Ръководство за
класифициране на
предприятия и/или
съоръжения

Информацията съдържаща се в това ръководство е предназначена за помощно средство при
класифициране на предприятия по смисъла Глава 7, Раздел I на Закона за опазване на околната
среда и на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване
на последствията от тях, транспонираща Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които
включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на
Съвета
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ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на това ръководство е да подпомогне българската индустрия в процеса на привеждането и
в съответствие с изискванията на хармонизираното законодателство в областта на опазването на
околната среда чрез допълнително изясняване на начина за класифициране на предприятията,
попадащи в обхвата на Глава седма, раздел I на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях (Наредбата), транспониращи изискванията на Директива 2012/18/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи
аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО
на Съвета.
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ГОЛЕМИ
АВАРИИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
През седемдесетте години на ХХ век в Европа възникват редица големи аварии като тази във
Фликсбъро, Великобритания през 1974 и в гр. Севезо, Италия през 1976 г. При аварията във
Фликсбъро експлозия в предприятие за производство на синтетични химични влакна причинява
смъртта на 28 работника, разрушаването на завода и значителни щети извън площадката. В град
Севезо, Италия, при авария вследствие на излязла от контрол химична реакция във фармацевтично
предприятие е допуснато широкомащабно замърсяване на околната среда с диоксини. Възникването на
подобни аварии и наличието на различни стандарти по отношение на контрола върху предприятия,
използващи или съхраняващи опасни химични вещества в страните- членки на Европейската общност
са основната причина Европейската комисия да предложи директива за контрол на опасностите от
големи промишлени аварии.
Директива 82/501/ЕЕС е приета на 24 юни 1982 и е известна като Директива Севезо I.
Голяма авария в предприятие за производство на карбид в Бопал, Индия през 1984 г. причинява
смъртта на 2500 човека след изпускане на метилизоцианат и в гр. Базел, Швейцария, довела до
катастрофално замърсяване на река Рейн с живак, органофосфатни пестициди и други химикали през
ноември 1986 г. стават причина за второто изменение на директивата Севезо (87/216/EEC - приета на 19
март 1987 г.) и 88/610/ЕЕС - приета на 24 ноември 1988 г.).
През 1987 г. Севезо I директивата е изменена за първи път, а голяма авария в Базел, Швейцария,
довела до катастрофално замърсяване на река Рейн през ноември 1986 г. става причина за второто
изменение на Севезо директивата (88/610/ЕЕС).
На 9 декември 1996 г. е приета Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии,
известна като Директива Севезо II.
На 16 декември 2003 г. Директивата 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии е изменена с
Директива 2003/105/ЕС.
На 4 юли 2012 г. е приета новата Директива 2012/18/ЕС — Директива Севезо III на Европейския
Парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които
включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета.
БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Изискванията на Директива 2012/18/ЕС са транспонирани в българското законодателство в
ЗООС — Глава седма „Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване“, раздел I
„Предотвратяване на големи аварии“ и приложение № 3 към него и Наредбата за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
ОБХВАТ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА
С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от
тях за живота и здравето на хората и за околната среда, всеки оператор на ново или на съществуващо
предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, е
длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите
от приложение № 3 на ЗООС и да документира извършената класификация.
„Наличие на опасни вещества“ е действителното или предполагаемото наличие на опасни
вещества в предприятието/съоръжението или на опасни вещества, за които с основание може да се
предположи, че ще се образуват при загубата на контрол върху процесите, включително дейностите по
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складиране в някое от съоръженията в предприятието, в количества, равни или надвишаващи
праговите количества от част 1 или част 2 от приложение № 3.
„Предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал“ е предприятие/съоръжение, в което има
опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, посочени в приложение №
3, част 1, колона 2, или част 2, колона 2, но по-малки от количествата, посочени в приложение № 3,
част 1, колона 3, или част 2, колона 3, когато е приложимо, като се използва правилото за сумиране,
посочено в забележка 4 от приложение № 3.
„Предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал“ е предприятие, в което има опасни
вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, посочени в приложение № 3, част 1,
колона 3, или част 2, колона 3, когато е приложимо, като се използва правилото за сумиране, посочено
в забележка 4 от приложение № 3.
В случаите, когато предприятието и/или съоръжението се класифицира като предприятие и/или
съоръжение с нисък рисков потенциал или с висок рисков потенциал, операторът е длъжен да подаде
до министъра на околната среда и водите уведомление за извършената класификация.
Уведомлението за класификация на предприятието и/или съоръжението съдържа следната
задължителна информация:
1. името и/или търговското наименование, идентификационния номер на оператора и пълния
адрес на предприятието и/или съоръжението;
2. седалището на оператора и пълния му адрес;
3. името и длъжността на лицето, отговорно за предприятието, ако е различно от това по т. 1;
4. опасните вещества и категорията(ите) на опасност на съответните вещества или на
веществата, за които има вероятност да са налични в предприятието и/или съоръжението;
5. количеството и физичната форма на опасните вещества и на съответните вещества в
предприятието и/или съоръжението;
6. дейността или планираната дейност на съоръжението(ята), включително съоръжението(ята) за
складиране;
7. описание на околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението и факторите,
които могат да причинят голяма авария или да влошат последствията от нея, включително, когато е
достъпна, информация за съседни предприятия, както и за обекти, райони и строежи, които не попадат
в обхвата на този раздел, но могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от
голяма авария и ефекта на доминото;
8. допълнителна информация относно предприятието/съоръжението за целите на докладването по
чл. 111, ал. 1, т. 4 от ЗООС.
Формата на уведомлението за класификация на предприятието и/или съоръжението е определена
в Приложение № 1 на Наредбата.
Уведомлението за класификация се внася от оператора на предприятие и/или съоръжение
класифицирано с нисък или висок рисков потенциал до министъра на околната среда и водите.
Операторът на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал подава
уведомлението за класификация и всяка негова актуализация:
1. преди подаване на заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект по реда
на глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията или преди изменения в предприятието
и/или съоръжението, които водят до промяна в списъка на опасните вещества;
2. за предприятия и/или съоръжения, които попадат в обхвата на приложение № 1 или 2 - до
съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III едновременно с информирането по чл. 95, ал.
1 от ЗООС, когато информацията, която се изисква като съдържание в уведомлението за класификация
е налична на този етап.
Операторът на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал е длъжен да
подаде до министъра на околната среда и водите уведомление за класификация в следните случаи:
1. преди всяко изменение, което води до промяна в списъка на опасните вещества от част 1 и/или 2
на приложение № 3 на ЗООС, налични в предприятието и/или съоръжението;
2. преди всяко значително увеличаване или намаляване на количеството или значително
изменение в естеството или физичната форма на дадено опасно вещество, което е налично в
предприятието и/или съоръжението, както е посочено в уведомлението за класификация или преди
всяко значително изменение в процесите на употребата му;
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3. преди всяко изменение на предприятие и/или съоръжение, попадащо в обхвата на глава седма,
раздел I на ЗООС, което би могло да има значителни последствия върху опасностите от големи аварии;
4. след окончателно закриване или извеждане от експлоатация на предприятието/съоръжението,
попадащо в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС;
5. след промяна в информацията, представена от оператора с уведомлението за класификация
относно името и/или търговското наименование на оператора и пълния адрес на предприятието и/или
съоръжението, седалището на оператора или пълния му адрес и/или името и длъжността на лицето,
което е отговорно за предприятието и/или съоръжението, ако е различно от това на оператора.
Изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата не се прилагат за:
1. предприятия и/или съоръжения, в т.ч. складови съоръжения, в които:
а) функциите на оператор се изпълняват от Министерство на отбраната или друго юридическо
лице от въоръжените сили на Република България съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България;
б) се извършват дейности с опасни вещества, предоставят услуги и/или се произвежда военна
продукция за целите на отбраната и сигурността на страната, които попадат под разпоредбите на
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и/или
представляват специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната по смисъла на § 5, т.
63 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. опасности, създавани от йонизираща радиация, предизвикана от вещества;
3. превоз на опасни вещества и пряко свързано с него междинно временно складиране по време
на превоз по пътища, железопътни линии, вътрешни водни пътища, море или въздух извън
територията на предприятията, които попадат в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС,
включително товарене, разтоварване и/или превоз до или от друго превозно средство на докове, кейове
или разпределителни станции;
4.
превоз
на
опасни
вещества
по
тръбопроводи,
включително
съответните
помпени/компресорни станции извън предприятията, които попадат в обхвата на глава седма, раздел
I
на ЗООС;
5. експлоатация, по-специално проучване, добив или преработка на минерали в мините и
кариерите, включително чрез сондажни кладенци, с изключение на:
а) съхранение на газ в подземни депа на сушата в геоложки формации, водоносни хоризонти,
солни каверни и изоставени мини;
б) химическа и термична преработка и свързано с тези операции съхранение, които включват
опасни вещества;
в) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително
хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества.
6. проучване и експлоатация в морски райони на минерали, включително въглеводороди;
7. съхранение на газ в подземни депа в морето, което включва депа изключително за съхранение
и депа, където се извършва и проучване и експлоатация на минерали, включително въглеводороди;
8. депа за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на:
а) химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение, които включват
опасни вещества;
б) действащи съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително
хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества;
в) площадки, използвани за съхранение на метален живак в съответствие с чл. 3, параграф 1,
буква б) от Регламент (ЕО) 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно забраната за
износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален
живак.
Във връзка с транспониране на изискванията на Директива Севезо III в националното
законодателство (ЗООС и Наредбата) за операторите са определени следните преходни периоди:
- Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения са длъжни да подадат
уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС в срок до 1 юни 2016 г.
След изготвяне и подаване на уведомлението за класификация на предприятието и/или
съоръжението от оператора към министъра на околната среда и водите, в зависимост от
класификацията на предприятието (нисък или висок рисков потенциал) са определени следните
преходни периоди във връзка със задълженията на операторите за изготвяне на документация,
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съдържаща информация за необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии и за
ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда.
- Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък рисков
потенциал разработват политика за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и осигуряват нейното
правилно прилагане посредством подходящи средства, структури и система за управление на мерките
за безопасност (СУМБ), която се изготвя като доклад за политиката за предотвратяване на големи
аварии (ДППГА), в който е изложена съответната ППГА и СУМБ.
- Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал
подават ДППГА (чл. 105, ал. 1, т. 5 от ЗООС) в срок до 1 юни 2016 г. до директора на РИОСВ, на чиято
територия се намира предприятието и/или съоръжението и всяка негова актуализация.
- Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения, класифицирани с висок рисков
потенциал разработват и прилагат доклад за безопасност (ДБ), ДППГА и вътрешен авариен план (АП)
на предприятието.
- Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал
подават ДБ, ДППГА и АП (чл. 107, ал. 1 от ЗООС) в срок до 1 юни 2016 г. до изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по околна среда и всяка тяхна актуализация.
- Гореописаните срокове не се прилагат, в случаите, когато операторите вече са изготвили
изискуемите документи и са ги внесли до съответния компетентен орган преди 1 юни 2015г., и
информацията, съдържаща се в тях е актуална и е в съответствие с изискванията на глава седма,
раздел I от ЗООС и Наредбата.
Във връзка с тези преходни периоди, министърът на околната среда и водите ще изготви и
публикува на интернет страницата на министерството, график за подаване на изискуемите документи
по глава седма, раздел I от ЗООС.
Забележки: Издадените до влизането в сила на измененията на ЗООС, разрешителни по чл. 104,
ал. 1 запазват действието си при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до
подаване на заявление за одобряване на актуализиран ДБ на предприятието/съоръжението в
съответствие с чл. 116ж на ЗООС. Започналите до влизането в сила на измененията на ЗООС
процедури за издаване и преразглеждане на разрешителни по чл. 104, ал. 1 се довършват по досегашния
ред на ЗООС и Наредбата.
Операторът на ново предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал изготвя и подава
ДППГА и всяка негова актуализация до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира
предприятието/съоръжението, в срок до 3 месеца преди въвеждане в експлоатация на
предприятието/съоръжението или преди изменения в него, които водят до промяна в списъка на
опасните вещества.
Изграждането и експлоатацията на ново и експлоатацията на съществуващо предприятие и/или
съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него се извършва след издаване на решение от
компетентния орган по чл. 110, ал. 1 на ЗООС за одобряване на ДБ по чл. 107, ал. 1, т. 1 на ЗООС при
условията и по реда на глава седма, раздел I на ЗООС. Тези разпоредби се прилагат и за планирани
изменения/разширения в съществуващи предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал.
Решението за одобряване на ДБ е задължително за издаване на разрешение за строеж на
предприятието и/или съоръжението по реда на ЗУТ, с изключение на случаите, за които се допуска за
предприятия/съоръжения, както и планирани изменения/разширения в тях, за които е приключила
съответната процедура по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста,
раздел III с постановяване на решение, с което е одобрено безопасно местоположение и разстояния в
съответствие с чл. 99б от ЗООС.
Операторът на ново предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал подава до
изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда заявление за одобряване на
доклада за безопасност, не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявление за издаване на разрешение
за строеж по реда на ЗУТ или преди изменения, водещи до промяна в списъка на опасните вещества.
Към заявлението операторът прилага следните документи: ДБ, ДППГА, вътрешен АП на
предприятието и удостоверяване на случаите по чл. 109, ал. 1 или 4 от ЗООС:
— копие на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III на ЗООС, че
планираното изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от него не е предмет
на процедура по ОВОС съгласно глава шеста, раздел III на ЗООС, или
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—копие на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с
което е преценено да не се извършва ОВОС с мотиви за одобряване на разположението и
потвърждаване на безопасните разстояния за предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 4 от
ЗООС с данни за вида и количеството на опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС и дейностите
и съоръженията, в които ще са налични тези вещества, или
— копие на влязло в сила решение по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение с
мотиви за одобряване на разположението и потвърждаване на безопасните разстояния до
предприятието/съоръжението съгласно чл. 99б, ал. 4 от ЗООС с данни за вида и количеството на
опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС и дейностите и съоръженията, в които ще са налични
тези вещества
Формата и съдържанието на изискуемите документи по глава седма, раздел I на ЗООС (ДБ,
ДППГА, АП) за предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал
са определени в Наредбата.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И/ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №
3, КЪМ ЧЛ. 103, АЛ. 1 ОТ ЗООС ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
Към опасните вещества, които са класифицирани в категориите на опасност, посочени в част 1,
колона 1 от това приложение, се прилагат праговете за минимални количества, посочени в част 1,
колони 2 и 3.
Когато дадено вещество или група вещества, изброени в част 2, попада и в класификацията от
част 1, трябва да се прилагат праговете за минимални количества, посочени в част 2, колони 2 и 3.
Част 1
Категории опасни вещества
Част 1 включва всички опасни вещества, попадащи в категориите на опасност, посочени в
колона 1:
Таблица 1
Колона 1
Категории на опасност в съответствие с
Регламент (ЕО) №1272/2008

