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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 

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.  

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. 

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 в областта на химикалите на територията на Плевенска 

и Ловешка област е с цел правилно и навременно прилагане на хармонизираното българско 

законодателство в областта на химикалите. 

През 2020 г. са извършени общо 48 бр. проверки (на 44 бр.  обекта) на територията на 

Плевенска и Ловешка област по спазване на законодателството по химикали, от които 37 бр. 

планови проверки и 11 бр. извънредни проверки.  При извършения контрол през годината са 

издадени 28 бр. предписания за: представяне на актуални информационни листове за 

безопасност,  информация по Заповед РД №268/2018 г. на МОСВ, количества произведени 

продукти, информация за наличие на УОЗ вещества и др.  

За отчетния период  е съставен и връчен  АУАН на „Доверие Грижа“ ЕАД, гр. Троян за 

нарушение на  чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси и е  издадено 1бр. наказателно постановление (НП) в  размер на 1000 лв.  

През годината са взети участия в проверки на 7 бр. обекти с издадени комплексни 

разрешителни на територията на РИОСВ Плевен 
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През 2020 г. за спазване на  законодателството в областта на контрола на риска от 

големи аварии с опасни вещества са  извършени 4 бр. планови проверки  на обекти с нисък или 

висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на Глава Седма, Раздел І от ЗООС (СЕВЕЗО) и 

1бр. извънредна проверка - последващ контрол по изпълнение на дадено предписание в обект 

СЕВЕЗО.  При извършения планов контрол на предприятията през 2020 г. комисията по чл.157а 

от ЗООС издаде 7 бр. предписания - за почистване от тревна растителност, годност на 

противопожарна пяна, представяне на актуален договор и за привеждане в съответствие с  

изисквания на законодателството по безопасни условия на труд. През 2020 г. е приложен ПАМ 

на  резервоари на Петролна база“, гр. Плевен, които не се предвиждат за експлоатация и чийто 

капацитет ще доведе до класификация на предприятието с нисък или висок рисков потенциал 

по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС, без да е изготвена и/или представена информация, 

изисквана по този раздел и наредбата по чл.103, ал 9  от ЗООС. 

 

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

годината, съгласно различните нормативни актове 

Основните приоритетите при извършването на контрола през 2020 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; 

-  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. 

Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за управление на 

риска от големи аварии) 

Химикали 

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

ограничаването на химикали (REACH) 

 

 

През 2020 г. продължи работа по контролната дейност за спазване изискванията на 

Регламент REACH.  

Приоритет за контрол по регламента бяха фирми производители, вносители и потребители по 

веригата за: 

 задълженията за регистрация по REACH на производители и вносители на етерични 

масла и дървени въглища; 
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  контрол на изискванията за електронна търговия с химични вещества и смеси в 

рамките на Осмия хармонизиран европейски проект на Форума ECHA (REF-8); 

  контрол на ограниченията на вещества от Приложение XVII  и в изделия, от подадени 

нотификации на комисията за защита на потребителите (КЗП), на вещества предмет на 

разрешаване по приложение XІV на REACH със срокове за забрана през 2019 и 2020 г;  

 спазване на изискванията за разширени информационни листове за безопасност и 

сценариите на експозиция. 

През 2020 г. са проведени 36 бр. проверки (32 обекти) по спазване на изискванията на  на 

Регламента, от които 32 бр. планови и 4 бр. извънредни (сигнал, писмо на МОСВ, по 

прокурорско постановление на РП - Ловеч и последващ контрол). Дадени са 28 бр. предписания - 

за представяне на информационни листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент 

(ЕО)2015/830, информация по Заповед РД №268/2018 г. на МОСВ, количества произведени 

продукти и др. През 2020 г. за неизпълнение на дадено предписание за представяне на 

информация по Заповед РД №268/2018 г. на МОСВ е съставен и връчен  АУАН на „Доверие 

Грижа“ ЕАД, гр. Троян. За  нарушението на  чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси е издадено 1бр. наказателно постановление (НП) № 

058/21.12.2020 г. в  размер на 1000 лв, което за отчетния период не е влязло в сила. 

