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IIІ. 4. Химикали и управление на риска от големи аварии 
 

 

 
 

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

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. 

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.  

Основните цели на регионалната политика по опазване на околната среда са: 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 и предприемането на мерки за предотвратяване на 

големи аварии и ограничаване на техните последствия.  

Със Закона за защита от вредното въздействие от химичните вещества и смеси е създадена 

правно нормативна уредба на обществените отношения, свързани с производството, вноса, 

износа, съхранението, пускането на пазара, търговията и употребата на химични вещества и 

смеси.  

Извършваната контролната дейност от РИОСВ Плевен е с цел правилно и навременно 

прилагане на хармонизираното българско законодателство в областта на химикалите от 

юридическите лица на територията на Плевенска и Ловешка област.  

Контролните функции включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ 

контрол по отношение на: 
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 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); 

 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. 

Приоритетите през 2017 г. бяха насочени към работа по прилагане на Регламент (ЕО) 

№1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

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

По прилагането на законодателството в областта на химикалите и контрола на риска от 

големи аварии РИОСВ Плевен през 2017 г. извърши общо 52 проверки, от които 46 бр. по 

химикали и 6 бр. на обекти с висок или нисък рисков потенциал в обхвата на Глава Седма, 

Раздел І от ЗООС (Севезо), от които 8 бр. извънредни проверки. Проведените извънредни 

проверки са  -   по писма на МОСВ, във връзка със получен сигнал в РИОСВ – Плевен, 

последващ контрол на дадени предписания и за прилагане на принудително административна 

мярка (ПАМ) в обект с класификация нисък рисков потенциал, поради актуализация на 

класификацията на обекта.  

 Взето е участие и контрол на  условия в издадени комплексни разрешителни на на 5 бр. 

обекти на територията на РИОСВ Плевен. През 2017 г. са дадени за спазване на 

законодателството общо 16 бр. предписания - за представяне на ИЛБ,  доклади за класификация 

по чл.103 от ЗООС, информация по чл.116д, ал.1 от ЗООС, за маркиране на резервоари. През 

2017 г.  са съставени 2бр. АУАН за нарушение на чл.166, т. 3 от ЗООС и е приложен 1бр. ПАМ в 

обект с класификация нисък рисков потенциал, поради актуализация на класификацията на 

обекта.  

 

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

годината, съгласно различните нормативни актове 

Основните приоритетите при извършването на контрола през 2017 г. бяха насочени към: 

o потенциалните регистранти по REACH през 2018 г. ; 

o участие в 5-ти Европейски проект на форума на Европейската агенция по химикали 

(REF-5) - контрол на изискванията за информационните листове за безопасност и сценариите на 

експозиция; 

o контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и 

на вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за забрана през 

2017 и 2018 г.; 

o Регламент (ЕО) 850/2004 по отношение на новите УОЗ вещества  и във връзка с  

нотификации от Комисията за защита на потребителите (КЗП); 

o контрол за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.    

o  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. 

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) 
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Регламентът въведе 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 въведе 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. 

 Приоритетни за контролна дейност през 2017 г. бяха фирмите, попадащи в обхвата на 

Регламента за изпълнението на изискванията за: 

 Регистрации на вещества по REACH с краен срок 2018 г. ; 

 участие в 5-ти Европейски проект на форума на Европейската агенция по химикали 

(REF-5) - контрол на изискванията за информационните листове за безопасност и сценариите на 

експозиция; 

 контрол на вещества, предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и 

на вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за забрана през 

2017 и 2018 г. 