Колона 2
Колона 3
Прагови количества (в тонове)
Нисък рисков
Висок рисков
потенциал
потенциал
Раздел „Н“ - Опасности за здравето
5
20
Н1 Остра токсичност, Категория 1, всички
пътища на експозиция
50
200
Н2 Остра токсичност
- Категория 2, всички пътища на експозиция
- Категория 3, инхалаторен път на експозиция
(виж забележка 7)
50
200
Н3 Специфична токсичност за определени
органи - еднократна експозиция
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STOT SE, КАТЕГОРИЯ 1
Раздел „Р“ - Физични опасности
10
Р1а Експлозиви (виж забележка 8)
- Нестабилни експлозиви, или
- експлозиви, подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или
1.6, или
- Вещества или смеси, които имат експлозивни
свойства съгласно метод А.14 от Регламент
(ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008
г. за установяване на методи на изпитване
съгласно Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и на
Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH) (ОВ, L 142, 31.5.2008 г., стр. 1)
(виж забележка 9) и не принадлежат към
класовете на опасност - органични пероксиди
или самоактивиращи се вещества и смеси

Р1б Експлозиви (виж забележка 8)
Експлозиви, подклас 1.4 (виж забележка 10)
Р2 Запалими газове
Запалими газове, Категория 1 или 2
Р3а Запалими аерозоли (виж забележка 11.1)
„Запалими“ аерозоли, Категория 1 или 2,
съдържащи запалими газове Категория 1 или
2, или запалими течности Категория 1
Р3б Запалими аерозоли (виж забележка 11.1)
„Запалими“ аерозоли, Категория 1 или 2,
несъдържащи запалими газове Категория 1
или 2, или запалими течности Категория 1
(виж забележка 11.2)
Р4 Оксидиращи газове Оксидиращи газове,
Категория 1
Р5а Запалими течности
- Запалими течности, Категория 1, или
- Запалими течности, Категория 2 или 3, които
се държат на температура над точката им на
кипене, или
- Други течности с пламна температура <
60°C, които се съхраняват при температура
над точката им на кипене (виж забележка 12)
Р5б Запалими течности
— Запалими течности, Категория 2 или 3, при
които специфични условия на експлоатация,
като например високо налягане или висока
температура, могат да създадат опасност от
големи аварии, или
— Други течности с пламна температура <
60°C, при които специфични условия на
експлоатация, като например високо налягане
или висока температура, могат да създадат
опасност от големи аварии

50

50

200

10

50

150 (нетно тегло)

500 (нетно тегло)

5 000 (нетно тегло)

50 000 (нетно
тегло)

50

200

10

50

50

200
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(виж забележка 12)
Р5в Запалими течности
Запалими течности, Категория 2 или 3,
които не са обхванати от Р5а и Р5б
Р6а Самоактивиращи се вещества и смеси и
органични пероксиди
Самоактивиращи се вещества и смеси, тип А
или B, или органични пероксиди, тип А или B
Р6б Самоактивиращи се вещества и смеси и
органични пероксиди Самоактивиращи се
вещества и смеси, тип C, D, E или F, или
органични пероксиди, тип C, D, E или F