В обхвата на Регламента са извършени проверки на 42 броя задължени лица, от които 17 

бр. производители, 1бр. вносител, 19 бр. потребители по веригата и 5бр. дистрибутори. На 

територията на РИОСВ - Плевен няма изключителни представители за целите на регистрация на 

химични вещества. 

При проверките през 2020 г. за задълженията за извършване на същински регистрации на 

химични вещества в Европейска агенция по химикали се констатира: 

 извършен е планов контрол на 4 бр. обекта с инвестиционни предложения за 

производство на етерични масла. Към момента на проверките не се констатираха производства, 

тъй като инвестиционните намерения не са реализирани.  

 за задълженията за регистрация на  дървени въглища  са  извършени  2 бр. планови 

проверки на производители на дървени въглища. При проверките се констатира, че  1 бр. 

производител има извършена същинска регистрация  през  2018 г. и 1бр. обект е със спряно 

производство. Във връзка с писмо на МОСВ  относно провеждане на контрол в големи 

строителни хипермаркети, хранителни вериги и петролни компании за изпълнение на 

изискванията за регистрации на дървено въглища, се извършиха извънредни проверки в 3 броя 

обекти с оглед установяване на съответствието с изискванията на дял ІІ на Регламент REACH. 

При проверките на място не е установено несъответствие с изискванията за регистрация съгласно 

дял ІІ на REACH; 

 10 бр. регистранти с извършени регистрации на химични вещества преди крайния срок 

31 май 2018 г.  не са превишили тонажната група на производство от 1  - 100т/год.; 

    проведен е контрол на вносител на активни съставки в състава на фармацевтичните 

продукти. Дружеството е производител на фармацевтични продукти и към момента на проверката 

няма задължения за регистрация на активни съставки, съгласно чл.2(5а) от Регламент REAСH. 

 През 2020 г.  е проведен контрол в 5 бр. за наличие на вещества предмет на ограничаване 

съгласно приложение XVII на REACH. Във връзка с предоставени от МОСВ през 2018 г. 

нотификации от Комисията за защита на потребителите по Системата за бърз обмен на 

информация (RAPEX) са проведени 3 бр. проверки  обекти  относно посочените в нотификациите 

изделия за наличието на завишено съдържание на хризен (РАН), вещество с вписване 50 г) на 

Приложение XVII на REACH. Не се констатира наличие на посочените в нотификациите 

изделия.  

 Извършена е проверка в обект, в чието производство се използва дихлорметан, химичното 

вещество  на ограничение, попадащо във вписване 59 от Приложение VII на  Регламент 

1907/2006 (REAСH). При проведения контрол се констатира, че се спазват условията, посочени 

във вписването -  осигурена е подходяща вентилация във помещенията, съхранява се в 
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херметично затворен резервоар, отработения дихлорметан се отвежда в плътно затворен 

контейнер. Използването на разтворителя е в напълно затворена система и няма вероятност за   

имисионно изпускане  в работната среда. Осигурени са подходящите лични предпазни средства и 

инструкции за работа с разтворителя. Работниците са запознати с инструкцията и ИЛБ на 

дихлорметана.  

Във връзка с провеждането на Осми координиран европейски проект (REF-8) на Форума 

на ECHA за обмен на информация по въпросите на прилагането на Регламент REACH и 

Регламент CLP за контрол на изискванията за електронна търговия с химични вещества и смеси е 

проверено спазването на разпоредбите за ограничаване на вещества от приложение XVII на 

Регламент REACH. В рамките на проекта е направена поръчка от електронен сайт за търговия на 

територията на България на изделия, предназначени да влязат в директен и продължителен 

контакт с кожата чрез извършване на лабораторен анализ. Пробата е изпратена в акредитирана 

изпитвателна лаборатория и е извършено лабораторно изпитване по показател Ni, вещество с 

вписване 27 на Приложение XVII на Регламент REACH. Резултата от анализа показа 

съответствие с изискванията на вписване 27 на Приложение XVII на Регламент REACH.  

