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Обхват
• Нормативна уредба

• Задължения на операторите

• Промени в Закона за опазване на околната среда

• Промени в Севезо Наредбата



Нормативна уредба

• Закон за опазване на околната среда

• Закон за устройство на територията

• Закон за защита при бедствия и аварии

• Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми

• Наредба за условията и реда за издаване на комплексни 
разрешителни



Свързано законодателство

• Закон за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети

• Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични 
вещества и смеси

• Регламент (EO) 1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на опасни химикали (CLP)

• Регламент (EO) 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 
(REACH)



Свързано законодателство

• Приложимите нормативни актове за пожарна и аварийна 
безопасност, опазването на околната среда и осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд

• Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд



Общи правила при класифициране на обекта

Класифициране на площадката: определяне на рисковия 
потенциал за голяма авария с опасни материали (“под 
границата”-нисък-висок):

• “Оценката” се извършва и документира всеки път преди 
доставката на съответните опасни химикали- итеративен 
процес

• Прилагат се критериите на приложение № 3 към ЗООС

• Отнася се за опасни вещества (поименно посочени и/или 
класифицирани в съответните категория/и на опасност от 
приложение № 3 на ЗООС) и смеси, класифицирани в 
съответната категория на опасност

• обхваща и съответните отпадъчни потоци, генерирани на 
площадката, приравнени към категориите на опасност в 
приложение № 3 на ЗООС



Идентифициране на рисковия потенциал на обекта

- инвентаризация на всички химикали и отпадъци- фокусът е 
потенциална максимална наличност на опасни химикали/отпадъци на 
площадката по всяко време, в т.ч. на етапа на изграждане, 
експлоатация и закриване на площадката,

- идентифициране на класовете и подразделенията на опасност, в т.ч. 
изделията с експлозивни свойства, опасните отпадъци,

- разграничаване на химикалите със Севезо опасности,

- отчитане на изкюченията от обхвата,

- идентифициране на опасностите и определяне на рисковия понциал,

- документиране на класификацията поддържане в наличност на доклад 
за целите на контрола (използва се формата на Приложение № 1 към 
наредбата),

- преизчисляване, редовно преразглеждане и актуализация на 
класификацията- преди всяка планирана промяна с химикали, процеси, 
съоръжения, при промяна в класификацията на наличните вещества по 
CLP и др.



Изисквания към операторите ПСНРП и 
ПСВРП (1)

1. Уведомление за класификация на П/С - подава се към 
РИОСВ (съгласувана процедура по ОВОС/Севезо/КР) или към 
ИАОС (в общия случай), преди изграждане и въвеждане в 
експлоатация на П/С или части от него, от 
операторите/възложителите на ИП на ПСНРП и ПСВРП

2. Информация и оценка по чл. 99б от ЗООС- подава се от 
операторите на ПСНРП и ПСВРП в рамките на процедурата 
по ОВОС, само при наличие на възможни значителни 
последствия върху опасностите от големи аварии (оценка на 
значимостта на последствията върху опасностите от 
големи аварии)



Изисквания към операторите ПСНРП и 
ПСВРП (2)

3. Система за управление на мерките за безопасност 
(СУМБ) и Политика за предотвратяване на големи 
аварии (ДППГА)- изготвя се от операторите на ПСНРП и 
ПСВРП, подава се до РИОСВ за проверка и одобряване 
(ПСНРП), или до ИАОС като част от Доклада за 
безопасност за проверка и одобряване (ПСВРП), при обща 
процедура в МОСВ (инвестиционни предложения от 
приложение № 1 на ЗООС, инсталация от приложение № 
4 от ЗООС и/или ПСВРП)

4. Доклад за безопасност и вътрешен авариен план-
подава се от операторите на ПСВРП към ИАОС в общия 
случай, или към МОСВ при обща процедура



Изисквания към операторите на ПСВРП

5. Предоставяне на информация за планираните мерки за 
безопасност и начините на действие в случай на авария на: 

- засегнатата общественост, 

- обектите с обществено предназначение, които могат да бъдат 
засегнати в случай на голяма авария,

- съседните предприятия, които не попадат в обхвата на глава 
седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник или да 
увеличат риска или последствията от голяма авария и от 
ефекта на доминото,

- кметовете на засегнатите общини.

6. Предоставяне на информация на и сътрудничество с  
компетентния орган при възникнали големи аварии. 



Актуални промени в нормативната уредба

• Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС) (ДВ, бр. 42/07.06.2022 г.)

• Постановление № 239 от 1 август 2022 г. за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 62/05.08.2022 г.):

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества и ограничаване на последствията от 
тях

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда



ЗООС (ДВ, бр. 42/7.06.2022 г.)