5 000

50 000

10

50

50

200

50
Р7 Пирофорни течности и твърди вещества
Пирофорни течности, Категория 1 Пирофорни
твърди вещества, Категория 1
50
Р8 Оксидиращи течности и твърди вещества
Оксидиращи течности, Категория 1, 2 или 3,
или
Оксидиращи твърди вещества, Категория 1, 2
или 3
Раздел „Е“ - Опасности за околната среда
100
Е1 Опасни за водната среда в Категория Остра
опасност, Категория 1, или Хронична
опасност, Категория 1
200
Е2 Опасни за водната среда в Категория
Хронична опасност, Категория 2
Раздел „О“ — Други опасности
100
О1 Вещества и смеси с предупреждение за
опасност EUH014
100
О2 Вещества и смеси, които при контакт с
вода отделят запалими газове, Категория 1
50
О3 Вещества и смеси с предупреждение за
опасност EUH029

200

200

200

500

500
500
200

Част 2
Поименно изброени опасни вещества
Таблица 2
Колона 1
Опасни вещества

1. Амониев нитрат (виж забележка 13)
2. Амониев нитрат (виж забележка 14)
3. Амониев нитрат (виж забележка 15)
4. Амониев нитрат (виж забележка 16)
5. Калиев нитрат (виж забележка 17)
6. Калиев нитрат (виж забележка 18)
7. Арсенов пентаоксид, арсенова (V)
киселина и/или солите им
8. Арсенов триоксид, арсениста (III)

Колона 2 Колона 3
Прагови количества (в тонове)
САS номер
Нисък рисков
Висок
потенциал
рисков
потенциал
—
5 000
10 000
—
1 250
5 000
—
350
2 500
—
10
50
—
5 000
10 000
—
1 250
5 000
1303-28-2
1
2
1327-53-3

0,1
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киселина и/или солите им
9. Бром
10. Хлор
11. Никелови съединения в прахообразно,
лесно за вдишване състояние: никелов
моноксид, никелов диоксид, никелов
сулфид, триникелов дисулфид, диникелов
триоксид
12. Етиленимин
13. Флуор
14. Формалдехид (концентрация > 90 %)
15. Водород
16. Хлороводород (втечнен газ)
17. Оловни алкили

7726-95-6
7782-50-5

20
10

100
25
1

151-56-4
7782-41-4
50-00-0

10
10
5

20
20
50

1333-74-0
7647-01-0

5
25
5
50

50
250
50
200

5
5
5
500

50
50
50
5 000
0,01

—

18. Втечнени запалими газове, Категория
1 или 2 (включително втечнен нефтен газ)
и природен газ (виж забележка 19)
19. Ацетилен
20. Етилен оксид
21. Пропиленоксид
22. Метанол
23. 4,4'-метилен бис (2-хлоранилин) и/или
соли в прахообразно състояние
24. Метилизоцианат
25. Кислород
26. 2,4-толуол диизоцианат 2,6-толуол
диизоцианат
27. Дихлороанхидрид на въглената
киселина (фосген)
28. Арсенов хидрид (арсин)
29. Фосфин (фосфорен трихидрид)
30. Серен дихлорид
31. Серен триоксид
32. Полихлордибензофурани и
полихлордибензодиоксини (включително
ТХДД), преизчислени в ТХДД еквивалент
(виж забележка 20)
33. Следните канцерогенни вещества или
смесите, съдържащи тези канцерогенни
вещества, при концентрации над 5 % от
теглото:
а) 4-аминобифенил и/или неговите соли;
б) бензотрихлорид;
в) бензидин и/или соли;
г) бис (хлорметил) етер;
д) хлорметил метил етер;
е) 1,2-диброметан;
ж) диетилсулфат;
з) диметил сулфат;
и) диметилкарбомилхлорид; к) 1,2дибром-3-хлорпропан;

74-86-2
75-21-8
75-56-9
67-56-1
101-14-4
624-83-9
7782-44-7
584-84-9
91-08-7

200
10

0,15
2 000
100

75-44-5

0,3

0,75

7784-42-1
7803-51-2
10545-99-0
7446-11-9

0,2
0,2

1
1
1
75
0,001

15

0,5

2
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л) 1,2-диметилхидразин; м)
диметилнитрозамин; н)
хексаметилфосфорен триамид; о)
хидразин;
п) 2-нафтиламин и/или соли; р) 4нитродифенил, и с) 1,3 пропанесултон
34. Нефтопродукти и алтернативни
горива:
а) бензини и лигроини;
б) керосини (включително реактивно
гориво);
в) газьоли (включително дизелови
горива, горива за домашно отопление и
газьолни смеси);
г) тежки горива;
д) алтернативни горива, служещи за
същите цели, със свойства по отношение
на запалимостта и опасностите за
околната среда, подобни на тези на
продуктите, посочени в букви „а —„г
35. Анхидриден амоняк
36. Борен трифлуорид
37. Сероводород
38. Пиперидин
39. Бис (2-диметиламиноетил)(метил)амин
40. 3 -(2-етилхексилокси)пропиламин

2 500

25 000

7664-41-7
7637-07-2
7783-06-4
110-89-4
3030-47-5

50
5
5
50
50

200
20
20
200
200

5397-31-9

50
200

200
500

500
200

2 000
500

16529-56-9

500

2 000

533-74-4

100

200

96-33-3
108-99-6

500
500

2 000
2 000

109-70-6

500

2 000

41. Смеси на натриев хипохлорит,
класифицирани като силно токсични за
водните организми H400, Категория 1
(При условие че при отсъствие на натриев
хипохлорит сместа не се класифицира
като силно токсична за водните
организми H400, Категория 1),
съдържащи по-малко от 5 % активен хлор
и некласифицирани в никоя от
останалите категории на опасност в част
1 от това приложение
42. Пропиламин (виж забележка 21)
107-10-8
43. Терт-бутилов акрилат (виж забележка 1663-39-4
21)
44. 2-метил-3-бутененитрил (виж
забележка 21)
45. Тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5,тиадиазин-2-тион (Дазомет)
(виж бележка 21)
46. Метилакрилат (виж забележка 21)
47. 3-метилпиридин (виж забележка 21)
48. 1-бром-3-хлорпропан (виж забележка
21)
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Забележки: 1. Веществата и смесите се класифицират в съответствие с Регламент (ЕО) №
1272/2008.
Пояснения: Ръководствата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Регламент CLP) могат да бъдат намерени на сайта
на Европейската агенция по химикали (ECHA) — http://echa.europa.eu и/или на сайта на Министерство
на околната среда и водите (МОСВ) http://www.moew.government.bg — секция „превантивна дейност“,
„химични вещества“, „класификация (CLP)“. По-специално приложение I „Изисквания за
класифициране и етикетиране на опасни вещества и смеси“ на Регламент CLP предвижда конкретна
информация относно класифицирането на веществата и смесите. Допълнителна информация може да
бъде намерена в Ръководството за прилагане на критериите на Регламент CLP на сайта на ЕСНА или
на сайта на МОСВ.
Важно е да се отбележи, че за целите на контрола на опасностите от големи аварии, които
включват опасни вещества, важна е класификацията на веществата и смесите, а не етикетирането и
опаковането им.
Ако предприятието не попада в поне едно от изключенията на чл. 103, ал. 8 на ЗООС, се прилагат
следните правила:
Проверката, дали предприятието и/или съоръжението попада в обхвата на глава седма, раздел I
на ЗООС и Наредбата, включва следните стъпки, а именно:
С какъв рисков потенциал е било предприятието и/или съоръжението преди транспониране на
Директивата Севезо III в националното законодателство (ЗООС и Наредбата)?
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СТАРТ

ДА
Все още ли сте

ДА

г

предприятие,
попадащо в обхвата
на тези разпоредби
със същият рисков
потенциал към и
след 1 юни 2015 г.?

НЕ

предприятие,
попада ли в обхвата
на тези разпоредби
и за двата рискови
потенциала към и
след 1 юни 2015 г.?

_ НЕ
----- \ _
НЕ

Вашето

\

г

предприяти
е попадащо
в обхвата на
тези
разпоредби

Вие сте
съществуващо
предприятие

Изменения в
предприятието
довели до промяна на
списъка с опасните
вещества

Вие сте ново
предприятие

Прекласификация
или
самостоятелна
класификация

Кавки са
причините
за промяна
на
рисковия
в съответствие
потенциал
с? Регламент

CLP

Вие сте друго
предприятие - виж
определението за
„ново предприятие”,
буква в)

Това дължи ли се
на ново
изграждане,

ДА

започване
на
производств
о или
увеличаване/пр
о мяна в
списъка на
веществата в
предприятие,
което не е
попадало в
обхвата на
тези
разпоредби?

Вие сте ново
предприятие

Това дължи ли
се на
прекласифика
ция или
самостоятелна
класификация в
съответствие с
Регламент CLP
в
съществуващо
предприятие,
което не е
попадало в
обхвата на тези
разпоредби?