През 2020 г. е извършен планов контрол на 23 бр. производители и потребители по 

веригата  за наличие и съответствие на информационните листове за безопасност (ИЛБ) с 

Регламент 2015/830 на използваните и пускани на пазара опасни химикали. Дадени са 3 бр. 

предписание за представяне на ИЛБ в съответствие с Регламент 2015/830 за изменение на 

Регламент 1907/2006 (REAСH). Проведен е контрол на разширени ИЛБ с експозициите на 

пусканите на пазара 2 бр. продукта  и мерките за управление на риска от ИЛБ. Не се констатира 

несъответствия от проведения контрол за наличие на ИЛБ и съответствие с Приложение ІІ на 

REACН. 

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

систематична проверка и оценка на базата данни на обектите.  

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

опаковането на вещества и смеси (CLP) 

По прилагане на Регламента е извършен планов за изпълнение на задължения за нотификация 

на химични вещества на 1 бр. вносител на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен. При 

проверката на фирмата, извършила през минал период нотификация, не се установи внос на нови 

не нотифицирани вещества. За 2020 г. не са постъпвали сигнали и не са установени нови 

задължени лица по Регламента.  

 Регламент № 648/2004 относно детергентите  

 Във връзка с прилагането на Регламент 648/2004 г. относно детергентите са извършени 1 бр. 

планова проверка на „Доверие Грижа“ ЕАД, гр. Троян. Дружеството,  произвежда детергенти, 

съдържащи ПАВ. В ИЛБ е  отразена биоразградимостта и метода за анализ.  

 Не се констатира нарушение по регламента за изискванията за биоразградимост на ПАВ в 

детергентите. Не са провеждани извънредни проверки за отчетния период. 

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

Към момента на територията на РИОСВ-Плевен няма вносители или износители на вещества, 

включени в Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC), поради 

което за 2020 г. не е плануван контрол и не са провеждани извънредни проверки. За отчетния 

период не е прилагана  процедура за износ или внос на вещества от Приложение І на регламента 

 Регламент (ЕС) № 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

 През 2020 г.  са извършени 7 бр. планови проверки за наличие на вещества, за които са 

въведени забрана и ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата съгласно 

Регламент (ЕО) № 2019/1021 (УОЗ). Дадени са 2 бр. предписания за предоставяне на информация 
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за наличие на УОЗ вещества. За отчетния период не са извършени извънредни проверки. 

Проведеният контрол е за наличие на  полихлорирани нафталени (PCNs) с CAS № 91-20-3, 

алкани С10-С13, късоверижни хлорирани парафини (SCCPs) и перфлуорооктансулфонова 

киселина и нейните производни (PFOS). През 2020 г. наличната в РСПБЗН Ловеч 

противопожарна пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в количество 400 литра е 

класифицирана като отпадък и е предадена на лице с документ по чл.35 от Закона за управление 

на отпадъците.  

Във връзка с предоставени от МОСВ през 2018 г. нотификации от Комисията за защита на 

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

контрол в 3 бр. обекти  за наличие на SCCP в състава на продаваните стоки. При проверката не се 

установи наличието на такива. 

Проведен е контрол за наличие на полихлорирани нафталени (PCNs) с CAS № 91-20-3 и 

алкани С10-С13, късоверижни хлорирани парафини (SCCPs) в състава на произвеждани кабелни 

инсталации и части за автомобили в 2 бр. дружества . Дадени са 2 бр. предписания информация 

за предоставяне на информация за наличие на тези вещества в състава на използваните 

материали, предписанията са изпълнени. Няма наличие на SCCPs и PCNs в състава на 

произвежданите части за автомобили.  

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

2019/1021, няма съставен АУАН или приложен ПАМ на обекти на територията на РИОСВ 

Плевен. 

 Регламент 2017/852 живачни съединения и безопасното съхранение на метален 

живак 

За 2020 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 са  проведени 21 бр. планови проверки и 2 бр. извънредни. През отчетния период не са 

издавани предписания за реда и начина на съхранение съгласно Наредбата. За отчетния период  

няма съставен АУАН по  Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 

смеси.  