Извършени са проверки на 17 бр. производители, 4 бр. вносители (от които 3 бр. за 

извършван внос чрез ИП) и 30 бр. потребители по веригата на територията на Плевенска и 

Ловешка област. За отчетния период няма изключителни представители на територията на 

РИОСВ - Плевен. Приоритетно по Регламента през 2017 г. продължи контрола на производители 

и/или вносители на химикали, попадащи в тонажната група за  същинска регистрация на 

веществата през 2018 г. Проверените производители, подлежащи на регистрация през 2018 г., не 

надвишават тонажната група. Във връзка с изпратено писмо от МОСВ, с приложен списък на 

фирми на територията на РИОСВ - Плевен, заявили намерения за регистрация на вещества през 

2013 г. и  2018 г. е извършен контрол на посочените в списъка предприятия. Изпратени са 

протоколите от направените проверки в МОСВ, в които са отразени намеренията на фирмите за 

извършване (или отказ от регистрация и причини) на същински регистрации на вещества през 

2018 г. по Регламент REACH. 

При проверките през 2017 г. не се констатираха неизпълнения на задълженията за 

извършване на същински регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали: 

- 3 бр. регистранти с извършени регистрации на вещества през 2010 г. - не произвеждат 

нови вещества, освен регистрираните; 

- 5 бр. производители и 1 бр. вносител с предварителна регистрация на вещества със срок 

за същинска регистрация 2018 г. – не се констатира превишаване на тонажната група 1-100 

т/год.; 
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- 3 бр. „потребители по веригата” за извършван внос чрез ИП – не се констатира 

несъответствие; 

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

от 2014 г. – не се констатира подновен внос; 

- 7  бр. фирми с извършени предварителни регистрации за 2013, 2018 г. са със спряно 

или неосъществено производство; 

Във връзка с приоритета за 2017 г.  - участие в 5-ти Европейски проект на форума на 

Европейската агенция по химикали (REF-5), касаещ контрол на изискванията за 

информационните листове за безопасност и сценариите на експозиция, е извършен планов 

контрол съвместно с инспектори на Д „ИТ“ със седалище Плевен и РЗИ – Ловеч в 2бр. фирми 

производители на вещества. Не се констатираха  несъответствия. Попълнени са въпросниците от 

проекта и е докладвано в МОСВ. 

През 2017 г. е извършен планов контрол в 7 бр. фирми за наличие на вещества (кадмий, 

азбест, трихлоретан), предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на REACH и на 

вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на REACH (DEHP, DBP,BBP) със срокове 

за забрана през 2017 и 2018 г.  Във връзка с предоставени от МОСВ нотификации от Комисията 

за защита на потребителите по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) е проведен 

извънреден контрол в 2бр. обекта за наличието на завишено съдържание на кадмий в посочените 

в нотификациите изделия. Не се констатира наличие на посочените в нотификациите изделия. 

При извършените проверки на информационните листове за безопасност в 34 бр. обекти 

се констатира, че за опасните химикали има информационни листове листовете по форматите на 

Регламент 453/2010 г. и Регламент 2015/830. Дадени са 4бр. предписания за представяне на ИЛБ 

с съответствие с Регламент 2015/830 за изменение на Регламент 1907/2006 (REAСH), които са 

изпълнени. 

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

систематична проверка и оценка на базата данни на обектите.  

  В следствие на осъществения контрол през 2017 г. по прилагането на Регламент 

REACH се установи, че:  

o планът за контрол по управление на химикали през 2017 г. и дадените предписания са 

изпълнени; 

o не се констатира неизпълнение на задълженията за извършване на същински 

регистрации на химични вещества в Европейска агенция по химикали;  

o при проверките по проект REF-5, касаещ контрол на изискванията за информационните 

листове за безопасност и сценариите на експозиция не се констатираха нарушения; 

o при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване съгласно 

приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на 

REACH със срокове за забрана през 2017 и 2018 г., не се констатира наличието на такива; 

o 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)  

В CLP са въведени нови научни критерии за оценка на опасните свойства на химикалите, 

както и нови хармонизирани предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, които 

заместват съществуващите сега рискови фрази (R-фрази) и фрази за безопасност (S- фрази), 

съответно с P - и H – фрази. 

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.  

Производителите и вносителите нотифицират (уведомяват) класификацията и 

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

нотификация подлежат: 
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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! 