Вие сте друго
предприятие - виж
определението за
„ново предприятие”,
буква в)

„Съседно предприятие/съоръжение“ е предприятие/съоръжение, което е разположено в такава близост
до друго предприятие/съоръжение, която увеличава опасността или последствията от
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голяма авария.
„Ново предприятие/съоръжение“ е:
а) предприятие/съоръжение, което се въвежда в експлоатация или е изградено на или след 1 юни
2015 г., или
б) действаща площадка, която попада в обхвата на глава седма, раздел I, или
предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, което поради изменения на съоръженията или
дейностите, довели до промяна на списъка с опасни вещества, към или след 1 юни 2015 г. се превръща в
предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или обратното;
в) действаща площадка, която попада в обхвата на глава седма, раздел I, или
предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, което се превръща в предприятие/съоръжение с
висок рисков потенциал или обратното към или след 1 юни 2015 г. поради причини, различни от тези
по буква „б”.
„Съществуващо предприятие/съоръжение“ е предприятие/съоръжение, което към 31 май 2015 г.
попада в обхвата на глава седма, раздел I и от 1 юни 2015 г. е предприятие/съоръжение, чиято
класификация като предприятие/съоръжение с нисък или с висок рисков потенциал остава
непроменена.
Налични ли са/има ли вероятност да са налични в предприятието и/или съоръжението едно или
повече опасни вещества, поименно изброени в част 2, таблица 2 на приложение № 3 или класифицирани
в една или повече категории на опасност, посочени в част 1, таблица 1 на приложение № 3?
Ако отговорът на този въпрос е „НЕ“, то тогава разпоредбите на глава седма, раздел I от ЗООС не
се прилагат за предприятието.
Ако отговорът на този въпрос е „ДА“, операторът следва да провери дали:
Количеството на опасните вещества, произвеждани, употребявани или съхранявани в
предприятието или опасните вещества, за които има вероятност да са налични в него са равни или поголеми от количествата, посочени в колона 2 или колона 3 на таблица 1 и/или таблица 2 от
Приложение № 3.
Ако количеството на опасните вещества, произвеждани, употребявани или съхранявани в
предприятието или опасните вещества, за които има вероятност да са налични в него е по-малко от
праговите количества, посочени в колона 2 на таблица 1 и/или таблица 2 от Приложение № 3, то тогава
разпоредбите на глава седма, раздел I от ЗООС не се прилагат за предприятието, въпреки, че и
правилото за сумиране също трябва да бъде приложено. Ако количеството е равно или надвишава
праговите количества, посочени в колона 3 на таблица 1 и/или таблица 2 от Приложение № 3, то тогава
предприятието се класифицира с висок рисков потенциал. Ако количеството е равно или надвишава
праговите количества посочени в колона 2 на таблица 1 и/или таблица 2 от Приложение № 3, то тогава
предприятието се класифицира с нисък рисков потенциал.
Представената по долу схема дава представа за стъпките по време на проверката, дали
предприятието и/или съоръжението попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата.
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За прилагането на гореописаните стъпки трябва да се имат предвид следните четири
допълнителни фактора, а именно:
• Правилото за 2 % (вж. забележка 3);
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• Вещества, образувани при големи аварии (вж. забележка 3);
• Сумиране (вж. забележка 4);
• Некласифицирани вещества, съгласно Регламент CLP (вж. забележка 5).
Някои вещества имат хармонизирани класификации, описани в таблица 3.1 в част 3 от
приложение VI към Регламент CLP. Операторите следва да използват тези хармонизирани
класификации при определяне дали изброените правила се отнасят до дейностите им. Веществата,
които не са вписани в таблица 3.1, част 3 от приложение VI към Регламент CLP трябва да се
класифицират от операторите в съответствие с правилата за самостоятелна класификация, съгласно
Регламент CLP.
2. За смесите се използва същия подход като при веществата, при условие че остават в границите
на концентрацията, определена в съответствие със свойствата им съгласно Регламент CLP, или в
неговата последна адаптация към техническия прогрес, в случай че не е изрично зададено процентно
съдържание или друго описание.
Пояснения: Таблица 1 на приложение № 3 е свързана с общите правила за класификация на смеси
и чисти вещества, определени в Регламент CLP.
В Регламент CLP са предвидени редица изчисления за класифициране за всеки клас на опасност,
които могат да се прилагат за смеси, когато самата смес не е изпитвана, но има данни от изпитвания за
всички или повечето съставни чисти вещества. Допълнителни насоки са дадени на сайта на ECHA.
3. Изискванията за посочените по-горе количества се отнасят за всяко предприятие и/или
съоръжение по чл. 103, ал. 2.
Количествата, които се вземат предвид при прилагането на глава седма, раздел I, са
максималните количества, които присъстват или има вероятност да присъстват във всеки един
момент. Опасни вещества в дадено предприятие могат да не бъдат отчитани при изчисляването на
цялото налично количество само ако са в количества, равни или по-малки от 2% от съответния праг за
минимално количество и ако местоположението им в предприятието е такова, че не би могло да породи
голяма авария на друго място в същото предприятие.
Пояснения: Тази бележка позволява количеството на дадено опасно вещество да се пренебрегне,
ако не е повече от 2 % от съответното прагово количество и разположението му е такова, че не може да
предизвика голяма авария на друго място на площадката. Операторите следва да вземат под внимание,
че множество от малки количества например, малки бутилки с токсичен газ, всяка съдържаща помалко от 2 % от праговото количество, разположени в непосредствена близост една до друга, ще се
смятат като едно.
Възможно е, предприятие, в което няма опасни вещества в количества равни или надвишаващи
праговите, в хода на аварията да генерира опасни вещества. Всъщност през 1976 г. при голямата
авария в Севезо, Италия, при която в атмосферата е освободено голямо количество диоксини в
следствие на излязла от контрол химична реакция произтича създаването на първата директива
Севезо. За да гарантира, че такива площадки са обект на такъв контрол, разпоредбите на глава седма,
раздел I на ЗООС обхваща предприятия, в които при загуба на контрол на процесите може да се
образуват опасни вещества.
4. Следните правила, регулиращи добавянето на опасни вещества или категории опасни
вещества, се прилагат, когато е целесъобразно:
В случай на предприятие, в което никое отделно опасно вещество не присъства в количество,
равно или над съответните прагови количества, се прилага следното правило, за да се определи дали
предприятието е обхванато от съответните изисквания на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103,
ал. 9.
Разпоредбите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат по отношение на
предприятия с висок рисков потенциал, ако сумата:
q^Qrn + #2/Qu2 + #3/Qu3 + #4/Qu4 + 4^Qu5 + • • • е по-голяма или равна на 1,
където qx = количеството опасно вещество х (или Категория опасни вещества), попадащо в част
1 или част 2,
и QUX = съответното прагово количество за опасно вещество или Категория х от част 1, колона
3 или от част 2, колона 3.
Разпоредбите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат по отношение на
предприятия с нисък рисков потенциал, ако сумата:
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q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + ... е по-голяма или равна на 1,
където qx = количеството опасно вещество х (или Категория опасни вещества), попадащо в част
1 или част 2,
и QLX = съответното прагово количество за опасно вещество или Категория х от част 1, колона
2 или част 2, колона 2.
Съответното правило се използва за оценяване на опасностите за здравето, физичните опасности и
опасностите за околната среда и трябва да бъде прилагано три пъти:
а) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които попадат в клас остра токсичност
Категория 1, 2 или 3 (инхалаторен път), или специфична токсичност за определени органи, еднократна
експозиция, Категория 1, заедно с опасни вещества, попадащи в раздел „Н“ — вписвания от Н1 до Н3
от част 1;
б) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които са експлозиви, запалими газове,
запалими аерозоли, оксидиращи газове, запалими течности, самоактивиращи се вещества и смеси,
органични пероксиди, пирофорни течности и твърди вещества, оксидиращи течности и твърди
вещества заедно с опасни вещества, попадащи в раздел „Р“ — вписвания от Р1 до Р8 от част 1;
в) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които се класифицират като опасни за
водната среда, остра опасност, Категория 1, хронична опасност, Категория 1 или хронична опасност,
Категория 2 заедно с опасни вещества, попадащи в раздел „Е“ — вписвания Е1 и Е2 от част 1.
