 вещества; “БОГИ” ЕТ, гр. Плевен – 7 вещества; “Холсим Бълга-

рия” АД, завод Плевен – 5 вещества; “Анаконда” ЕООД, гр. Плевен – 1 вещество; “Антикоро-

за” ЕООД, гр. Кнежа – 4 вещества. 

ККаакквваа  ее  ррааззллииккааттаа  ммеежжддуу  ддооккллаадд  ззаа  ххииммииччеессккаа  ббееззооппаасснноосстт  ии  ииннффооррммааццииооннеенн  ллиисстт  

ззаа  ббееззооппаасснноосстт??    

Докладът за химическата безопасност (ДХБ) е документ, който дава на индустрията 

инструмент за демонстрация, че тя може да използва химикалите безопасно. Производителите и 

вносителите са задължени да изготвят доклади за химическата безопасност за вещества в 

количества над 10 тона годишно. Професионалните потребители може да изискат от своите 

производители или вносители да включат тяхната употреба в доклада за химическата 

безопасност.  

Информационните листове за безопасност (ИЛБ) са кратка информация за свойствата на 

веществата и безопасните начини за тяхната употреба. Те са отдавна утвърден начин за 

предаване на информация за безопасността надолу по снабдителната верига (няма количествена 

граница). Освен това, чрез въвеждането на повече информация за свойствата и употребите на 

химическите вещества и задействането на размяна на информация по производствената верига 

на химическите вещества, се очаква REACH да подобри качеството на информационните 

листове за безопасност Лицето, отговорно за пускането на дадено вещество на пазара, трябва да 



РРИИООССВВ  ––  ППллееввеенн  
 

ДДООККЛЛААДД  ЗЗАА  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕТТОО  ННАА  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  

22000099  ГГООДДИИННАА  

 

 

74 

подготви информационен лист за безопасност за веществата или препаратите, които са опасни 

според критериите за класифициране.  

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

обекти, където се съхраняват и употребяват химични вещества. 

Глоби от 4 хил. до 100 хил. лв. трябва да платят предприятия, които подлежат, но са 

пропуснали да направят предварителна регистрация по Регламента за регистрация, оценка, 

разрешаване и ограничаване на химикалите (REACH). 

ООббооббщщееннии  ррееззууллттааттии  оотт  ииззввъърршшееннааттаа  ддееййнноосстт  ззаа  22000099  гг..  ии  ццееллии  ззаа  22001100  гг..    

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 вещества"; 

CAS № - Chemical Abstracts Service обобщена информация за химичните вещества;  категория/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. са предвидени два крайни срока – един за регистрация, и друг за класифи-

циране и етикетиране на вещества.  

I-ва група: 1 декември 2010 г. краен срок за регистрация по REACH на: 

- 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 

репродукцията 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 вносител, 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 

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

безопасност за всяка доставка след получаването на този номер. 

Регламент CLP или Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси влезе в сила на 20 януари 2009 г. и представя 

въведената от ООН Глобалната хармонизирана система (GHS) в законодателната рамка на 

Европейския съюз.  

Регламентът следва утвърдената терминология на Глобалната хармонизирана система: 

терминът “вещество” се запазва, но “препарат” се заменя от “смес”; терминът “категория на 

опасност” се заменя с “клас на опасност”. Клас на опасност означава физическата опасност, 

опасността за здравето или околната среда. Определени класове на опасност може да съдържат 

разграничавания, други класове може да включват категории на опасност. 

CLP Регламентът 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-химичните свойства 

са различни от настоящите категории на опасност. Те са изградени върху класове, определени в 

международното законодателство, засягащо транспортирането на опасни стоки.  
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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. 

До 1-ви декeмври 2010 г., етикетите на веществата ще трябва да бъдат изготвяни в съот-

ветствие с новата система класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 

(CLP), но класифицирането според настоящата система ще трябва да бъде посочена в информа-

ционния лист за безопасност наред с новата.  

Рестрикциите се прилагат за веществото както като самостоятелен продукт, така и под 

формата на препарат или артикул, потребителят надолу по веригата може да продължи да го 

използва единствено ако отговаря на тези рестрикции. Рестрикцията може да бъде под формата 

на пълна забрана за употреба на веществото, в който случай потребителят надолу по веригата 

няма да може да го използва повече (датата на забраната е определена в анекс XVII на Регла-

мента REACH). В други случаи специфични употреби могат да бъдат забранени или да бъдат 

приложени други условия, за да се контролират рисковете от веществото.  

