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

 

 

 

 
 

 

1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на 

химикалите 
През последните десетилетия употребата на химични вещества и значението на 

химическата индустрия значително се увеличават в световен мащаб.  

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.  

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: 

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

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

• Засилване на конкурентоспособността на българската индустрия; 

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

тази област. 

През 2015 г. се извършиха общо 63 бр. проверки на територията на Плевенска и 

Ловешка област – 57 бр. проверки по законодателството в областта на химикалите и 6 

бр. проверки на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал в 

обхвата на Глава Седма, Раздел І от ЗООС.  

За отчетния период се проведоха и 10 бр. извънредни проверки - последващ 

контрол по изпълнение на дадени предписания, проверки за установяване наличие на  

изделие, съдържащо завишено съдържание на късоверижни хлорирани парафини по 
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отношение на което е въведена забрана, съгласно изискванията на Регламент 850/2004г. 

(УОЗ), по писма на МОСВ и РЗИ, нов обект, за връчване на АУАН и по сигнал.  

  Броят на извършените проверките спрямо плана за 2015 г. е увеличен, поради 

извършените извънредни проверки. 

 

2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола 

през годината, съгласно различните нормативни актове 

Основните приоритетите при извършването на контрола през 2015 г. бяха 

насочени към: 

• 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; 

• Изпълнения на задължения от производители и вносители по Регламент REACH 

относно регистрациите на веществата със срок 2018 г. и контрол на вещества, 

предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH, придружени с 

аналитични изпитвания от лаборатории в страната (кадмий и неговите 

съединения, азооцветители и азобагрила); 

• Осъществяване на контрол относно пускането на пазара, вноса/износа и 

употребата на УОЗ вещества;  

• Спазване на Политиката за предотвратяване на големи аварии от предприятия с 

нисък и висок рисков потенциал, в които е въведена система за предотвратяване 

на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. 

 

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

за управление на риска от големи аварии) 

Управление на опасните химични вещества 

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

ограничаването на химикали (REACH) 

 

Регламент REACH въведе за индустрията и компетентните органи процедури и 

задължения, свързани с регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали. Установи се напредък от страна на компаниите да носят отговорност за 

управлението на химикалите, идентифициране на рисковете от тяхната употреба и 

прилагане на мерки за редуциране на тези рискове. Контролът през 2015г. бе 

приоритетно към производители и/или вносители за предстоящите регистрации през 

2018 г. и контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на 

REACH, придружени с аналитични изпитвания от лаборатории в страната 

(азооцветители и азобагрила).  
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В годишния план за 2015 г. на РИОСВ – Плевен бяха предвидени за проверка 43 

обекта на територията на Плевенска и Ловешка област по прилагането на Регламент 

REACH. 

През отчетната 2015 г. РИОСВ Плевен извърши 44 броя проверки (44 обекта) по 

прилагането на Регламент REACH, от които 1бр. извънредна проверка на нов обект. 

Дадени са 9 броя предписания - за справки за производство, внос и употреба на 

химикали, за изготвяне и корекция в ИЛБ, които са изпълнени. 

На база отчитане на брои проверки и дадени предписания, може да се направи 

следния извод: броят на извършените проверки и дадените предписания през 2015 г. в 

сравнение на 2014 г са съпоставими, но извършените извънредни проверки през 2015 г. 

по регламента (1бр.) са по-малко в сравнение с предходната година (3бр.) . 

Приоритетни за контролна дейност през 2015 г. бяха фирмите, попадащи в 

обхвата на Регламента за изпълнението на изискванията за: 

• регистрациите с фокус към вносители, изключителни представители и 

регистранти с намален тонаж (2018 г.); 

• контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на 

REACH, придружени с аналитични изпитвания от лаборатории в страната 

(азооцветители и азобагрила);  

• контрол на производители, вносители и потребители по веригата за наличие на 

информационен лист за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с Регламент 

(EO) 453/2010 г. 

През отчетния период са проверени 10 бр. производители, 6 бр. вносители и 33 

бр. потребители по веригата на химикали на територията на Плевенска и Ловешка 

област. Няма изключителни представители на територията на РИОСВ Плевен. 

Приоритетно по Регламента през 2015 г. продължи контрола на производители и/или 

вносители на химикали за промени в ролята по веригата, в тонажната група и срока за 

същинска регистрация   - 2018 г.  