Основни изменения и допълнения:

1. Глава шеста, раздел III (ОВОС)- “козметични” промени (в чл. 99б е 
добавено „друго“ П/С (понятието вече беше въведено 2015 г. с 
дефиницията за “ново” предприятие)

2. Глава седма, раздел I (контрол на опасностите от големи аварии с 
опасни вещества): 

въвежда се отделно понятие “друго” предприятие- без промяна

думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с 
„предприятието/съоръжението“;

добавя се и “имуществото“ в обхвата на последствията от големи 
аварии



ЗООС (ДВ, бр. 42/7.06.2022 г.)

2. Глава седма, раздел I- съществени промени: 

-контрол при устройственото планиране на територията по ЗУТ ще 
се осъществява и при “изменения на процес, или на естество или физична 
форма, или количество на опасните вещества, които биха могли да 
имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или 
могат да доведат до превръщането на предприятие/съоръжение с нисък 
рисков потенциал в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал 
или обратно;

-операторът на ПСВРП ще предоставя на съответния компетентен орган по 
глава осма, раздел II от ЗУТ (одобряване на подробен устройствен план на 
площадката) и „техническо становище относно рисковете за човешкото 
здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни вещества , 
за всеки отделен случай или общо, при вземането на решения, и за мерките 
за предотвратяване на големи аварии с тези вещества и за ограничаване на 
последствията от тях.“



ЗООС (ДВ, бр. 42/7.06.2022 г.) 

Основни изменения и допълнения:

-промяна в административния режим за ПСНРП- процедурата по 
уведомяване и съгласуване на пълнотата и съответствие на ДППГА за 
ПСНРП се заменя с издаване на решение от РИОСВ за 
одобряване/отказ от одобряване на пълнота и съответствие на 
ДППГА (разрешителен режим като при ДБ на ПСВРП), въвежда се 14-
дневен открит обществен достъп до ДППГА, удължава се срока за 
произнасяне от РИОСВ от 14 на 20 дни, предвижда се съгласуване и с 
Басейнова дирекция (засегнати повърхностни и/или подземни води 
или водни обекти), прецизират се атрибутите на решението и 
процедурата по оповестяване и обжалване на акта;

-по-строги изисквания за съгласуване на външния авариен план на 
общинско ниво



ЗООС (ДВ, бр. 42/7.06.2022 г.) 

Основни изменения и допълнения:

-презицират се процедурните текстове за достъп до информация за 
обществеността и оповестяване на решенията

-при голяма авария операторите ще уведомяват незабавно 
съответнтите органи, в т.ч. директорите на РИОСВ и басейнова 
дирекция, като използват най-подходящите средства

-допълнителна информация за ПСНРП и ПСВРП относно мерките за 
сигурност и поведение в случай на голяма авария, освен 
съдържащата се в публичния регистър, ще се публикува на интернет 
страниците съответно на ИАОС, на РИОСВ и на общината, на чиято 
територия се намира П/С, и на оператора на 
предприятието/съоръжението, ако има такава, или се обявява по друг 
подходящ начин.



Наредба Севезо (ДВ, бр. 62/5.08.2022 г.)

- „Прецизиране“ формата и съдържанието на някои документи, 
препратки и текстове в наредбата, които не водят до промяна по 
същество,

- Право на компетентните органи да изискват предоставяне на 
доклад за класификация в рамките на процедури и при контрол,

- Добавят се нови декларации- за достоверност на данните и за липса 
на конфликт на интереси на председателя на комисията за 
извършване на контрол, както и образци на обяви относно 
документи и решения на КО- ДППГА и ДБ,

- Съгласуване и оповестяване на проект на ДППГА и външен авариен 
план за осигуряване на достъп до информация на обществеността,



Наредба Севезо (ДВ, бр. 62/5.08.2022 г.)

- Дублират се текстове относно осъществяването на контрол от 
закона в наредбата,

- Създава се правно основание за издаване на методически указания 
за извършване на контрол,

- Добавя се ново приложение за прецизиране на минималната 
информация за аварийната безопасност и необходимите мерки и 
поведение при големи аварии за обществеността,

- Добавят се текстове, които целят да подобрят докладването от 
операторите за възникнали аварии, 

- Комисиите за контрол ще могат да предоставят информация и ще 
участват в разследването на аварии.



Въпроси?
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ЗБУТ инструктажи по Наредба № РД-07-2 

Инструктажи при работа с опасни химикали:

1. видове инструктажи: начален, на работното място, периодичен, 
ежедневен, извънреден (чл. 10)

2. на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, в 
т.ч. при работа с опасни химикали се провежда ежедневен 
инструктаж (чл. 15, ал. 1)

3. минимална продължителност на определени инструктажи при 
работа с ОХВ (т. 5 от Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3): 1 работен ден 
начален инструктаж и 2 работни дни за инструктаж на работното 
място

4. формите за обучение по ЗБУТ са редовна и дистанционна- чл. 7(1)



Благодаря!
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Първолета Лулева, ЕнвиПроАдвайс
ЕООД

e-mail: parvoleta.luleva@epadvice.net