Разпоредбите на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат, когато някоя от
сумите, получени при букви „а”, „б” или „в”, е по-голяма или равна на 1.
Пояснения: Забележка 4 изисква количествата от всички опасни вещества, които присъстват в
предприятието да се сумират като частични дроби на техните прагови количества. Ако общият сбор е
равен или надхвърля 1, се прилагат разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС. Това изчисление
трябва да се направи за сравнение на праговете за нисък и висок рисков потенциал.
Количествата на всички вещества с подобни опасности се сумират (подточки а), б) и в)). Първото
изчисление включва всички вещества, класифицирани в клас Остра токсичност (съответната
категория) или в клас Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция,
категория 1, а второто сумира всички вещества, класифицирани като експлозивни, запалими,
оксидиращи или пирофорни. Последното изчисление включва онези вещества, класифицирани като
опасни за водна среда.
Количествата на всички вещества с подобни опасности се сумират по този начин, независимо
дали са включени в част 1 или част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, но като се използва праговата
стойност от частта, в която е веществото. Така например, ако в дадено предприятие са налични/се
очаква да са налични етиленоксид и пропиленоксид, и двете изброени в част 2 от Приложение № 3 на
ЗООС и са класифицирани съответно като Запалим газ, категория 1, и Запалима течност, категория 1,
техните количества могат да се сумират заедно и да се добавят към всяко запалимо, експлозивно,
оксидиращо, пирофорно или самоактивиращо се вещество като се използва формулата.
Когато вещество или смес е включено, както в част 1, така и в част 2 на Приложение № 3 на
ЗООС, за изчисленията трябва да се използват праговите стойности в част 2, а не тези в част 1.
Изключение се прави в случая за карциногени (точка 33 в част 2). За определени карциногени,
наличното общо количество на площадката следва да се сравни с прага за точка 33 в част 2. В
допълнение всички карциногени, които също са определени от съответните класификации на част 1
следва да се включат в изчисленията, но като се използват съответните прагове от част 1.
Правилото за сумиране е само за определяне дали попадате в обхвата на глава седма, раздел I на
ЗООС и това дали предприятието се класифицира с нисък или висок рисков потенциал и не е
необходимо да се прилага за всеки от случаите. Ако дадено предприятие има вещество, присъстващо
над праговите количества за висок рисков потенциал (колона 3), то веднага става с висок рисков
потенциал и сумирането е неприложимо. Въпреки това дадено предприятие, в което няма
самостоятелно вещество над прага за висок рисков потенциал би могло да бъде с висок рисков
потенциал, ако правилото за сумиране даде резултат над или равен на 1. По подобен начин за
предприятие, в което се съдържат опасни вещества, но няма присъстващи самостоятелни вещества над
прага за нисък риск (колона 2) би могло да бъде с нисък рисков потенциал, ако правилото за сумиране
даде резултат над или равен на 1. Възможно е предприятие, в което няма нито едно вещество над прага
за нисък риск да е от висок рисков потенциал, когато се приложи правилото за сумиране.
В представените по-долу примеси се дава представа за това как се прилага правилото за сумиране
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на практика.
5. В случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент
(ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно
предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в
предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се
причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в
обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.
Пояснения: Има случаи когато едно вещество не е необходимо да се класифицира в съответствие
с изискванията на Регламент CLP, но може да е способно да предизвика голяма авария. Например,
дадено опасно вещество, получено като страничен продукт в процес и използвано в друг процес на
предприятието, не е необходимо да се класифицира, тъй като то се използва само за дейностите в
предприятието. Друг пример са отпадъците, които не се класифицират според Регламент CLP, защото
за тях се прилага различна класификация, съгласно критериите на Европейския каталог на
отпадъците.
Забележка 5 изисква такива вещества да бъдат класифицирани съгласно критериите за
класификация в Регламент CLP и да им се даде най-подходящата категория на опасност.
6. В случай на опасни вещества със свойства, които водят до повече от една класификация за
целите на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9, се прилагат съответните най-ниски
прагови количества. За прилагането на правилото в забележка т. 4 се използва най-ниското прагово
количество за всяка група категории от забележка т. 4, букви „а”, „б” и „в”, които отговарят на
съответната класификация.
Пояснения: Някои вещества могат да се класифицират в повече от една категория на опасност за
всеки тип на опасност в съответствие с част 1 на Приложение 3 на ЗООС. В този случай за сумиране се
взема онази категория, имаща най-ниското прагово количество. Например, за вещество, което е опасно
за околната среда, категория остра 1 (Е1) и хронична 2 (Е2), най ниските прагови количества са тези,
отговарящи на категория Е1, тогава тези са стойностите, които следва да се използват, т.е. 100 тона за
нисък потенциал и 200 тона за висок потенциал.
7. Опасни вещества, които попадат в клас остра токсичност, Категория 3, орален път на
експозиция (Токсичен при поглъщане — H 301), се включват във вписване Н2 Остра токсичност в
случаите, когато не може да бъде установена нито класификация остра инхалаторна токсичност, нито
остра дермална токсичност, поради липсата на убедителни данни относно инхалаторна и дермална
токсичност.
Пояснения: Вещества и смеси може да не са били изпитвани за остра токсичност за всички
пътища на експозиция. Налични са повече данни за орален път на експозиция в сравнение с данните за
инхалационния или дермалния път. Инхалационните и кожните пътища са повече свързани с големите
аварии. Ако веществото няма класификация за инхалационна и дермална експозиция вследствие
липса на данни, но има класификация Остра токсичност, категория 3 чрез орален път (H301), тогава
това вещество е в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС. Забележка 7 не се прилага ако веществото
няма класификация за остра токсичност, инхалационна и кожна експозиция на база токсикологични
данни.
За смеси токсичността може да се изчисли с методите в Регламент CLP от токсикологичните
данни за съставните вещества. Забележка 7 се прилага, ако липсват данни за вдишване и дермален път
за съставки съдържащи се в над 1 % от сместа.
8. Класът на опасност „експлозиви“ включва взривни изделия (виж раздел 2.1 от приложение I
към Регламент CLP). Ако количеството на съдържащото се в изделието експлозивно вещество или смес
е известно, това количество се взема предвид за целите на глава седма, раздел I и на наредбата по чл.
103, ал. 9. Ако количеството на съдържащото се в изделието експлозивно вещество или смес не е
известно, тогава за целите на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9 цялото изделие се
разглежда като експлозив.
Пояснения: Експлозивите са разделени в две категории: 1. по-малко „активните“ експлозивни
вещества, смеси и изделия, които са определени съгласно критериите за класификация в приложение
I към Регламент CLP към подклас 1.4 обхващат една категория - P1b; всички останали експлозиви
образуват втората категория - P1a.
Класификацията на даден експлозив, в съответствие с критериите на приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 може да се промени, в зависимост от редица фактори, както следва:
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а) количеството на експлозивите;
б) присъствието или отсъствието на опаковка или информация за състава му;
в) разположение
9. Провеждането на изпитване за експлозивни свойства на вещества и смеси е необходимо
единствено, когато по скрининговата процедура съгласно допълнение 6, част 3 към
Препоръките на ООН за превоза на опасни товари: Ръководство за изпитвания и критерии на ООН е
установена потенциална възможност за експлозивни свойства на веществото или сместа.
Допълнителни указания относно освобождаването от провеждане на изпитването могат да се намерят в
описанието на метода А.14 от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май
2008 г. за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на
Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH) (ОВ, L 142, 31.5.2008 г.).
Пояснения: Понятието експлозив включва всички вещества, смеси и изделия с експлозивни
свойства, независимо дали са произведени целево като експлозиви или не. То включва експлозиви в
обхвата на Регламентите за експлозиви от 2014 г., както и други вещества, смеси и изделия, които имат
