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ІІІ. 3. Химикали и управление на риска от големи аварии 

 
1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на 

химикалите 

Дейността е свързана с прилагането и налагането на екологичното 

законодателство по предотвратяването на замърсяване на околната среда с 

опасни химични вещества и препарати и екологосъобразното им съхранение. 

Общият брой на задължените лица през 2012 г. в областта на управлението 

на химикалите е 78. Извършени са 60 контролни проверки по Закона за защита 

вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС), обхващащ 

изискванията на Регламенти 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) за 

класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и 

648/2004 за детергенти. 

Броят на предприятията с издадени разрешителни по Наредбата за 

продотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях, на територията, контролирана от РИОСВ - Стара Загора е 

18 и са посочени в таблица 1.  

Таблица 1 

 

 

 

  

1 „Континвест” ООД – гр.Стара Загора 
2 “Зара газ” ООД – гр.Стара Загора 
3 “Еко България” ЕООД – база Стара Загора 
4 „Еуроспед” ЕООД -  база Стара Загора 
5  “Инмат” ООД – гр.Раднево 
6 “Нафтекс Петрол” АД – база Стара Загора 
7 “Кълвача газ” АД – гр.Стара Загора 
8 “Арсенал” АД – гр.Казанлък 
9 ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД – гр.Раднево 
10 “Топлофикация Сливен”  ЕАД -  гр.Сливен 
11 „Минна компания Петров” АД – гр. Ямбол 
12 ДА „ДРВВЗ” – Петролна база Сливен 
13 “Лукойл България” АД –  база Стара Загора 
14 „Контур Глобал Марица изток 3” ЕАД – гр.Гълъбово 
15 „Линде газ България”ЕООД – гр. Стара Загора 
16 „Стройпроект” ЕООД – гр. Стара Загора 
17 „Верея хим”ООД – гр. Ямбол 
18 „Берета трейдинг” ООД – гр.Стралджа 
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Съотношение на броя на предприятията с висок към нисък рисков потенциал 

 

 

2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на 

контрола през годината, съгласно различните нормативни актове и 

резултати от контролната дейност 

Приоритетите на направлението през изминалата година бяха 

съсредоточени върху контрола на условията по издадените разрешителни, 

съгласно ЗООС и Наредбата за продотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и за ограничаване на последствията от тях, както и прилагането на 

Регламенти 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) за класифициране, опаковане 

и етикетиране на химични вещества и смеси, 850/2004 за устойчивите 

органични замърсители и Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси. 

Общо през годината са извършени 85 контролни проверки на 80 обекта  и 

са дадени 40 предписания, които са изпълнени в посочения срок. 129 проверки 

са осъществени през 2011 г., при 85 - през 2012 г., а обектите – съответно - 80 - 

през 2012 г. и 125 през 2011 г. Редуциран е и броят на дадените предписания – 40 

през 2012 г., срещу 145 за 2011 г., което е свързано със спазването на изискванията 

на нормативната база за управление на химикалите. Разликата в броя на 

проверките и контролираните обекти през последните две години се дължи на 

специфичната и обемна работа, свързана с прилагането на Регламенти 

1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP) за класифициране, опаковане и 

етикетиране, 850/2004 за устойчивите органични замърсители, изискваща по-

обстоятелствени проверки.  
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Като положителна страна в работата трябва да се подчертае увеличения 

брой оператори, спазващи условията за съхранение на химикалите, посочени в 

информационните листи за безопасност (ИЛБ) и задълженията им по ЗЗВВХВС 

и Регламент 1907/2006 (REACH). 
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