В тази връзка РИОСВ Плевен извърши проверки на 15 бр. фирми на територията 

на Плевенска и Ловешка област в резултат на което се констатира: 

− 3 бр. регистранти с извършена регистрация на вещества през 2010г. - не 

произвеждат /внасят други нови вещества, освен регистрираните;  

− 8 бр. производители с предварителна регистрация на вещества със срок за 

същинска регистрация 2018 г. – не се констатира превишаване на тонажната група 1-

100 т/год.; 

− 2 бр. са  “потребители по веригата” за извършван внос чрез ИП – не се констатира 

несъответствие; 

− 1бр. дружество с променена роля по веригата - от вносител на потребител по 

веригата от 2014 г. – не се констатира подновен внос. 

− 1 бр. за евентуален внос на химични вещества - не  е осъществен. 

При проверките не се констатираха неизпълнения на задълженията за 

извършване на същински регистрации на химични вещества в Европейска агенция по 

химикали. 

През 2015 г. са  извършени планирани проверки в 3 бр. обекти за наличие на 

азобагрила – вещества, предмет на ограничаване съгласно Приложение XVII на 

REACH. От  производител на вълнени изделия (платове) на територията на гр. Троян  е 

взета проба от плат и е проведено аналитично изпитване от акредитирана лаборатория 

за установяване наличие и съдържание на азобагрила и азооцветители. След 

проведения анализ не се констатира наличие на горецитираните вещества. В другите 
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определени за контрол 2 бр. обекти за проверка, дружествата представиха протоколи от 

проведени анализи, от които бе видно, че няма наличие на азобагрила, вещества от 

Приложение XVII на REACH.  През 2015 г. са извърши 1 бр. извънредна проверка в нов 

обект по спазване изискванията на регламента REACH, не се констатира производство 

на химични вещества. 

През 2015г. е проведен контрол в 1 бр. обект за наличие на бис -2-етилхексил 

фталат (DEHP), вещество предмет на разрешаване от приложение XIV на REAСH. 

Проверката е извършена по ИЛБ на използвания химикал, не се констатира наличие на 

DEHP. 

 При извършените проверки на информационните листове за безопасност в 

обектите се констатира, че за опасните химикали има информационни листове 

листовете по форматите на Приложение І и II на Регламент 453/2010 г.  Информирани 

са задължените лица, че от 01.06.2015 г. се отменят Директива 67/548/ЕИО за опасните 

вещества и Директива 1999/45/ЕО за опасните смеси и от тази дата вече не са 

приложими, тъй като се прилага единствено Регламент 1272/2008 г. за класификация, 

етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси и че информационните 

листове за безопасност следва да се актуализират  в съответствие с Регламент 2015/830 

за изменение на Регламент 1907/2006 (REAСH).  

В РИОСВ – Плевен се поддържат досиета на фирмите, като по този начин се 

извършва систематична проверка и оценка на базата данни на обектите.  
  

 

Обобщение и изводи 
 

 
   

В следствие на осъществения контрол през 2015 г. по прилагането на Регламент 

REACH  се установи, че:  

− не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

− при проверките не се констатира наличие на вещества, предмет на ограничаване и 

на разрешаване съгласно Приложения  XIV и XVII на REACH;  

− няма съставен АУАН за неспазени изисквания на регламента; 

− планът за контрол по управление на химикали през 2015 г.  и дадените предписания 

са изпълнени. 
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•••• Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP)  

 
 През 2015 г. продължи работа по контролната дейност за спазване на 

изискванията 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). От 1 юни 2015 г. влезе в сила Регламент 

CLP по отношение на смесите и преходен период от две години по отношение на 

пуснатите на пазара смеси преди 1 юни 2015 г.  

 

 
Регламент CLP въведе задължения за производителите, вносителите и 

потребителите надолу по веригата да класифицират, етикетират и опаковат веществата, 

смесите и определени изделия (експлозиви), които пускат на пазара. Основните  

задължения са: 

� Класификация на вещества и смеси; 

� Прилагане на хармонизираната класификация; 

� Осигуряване на подходящо етикетиране и опаковане преди веществата и 

смесите да бъдат пуснати на пазара; 

� Сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изпълняване 

задълженията; 

� Нотификация на класификацията и етикетирането на вещества съгласно член 40; 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2015 г.                                                                  стр.  IІI. 4. 6 

� Нотификация на органите, отговорни за получаването на информация за 

пуснатите на пазара опасни смеси – член 45 . 

 По прилагането на Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, 

опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси (CLP) е извършен планов 

контрол за изпълнение на задължения за нотификация на химични вещества, в това 

число на възстановени вещества от отпадъци на 13 бр. производители и/или вносители 

на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен (9 бр. фирми през 2014 г.).  