През 2017 г. продължи работа по контролната дейност за спазване на изискванията на 

Регламент CLP.  Извършен е планов контрол за изпълнение на задължения за нотификация на 

химични вещества, в това число на възстановени вещества от отпадъци на 9 бр. производители 

и/или вносители на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен. При проверките на фирмите, 

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

ненотифицирани вещества.  

Във връзка с постъпил в РИОСВ - Плевен сигнал, свързан с дейността на инсталация за 

производство на дървени въглища е извършена проверка на инсталацията, при която се 

констатира, че не работи. Дружеството е със закрита производствена дейност от 2016 г. 

Дружеството не изпълни даденото предписание, за което е съставен АУАН за нарушение на 

чл.166,т.3 от ЗООС. Към настоящия момент е спряно административнонаказателното 

производство на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН. 

 
 Регламент № 648/2004 относно детергентите 

Във връзка с прилагане на Регламент 648/2004 г. относно детергентите са извършени 2 бр. 

планови проверки. Дружествата, произвеждащи детергенти, съдържащи ПАВ, са изготвили ИЛБ, 

в които са отразени биоразградимостта на ПАВ и метода за анализ. При  осъществения контрол 

през прилагането на Регламента не се установиха нарушения, касаещи 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 перилни препарати. Фирмата има 

извършени анализи от акредитирана лаборатория за определяне съдържание на фосфор в една 

перилна доза. Съдържанието на фосфор в една перилна доза (50g)  е под 0,5 g, което е в 

http://echa.europa.eu/
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съответствие с разпоредбите на приложение VIа на Регламент №259/2012 г. за изменение на 

Регламент №648/2004г. относно детергентите.  

 Регламент № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

За 2017 г. не е плануван контрол по Регламент (ЕС) 649/2012 и не са провеждани 

извънредни проверки. 

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

За 2017 г.  е осъществен контрол от РИОСВ - Плевен на 11бр. фирми  (9бр. планови и 2бр. 

извънредни проверки) относно пускането на пазара, вноса/износа и употребата на търговски 

смеси за съдържание на УОЗ вещества. За отчетния период няма дадени предписания за 

предоставяне на информация. Проведеният контрол е за наличие на РВDE,  PFOS, HBCDD и на 

PCNs вещества в произвежданите и/или употребяваните от дружествата - бои, лакове, полимерни 

изделия, експандиран полистирол (EPS), дамаски и др. Не е констатирано наличие на цитираните 

УОЗ вещества, с изключение на наличната в един обект противопожарна пяна, съдържаща 

перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в количество от 400 литра. Пяната е на временно съхранение 

до предаването и като опасен отпадък в съответствие с изискванията на Закона за управление на 

отпадъците. 

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

потребителите (КЗП) по Системата за бърз обмен на информация (RAPEX) е проведен 

извънреден контрол в 2бр. обекта за наличието и завишеното съдържание на SCCPs в посочените 

в нотификациите изделия. При проверките не се установи наличието на такива. 

За проведения контрол по Регламент (ЕО) № 850/2004г. и по подадените нотификации от 

КЗП е докладвано на МОСВ. 

В следствие на осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 850/2004 за 

устойчивите органични замърсители (УОЗ) се установи, че: 

o не се констатира наличие РВDE,  PFOS, HBCDD и на PCNs вещества в състава на 

произвежданите и/или употребяваните от дружествата - бои, лакове, полимерни изделия, 

експандиран полистирол (EPS) за строително приложение и др.; 

o не се констатира наличие на SCCPs в изделията, посочени в нотификациите на КЗП; 

o на територията на РИОСВ - Плевен се съхранява 400 л. противопожарна пяна, 

съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в РСПБЗН Ловеч. Не се констатираха разливи от 

съдовете за съхранение. На РДПБЗН Ловеч е напомнено, че пенообразувателя е с изтекъл срок и 

е в забрана за употреба, съгласно Регламент 850/2004 и че трябва да се управлява като опасен 

отпадък съгласно ЗУО и да бъде предаден в съответствие с изискванията на закона. 

o за отчетния период не се констатира нарушение на изискванията на Регламент (ЕО) № 

850/2004, няма съставен АУАН или приложен ПАМ на обекти на територията на РИОСВ - 

Плевен. 

