III. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ІІІ. 4. 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 смеси и екологосъобразното им съхранение.
Общият брой на задължените лица през 2013 г. в областта на управлението на
химикалите е 70. Извършени са 75 контролни проверки по 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, Регламент
648/2004 за детергентите и Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси.
Дадени са 23 предписания, от които 22 са изпълнени, а едно не е поради
неизтекъл срок.
От тях:
- по Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент 1272/2008 (CLP) за
класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси – 7 проверки –
4 във връзка с докладване и попълване на въпросници по REACH EN FORСE 3, 2
планови проверки и 1 извънредна по сигнал. Не са издавани предписания.
- по Регламент 850/2004 за устойчивите органични замърсители (УОЗ) са
извършени 7 проверки (5 планови и 2 извънредни) на предприятия, вносители на
килими и изделия, в които е възможно да се съдържат УОЗ. Не са издавани
предписания.
- по Регламент 648/2004 за детергентите са осъществени също 7 проверки на
дружества, употребяващи в своята дейност почистващи и миещи препарати. Дадено е 1
предписание, което е изпълнено.
- по Регламент 1102/2008 е извършена една проверка на предприятие, в което
се съхраняват стари количества живак. Не са издавани предписания.
- по Наредба за съхранение на опасни химични вещества и смеси са
осъществени 49 проверки (36 планови и 13 извънредни). Дадени са 21 предписания за
актуализация на оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, които са
изпълнени, а едно е свързано с текуща реконструкция на склад за съхранение на
химикали, чийто срок за изпълнение е през 2014 г.

Фигура 1 Съотношение на броя извършени проверки към издадени предписания през
2013 г.

На територията на РИОСВ – Стара Загора се намират 12 предприятия с висок
рисков потенциал и издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС и 9 с нисък рисков
потенциал.
Таблица 1 Списък на обектите, попадащи в обхвата на Глава 7, раздел
първи от ЗООС - СЕВЕЗО предприятия с висок и нисък рисков потенциал

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оператори /площадки
„Континвест” ООД - производствена складова база за
производство на коагуланти за промишлени води и белина
и разфасовка на течен хлор,гр. Стара Загора
„Еуроспед” ЕООД - база Стара Загора, склад за
съхранение на препарати за растителна защита
„Линде газ България” ЕООД складова база за химикали, гр. Стара Загора
„Топлофикация Сливен” ЕАД - склад за съхранение на
хидразин-хидрат, гр. Сливен
„РДЦ ойл“ ЕООД - складова база за пропан - бутан , гр.
Николаево
„Арсенал” АД – складове за съхранение на взривни
вещества, гр. Казанлък
„Лукойл България” ЕООД
пласментно снабдителна база (ПСБ), с. Еленино, общ.
Стара Загора

Класификация
на обекта
(висок /нисък
рисковпотенциал)
Висок
Нисък
Нисък
Нисък
Висок
Висок
Висок

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД
с. Ковачево, общ. Раднево
„Алгънс“ ЕООД - производствено - складова база
Бършен, гр. Сливен
„Минна компания Петров” АД - складове за съхранение
на взривни вещества, с. Каменец, общ. Стралджа
„Нафтекс Петрол" ЕООД
петролна база Стара Загора
„Еко България” ЕАД - склад за втечнени
въглеводородни газове, гр. Стара Загора
„Топливо ” АД - складова база за пропан – бутан и
пълначно за бутилки, гр. Сливен
„Петролна база Сливен” при ТД „Държавен резерв”
Стара Загора, гр. Сливен
„Контур Глобал Марица изток 3” АД
с. Медникарово, общ. Гълъбово
„Стройпроект” ООД - предприятие за производство на
средства за модифициране на времето, гр. Стара Загора
„Берета трейдинг” ООД - производствено и складова
база „Стралджа Мараш“
„Зара газ” ООД - складова база за пропан – бутан и течни
горива, гр. Стара Загора
„Континвест” ООД - производствено и складова база
Ямбол, гр. Ямбол
„Кълвача газ“ АД, гр. Стара Загора
„Инмат“ ООД – склад за взривни материали, с.
Графитово, общ. Нова Загора

Висок
Висок
Нисък
Нисък
Нисък
Нисък
Висок
Висок
Висок
Висок
Висок
Висок
Нисък
Нисък

През 2013 г. са планирани и проверени 21 предприятия с висок и нисък рисков
потенциал. Издадени са 42 предписания, от които едно е неизпълнено, поради
неизтекъл срок. Единадесет от издадените предписания са от служителите на Областно
управление “Пожарна безопасност и защита на населението” (ОУ ПБЗН) и Районна
служба “Пожарна безопасност и защита на населението” (РС ПБЗН) и са свързани с
актуализация на аварийни планове и противопожарни досиета. Петнадесет от
предписанията са издадени от представителите от Дирекция “Инспекция по труда” и се
отнасят до актуализация на оценката на риска, метрологичен контрол на средства за
измерване, провеждане на различни видове инструктажи, а дванадесет от тях са
направени от РИОСВ - Стара Загора, обхващащи актуализация на план за обучение на
персонала, преглед на ефективността на плана за проверки на безопасността на
предприятията, оценка на вероятността от замърсяване на води и почви, в случай на
авария, изготвяне на процедури за докладване на случаите на аварии, актуализация на
Система за управление на мерките за безопасност (СУМБ) и др., две - на представители

