ІІІ. Анализи по фактори на въздействие
III.4. ХИМИКАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ
1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на химикалите
Описание на контролираните обекти (общ брой на задължените лица, и
разпределението им по задължения съгласно различните нормативни актове в
областта на управлението на химикалите; брой на предприятията, попадащи в
обхвата на Глава седма, Раздел Първи на ЗООС и разпределението им по
класификация по Приложение 3 на ЗООС).
Общият брой задължени лица планирани за проверка през изтеклата 2015 г. бе
51 от които:
 по Регламент 1907/2006 (REACH) - 7 проверки на 7 обекта;
 по Регламент 1272/2008 (CLP) за класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и смеси – 4 проверки на 4 обекта;
 по Регламент 850/2004 за устойчивите органични замърсители – 6 проверки на 6
предприятия;
 по Регламент 648/2004 за детергентите – 3 проверки на 3 дружества;
 по Регламент 1102/2008 (живак) – 1 проверка на 1 обект;
 по Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси
– 20 проверки на 20 обекта;
 по Закон за опазване на околната среда - 14 проверки на 14 предприятия,
попадащи в обхвата на глава 7, раздел I от ЗООС.
На територията контролирана от РИОСВ – Стара Загора, обхващаща области
Стара Загора, Сливен и Ямбол се намират 13 обекта, класифицирани като предприятия
с висок рисков потенциал и 12 обекта - с нисък рисков потенциал.
Регистър на СЕВЕЗО обектите
№ Оператори /площадки
„Континвест” ООД
1
база Стара Загора
„Еуроспед” ЕООД
2
база Стара Загора
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„Tракия газ” ООД
гр.Стара Загора
„Линде газ България” ЕООД
база Стара Загора
„Кастамону България” АД
с.Горно Сахране
„Еко България” ЕАД
база Стара Загора
„РДЦ ойл“ ЕООД
гр.Николаево
„Арсенал” АД, завод 3
гр.Казанлък
„Арсенал” АД, СБ „Бузово кале“
гр.Казанлък
„Арсенал” АД, завод 4
гр.Мъглиж
„Арсенал” АД, СБ „Кара кос“
гр.Мъглиж
ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД
с.Ковачево, общ.Раднево
„КонтурГлобал
Марица изток 3” АД
с.Медникарово, общ.Гълъбово
„Лукойл България” ЕООД
ПСБ Стара Загора
„Стройпроект” ООД
гр.Стара Загора
„Зара газ”ООД
гр.Стара Загора
„Феролекс” ООД
гр.Стара Загора
„Алгънс“ ЕООД
гр.Сливен
ТД „ДРВВЗ”
Петролна база Сливен
„Топливо ” EАД
гр.Сливен
„Топлофикация Сливен”ЕАД
гр.Сливен
„Минна компания Петров”АД
с.Каменец, общ.Стралджа
„Ривърс инвест” ЕООД
база Стралджа
„Папас олио“ АД
гр.Ямбол
„Континвест” ООД
гр.Ямбол
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Нисък
Нисък
Нисък
Нисък
Висок

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;
През изминалата година работата на 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
реда и начина на съхранение на опасни вещества и смеси.
3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за
управление на риска от големи аварии)
През изтеклата година са извършени 76 проверки на 63 обекта. От тях 61 са
планови проверки на 43 обекта и 15 извънредни проверки. От плановите проверки 41 са
проверки на обекти по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества
и смеси, а 14 проверки са на обекти по управление на риска от големи аварии.
През 2015 г. експертите от направлението са извършили 6 планови проверки на
6 дружества със задължения по ЗОПОЕЩ. Дадени са 6 предписания, които са
изпълнени.
През отчетния период са извършени и 15 извънредни проверки – по писма на
МОСВ, на ОД на МВР Стара Загора и по последващ контрол за изпълнение на
предписания.

На долната диаграма е показано разпределението на проверките през годината.

Анализ на констатираните несъответствия и нарушения и предприети
коригиращи и административнонаказателни мерки (брой и вид на нарушенията,
издадени предписания, наложени глоби, имуществени санкции и/или принудителни
административни мерки);
Общият брой предписания дадени през изминалата година е 87. От тях 38 са
предписания по ЗООС, от които едно не е изпълнено. Предписанията по ЗЗВВХВП са
49, от които 3 не са изпълнени поради неизтекъл срок.
На 14.08.2015 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение на ЗООС – ДВ,
бр.62/2015 г. изменящ глава 7, раздел I „Контрол на опасностите от големи аварии“.
Настъпилите

промени

в

изискванията

на

закона

налагат

всички

предприятия/съоръжения, попадащи в обхвата на глава 7, раздел I да актуализират
Политиката си за предотвратяване на големи аварии. В тази връзка при извършените
проверки след средата на август 2015 г. бяха дадени предписания на обектите за
актуализиране на класификацията и необходимите документи за въвеждане на Система
за предотвратяване на големи аварии.
През годината са съставени 2 акта за административни нарушения – за
неизпълнение на дадени предписания и е издадено е едно наказателно постановление.

Положителни/отрицателни констатации спрямо предходната година.
Извършените проверки през 2015 г. – 76 са повече от тези през 2014 г. – 49.
Проверените обекти през 2015 г. са 63 срещу 47 за 2014 г. Увеличен е и броят на
дадените предписания – 87 за 2015 г. срещу 7 за 2014 г. Разликата е свързана със
специфичната работа по Регламенти 1907/2006 (REACH),1272/2008 (CLP) за
класифициране, опаковане и етикетиране, 850/2004 за устойчивите органични
замърсители, изискваща проверки на повече обекти, както и поради промяна в Закона
за опазване на околната среда.
На следващата диаграма е показано съотношението между брой проверки, обекти и
дадени предписания за 2015 г. към тези за 2014 г.

