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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 
Една от основните цели на националната политика по опазване на околната 

среда е въвеждането на ефективно управление на химикалите по време на целия им 

жизнен цикъл, включващ детайлно познание на техните здравни и екологични 

характеристики, планирането и прилагането на ефективни превантивни мерки по 

отношение на човешкото здраве и околната среда по време на тяхното производство, 

търговия и употреба, предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии 

и ограничаване на техните последствия.  

България изпълни поетите ангажименти по хармонизиране на националното 

законодателство по химикали и по този начин задълженията на българските 

дружества са уеднаквени с тези на европейската индустрия по отношение безопасната 

употреба на химикалите и предоставяне на информация за свойствата им. 

Извършваната контролната дейност от направление “Опасни химични 

вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества” е с цел 

правилно и навременно прилагане на хармонизираното българско законодателство в 

областта на химикалите от дружествата на територията на РИОСВ- Плевен.  

РИОСВ е отговорна за прилагане и налагане на установените нормативни 

изисквания в областта на ОХВ и предотвратяване на големи аварии с опасни химични 

вещества на територията на Плевенска и Ловешка област. 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 

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

опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси(CLP) 

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

 Прилагане на Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни 

химикали; 

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

замърсители (УОЗ); 
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 Прилагане на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични 

вещества и смеси; 

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

ЗООС. 

 На територията на РИОСВ Плевен задължените лица в областта на управлението 

на химикалите и контрола на риска от големи аварии с опасни вещества са 85 бр. и 

съответно 7 бр. предприятия с нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на Глава 

седма, Раздел І на ЗООС . 

Във връзка с действащата нормативна уредба през 2016 г. планирахме 

осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на 33 обекта по химикали и 

на 5 обекта с нисък рисков потенциал. 

 По прилагането на законодателството в областта на химикалите и контрола на 

риска от големи аварии, през 2016 г. РИОСВ Плевен извърши общо 46 проверки, от 

които 39 бр. по химикали и 7 бр. на обекти с висок или нисък рисков потенциал в 

обхвата на Глава Седма, Раздел І от ЗООС (Севезо).  

Проведени са 10 извънредни проверки – за прилагане на принудителни 

административни мерки в 3 бр. обекти Севезо, по писма за нотификации на Комисия за 

защита на потребителите (КЗП) за изделия с устойчиви органични замърсители (УОЗ), 

по сигнали и по писмо на МОСВ. Дадени са общо 21 бр. предписания за количества 

извършен внос и за предоставяне на информация за определения изключителен 

представител (ИП) за целите на регистрации, за представяне на доклади за 

класификация по чл.103 от ЗООС.  

През отчетния период са съставени и връчени 2 бр. АУАН на оператори на 

обекти с нисък рисков потенциал за нарушение на чл.166, т.3 от ЗООС - във връзка с 

неизпълнение на дадени предписания по ЗООС за непредставени актуални документи 

по Глава 7, раздел І на ЗООС. 

 

2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола 

през годината, съгласно различните нормативни актове 

Основните приоритетите при извършването на контрола през 2016 г. бяха 

насочени към: 

1. Спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие 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); 

 Спазване на изискванията на Регламент № 259/2012 г. за изменение на 

Регламент № 648/2004 г. по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни 

съединения в потребителските перилни детергенти; 

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

употребата на УОЗ вещества;  

2.  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. 
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2. 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.  

 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.   

 През 2016 г. продължи осъществяването на контролна дейност за спазване 

изискванията на Регламент REACH. Контролът през 2016 г. бе приоритетно насочен 

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 (за наличие на 

азооцветители и азобагрила).  

 В годишния план за 2016 г. на РИОСВ – Плевен бяха предвидени за проверка 28 

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

REACH. РИОСВ Плевен извърши 30 проверки (30 обекта), от които 2 бр. извънредни 

проверки – по писма на МОСВ за установяване на наличие на живачни съединения при 

производството на полиуретан и за проверка за достоверност на информация, 

представена от ИП. Дадени са общо 9 бр. предписания - за количества произведени 
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продукти, извършен внос и за предоставяне на информация за определения ИП, които 

са изпълнени. 