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препа-

рати, подлежащи на забрани или ограничения при търговия и употреба, с цел транспониране 

изискванията на Директива 2006/122/ЕО относно забраните и ограниченията за пускането на 

пазара на перфлуорооктан сулфонати (PFOS). Препарати съдържащи PFOS в концентрация, 

равна или по-висока от 0,005 масови процента, с цел защита здравето и околната среда може да 

бъде употребявана до 27 юни 2011 г., чрез прилагането на най-добрите налични техники. 

Във връзка с контрол на устойчивите органични замърсители са извършени 4 броя 

инспекции.  

  РРееггллааммееннтт  ((ЕЕОО))  №№  664488//22000044  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ппааррллааммееннтт  ии  ннаа  ССъъввееттаа  оотт  3311  ммаарртт  

22000044  гг..  ооттнноосснноо  ддееттееррггееннттииттее  

Осъществен  е контрол по изпълнение на изискванията на Регламента чрез извършване 

на 4 броя  инспекции относно:  

o Биоразградимостта на основните повърхностноактивни вещества (ПАВ) в 

детергентите.  

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

чина свързана с биоразградимостта. 

 ПАВ биват два основни вида — йоногенни и нейоногенни. От своя страна йоногенните 

ПАВ биват два вида — катионо- и анионоактивните. Най-голямо приложение като синтетични 

миещи средства имат анионоактивните. От химическа гледна точка анионните повърхностиоак-

тивни вещества имат характер на соли и са съединения от типа на алкилсулфатите, алкилбен-

золсулфонатите, амидосулфонатите и др., които се дисоциират на йони във воден разтвор. 

Нейоногенните повърхностоактивни вещества не се дисоциират във вода на йони. Те са 

сложни органични съединения, съдържащи в молекулата си такива групи като хидроксилната, 

които им придават частична разтворимост във вода. 

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 де-

тергенти с ПАВ изискват от доставчиците на ПАВ информация за биоразградимостта на ПАВ, 
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удостоверяваща, че съответните ПАВ покриват критериите за крайна биоразградимост в аероб-

ни условия и могат да бъдат пускани на пазара без допълнителни ограничения, свързани с био-

разградимостта. 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 дос-

тавчик/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 вещест-

вото 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.  

ППРРЕЕДДООТТВВРРААТТЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ГГООЛЛЕЕММИИ  ААВВААРРИИИИ  СС  ООППААССННИИ  ХХИИММИИЧЧННИИ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВАА  

��  ККооннттрроолл  ннаа  ооппаассннооссттииттее  оотт  ггооллееммии  ааввааррииии  ннаа  ооппееррааттооррии  сс  ииззддааддееннии  ррааззрреешшииттеелл--

ннии  ппоо  ччлл..  110044  оотт  ЗЗООООСС  

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

рии, 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 последовате-

лен 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  8 броя разрешителни за експлоатация от Министъра на 

околната среда и водите. 

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

o “Петролна база – Плевен”, гр. Плевен с оператор “Нафтекс петрол”, ЕООД, с из-

дадено разрешително № 15/2006 г.;  

o “Петролна база – Сомовит”, с оператор “Нафтекс петрол”, ЕООД, с издадено раз-

решително № 43/2007 г.;  

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

вен” ООД, с издадено разрешително № 45/2007 г.;  

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

но разрешително № 54/2007 г.;  

o “Газохранилище – Литекс”, гр. Ловеч с оператор “Литекс ” АД, с разрешително за 

експлоатация № 55 от 2007 г.;  

o “Лесопласт” АД, гр. Троян, с издадено разрешително за експлоатация № 62 от 

2007 г.;  

o “Бета индъстрис корп.” АД, индустриален комплекс “Бета”, газохранилище – гр. 

Червен бряг, с издадено разрешително № 89/2007 г.;  

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

На  обектите с наличие на опасни вещества над определени нива, са проведени 9 броя 

инспекции на място от определена със заповед на министъра на околната среда и водите коми-

сия, съставена от представители на РИОСВ, РИОКОЗ, ОД “Пожарна безопасност и спасяване”, 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и упълномощени представители на 

областните управители и на кметовете на общините. 
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При систематичните проверки по управление на риска е извършен контрол на техничес-

ките, организационните или управленските системи, прилагани от операторите на предприя-

тията с оглед проверяване дали операторът може да докаже, че са взети всички мерки за пре-

дотвратяване 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.   