 

Обобщение и изводи от извършената контролна 

дейност по спазване на законодателството на химикалите:  

o не се констатира неизпълнение на задълженията за 

извършване на същински регистрации на химични 

вещества в Европейска агенция по химикали;  

o  при проведения контрол за наличие на вещества, 

предмет на ограничаване съгласно приложение XVII на 

REACH (хризен, дихлорметан и никел) не се констатира 

наличието на такива;  

o  при  осъществения контрол по прилагането на Регламент 

(ЕО) №  2019/1021 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) не се констатира 

наличие на полихлорирани нафталени (PCNs) с CAS № 91-20-3, алкани С10-С13, 

късоверижни хлорирани парафини (SCCPs). През 2020 г. наличната в РСПБЗН Ловеч 

противопожарна пяна, съдържаща перфлуорооктан сулфонат (PFOS) в количество 400 

литра е класифицирана като отпадък и е предадена на лице с документ по чл.35 от Закона 

за управление на отпадъците.  
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o планът за контролна дейност през 2020 г. по управление на опасни химични вещества е 

изпълнен; 

o за неизпълнение на дадено предписание е съставен и връчен  АУАН на „Доверие Грижа“ 

ЕАД, гр. Троян. За  нарушението на чл.35, ал.1, т.2 на Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси е издадено 1бр. наказателно постановление 

(НП) № 058/21.12.2020 г. в  размер на 1000 лв, което за отчетния период не е влязло в 

сила. 

o няма приложен ПАМ при извършената контролна дейност по управление на опасните 

вещества и смеси. 

o не са констатирани аварии с опасни химикали, водещи до замърсяване на компонентите 

на околната среда. 

 

Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни химични вещества 

 

 
 

Директивата 2012/18/ЕС, СЕВЕЗО ІІІ относно контрола на опасностите от големи аварии  

с опасни вещества е транспонирана 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.  

Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен извършва контролна 

дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1 от ЗООС  на територията на област Плевен и област Ловеч. 

На територията на РИОСВ-Плевен има 7 бр. съществуващи предприятия, попадащи в 

обхвата на Глава 7, Раздел І на ЗООС – 6 бр. с класификация нисък рисков потенциал  и 1 бр. с 

висок рисков потенциал. Съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност на 

комисията по чл. 157а, ал. 4, т.1 от ЗООС за РИОСВ-Плевен през 2020 г. са планувани  за 

проверки следните 4 бр. предприятия с нисък и висок рисков потенциал на територията на 

РИОСВ Плевен:   

 предприятие с класификация нисък рисков потенциал “Предприятие за производство на 

растителни масла”, с. Ясен на оператор „Марица олио“ АД, гр. Пазарджик; 

 предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Бент ойл“ АД – Петролна база, 

гр. Плевен на оператор „Бент ойл” АД, гр. София; 

 предприятие с класификация нисък рисков потенциал „Газохранилище – Литекс“, гр. 

Ловеч на оператор „Литекс“ АД, гр. София; 

 предприятие с висок рисков потенциал „Резервоарен парк за съхранение на петролни 

продукти”, гр. Плевен на оператор “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив. 
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На гореизброените планувани за контрол през 2020 г. 4 бр. предприятия са извършени 5 

бр. проверки -  4 бр. планови и 1 бр. извънредна проверка. Извънредната проверка е последващ 

контрол по изпълнение на дадено предписание от констативен протокол. Предписанието е 

изпълнено. 

При извършения планов контрол на предприятията през 2020 г. комисията по чл.157а от 

ЗООС издаде 7 бр. предписания - за почистване от тревна растителност, годност на 

противопожарна пяна, представяне на актуален договор и за привеждане в съответствие с  

изисквания на законодателството по безопасни условия на труд. 