  Приоритетни за контролна дейност през 2016 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. 

Извършени са проверки на 8 производители, 6 вносители (от които 4 бр. за 

извършван внос чрез ИП) и 26 потребители по веригата на територията на Плевенска и 

Ловешка област. За отчетния период няма изключителни представители на територията 

на РИОСВ Плевен. Проверените производители, подлежащи на регистрация през 

2018г., не надвишават тонажната група. През 2016 г. направихме проучване на 

фирмите, извършили предварителна регистрация на вещества, какви са намеренията им 

за извършване (или отказ и причини) на същински регистрации на вещества през 2018г. 

по Регламент REACH. 

През 2016 продължи контрола на вещества, предмет на ограничаване съгласно 

приложение XVII на REACH, придружени с аналитични изпитвания от лаборатории в 

страната. Във връзка с участието в четвърти хармонизиран европейски проект (REF-4) 

за контрол на ограниченията за производство, употреба и пускането на пазара на 

определени опасни вещества от Приложение XVII на REACH. РИОСВ Плевен извърши 

2 планови проверки в търговски обекти на територията на гр. Плевен. При проверките, 

съгласно проект REF-4, са взети 2 проби от определени продукти (текстилни изделия с 

произход от страни извън ЕС) и е извършено лабораторно изпитване в акредитирана 

лаборатория за наличие на азооцветители и азобагрила, вещества с вписване № 43 от 

Приложение XVII на REACH. След проведените анализи не се констатира наличие на 

горецитираните вещества. 

Във връзка с предоставени от МОСВ нотификации от Комисията за защита на 

потребителите, е извършен и контрол за наличието на завишено съдържание на кадмий 

и устойчиви органични замърсители в посочените в нотификациите изделия в няколко 

търговски обекти на гр. Плевен. Не се констатира наличие на посочените в 

нотификациите изделия. 

При извършените проверки на информационните листове за безопасност в 28 

обекта се констатира, че за опасните химикали има информационни листове по 

форматите на Приложение І и II на Регламент 453/2010 г. Задължените лица са 

информирани, 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.  
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Обобщение и изводи 

   
В следствие на осъществения контрол през 2016 г. по прилагането на Регламент 

REACH се установи, че:  

 планът за контрол по управление на химикали през 2016 г. и дадените 

предписания са изпълнени; 

 не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

 при проверките по проект REF-4 за контрол на ограниченията за производство, 

употреба и пускането на пазара на определени опасни вещества от Приложение XVII на 

REACH, придружени с аналитични изпитвания, не се констатира наличие на 

азооцветители и азобагрила, вещества с вписване № 43 от Приложение XVII на 

REACH.  

 за отчетния период няма съставен АУАН за неспазени изисквания на 

регламента. 
 

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

опаковането на вещества и смеси (CLP)  

 Регламентът влезе в сила на 20 януари 2009 г., приложим 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, 
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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; 

 Нотификация на органите, отговорни за получаването на информация за 

пуснатите на пазара опасни смеси – член 45 . 

По прилагане 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 7 производители и/или вносители на територията, 

контролирана от РИОСВ Плевен. През 2016 г. не е констатирано неизпълнение на 

задължения за нотифициране на химични вещества в Европейска агенция по химикали, 

няма установени нови задължени лица. При проверките на фирмите, извършили през 

минал период нотификации, не се установи внос или производство на нови 

ненотифицирани вещества. 

През 2016 г. няма извършени нотификации на вещества в Европейска агенция по 

химикали от дружества на територията на РИОСВ Плевен. За отчетния период няма 

съставен АУАН. 

 

 Регламент № 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 прилагане на Регламент 648/2004 г. относно детергентите са 

извършени 3 планови проверки. Дружествата, произвеждащи детергенти, съдържащи 

ПАВ, са изготвили ИЛБ, в които са отразени биоразградимостта и метода за анализ. В 

следствие на осъществения контрол през 2016 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 № 259/2012 г. за изменение на Регламент № 648/2004 г. по отношение 

на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските 

перилни детергенти. 