 След обобщаване на резултатите от извършената контролна дейност по 

прилагането на Регламент CLP през 2014 г. и 2015 г. и при сравнението им могат да се 

направи следните изводи:  

− броят на проверените фирми през 2014 г. и 2015 г. не е голям, тъй като 

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. През 2015 г. няма установени нови задължени лица. 

Проведеният контрол е превантивен за фирмите, извършили вече нотификации за 

евентуален внос или производство на нови вещества ( не нотифицирани). 

−  през 2015 г. няма извършена нотификация на вещества в Европейска агенция по 

химикали.  

− не е констатирано неизпълнение на задължения за нотифициране на химични 

вещества в Европейска агенция по химикали; 

− Няма съставен АУАН. 

 

•••• Регламент №648/2004 относно детергентите 

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

извършени 6 бр. планови проверки  и 1 бр. извънредна (5бр. през 2014 г.). Дружествата,  

произвеждащи детергенти, съдържащи ПАВ са изготвили ИЛБ, в които са отразени 

биоразградимостта и метода за анализ. Проведената извънредна проверка по сигнал се 

извърши в обект за производство на прахове за пране (за завишено съдържание на 

фосфати) по отношение на ограничения на съдържание на фосфор, определени в 

приложение VIа на Регламент №259/2012 г. за изменение на Регламент №648/2004 г. 

относно детергентите. При проверката се изиска документация, съпровождаща 

продукта прах за пране, произвеждан от дружеството и се представиха протоколи от 

проведени изпитвания от акредитирана лаборатория за определяне съдържание на 

фосфор в една перилна доза на различни разфасовки на прах. При прегледа на 

протоколите от анализите се констатира, че съдържанието на фосфор в една перилна 

доза (50g) е под 0,5 g, което е в съответствие с разпоредбите на приложение VIа на 

Регламент №259/2012г. за изменение на Регламент №648/2004г. относно детергентите.  

Вследствие на осъществения контрол през 2015 г. по прилагането на Регламент 

(ЕО) №648/2004 относно детергентите се установи, че няма нарушения по регламента 

за изискванията за биоразградимост на ПАВ в детергентите. 

 

•••• Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 
За отчетния период не е прилагана  процедура за износ или внос на вещества от 

Приложение І на регламента. 

 

•••• Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители 

(УОЗ) 

През 2015 г. са проведени 6 бр. проверки по изискванията на Регламент 850/2004 

относно устойчиви органични замърсители (УОЗ), от които 2 бр. извънредни по писмо 

на МОСВ за контрол на изделия (маркучи за душ) със завишено съдържание на 
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късоверижни полихлорирани парафини. Не е констатирано наличие на цитираните УОЗ 

вещества. 

Проведена е планова проверка за наличие на хексабромциклододекан (HBСDD), 

забавители за горене, устойчиви органични замърсители (УОЗ), в произвеждан 

експандиран полистирол (EPS) за строително приложение. Не се констатира такова в 

състава на EPS. 

През 2015 г. продължи контрола на наличната противопожарна пяна, съдържаща 

перфлуорооктан сулфонат (PFOS). Количеството и до настоящия момент не е 

използвано и се съхранява до предаването и на фирма, притежаваща разрешителен 

документ за обезвреждането й. 

 

•••• Регламент 1102/2008 относно забраната за износ на метален живак и на някои 

живачни съединения и безопасното съхранение на метален живак 

В годишния план за 2015 г. на РИОСВ – Плевен не бяха предвидени проверки по 

Регламента. Във връзка с писмо на МОСВ за използване на живак или живачни 

съединения  при добив на благородни метали е извършена 1бр. извънредна проверка на 

обект със седалище на управление на територията на община Плевен, за което е 

докладвано в МОСВ. При проверка се установи, че към момента дружеството не е 

започнало дейност по добив на благородни метали и намеренията са да се осъществяват 

на територия на община Кюстендил. Управителят декларира, че при извършване на 

дейността няма да се използва живак или живачни съединения с цел извличане на 

златото.  
 

•••• Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси 

През 2015 г. са извършени 45 проверки относно спазване на изискванията на 

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

които 3 бр. извънредни (2бр. последващ контрол по предписания и 1бр. по сигнал за 

замърсяване вследствие на разлив). Дадени са 4 бр. предписания - за  изготвяне на 

оценка на съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно изискванията 

на чл.9, ал.1 от Наредбата, за поставяне на указателни табели и за мерки за недопускане 

на разливи и за реда на съхранение на опасни химикали, които са изпълнени. 