експлозивни свойства. Вещества, смеси и изделия се класифицират като експлозивни, в съответствие с
критериите на приложение I на Регламент CLP и техния отговор на определени механични и термични
стимули, както е заложено в част 1 на Препоръките на ООН за превоза на опасни товари: Ръководство
за изпитвания и критерии на ООН (Ръководството за изпитвания и критерии на ООН). Прилагането на
изпитванията позволява също определянето на подходящото предупреждение за опасност (H200 —
H205).
10. Ако експлозивите от подклас 1.4 са неопаковани или преопаковани, те се вписват към Р1а,
освен ако бъде показано, че опасността все още съответства на подклас 1.4, в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1272/2008.
Пояснения: Забележка 10 изисква, че ако Експлозиви от подклас 1.4 са неопаковани или
преопаковани, те се вписват към Р1а, освен ако бъде показано, че опасността все още съответства на
подклас 1.4. Тъй като дефиницията за тип на опасност 4 (HT4), съгласно Регламентите за
експлозивите 2014 г. е ефективно приведена към определението в Регламент CLP, задължено лице,
което е оценило и правилно идентифицирало типа опасност от всеки неопакован или преопакован
експлозив, който съхранява като HT4, ще е способен да докаже, че опасността съответства на подклас
1.4 (в съответствие с Регламент CLP) и такива за експлозиви няма да се изисква вписване в P1a.
Допълнителни насоки за оценяване на съществуващите опасности от експлозивите може да се
открият в параграфи 24-35 от изданието на Health and Safety Executive (HSE) „Ръководство за
Регламентите за Експлозиви 2014“ (L150).
11.1. Запалимите аерозоли се класифицират в съответствие с Наредбата за етикетиране на
аерозолните флакони и изискванията към тях (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2006 г., бр.
93 и 97 от 2009 г. и бр. 30 от 2014 г.). „Изключително запалимите“ и „Запалимите“ аерозоли по
Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях съответстват на запалими
аерозоли, съответно Категория 1 или 2 по Регламент (ЕО) № 1272/2008.
11.2. За да се използва вписването по т. 11.1, трябва да се документира, че аерозолната опаковка
не съдържа нито запалим газ, Категория 1 или 2, нито запалима течност, Категория 1.
Пояснения: Опасните вещества в аерозоли представляват особена трудност за целите на
класификацията. Аерозолна опаковка може да съдържа продукт, който може или не да е опасно
вещество само по себе си, а така и изтласкващ газ (пропелант), който в много случаи е пробан-бутан
(LPG), но може да е диметилетер или сгъстен газ, като азот или въглероден диоксид. Съществува
изискване в Регламент CLP, веществата и смесите да бъдат изпитвани.
Категорията на Запалим аерозол може да се отнася за „затворена аерозолна опаковка“, в която
продуктът и пропелантът са в подходящ контейнер с клапан за освобождаване. Ако съставните части
на запалимия аерозол имат опасни свойства, те следва да се класифицират, в съответствие с тези
свойства за включване в списъка, но не и когато се съдържат в затворена аерозолна опаковка.
Например, ако аерозол съдържа пропан-бутан като пропелант, пропан-бутанът, съхраняван в
контейнер, преди поставянето му в аерозолна опаковка следва да се посочи в поименно изброените
вещества по вписване 18, докато за пропан-бутанът, съдържащ се вече в затворена аерозолна опаковка
не е необходимо. В този случай на пропан-бутанът ще бъде отчитан за класификацията на аерозолната
опаковка. Допълнителна информация относно определението за аерозол може да се намери в бележка
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2.3 към приложение I към Регламент CLP.
12. Съгласно т. 2.6.4.5 в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 течностите с точка на
запалване над 35°C няма нужда да бъдат класифицирани в Категория 3, ако се получат отрицателни
резултати от продължителния тест за горимост L 2, част III, раздел 32 от Ръководството за изпитвания
и критерии на ООН. Това обстоятелство не е валидно при специални условия, като висока температура
или налягане, и поради това такива течности са включени във вписването към Р5а и Р5б.
13. Амониев нитрат (5 000/10 000): торове, които могат да се саморазграждат:
Вписването по т. 1, част 2 на таблица 2 се отнася за сложни/комплексни торове на основата на
амониев нитрат (сложни/комплексни торове, съдържащи амониев нитрат с фосфат и/или поташ), които
могат да се саморазграждат според „UN Trough Test“ (виж Ръководство за изпитвания и критерии на
ООН, част III, подраздел 38.2) и в които азотното съдържание, дължащо се на присъствието на амониев
нитрат, е:
13.1. между 15,75 % (15,75 тегловни % азотно съдържание, дължащо се на присъствието на
амониев нитрат, отговаря на 45 % амониев нитрат) и 24,5 % (24,5 тегловни % азотно съдържание,
дължащо се на присъствието на амониев нитрат, отговаря на 70 % амониев нитрат) (тегловни), и/или с
не повече от 0,4 % общо запалими/органични вещества, или с такива, отговарящи на изискванията на
приложение III-2 към Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13
октомври 2003 г. относно торовете (ОВ, L 304, 21.11.2003 г., стр. 1);
13.2. 5,75 % (тегловни) или по-малко и с незабранени запалими вещества.
14. Амониев нитрат (1 250/5 000): Марка за торове:
Вписването по т. 2, част 2 на таблица 2 се отнася за прости торове на базата на амониев нитрат и
сложни/комплексни торове на основата на амониев нитрат, които съответстват на изискванията на
приложение III-2 към Регламент (ЕО) № 2003/2003 и в които азотното съдържание като резултат от
амониевия нитрат е:
14.1. повече от 24,5 % (тегловни), освен за смеси от прости торове на базата на амониев нитрат с
доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота най-малко 90 %;
14.2. повече от 15,75 % (тегловни) за смеси от амониев нитрат и амониев сулфат;
14.3. повече от 28 % (тегловни) (28 тегловни % азотно съдържание, дължащо се на присъствието
на амониев нитрат, отговаря на 80% амониев нитрат) за смеси от прости торове на базата на амониев
нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота най-малко 90 %.
15. Амониев нитрат (350/2 500): Технически клас:
Вписването по т. 3, част 2 на таблица 2 се отнася за амониев нитрат и смеси от амониев нитрат, в
които азотното съдържание, дължащо се на присъствието на амониев нитрат, е:
15.1. между 24,5 % и 28 % (тегловни) и които съдържат не повече от 0,4 % запалими вещества;
15.2. повече от 28 % (тегловни) и които съдържат не повече от 0,2 % запалими вещества.
15.3. Водни разтвори на амониев нитрат, в които концентрацията на амониев нитрат е повече от
80 % (тегловни).
16.
Амониев нитрат (10/50): „Материали, които не отговарят на спецификациите“ и торове,
неотговарящи на теста за детонация:
Вписването по т. 4, част 2 на таблица 2 се отнася за:
16.1.
материали, бракувани при производствения процес, и за амониев нитрат и смеси от
амониев нитрат, прости торове на базата на амониев нитрат и сложни/комплексни торове на основата
на амониев нитрат, посочени в забележки т. 14 и 15, които са или са били върнати от крайния
потребител на производителя в съоръжение за временно складиране или технологична инсталация за
преработка, рециклиране или обработка за безопасна употреба, тъй като вече не съответстват на
спецификациите в забележки т. 14 и 15;
16.2. торовете, посочени в забележка т. 13.1 и забележка т. 14, които не отговарят на
изискванията на приложение III-2 към Регламент (ЕО) № 2003/2003.
17. Калиев нитрат (5 000/10 000):
Вписването по т. 5, част 2 на таблица 2 се отнася за сложни торове на основата на калиев нитрат
(под формата на гранули или микрогранули), които имат същите опасни свойства като чистия калиев
нитрат.
18. Калиев нитрат (1 250/5 000):
Вписването по т. 6, част 2 на таблица 2 се отнася за сложни торове на основата на калиев нитрат
(под формата на кристали), които имат същите опасни свойства като чистия калиев нитрат.
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19. Подобрен биогаз:
За целите на прилагането на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9 подобреният
биогаз може да се класифицира съгласно вписването по т. 18, част 2 на таблица 2 от това приложение,
когато е бил обработен в съответствие с приложимите стандарти за рафиниран и подобрен биогаз при
гарантиране на еквивалентно качество на това на природния газ, включително съдържанието на
метан, и който съдържа максимум 1 % кислород.
Пояснения: Подобреният биогаз може да съдържа биогаз за, който са издадени разрешения за
пренос в газопреносната мрежа. Необработеният биогаз, който изисква допълнителна обработка преди
да стане подходящ за газопреносната мрежа не се включва във вписване 18 от част 2 на Приложение 3
на ЗООС.
20. Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини:
Количествата на полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини се изчисляват посредством
следните фактори:
Таблица 3
Фактор за токсична еквивалентност (TEF), СЗО 2005
2,3,7,8-ТХДД
1
2,3,7,8-ТХДФ
1,2,3,7,8-ПХДД
1
2,3,4,7,8-ПХДФ
1,2,3,7,8-ПХДФ
1,2,3,4,7,8-ХсХДД
1,2,3,6,7,8-ХсХДД
1,2,3,7,8,9-ХсХДД