Проведен е планов контрол на производител на прахове за пране на територията 

на РИОСВ Плевен. При проверката дружеството представи протоколи за извършени 

анализи, от които 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 № 

259/2012 г. 
 

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

(УОЗ) 

През 2016 г. са проведени общо 7 проверки за наличие на перфлуорооктанова 

киселина (PFOS), късоверижни хлорирани парафини (SCCPs) и на полихлорирани 

нафталени (PCNs) в употребяваните от дружествата полимерни изделия, добавки за 

горива, стоки за бита и др., от които в 4 търговски обекта е извършен контрол по 

предоставените от МОСВ нотификации от Комисията за защита на потребителите за 

наличието на SCCP в посочените в нотификациите изделия. Не е констатирано наличие 

на цитираните УОЗ вещества. За отчетния период е дадено 1 предписание, което е 

изпълнено. 

При осъществения контрол през 2016 г. по спазване изискванията на Регламент 

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

нарушения. 
 

 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 2016 г. на РИОСВ Плевен не бяха предвидени проверки по 

Регламента.  
 

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

В годишния план за 2016 г. на РИОСВ Плевен бяха предвидени 23 бр. проверки 

по Наредбата. За спазване на изискванията за реда и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси през 2016 г. са извършени 25 проверки, от които 2 бр. 

извънредни (2бр. по сигнали за замърсяване вследствие на разливи, не се констатираха 

такива). Дадени са 2 бр. предписания - за актуализиране на оценка на съхранение на 

опасните химични вещества и смеси и за предаване на опасни химикали като отпадъци 

съгласно ЗУО, които са изпълнени. 

При извършения контрол през 2016 г. няма констатирани нарушения на реда и 

начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси. 

 
Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества 

Директива 2012/18/ЕС (Севезо) относно контрола на опасностите от големи 

аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на 

Директива 96/82/ЕО 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. Изискванията на Директивата са 

транспонирани в българското законодателство в Закона за опазване на околната среда - 

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.  

През 2016 г. са отменени издадените от Министъра на околната среда и водите 

разрешителни по чл.104, ал.1 от ЗООС на 3 обекта с класификация „висок рисков 

потенциал” на територията на Плевенска област. Към настоящия момент на 

територията на РИОСВ Плевен има само обекти с класификация нисък рисков 

потенциал – 7 бр.  

За 2016 г. в годишния план на комисията по чл. 157а от ЗООС бяха определени 

за контрол 5 обекта на територията на Плевенска и Ловешка област. За отчетния период 

са извършени общо 7 проверки, от които 3 планови и 4 извънредни – 2 бр. за прилагане 

на принудителни административни мерки (ПАМ), поради неизпълнения на задължения 

за актуализиране на документи по реда на изискванията на Глава 7, раздел І на ЗООС и 

2 бр. на обекти с класификация висок рисков потенциал във връзка с подадени в МОСВ 

искания от операторите за отмяна на разрешителните им по чл.104 от ЗООС. 



 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.                                                                  стр.  IІI. 4. 8 

 За отчетния период, при извършения планов контрол не са констатирани 

несъответствия за отстраняване и не са дадени предписания по спазване на системите 

за управление на мерките за безопасност (СУМБ) и прилагането на докладите за 

политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА).  

  

Резултати от извършената контролна дейност по предотвратяването на риска 

от големи аварии: 

В сравнение с 2015 г., през 2016 г. са извършени малко по-голям брой проверки 

– 7 бр. спрямо 6 бр. (2015г.), тъй като се наложи провеждането на извънредни проверки 

с цел прилагане на ПАМ, поради неизпълнения на задължения за актуализиране на 

документите. Броят на дадените предписания през 2015 г. е по – голям (8бр.) в 

сравнение с 2016 г. (0бр.) – не са констатирани несъответствия, въведени са и се 

прилагат процедури за превантивен и коригиращ мониторинг от операторите.  

