
ІІІ. Анализи по фактори на въздействие 
ІII.3.Химикали и управление на риска от големи аварии 
 
1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на 

химикалите 

Общият брой задължени лица планирани за контролни проверки през 2016 г. е 54. 

Двадесет и пет от тях по Закона за опазване на околната среда (13 предприятия с висок 

рисков потенциал и 12 предприятия с нисък рисков потенциал) и 29 по Закон за защита 

от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (13 обекта по Регламенти 

1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)  и 16 - по Наредба за реда и 

начина на съхранение на опасни вещества и смеси). 

 

На територията контролирана от РИОСВ – Стара Загора се намират 33 обекта в обхвата 

на глава седем, раздел I от ЗООС. От тях 13 обекта са класифицирани като предприятия 

с висок рисков потенциал и 20 обекта - с нисък рисков потенциал.  

Таблица 1 -  списък на СЕВЕЗО обектите 

№ Оператори /площадки Рисков потенциал 

1. 
„Бисер олива“ АД 

гр. Стара Загора 
Висок  

2. 
„Еко България” ЕАД  

 база Стара Загора 
Висок  

3. 
„Ойролог” ЕООД 

база Стара Загора 
Висок 

4. 
„Заводски строежи Марица изток“ АД 

гр. Стара Загора 
Висок 

5. 

„Зара газ”ООД 

Газов терминал „Агробиохим“ 

гр.Стара Загора 

Висок 

6. 

„Зара газ”ООД 

Петролна база „Зара“ 

гр.Стара Загора 

Нисък 

7. 
„Континвест” ООД 

база Стара Загора 
Нисък 

8. 
„Линде газ България” ЕООД  

база Стара Загора 
Нисък 



9. 
„Лукойл България” ЕООД 

ПСБ Стара Загора 
Висок 

10. 
„Стройпроект” ООД 

гр.Стара Загора 
Висок 

11. 
„Tракия газ” ООД 

гр.Стара Загора 
Нисък 

12. 
„Феролекс” ООД 

гр.Стара Загора 
Нисък 

13. 
„НИТИ“ ЕАД 

гр. Казанлък, „Арсенал“ 
Нисък 

14. 
„НИТИ“ ЕАД 

гр. Казанлък, „Бузово кале“ 
Нисък 

15. 
„Софарма“ АД 

гр.Казанлък 
Нисък 

16. 
„Балиста“ ЕООД 

гр. Мъглиж 
Нисък 

17. 
„РДЦ ойл“ ЕООД 

гр.Николаево 
Висок 

18. 
„Кастамону България” АД 

с.Горно Сахране 
Нисък 

19. 
ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД 

с.Ковачево, общ.Раднево 
Висок 

20. 

„Контур Глобал  

Марица изток 3” АД 

с.Медникарово, общ.Гълъбово 

Висок 

21. 
„Робертет България“ ООД 

с.Долно Сахране, общ. Павел баня 
Нисък 

22. 
„Евасто“ ООД 

с.Черна гора, общ. Братя Даскалови 
Нисък  

23. 
„Алгънс“ ЕООД 

гр.Сливен 
Нисък 

24. 
„Екоенержи” ООД 

гр.Сливен 
Нисък 

25. 
ТД „ДРВВЗ”  

Петролна база Сливен 
Висок 

26. 
„Топлофикация Сливен” ЕАД 

гр.Сливен 
Нисък 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола 

през годината, съгласно различните нормативни актове; 

 

През изминалата година работата на направлението беше насочена върху 

 прилагане на промените в глава 7, раздел I „Контрол на опасностите от големи 

аварии“ на Закона за опазване на околната среда; 

 

 прилагане на преходния период съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и 

Регламент (ЕС) 453/2010, изменен с Регламент (ЕС) 2015/830 чрез проверка на 

съдържанието на информационните листове за безопасност; 

 

 участие в четвъртия хармонизиран европейски проект REACH-EN-FORCE-4 

(REF-4) за контрол на въведени ограничения при пускането на пазара и 

употребата на определени опасни вещества, съгласно Регламент № 1907/2006 

REACH – контрол за съдържанието на азооцветители и азобагрила в текстилни и 

кожени изделия (вписване 43 от Приложение ХVІІ на REACH). 