0,1
0,1
0,1

ОХДД

0,0003

0,1
0,3
0,03

1,2,3,4,7,8-ХсХДФ
1,2,3,7,8,9-ХсХДФ
1,2,3,6,7,8-ХсХДФ
2,3,4,6,7,8-ХсХДФ

0,1
0,1
0,1
0,1

1,2,3,4,6,7,8 ХпХДФ
1,2,3,4,7,8,9- ХпХДФ

0,01
0,01

ОХДФ
0,0003
(T = тетра, П = пента, Хс = хекса, Хп = хепта, O = окта)
Съгласно Van den Berg et al: Преизчисляване на факторите за токсична еквивалентност при хора
и бозайници за диоксини и съединения, подобни на диоксините, Световната здравна организация, 2005
г.
21. В случаите, когато това опасно вещество попада в Категория Р5а - запалими течности, или
Р5б - запалими течности, за целите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат
най-ниските прагови количества.
Пояснения: Съгласно тази забележка, веществата се класифицират по-различен начин в
зависимост от условията на тяхната употреба, например под налягане или висока температура
22. CAS номерът е посочен само за означаване.
Петролни продукти
Пояснения: Много вещества могат да попаднат в категорията петролни продукти, но само онези
включени в „Поименно посочени вещества“ влизат в тази категория; всички други биха попаднали в
съответната обща категория в част 1, освен ако не са посочени в част 2 на приложение № 3 на ЗООС.
Алтернативните горива обхващат органични течности, използвани като горива подобно на
петролните продукти, класифицирани за една или повече опасности в P5a, първо тире, P5c или E2, но
не за всяка опасност в част 1 на Приложение № 3 на ЗООС.
Други опасности
Пояснения: Категория 02 — „вещества и смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове
категория 1“ се отнася към категория 1, както е дефинирана в Регламент CLP. Тя не се отнася за
запалими газове категория 1.
Европейската агенция по химикали (ECHA) поддържа списък за класификация и етикетиране на
пуснатите на пазара на ЕС химични вещества и смеси (C&L Inventory), където може да бъде направена
справка за класификацията на химичните вещества и техните смеси.
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БАЗА ДАННИ ЗА СПИСЪКА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ & ЕТИКЕТИРАНЕ (C&L Inventory)
НА САЙТА НА ЕCHA
На сайта на ECHA (http://echa.europa.eu) можете да направите справка в базата данни, която
съдържа информация за класификация и етикетиране относно нотифицирани и регистрирани
вещества, получена от производителите и вносителите. Също така тя включва списък с
хармонизираните класификации. Базата данни се обновява редовно с нови и актуализирани
нотификации. Актуализираните нотификации обаче не могат да бъдат специално обозначени, тъй като
нотификациите, които се класифицират по същия начин, се групират за рекламни цели.
Класификациите, получени от съвместно подаване в процеса по регистриране съгласно REACH,
са обозначени подходящо. За повече информация относно тези вещества, вижте Error! Hyperlink
reference not valid..
Информация, необходима за определяне дали дадено вещество е опасно вещество по смисъла на
чл. 3 от Регламент CLP може да бъде намерена в базата данни на ECHA на следния интернет адрес:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. В прозореца на търсене
може да бъде извършвано търсене по наименование или част от наименованието на вещество, ЕС
номер, САS номер, индекс номер или рискова фраза.
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C&L Inventory - ECHA
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На ключова дума „Наименование на веществото” можете да търсите с пълно или частично име на
дадено вещество или наименование по IUPAC.
На ключова дума „Друг идентификатор” можете да търсите с помощта на ЕС номер на дадено
вещество, CAS номер, ЕС номер или индекс номер.
На ключова дума „Търси само хармонизирана класификация на веществото” — ако това поле
бъде маркирано, само веществата, включени в приложение VI към Регламент CLP (хармонизирано
класифициране и етикетиране) ще се търсят и показват. Резултати от търсенето могат да бъдат
филтрирани според вкарване/актуализация и адаптиране към техническия прогрес (ATP).
На ключова дума „Детайли относно класификацията на веществото” можете да търсите
информация за вещества със специфични класификации. Можете да изберете категории на опасност
или кодове за опасност. Избирането на множество категории на опасност от рамките на класът на
опасност (Физични, за здравето или околната среда) ще представи вещества с някоя от избраните
класове на опасност, а по избор между трите класове на опасност, ще доведат до резултати по тези
вещества, отговарящи на двата критерия за търсене. Попълване на двете опции - класификация и
идентификация на веществото допълнително ще улесни резултатите от търсенето.
След попълване на информацията за веществото задължителното тикнете на полето „In order to
perform a search you need to read through and agree to this legal disclaimer”
След това натиснете бутона за „Търсене”
От 01 юни 2015 г. ECHA публикува актуална информация за класификацията и етикетирането в
базата данни C&L Inventory за включване категоризацията на хармонизирани вещества съгласно
Директивата Севезо III. Това е една стъпките да се направи C&L Inventory основен източник на
информация относно хармонизирани и самостоятелно класифицирани вещества пуснати на пазара на
ЕС.
Директивата Севезо III влезе в сила през юни 2015 г., с която се отмени Директива Севезо II,
която се основава на старата класификация на опасните вещества (DSD). Севезо III е приета като са
взети предвид, наред с другите промени в законодателството на Съюза относно класифицирането на
химикали и повече права за гражданите за достъп до информация.
Директивата Севезо III определя правилата за предотвратяване на големи аварии с опасни
химични вещества. Химикалите са категоризирани според тяхната опасност и за тяхното съхранение и
управление се прилагат специфични правила. Директивата включва и двете, специфични вещества и
правила за категоризация на предприятието (нисък или висок риск) на базата на класификацията.
Нейните разпоредби засягат повече от 10 000 промишлени предприятия в Европейския съюз, където се
използват или съхраняват опасни вещества в големи
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количества, най-вече в химическата, нефтохимическата промишленост, сектори, свързани с
логистика, и металургията.
Пример: При въвеждане в полето за “търсене по наименование“ въведем веществото бензен името на
вещества,
на латиница „benzene“ в резултата се изписват всички химични които го съдържат.

От резултата може да се види и информация за вещества, съдържащи веществото бензен