от Областни дирекции на Министерството на вътрешните работи - за изграждане на
задължителни елементи от охрана на дружеството и СОТ и две са дадени от
представители на общини за изпращане на информация до заинтересованата
общественост, относно риска на проверяваните предприятия.
От направените през 2013 г. проверки се установи, че два от обектите,
подлежащи на контрол, ще отпаднат. Един от тях е складовата база в с. Графитово,
общ. Нова Загора на „Инмат“ ООД, с дейност - добив и преработка на подземни
богатства. Контролът през последните две години - 2012 г. и 2013 г. установява, че
дружеството не е извършвало съхранение на взривни вещества в складовата база в с.
Графитово, поради намалена консумация от инертни материали от потребителите.
Площадката в село Графитово е отдадена под наем на "Виктория" ЕООД София, за
съхранение на пиротехнически изделия за периода 01.03.2013 г. - 01.03.2018 г.
Вторият обект е „Кълвача газ“ АД, гр. Стара Загора. На площадката на газов
терминал „Кълвача“ е установено, че не се извършва никаква дейност, демонтирани са
всички съоръжения.
На територията, контролирана от РИОСВ - Стара Загора се намират и две
фирми, класифицирани като предприятия с висок рисков потенциал с неизяснен статут
на разрешителните:
„Производствена и складова база „Бършен“, собственост на „Алгънс“ ЕООД,
София - на площадката на дружеството не се извършва утилизация и производство.
Съхраняват се взривни вещества и боеприпаси в два от складовете налични на
територията, като количеството им попада в ниския рисков потенциал на Приложение 3
от ЗООС. Към момента не e приключила съдебната процедура по обжалване на
Разрешително № 171/09.11.2013 г. за изграждане и експлоатация на предприятие с
висок рисков потенциал.
Производствено и складова база „Стралджа Мараш“, гр. Стралджа, обл. Ямбол
- на територията на базата през 2012 г. възникна авария, която доведе до разрушения на
инфраструктурата, сградите и съоръженията на площадката. В резултат на това са
разпилени опасни боеприпаси, както на площадката на дружеството, така и на терените
около нея. Извършено е прочистване на външните терени около обекта. Към момента в
базата няма съхранение на взривни вещества – тринитротолуен, хексоген и барут,
свързани с дейностите по Разрешително № 158/2010 г. На площадката на дружеството
се извършва единствено събиране и контролирано унищожаване чрез взривяване на
негодни и опасни боеприпаси и взривени военни остатъци, събрани от прочистването

на външните терени по график, контролиран от служба КОС при ОД на МВР- Ямбол.
Тези дейности са преустановени от месец август 2013 г. Към момента Разрешително №
158/2010 г. е в процедура по преразглеждане в МОСВ.
От направените проверки през 2013 г. на обекти с висок и нисък рисков потенциал
може да се направят следните изводи:
Дружества като ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, „Контур Глобал Марица изток 3”
АД, „Зара газ” ООД и „Лукойл България” ЕООД, притежаващи разрешителни по чл.
104 от ЗООС и класифицирани като предприятия с висок рисков потенциал, изпълняват
задълженията си безупречно. Въведената Система за предотвратяване на големи аварии
действа ефективно. Предприетите мерки от страна на посочените фирми за изпълнение
на дейностите по условията от разрешителните им ги определят като едни от найизпълнителните оператори - без дадени предписания за проверявания период.
Фирмите „Топливо ” АД (6 предписания) и „РДЦ ойл“ ЕООД (8 предписания) при
извършените проверки са получили голям брой предписания. Това се дължи на факта,
че през 2013 г. същите са проверявани за първи път като нови обекти.

През 2013 г. е завишен контрола на обектите, в които е въведена Система за
предотвратяване на големи аварии.

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.

През 2013 г. са извършени 42 планови проверки на 43 обекта. Не е извършена
само една от тях – на “Биоланд България” ЕООД, с. Зимница, общ. Мъглиж, поради
периодичен режим на експлоатация на обекта.
Направени са 18 предписания, от които 1 е неизпълнено, поради неизтекъл срок.
През годината са извършени 18 извънпланови проверки. От тях 3 са по
последващ контрол за установяване изпълнение на дадени предписания, 4 са по
подадени жалби и сигнали, 7 – във връзка с писмо на МОСВ за проверки на дружества,
вносители на химични вещества и смеси и изделия, съдържащи устойчиви органични
замърсители и 4 - по Наредба за съхранение на ОХВ и смеси.

Като положителна страна в работата на направлението трябва да се
подчертае увеличения брой оператори, спазващи условията за съхранение на
химикалите, посочени в ИЛБ и задълженията си по ЗЗВВХВС и Регламенти 1907/2006
(REACH), 1272/2008 (CLP), 850/2004 (УОЗ) и 648/2004. Засилен е контролът на
предприятията с висок и нисък рисков потенциал. В комисиите за извършване на
проверки по изпълнението на условията им са включени нови представители от
Дирекция „Инспекция по труда“ в трите области, контролирани от РИОСВ – Стара
Загора.
Анализ и сравнение на проверките спрямо 2012 г.
Извършените проверки през 2013 г. – 75 са по-малко от тези през 2012 г. – 85.
Проверените обекти през 2013 г. са 70 срещу 85 за 2012 г. Редуциран е и броят на
дадените предписания – 23 през 2013 г. срещу 40 през 2012 г. Разликата е свързана със
специфичната работа по Регламенти 1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP) за
класифициране, опаковане и етикетиране, 850/2004 за устойчивите органични
замърсители, изискваща по-обстоятелствени проверки.
Като положителна страна в работата може да се подчертае увеличения брой
оператори, спазващи условията за съхранение на химикалите, посочени в ИЛБ и
задълженията си по ЗЗВВХВС и Регламент 1907/2006 (REACH).