 

3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за 

управление на риска от големи аварии) 

27. 
„Континвест” ООД 

гр.Ямбол 
Висок 

28. 
„Минна компания Петров”АД 

с.Каменец, общ.Стралджа 
Нисък 

29. „Палфингер продукционстехник“ 
ЕООДс.Тенево, общ. Тунджа Висок 

30. 
„Папас олио“ АД 

гр.Ямбол 
Нисък 

31. 
„ХЕС“ АД 

гр. Ямбол 
Нисък 

32. 
„Геострой инженеринг“ ЕООД 

с.Калчево, общ. Тунджа 
Нисък 

33. 
.„Ривърс инвест” ЕООД 

Складова база „Стралджа Мараш“ 
Нисък 



През годината бяха извършени 83 проверки на 69 обекта. От тях планови 54 проверки 

на 54 обекта. Двадесет и пет контролни проверки са осъществени на предприятия по чл. 

157, ал. 2 от ЗООС. Дадени бяха 47 предписания. От тях 31 са дадени при проверки с 

комисии по чл.157а, ал. 2 от ЗООС, а останалите 16 - при текущ контрол по ЗЗВВХВС 

(за извършване на класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС). Две предписания са 

неизпълнени, поради неизтекъл срок. По ЗЗВВХВС са извършени 29 проверки, 

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

класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и Наредба за 

реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. От тях 7 са 

съвместни проверки с други направления. Направени са 34 предписания, които са 

изпълнени. 

Извършени са и 29 извънредни проверки на 15 извънпланови обекта – по писма на 

МОСВ, на ОД на МВР - Стара Загора и по последващ контрол за изпълнение на 

предписания. 

През годината са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения за 

неизпълнение на предписание по чл.166, т.3 от ЗООС на „РДЦ ойл“ ЕООД гр. 

Николаево „Складова база за пропан-бутан“ гр. Николаево и за нарушение на чл. 103, 

ал.2 от ЗООС на „Ардър“ ООД гр. София. Издадено е 1 наказателно постановление на 

„РДЦ ойл“ ЕООД гр. Николаево в размер на 2 000 лв. Издадена е 1 заповед № РД-08-

197/07.12.2016 за спиране на експлоатацията на „Складова база за пропан –бутан“ с 

оператор „РДЦ ойл“ ЕООД, гр. Николаево, която е приведена в действие. 

 

Диаграма 1 - съотношение между общ брой проверки - планови и извънредни през 

2015 и 2016 г. 
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Дружествата изготвиха и актуализираха документите си, в които излагат своята 

Политика за предотвратяване на големи аварии и Система за управление мерките за 

безопасност с изключение на 2 обекта. „РДЦ ойл“ ЕООД гр. Николаево не е изпълнило 

задълженията си по чл. 107, ал. 1 от ЗООС, за което е наложена имуществена санкция и 

„Евасто“ ООД, село Черна гора, община Братя Даскалови, което е в процедура по глава 

шеста от ЗООС. 

От директора на РИОСВ – Стара Загора са издадени 12 потвърждения на пълнотата и 

съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии 

(ДППГА) с изискванията на глава седем, раздел I от ЗООС. ДППГА на останалите 7 

оператори с нисък рисков потенциал са в процедура на разглеждане и потвърждение. 

„Евасто“ ООД (ПНРП) с.Черна гора, общ. Братя Даскалови е в процедура по глава 

шеста от ЗООС. 