През 2016 г. операторите на съществуващи предприятия Севезо имаха 

задължения за актуализация на документите по Глава 7, раздел І от ЗООС, както и 

осъществяване на оценка по документацията от страна на РИОСВ и др. компетентни 

институции (ИА ГИТ, МВР и общински администрации).  

През 2016 г. от директора на РИОСВ Плевен са издадени становища за 

потвърждаване на пълнотата и съответствието на актуализираните им ДППГА на 5 

предприятия с нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ Плевен.  

Обектите с нисък рисков потенциал – „Петролна база – Сомовит”, с. Сомовит и 

„Петролна база – Литекс”, гр. Левски на оператор „Литекс” АД, гр. София нямат 

потвърдени актуализирани ДППГА. РИОСВ Плевен приложи ПАМ на съоръженията 

им до получаване на становища за потвърждение на пълнотата и съответствието но 

докладите. „Петролна база – Литекс”, гр. Левски е в процедура по връщане за 

допълване и коригиране на ДППГА, за „Петролна база – Сомовит”, операторът не 

желае към момента да актуализира ДППГА.  

Не са провеждани процедури по одобряване на доклади за безопасност, тъй като 

няма предприятия с висок рисков потенциал на територията на инспекцията. 

При плановия контрол по ЗЗВВХВС на 13 обекта (с налични опасни химикали 

от Приложение №3 на ЗООС) се извърши и контрол дали попадат в обхвата на Глава 7, 

раздел І на ЗООС. Дадени бяха 9 предписания за изготвяне на доклади за класификация 

по чл.103, ал.1 от ЗООС съгласно изискванията на чл.6, ал.1 на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях. Вследствие на проведения контрол на територията на РИОСВ Плевен се 

класифицира 1 ново предприятие с нисък рисков потенциал – „Топлофикация Плевен 

ЕАД”, гр. Плевен.  

При провеждане на процедурите по Глава 6, раздел ІІІ на инвестиционни 

предложения на всички възложители, съхраняващи химикали, се изискваше 

извършване на оценка дали обектът попада в обхвата на изискванията на Глава 7, 

раздел І от ЗООС. За 2016 г. се стартира 1 съвместена процедура по Глава 6 и Глава 7, 

раздел І от ЗООС за нов обект, която е на етап валидиране на класификацията на 

ПСНРП от МОСВ. 

При проведения планов контрол се установи, че операторите спазват 
управленските и технически мерки за безопасност, предвидени в докладите за 

политиката за предотвратяване на големи аварии. Във връзка с безопасната 

експлоатация на предприятията в обектите са въведени и прилагат процедури за 

превантивен и коригиращ мониторинг, извършва се одит на ефективността и 

адекватността на системата за управление на мерките за безопасност. Има установен 

напредък по отношение привеждане в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство на контролираните обекти в част пожарна безопасност и условия на 

труд.  
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През 2016 г. са съставени и връчени 2 бр. АУАН на оператори на обекти с нисък 

рисков потенциал за нарушение на чл.166, т.3 от ЗООС - във връзка с неизпълнение на 

дадени предписания по ЗООС за не представени актуални документи по Глава 7, раздел 

І на ЗООС.  

 

Положителни/отрицателни констатации спрямо предходната година 

 при извършения контрол през 2016 г. се установи напредък от страна на 

фирмите относно управлението на химикалите, които произвеждат и/или употребяват с 

цел идентифициране на рисковете от тяхната употреба и прилагане на мерки за 

редуциране на тези рискове; 

 при извършения контрол по Регламент REACH през 2016 г. не са констатирани 

неизпълнения на задълженията за регистрации и нотификации на 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; 

 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 2016 г. не са установени аварийни ситуации и няма регистрирани случаи на 

големи аварии с опасни химични вещества. 

 

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

Взето е участие в 3 семинара на тема “Прилагане на изискванията на 

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

МОСВ за експертите от РИОСВ.  

 

 

 