 Регламент 1102/2008 живачни съединения и безопасното съхранение на метален 

живак 

За 2017 г. не е плануван контрол по Регламент (ЕС) 1102/2008 и не са провеждани 

извънредни проверки. 

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

За спазване на изискванията за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 

и смеси е проведен планов контрол в 26 бр. обекта.  Не са установени нарушения в реда и начина 

на съхранение на използваните химикали, няма дадени предписания за отчетния период.  

 

Обобщение и изводи от извършената контролна 

дейност по управление на опасни химични вещества:  

o не се констатира неизпълнение на задълженията за 

извършване на същински регистрации на химични вещества в 

Европейска агенция по химикали;  
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o при проверките по проект REF-5, касаещ контрол на изискванията за информационните 

листове за безопасност и сценариите на експозиция не се констатираха нарушения; 

o при проведения контрол за наличие на вещества, предмет на ограничаване съгласно 

приложение XVII на REACH и на вещества предмет на разрешаване по приложение XІV на 

REACH със срокове за забрана през 2017 и 2018 г., не се констатира наличието на такива; 

o при  осъществения контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 850/2004 относно 

устойчивите органични замърсители не се констатира наличие РВDE,  PFOS, HBCDD и на PCNs 

вещества в състава на произвежданите и/или употребяваните от дружествата продукти. Не се 

констатира наличие на SCCPs от подадените нотификации на КЗП; 

o планът за контролна дейност през 2017 г. по управление на опасни химични вещества е 

изпълнен. 

 

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.  

Към настоящия момент на територията на РИОСВ - Плевен има само обекти с 

класификация нисък рисков потенциал – 8 бр.  

Съгласно годишен план за контролна дейност на комисията по чл.157а, ал.4, т.1 от ЗООС, 

през 2017 г., бяха определени за контрол  4 бр. предприятия с класификация нисък рисков 

потенциал : 

 „Метекно България“ АД с класификация нисък рисков потенциал на оператор 

„Метекно България” АД, гр. Плевен; 

 „Петролна база – Левски”, гр. Левски с нисък рисков потенциал на оператор „Литекс” 

АД, гр. София; 

 „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен с нисък рисков потенциал на оператор 

„Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен; 
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 „Газохранилище – Литекс“, гр. Ловеч на оператор „Литекс“ АД, гр. София 

За отчетния период са извършени общо 6 бр. проверки, от които 4бр. планови на 

гореизброените предприятия и 2бр. извънредни проверки на: 

- „Рафинерия Плама” АД, площадка гр. Плевен с нисък рисков потенциал - извънредна 

проверка за прилагане на  принудителна административна мярка (ПАМ) на резервоари със 

Заповед РД 0210/02.05.2017  на Директора на РИОСВ - Плевен. ПАМ е приложен, заради 

актуализация на класификацията на обекта по чл.103, ал.2 от ЗООС за нисък рисков потенциал с 

цел недопускане на превишаване на капацитета на съхраняваните вещества от Приложение №3 и 

промяна в класификацията на обекта по реда на чл.103 от ЗООС; 

- „Топлофикация Плевен“ ЕАД, гр. Плевен - извършен последващ контрол на дадено 

предписание за маркиране на резервоари,  констатира се, че е изпълнено. 

За 2017 г. са дадени 4 бр. предписания на операторите за изпълнение на задължение по 

чл.116 д, ал.1 от ЗООС и за маркиране на резервоари.  

При извършения контрол на предприятията не се констатираха несъответствия в 

прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.  