През 2015 г. не се констатираха нарушения в реда и начина на съхранение на 

опасни химикали. 
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Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директива 2012/18/ЕС (Севезо ) 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, да взема необходимите мерки за предотвратяване на 

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

 Изискванията на Директива Севезо са транспонирани в българското 

законодателство в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма, 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 на Плевенска и Ловешка област се водят 3 бр. обекти с 

класификация висок рисков потенциал с издадени разрешителни за експлоатация по 

чл.104, ал.1 от ЗООС от Министъра на околната среда и водите и 7 бр. обекти с 

класификация нисък рисков потенциал по чл.105 от ЗООС.  

 В годишния план на комисията по  чл. 157а от ЗООС за 2015 г. бяха предвидени 

и извършени планови проверки на 5 бр. обекта (на 1 бр. обект с висок рисков потенциал 

и 4 бр. с нисък рисков потенциал) на територията на РИОСВ – Плевен. През 2015 г. е 

извършена 1бр. извънредна проверка - последващ контрол по изпълнение на дадени 

предписания за обезопасяване при извършване на транспортна дейност в обекта. 

Дадени са 8 бр. предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, касаещи 

изпълнение на задължения по пожарна безопасност, за представяне на годишен одит на 

СУМБ, за предоставяне на документи по безопасни условия на труд и за предприемане 

на действия по обезопасяване.  

 Вследствие на осъществения контрол през отчетния период на инсталациите/ 

съоръженията с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и на тези с класификация 

нисък рисков потенциал по чл.105 от ЗООС се установи, че: 
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− не е завишен броя на извършените проверки през 2015 г. спрямо 2014 г. – 

няма случаи на аварийни ситуации с химикали  в  обекти  с нисък рисков потенциал 

или висок рисков потенциал и/или постъпили жалби/сигнали; 

− броят на дадените предписания през 2015 г. е по – малък (с 4бр.) от 2014г.  – 

въведени са и се прилагат процедури за превантивен и коригиращ мониторинг от 

операторите, провереното ПВРП не извършва дейност. 

− планът за контролна дейност през 2015 г. на обектите с нисък и висок рисков 

потенциал е изпълнен; 

− в обектите са въведени и прилагат процедури за превантивен и коригиращ 

мониторинг, операторите извършват годишна оценка на ефективността и адекватността 

на системата за управление на мерките за безопасност, което доведе до безопасната 

експлоатация на предприятията през 2015 г.; 

− наблюдава се траен напредък по отношение привеждане в съответствие с 

изискванията на действащото законодателство на контролираните обекти в част 

пожарна безопасност и условия на труд; 

− през 2015 г. няма съставени АУАН за неизпълнения на изискванията на глава 

7, раздел І на ЗООС; 

− вследствие на завишения контрол в обектите на територията на РИОСВ 

Плевен, подлежащи на контрол по Глава 7, раздел I от ЗООС са предприети 

необходимите мерки за привеждането им в съответствие с действащото 

законодателство, в резултат на което през 2015 г. не са установени аварийни ситуации и 

няма регистрирани случаи на големи аварии с опасни химични вещества.  

 

Положителни/отрицателни  констатации спрямо предходната година 
Обобщени резултати от извършената контролна дейност по управление на 

риска и опасни химични вещества:  

− през 2015 г. при извършения контрол по Регламент REACH не са 

констатирани неизпълнения на задълженията за регистрации на химични вещества в 

Европейска агенция по химикали;  

− не е констатирано неспазване на задължението за извършване на нотификация 

на опасни химични вещества в Европейска агенция по химикали; 

− при извършения контрол, придружен с аналитични изпитвания не се 

констатира наличие на  вещества (азооцветители и азобагрила), предмет на 

ограничаване от приложение XVII на REACH; 

− през 2015 г. не са констатирани аварии, водещи до замърсяване на 

компоненти на околната среда с опасни химични вещества;  

− планът за контролна дейност през 2015 г. по управление на опасни химични 

вещества е изпълнен. 

− не е установено неспазване на законодателството по химикали и за отчетния 

период няма съставен АУАН. 

 

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

Взето е участие в 2 бр. семинари на тема “Прилагане на  изискванията на 

законодателството по химикали и предотвратяване на големи аварии“, организирани от 

МОСВ за експертите от РИОСВ.  

 

 

 