 През 2020 г. 2 бр. съществуващи предприятия СЕВЕЗО са в процедура по актуализиране 

на документите по Глава 7, Раздел І на ЗООС - Топлофикация - Плевен” ЕАД, гр. Плевен  и 

Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти”, гр. Плевен на оператор “Рафинерия 

Плама” АД, гр. Пловдив. При провеждането на процедурите по Глава 6, раздел ІІІ на 

инвестиционни предложения се извърши контрол и на подадената  информация от 

възложителите дали попаднат предвидените дейности в обхвата на Глава 7, раздел І от ЗООС. За 

отчетния период на територията на РИОСВ Плевен се установи нов обект, попадащ в обхвата на 

Глава 7, Раздел І на ЗООС за инвестиционно предложение: “Съхранение на нефтопродукти в 

действащи резервоари, находящи се на територията на „Рафинерия Плама“ АД, площадка гр. 

Плевен“ на възложител „Лотус Ойл Трейд“ ЕООД.  

На основание чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и за ограничаване на последствията от тях и чл.14, ал. 4 от ЗООС, с писма на Директора 

на РИОСВ Плевен са дадени предписания на 32 бр. оператори на предприятия и/или съоръжения, 

в които са налични опасни вещества и опасни отпадъци от Приложение № 3 към ЗООС, в т.ч.  на 

8 бр. оператори с издадени комплексни разрешителни, за представяне в РИОСВ Плевен на 

актуален доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС за предприятието и/или 

съоръжението. Във връзка с даденото предписание „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД, гр. София 

представи на Изпълнителния директор на ИАОС, гр. София уведомление за извършена 

класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС за предприятие „ПОЛИХИМ - СС” ЕООД, площадка гр. 

Луковит със заключение, че предприятието и/или съоръжението се класифицира с висок рисков 

потенциал по реда на Глава 7, Раздел І на ЗООС. 

През 2020 г. са извършени отмяна на приложена през 2016 г. принудителна 

административна мярка на спрени от експлоатация резервоари и наново  прилагане на ПАМ  

(пломбиране) на същите, намиращи се на територията на Петролна база, Плевен с наличен 

капацитет на съхранение , водещо до класификация на обекта с висок рисков потенциал. 

Резултати от извършената контролна дейност по предотвратяването на риска от 

големи аварии: 

o проведеният контрол на обектите СЕВЕЗО по спазване на законодателството по 

предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества през 2020 г. и 2019 г. е 

съпоставим.  През 2020 г. са проведени 5 бр. проверки на 4 бр. обекти (през 2019г. са извършени 

6 бр. проверки на 5 бр. обекти).  Броят на дадените предписания през 2020 г. е малко по- малък 

(7бр.) в сравнение с 2019 г. (6бр.);  

o през 2020 г. няма издадено становище по чл.106, ал. 2 от ЗООС от директора на 

РИОСВ-Плевен , тъй като за отчетния период няма подадени в РИОСВ Плевен доклади за 

политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на нови предприятия и/или изменения 

на съществуващи такива;  

o през 2020 г. не са установени  аварийни ситуации и няма регистрирани случаи на 

големи аварии с опасни химични вещества;  

o планът за контрол през 2020 г. е изпълнен; 

o няма съставен АУАН; 



 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2020 г.                                                                  стр.  IІI. 4. 8 

o през 2020 г. в процедура по актуализиране  и издаване на  документи по реда на глава 

7, Раздел І на ЗООС са 2  бр. съществуващи предприятия  с класификация нисък и висок рисков 

потенциал  на оператори “Рафинерия Плама” АД, гр. Пловдив и „Топлофикация - Плевен” ЕАД, 

гр. Плевен и  2 бр. нови предприятия  „Лотус Ойл Трейд“ ЕООД, гр. Плевен и „ПОЛИХИМ - СС” 

ЕООД, гр. София. През 2020 г. за посочените предприятия няма издадени потвърждения на 

класификациите по чл.103, ал.2 от ЗООС от директора на ИАОС. 

o при извършения контрол се установи се, че ефективността и адекватността на 

системите за управление на мерките за безопасност в предприятията СЕВЕЗО дава положителни 

резултати.  

 

 
 

 

 