Резултати от извършената контролна дейност по предотвратяването на риска от големи 

аварии: 

В сравнение с 2016 г., през 2017 г. са извършени малко по-малък брой проверки - 6бр. 

спрямо 7 бр. (2016г.), тъй като през 2016 г се извършиха извънредни проверки с цел прилагане на 

ПАМ, поради неизпълнения на задължения за актуализиране на Доклад за политика за 

предотвратяване на големи аварии (ДППГА). Броят на дадените предписания през 2017 г. е по – 

голям (4бр.) в сравнение с 2016 г. (0бр.) – изиска се изпълнение от страна на операторите на 

задължението по чл.116 д, ал.1 от ЗООС и е дадено предписание за маркиране на резервоари за 

съхранение на гориво. 

През 2017 г. от директора на РИОСВ - Плевен е издадено 1бр. становище по чл.106, ал.2 

от ЗООС за потвърждаване на пълнотата на актуализиран ДППГА на съществуващо предприятие 

с нисък рисков потенциал „Рафинерия Плама” АД. 

През 2017 г.  стартира   процедура за актуализиране на уведомление за класификация по 

чл.103, ал.1 от ЗООС за инвестиционно намерение на предприятие с нисък рисков потенциал 

„Метекно България“ АД, гр. Плевен, което е изпратено за верифициране в МОСВ.  

За 2017 г. се стартира 1 бр. съвместена процедура по глава шеста и глава седма, раздел І от 

ЗООС за нов обект с класификация нисък рисков потенциал „Марица олио“ АД, с. Ясен, които е 

на етап внесена в РИОСВ - Плевен информация по чл.99 б) от  ЗООС.  

През 2017 г. не са провеждани процедури по одобряване на доклади за безопасност, тъй 

като на територията на РИОСВ - Плевен няма предприятия с класификация висок рисков 

потенциал. 

При извършен планов контрол по Закона за защита на вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси в 8бр. обекти, в които имаше налични опасни химикали от Приложение №3 на 

ЗООС се изискаха и представиха доклади по чл.6, ал.1 на Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Дадени са 5бр. 

предписания  за представяне на доклади за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС. При 

провеждане на процедурите по Глава 6, раздел ІІІ на инвестиционни предложения се извършваше 

оценка дали обектите ще попаднат в обхвата на Глава 7, раздел І от ЗООС. Не се констатира нов 

обект, попадащ в обхвата на Севезо. 

През 2017 г. е съставен и връчен 1 бр. АУАН на „Литекс“ АД, гр. София за нарушение на 

разпоредбата чл. 166, т.3 на ЗООС във връзка с неизпълнение на дадено предписание по ЗООС за  

неподаден в РИОСВ - Плевен коригиран и допълнен ДППГА на „Петролна База – Литекс“, гр. 

Левски. Издадено е НП, което е влязло в сила и платено от оператора. 

През 2017 г. в предприятие с нисък рисков потенциал  „Рафинерия Плама” АД, площадка 

гр. Плевен със Заповед РД 0210/02.05.2017  на Директора на РИОСВ - Плевен е извършено 

пломбиране на част от резервоарен парк. ПАМ е приложен, поради актуализация на 

класификацията на обекта по чл.103, ал.2 от ЗООС за нисък рисков потенциал и с цел 
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недопускане на превишаване на капацитета на съхраняваните вещества от Приложение №3 и 

промяна в класификацията на обекта по реда на чл.103 от ЗООС.   

В следствие на осъществения контрол през 2017 г. по прилагането на изискванията  Глава 

7, раздел I от ЗООС се установи, че:  

o планът за контрол през 2017 г. и дадените предписания са изпълнени; 

o операторите спазват управленските и технически мерки за безопасност, предвидени в 

докладите за политиката за предотвратяване на големи аварии; 

o не са установени аварийни ситуации и няма регистрирани случаи на големи аварии с 

опасни химични вещества. 

 

 

 
 

 

 