Операторът „РДЦ ойл“ ЕООД, гр. Николаево не е изготвил и представил ДППГА, 

доклад за безопасност и/или всяка друга информация, изисквана по глава седем, раздел 

I от ЗООС, за което съгласно чл.164в, ал.1, т.1 е издадена заповед за спиране на 

експлоатацията на „Складова база за пропан –бутан“ гр. Николаево, а принудителната 

мярка е приведена в действие. 

За сравнение през 2015 г. са съставени 2 акта за административни нарушения и са 

издадени 2 наказателни постановления. 

 

Диаграма 2 - съотношение между общ брой АУАН, наказателни постановления и 

принудителни административни мерки за 2016 г. спрямо тези за 2015 г. 
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Анализирайки резултатите от санкционната дейност за 2015 и 2016 г. се вижда, че няма 

чувствително изменение в предприетите наказателни мерки. Не е констатирано 

съществено увеличение на грубите нарушения на екологичното законодателство в 

областта на химикалите. 

- Положителни/отрицателни констатации спрямо предходната година. 

Извършените проверки през 2016 г. по ЗЗВВХВС са 43 и са по-малко от тези през 2015 

г. – 55. Плановите проверки за 2016 г. са 29 спрямо 40 за 2015 г., а извънплановите и 

през двете години са по 14. 

Планирани бяха по-малко обекти за проверка, тъй като усилията на експертите бяха 

насочени към изпълнението на изискванията на чл.106, ал.2 от ЗООС за потвърждаване 

пълнотата и съответствието на Докладите за политиката за предотвратяване на големи 

аварии на предприятия с нисък рисков потенциал. 

 

Диаграма 3 - съотношение между общ брой проверки, планови и извънредни за 2016 г. 

към тези за 2015 г. 
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През 2016 г. възникнаха 2 големи аварии в „Арсенал“ АД, Завод 3 град Казанлък и 

Завод 4 град Мъглиж. Извършени бяха извънредни проверки с комисия по чл.157а, ал.2 

от ЗООС и бяха дадени 3 предписания за предприемане на мерки за недопускане на 

нови големи аварии, които са изпълнени. 

Проверени бяха възникналите ситуации свързани с изтичане на опасни химични 

вещества в ДРВВЗ „Петролна база Сливен“ гр. Сливен, „РДЦ ойл“ ЕООД, гр. 

Николаево и „Континвест“ ООД, гр. Ямбол.  



В два от случаите (ДРВВЗ „Петролна база Сливен“ и „Континвест“ ООД гр. Ямбол) се 

установи, че се касае за производствени инциденти, а за „РДЦ ойл“ ЕООД) за 

криминално деяние. Всички останали оператори изпълняват задълженията си по 

въведената от тях Система за управление мерките за безопасност.  

Експертите от направлението взеха участие в 18 проверки по комплексни 

разрешителни и 8 съвместни проверки с комисии от представители на ОД МВР- Стара 

Загора, Дирекция „Инспекция по труда“ - Стара Загора и ИДТН - Стара Загора на 

предприятия за съхранение и производство на взривни вещества. 

Във връзка с участието на страната ни в Четвърти хармонизиран европейски проект 

REACH-EN-FORCE-4 (REF-4) за контрол на въведени ограничения при пускането на 

пазара и употребата на определени опасни вещества, съгласно Регламент № 1907/2006 

REACH – контрол за съдържанието на азооцветители и азобагрила в текстилни и 

кожени изделия (вписване 43 от Приложение ХVІІ на REACH) бяха извършени 5 

проверки на вносители и дистрибутори. Направени бяха пробовземания на 3 текстилни 

изделия, които бяха анализирани в акредитирана лаборатория. Не беше установено 

съдържание на азооцветители и азобагрила над допустимите количества. 

Спазването на изискванията в Наредба за реда и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси осигурява по-добра защита от вредното въздействие на 

опасните химични вещества и смеси върху околната среда и здравето на хората чрез 

регламентираното им съхранение. 

През годината по ЗЗВВХВС не са съставяни актове за административни нарушения и 

не са издавани наказателни постановления. 


