
ІІІ. 3. ХИМИКАЛИ И УПРАВЕЛНИЕ НА РИСКА 

СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) 

На територията на РИОСВ – Стара Загора, обхващаща области Стара Загора, 

Сливен и Ямбол, се намират 12 предприятия с висок рисков потенциал – с издадени 

разрешителни по чл. 104 от ЗООС и 10 предприятия с нисък рисков потенциал. 

Списък на обектите, попадащи в обхвата на  Глава 7, раздел първи от ЗООС - 

СЕВЕЗО предприятия с висок и нисък рисков потенциал 

№ Оператори /площадки 

Класификация 

на обекта 

(висок /нисък 

рисков 

потенциал) 

1. 

„Континвест” ООД  - производствена  

складова база за производство на 

коагуланти за промишлени  води и 

белина и разфасовка на течен хлор, 

гр. Стара Загора 

Висок 

2. 

„Еуроспед” ЕООД - база Стара Загора,  

склад за съхранение на препарати за 

растителна защита 

Нисък 

3. 

„Линде газ България” ЕООД - 

складова база за химикали, 

 гр. Стара Загора 

Нисък 

4. 

„Топлофикация Сливен” ЕАД - 

склад за съхранение на хидразин-хидрат 

гр. Сливен 

Нисък 

5. 

„РДЦ ойл“ ЕООД -  складова база за 

пропан  - бутан  

гр. Николаево 

Висок 

6. 

„Арсенал” АД – складове за съхранение 

на взривни вещества, 

Завод 3 и Складова база Бъзово кале,  

гр. Казанлък  

Висок 

7. 

„Арсенал” АД – складове за съхранение 

на взривни вещества, Завод 4,  гр. 

Мъглиж 

Нисък 

8. 
„Арсенал“ АД – стрелкови полигон с. 

Шейново 
Нисък 



9. 

„Лукойл България” ЕООД 

пласментно снабдителна база (ПСБ),  

с. Еленино, общ. Стара Загора 

Висок 

№ Оператори /площадки 
Класификация на обекта (висок /нисък 

Рисков потенциал) 

10. 
ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД 

с. Ковачево, общ. Раднево 
Висок 

11. 
„Алгънс“ ЕООД - производствено - 

складова база Бършен, гр. Сливен 
Висок 

12. 

„Минна компания Петров” АД - 

складове за съхранение на взривни 

вещества, с. Каменец, общ. Стралджа 

Нисък 

13. 
„Нафтекс Петрол" ЕООД 

петролна база Стара Загора 
Нисък 

14. 

„Еко България”  ЕАД  - склад за 

втечнени въглеводородни газове, 

гр. Стара Загора 

Нисък 

15. 

„Топливо ” АД  - складова база за 

пропан – бутан и пълначно за бутилки, 

гр. Сливен 

Нисък 

16. 

„Петролна база Сливен” при ТД 

„Държавен резерв” Стара Загора,  

гр. Сливен 

Висок 

17. 
„Контур Глобал  Марица изток 3” АД 

с. Медникарово, общ. Гълъбово 
Висок 

18. 

„Стройпроект” ООД - предприятие за 

производство на средства за модифици-

ране на времето, гр. Стара Загора 

Висок 

19. 

„Ривърс Инвест” ЕООД -  

производсвено и складова база 

„Стралджа Мараш“ 

Висок 

20. 

„Зара газ” ООД - складова база за 

пропан – бутан и течни горива, 

гр. Стара Загора 

Висок 

21. 

„Континвест” ООД  - производствено и 

складова база Ямбол, 

гр. Ямбол 

Висок 

22. 

„Феролекс ресайкъл“  ЕООД– складове 

за съхранение на амониев нитрат, гр. 

Стара Загора 

Нисък 

 



 

Съотношение на броя на предприятията с висок към нисък рисков потенциал 

 
 

През 2014 г. са извършени 21 проверки на предприятия с висок и нисък рисков 

потенциал. Дадени са 56 предписания, от които 3 не са неизпълнени, поради неизтекъл 

срок. От тях 29 са на ОУ ПБЗН и РС ПБЗН свързани основно с актуализация на 

аварийни планове и противопожарни досиета, 21 са на представителите от Д ИТ, 

отнасящи се до актуализация на оценката на риска, метрологичен контрол на средства 

за измерване, провеждане на различни видове инструктажи, 3 на РИОСВ - Стара 

Загора, свързани с актуализиране на Доклад за безопасност и авариен план, начин на 

съхранение на химично вещество и подаване на уведомление до министъра на околната 

среда и водите за намален капацитет на предприятие с висок рисков потенциал и 3 на 

представители от ОД МВР – за изграждане на задължителни елементи от охрана на 

дружеството и СОТ и водене на охранителните дневници. 

Направени са и 4 извънредни проверки - 2 във връзка с възникнали аварии и 1 

по сигнал на Общинска администрация - Сливен и 1 за отпадане на предприятие с 

нисък риск. 

От направените през 2014 г. проверки се установи, че един от обектите, 

подлежащи на контрол ще отпадне, поради намаляване на капацитета на складовите 

помещения. 

От направените проверки през 2014 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, "Петролна 

база Сливен" при ТД "Държавен резерв", гр. Стара Загора, притежаващи разрешителни 



по чл. 104 от ЗООС и класифицирани като предприятия с висок рисков потенциал, 

както и "Линде газ България" ЕООД - площадка  Стара Загора, "Нафтекс Петрол" 

ЕООД - петролна база Стара Загора, класифицирани като предприятия с нисък рисков 

потенциал изпълняват задълженията си. Въведената Система за предотвратяване на 

големи аварии действа ефективно. Предприетите мерки от страна на посочените фирми 

за изпълнение на дейностите им ги определят като едни от най-изпълнителните 

оператори. 

 Предприятия като: 

"Еуроспед" ЕООД - площадка Стара Загора, "Минна компания Петров" АД 

Ямбол, "Еко България" ЕАД - база Стара Загора, "Зара газ" ООД Стара Загора, "Лукойл 

България" ЕООД - ПСБ с. Еленино, също изпълняват задълженията си. На всички са 

издадени по едно предписание за отстраняване на документални неточности. 

Като цяло може да се направи извод, че е засилен е контролът на обектите, в 

които е въведена Система за предотвратяване на големи аварии. 

Химикали 

През изминалата година работата в направлението беше насочена върху 

контрола на 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.  

Извършени са 49 проверки на 47 обекта и са дадени 7 предписания, които са 

изпълнени. От тях: 

 по Регламент 1907/2006 (REACH) - 2 проверки във връзка с извършени 

предварителни регистрации. Няма дадени предписания. 

 по Регламент 1272/2008 (CLP) за класифициране, опаковане и 

етикетиране на химични вещества и смеси – всички заложени за проверки през 

годината дружества са проверявани за наличие на ИЛБ, отговарящи на изискванията по 

регламента и за извършване на нотификации, където е необходимо – в случая на 2 от 

фирмите. Дадени са 3 предписания за набавяне на ИЛБ, отговарящи на  изискванията 

на регламента. 



 по Регламент 850/2004 за устойчивите органични замърсители – 7 

проверки на предприятия (печатници, производители на мебели и обувки), в изделията 

на които е възможно да се съдържат УОЗ. Няма дадени предписания.  

 по Регламент 648/2004 за детергентите – 10 проверки на дружества, 

употребяващи в  своята дейност почистващи и миещи препарати. Дадено е 1 

предписание, което е изпълнено. 

 по Регламент 1102/2008 – през годината в рамките на проверка по 

Комплексно разрешително на „Арсенал“ АД, Завод 4 е направен оглед за начин на 

съхранение на живак, използван в производството на дружеството. Използват се стари 

запаси от живака, закупени от Държавния резерв. Точните количества са 

класифицирана информация, поради естеството на работа на „Арсенал“ АД. 

 по Наредба за съхранение на опасни химични вещества и смеси – 24 

проверки – 21  планови и 3 извънредни (1 по Наредба за съхранение, 2 по изпълнение 

на дадени предписания ). Дадени са 3 предписания за актуализация на оценка на 

безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, които са изпълнени.   

 През отчетния период са извършени и 6 извънредни проверки – 3 по 

подадени сигнали и 3 по искане на ОД МВР за проверка на предприятия за съхранение 

на взривни вещества. 

Анализ и сравнение на проверките спрямо 2013 г. 

Извършените проверки през 2014 г. са 49 и са по-малко от тези през 2013 г. – 75. 

Проверените обекти през 2014 г. са 47, докато през 2013 г. са 70. Редуциран е и броят 

на дадените предписания – 7 през 2014 г. и 23 през 2013 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. 

На диаграмата е представено съотношението на броя проверки към брой дадени 

предписания за 2014 г. 



 Като положителна страна в работата 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) и 1272/2008 (CLP), 

което е видно от дадените през годината предписания. 

 

Кратък анализ на изпълнението на плана за контролната дейност през 2014 г. 

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 за детергентите. Чрез изпълнението на 

мерките предвидени от Регламент 1907/2006 (REACH) се осигурява прехвърляне  върху 

индустрията на отговорността за управление на риска от въздействието на опасните 

химични вещества. Това дава възможност за бързо въвеждане на цялостна или частична 

забрана на определени химикали, водещи до неприемливи рискове за човешкото здраве 

или околната среда. 

Във връзка със спазване на изискванията в Наредба за реда и начина на 

съхранение на опасни химични вещества и смеси е осигурена по-добра защита от 

вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси върху околната среда и 

здравето на хората чрез регламентираното им съхранение. Засилен е контролът на 

предприятията с висок и нисък рисков потенциал. Изяснен е статута на едно от 

предприятията - Производствено и складова база „Стралджа Мараш“, гр. Стралджа, 

обл. Ямбол вече собственост на „Ривърс инвест“ ЕООД - класифицирано като 

предприятие с нисък рисков потенциал.  

Въвеждането на Политика за предотвратяване на големи аварии и прилаганата 

Система за управление на мерките за безопасност укрепва управленския и 

организационен капацитет на операторите. Значително е подобрена и работата в екип 



на комисиите работещи по чл. 157 от ЗООС (сформирани от различни институции на 

територията на 3 области) в аяспект анализ и обобщаване на резултатите от тази 

дейност. Това е довело и до намаляване на часовете, необходими за извършване на 

проверките на предприятията с висок и нисък рисков потенциал. 

През годината не са изготвяни актове за административни нарушения и не са 

издавани наказателни постановления. Трябва да се подчертае, че е увеличен броя на 

операторите, спазващи условията на екологичното законодателство и свързаните с тях 

мерки за безопасност. 