Ако търсенето е свързано само за веществото бензен, с мишката се придвижвате, докато го
откриете.
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На функция „Виж“ (View) има опция означена под формата на „лупа“, на която следва да се кликне
с мишката и ще се получи обобщена информация за веществото относно неговата класификация и
етикетиране, съгласно регламент CLP.
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Тук е важно да се отбележи, че в тази база данни може да се получи информация, дали търсеното от
нас вещество попада в обхвата на Директивата Севезо III. Търсеното вещество бензен попада в обхвата
на Директивата Севезо III и е със следните категории на опасност Р5а, Р5Ь и Р5с.
В приложение 3 на ЗООС и за конкретния случай в част 1 можете да намерите пределните
количества за тези категории на опасност, въз основа на които ще класифицирате предприятието.
Според критериите на Приложение 3 на ЗООС, Част 1, бензенът е със следните категории на
опасноств
Р5а Запалими течности (Запалими течности, категория 1, или Запалими течности, категория 2 или
3, които се държат на температура под точката им на кипене, или Други течности с пламна температура
< 60 °C, които се съхраняват при температура над точката им на кипене (вж. забележка 12)), която е с
прагови количества 10 тона за нисък риск и 50 тона за висок риск.
Р5б Запалими течности (Запалими течности, категория 2 или 3, при които специфични условия на
експлоатация, като например високо налягане или висока температура, могат да създадат опасност от
големи аварии, или Други течности с пламна температура < 60 °C, при които специфични условия на
експлоатация, като например високо налягане или висока температура, могат да създадат опасност от
големи аварии (вж. забележка 12), която е с прагови количества 50 тона за нисък риск и 200 тона за
висок риск.
Р5в Запалими течности (Запалими течности, категория 2 или 3, които не са обхванати от Р5а и
Р5б), която е с прагови количества 5 000 тона за нисък риск и 50 000 тона за висок риск.
След анализ на информацията за веществото бензен, получена от базата данни на ECHA можете да
се пристъпи към определяне на рисковия потенциал на предприятието, съгласно критериите на
Приложение 3 на ЗООС и представените пояснения за прилагането им в това ръководство.
В допълнение от базата данни на ECHA за веществото бензен е представена и видовете
нотификации, подадени към ECHA за класификацията и етикетирането на веществото, съгласно
Регламент CLP.
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Предприятия с нисък рисков потенциал
Наличие на вещества от Таблица 2 на Приложение №3 на ЗООС
Дадено предприятие/съоръжение разполага с две складови съоръжения (сфери) за съхранение на
втечнен пропан-бутан с проектен капацитет по 115 куб. м. Втечнената пропан - бутанова газова смес е
опасно вещество, поименно изброено в таблица 2 на Приложение 3 на ЗООС, „т. 18 Втечнени запалими
газове, категория 1 или 2 (включително втечнен нефтен газ) и природен газ, виж Забележка 19“ с
пределни количества за класификация съответно 50 тона (нисък рисков потенциал) и 200 тона (висок
рисков потенциал). Операторът на предприятието не е в състояние да докаже пред компетентния орган,
че няма да използва пълния капацитет на съоръженията, т.е. приема се, че в предприятието са налични
230 (2*115) куб. м. втечнен пропан - бутан. Втечненият пропан-бутан е със средна плътност около 550
кг./куб. м., т.е. в предприятието са налични 230*550 = 126 500 кг. или 126,5 тона пропан-бутан. Това
количество е по-голямо от пределното количество за класификация на предприятието като “предприятие
с нисък рисков потенциал” (50 тона) и операторът следва да класифицира предприятието като попадащо
в обхвата на глава седма, раздел първи на ЗООС и Наредбата. При последваща проверка за
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класификация на предприятието като “предприятие с висок рисков потенциал” (200 тона) се вижда, че
наличното количество опасно вещество (126,5 тона) е по-малко от пределното и предприятието следва да
бъде класифицирано като “предприятие с нисък рисков потенциал” с произтичащите от това
нормативни изисквания, описани в глава седма, раздел първи на ЗООС и Наредбата. I
Наличие на вещества от Таблица 1 на Приложение №3 на ЗООС
На площадката на дадено предприятие се планира наличие на 65 тона разтвор на формалдехид с
концентрация 45 %.
В таблица 2 на Приложение 3 на ЗООС, т. 14 е включен формалдехид (концентрация по- висока от
90 %), т.е. разтворът на формалдехид с концентрация 45 % не е поименно изброен в Таблица 2 на
Приложение 3 на ЗООС.
От справка в базата данни за търсене в списъците с химични вещества в базата данни на ECHA
(C&L Inventory) може да се установи, че разтвор на формалдехид с концентрация по-висока от 25 % се
класифицира в клас Остра токсичност, категория 3 с предупреждение за опасност Н331 с пределни
количества 50 тона за нисък рисков потенциал и 200 тона за висок рисков потенциал. Наличното
количество (65 тона) е по-голямо от пределното количество за класификация на предприятието като
„предприятие с нисък рисков потенциал“ (50 тона) и операторът следва да класифицира предприятието
като попадащо в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата. При последваща проверка за
класификация на предприятието като „предприятие с висок рисков потенциал“ (200 тона) се вижда, че
наличното количество опасно вещество (65 тона) е по-малко от пределното и предприятието следва да
бъде класифицирано като „предприятие с нисък рисков потенциал“ с произтичащите от това
нормативни изисквания, описани в глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата.
Сумиране на вещества от Таблици 1 и/или 2 на Приложение 3 на ЗООС
В дадено предприятие са разположени
— 8 тона бензен с категории на опасност, съгласно таблица 1 - Р5а Запалими течности (Запалими
течности, категория 1, или Запалими течности, категория 2 или 3, които се държат на температура под
точката им на кипене, или Други течности с пламна температура < 60 °C, които се съхраняват при
температура над точката им на кипене (вж. забележка 12)), която е с прагови количества 10 тона за
нисък риск и 50 тона за висок риск; Р5б Запалими течности (Запалими течности, категория 2 или 3, при
които специфични условия на експлоатация, като например високо налягане или висока температура,
могат да създадат опасност от големи аварии, или Други течности с пламна температура < 60 C, при
които специфични условия на експлоатация, като например високо налягане или висока температура,
могат да създадат опасност от големи аварии (вж. забележка 12), която е с прагови количества 50 тона за
нисък риск и 200 тона за висок риск и Р5в Запалими течности (Запалими течности, категория 2 или 3,
които не са обхванати от Р5а и Р5б), която е с прагови количества 5 000 тона за нисък риск и 50 000 тона
за висок риск.
— 5 тона амоняк с категории на опасност, съгласно таблица 1 - Е1 Опасни за водната среда в
категория Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, категория 1, която е с прагови
количества 100 тона за нисък риск и 200 за висок риск и Р2 Запалими газове, Запалими газове, категория
1 или 2, която е с прагови количества 10 тона за нисък риск и 50 тона за висок риск.
— 200 тона метанол, който е поименно изброено вещество в таблица 2 с прагови количества 500
тона за нисък риск и 5000 тона за висок риск. Едновременно с това притежава следните категории на
опасност, съгласно таблица 1 - Р5а Запалими течности (Запалими течности, категория 1, или Запалими
течности, категория 2 или 3, които се държат на температура под точката им на кипене, или Други
течности с пламна температура < 60 °C, които се съхраняват при температура над точката им на кипене
(вж. забележка 12)), която е с прагови количества 10 тона за нисък риск и 50 тона за висок риск; Р5б
Запалими течности (Запалими течности, категория 2 или 3, при които специфични условия на
експлоатация, като например високо налягане или висока температура, могат да създадат опасност от
големи аварии, или Други течности с пламна температура < 60 °C, при които специфични условия на
експлоатация, като например високо налягане или висока температура, могат да създадат опасност от
големи аварии (вж. забележка 12), която е с прагови количества 50 тона за нисък риск и 200 тона за
висок риск; Р5в Запалими течности (Запалими течности, категория 2 или
3, които не са обхванати от Р5а и Р5б), която е с прагови количества 5 000 тона за нисък риск и 50 000
тона за висок риск. Н2 Остра токсичност категория 2, всички пътища на експозиция и Категория 3,
инхалаторен път на експозиция (вж. забележка 7) и Н3 Специфична токсичност за определени органи -
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еднократна експозиция STOT SE категория 1, които са с прагови количества 50 тона за нисък риск и 200
тона за висок риск.
Следва да имате предвид, че някои вещества могат да се класифицират в повече от една категория
на опасност за всеки тип на опасност в съответствие с част 1 на Приложение 3 на ЗООС. В този случай за
сумиране се взема онази категория, имаща най-ниското прагово количество.
Операторът следва да извърши следните изчисления за целите на класификацията на
предприятието/съоръжението:
Поименно изброени вещества
Тъй като количеството на метанола е по-малко от съответните пределни количества, посочени в
Таблица 2 на Приложение 3 на ЗООС, предприятието не може да бъде класифицирано като попадащо в
обхвата на ЗООС и Наредбата само въз основа на наличните количества метанол.
Вещества, вписани в Таблица 1 на Приложение 3 на ЗООС с определени категории на опасност
Тъй като количеството на двете вещества поотделно е по-малко от съответните пределни
количества, посочени в Таблица 1 на Приложение 3 на ЗООС за всяка от категориите на опасност,
предприятието не може да бъде класифицирано като попадащо в обхвата на ЗООС и Наредбата само въз
основа на наличните количества опасни вещества поотделно.
Сумиране на опасни вещества
Съгласно Приложение 3 на ЗООС за изчисляване на относителните количества следва да се
извърши сумиране на относителните количества на опасните химични вещества, налични в
предприятието. В случая се сумират опасни химични вещества, поименно изброени в табица 2 на
Приложение 3 към ЗООС, в количества по-малки от посочените в колона 3, и класифицирани в една или
повече категории на опасност съгласно Приложение 3, таблица 1 към ЗООС. В такъв случай те се
сумират с опасните химични вещества, налични в предприятието и съоръжението, които не са изброени в
табица 2 на приложение 3 към ЗООС и които притежават същата или сходна категория на опасност.
Сходните категории на опасност в дадения случай са:
— сумиране на опасни вещества, изброени в част 2, които са експлозиви, запалими газове,
запалими аерозоли, оксидиращи газове, запалими течности, самоактивиращи се вещества и
смеси, органични пероксиди, пирофорни течности и твърди вещества, оксидиращи течности и
твърди вещества заедно с опасни вещества, попадащи в раздел „Р“ - вписвания от Р1 до Р8 от
част 1;
Проверка за нисък рисков потенциал
Съставя се формулата:
^бензен/0бензен + ^амоняк бамоняк + ^метанол бметанол
(8/10) + (5/10) + (200/500) = 0.8 + 0.5 + 0.4 = 1.7
Полученото число е по-голямо от 1, т.е. предприятието попада в обхвата на ЗООС и Наредбата.
Операторът следва да извърши и проверка по същия начин с пределните количества за класификация
като предприятие с висок рисков потенциал.
По формулата:
^бензен/ббензен + ^амоняк бамоняк + ^метанол бметанол (8/50) + (5/50) + (200/5000) = 0.16 + 0.1 + 0.04 = 0,3
Полученото число е по-малко от 1, т.е. предприятието не може да бъде класифицирано като предприятие
с висок рисков потенциал.
т.е предприятието се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал и попада в обхвата на
ЗООС и Наредбата и следва да изготви ДППГА, който се подава до директора на РИОСВ, на чиято
територия се намира предприятието.
Предприятия с висок рисков потенциал
Наличие на вещества от Част 2 на Приложение №3 на ЗООС
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Дадено предприятие разполага със 15 складови съоръжения (резервоари) за съхранение на
автомобилни бензини с различни октанови числа, авиационен керосин (за реактивни самолети),
дизелово гориво и газьол за битови нужди съответно 2*10000 куб. м. резервоари с бензини, 3 Х 5000 куб.
м. резервоари с дизелово гориво, 3*2500 куб. м. резервоари за газьол и 3*1500 куб. м. вместимости, пълни
с авиационен керосин Всички вещества са поименно изброени в т. 34 „Нефтопродукти и алтернативни
горива“ в Част 2 на приложение 3 на ЗООС с пределни количества за класификация съответно 2500 тона
(нисък рисков потенциал) и 25000 тона (висок рисков потенциал). В случая вида на горивата и
октановото число на автомобилните бензини е без значение, тъй като всички тези вещества са в един ред
на Таблица 2 и имат еднакви количествени граници. Предприятието е в състояние да докаже на
компетентния орган, че няма да използва едно от съоръженията от 1500 куб. м. чрез запечатване на
захранващия тръбопровод и представянето на одобрена от ръководството програма за демонтиране на
съоръжението, както и че е намалило проектния капацитет на едно от съоръженията от 2500 куб. м. чрез
монтирането на нивомер, спиращ подаването на гориво и сигнализиращ достигане на обем от 1800 куб.
м., т.е. приема се, че в предприятието са налични съответно:
2 * 10000 куб. м. бензини
3 * 5000 куб. м. дизелово гориво
2 * 2500 и 1 Х 1800 куб. м. газьол за битови нужди и
2 * 1500 куб. м. авиационен керосин.
Автомобилните бензини са с плътност при 15 градуса около 765 кг./куб. м., т.е. в предприятието са
налични 20000*765 = 15 600 000 кг. или 15 600 тона бензини.
Дизеловото гориво е с плътност при 15 градуса около 850 кг./куб. м., т.е. в предприятието са налични
15000*850 = 12 750 000 кг. или 12 750 тона дизелово гориво.
Газьолът за битови нужди обикновено е с плътност при 15 градуса около 890 кг./куб. м., т.е. в
предприятието са налични 6800 *890 = 6 052 000 кг. или 6 052 тона газьол.
Авиационният керосин е с плътност при 15 градуса около 780 кг./куб. м., т.е. в предприятието са налични
3000*780 = 2 340 000 кг. или 2340 тона керосин. Сумата от всички горива е 15 600 + 12 750 + 6 052 + 2 340 =
36 742 тона. Въпреки че нито едно от горивата поотделно не е налично в количества, по- големи от
границата за класифициране на предприятието като “предприятие с висок рисков потенциал”, общото
количество е по-голяма от пределното количество за класификация на предприятието като
“предприятие с висок рисков потенциал” (25000 тона) и операторът следва да класифицира
предприятието като “предприятие с висок рисков потенциал” с произтичащите от това нормативни
изисквания, описани в глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата.
Наличие на вещества от Таблица 1 на Приложение №3 на ЗООС
Дадено предприятие предвижда наличие на своята площадка на 25 тона циановодород. Веществото е
класифицирано със следните категории на опасност - Н1 Остра токсичност Категория 1, всички пътища
на експозиция, която е с прагови количества 5 тона за нисък риск и 20 тона за висок риск; Е1 Опасни за
водната среда в категория Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, категория 1, която е с
прагови количества 100 тона за нисък риск и 200 тона за висок риск и Н2 Остра токсичност, Категория 2,
всички пътища на експозиция, Категория 3, инхалаторен път на експозиция (вж. забележка 7), която е с
прагови количества 50 тона за нисък риск и 200 тона за висок риск.
За вещества с повече от една категория на опасност за целите на класификацията на веществото следва
да се приеме категорията на опасност с най-ниски пределни количества, в случая Н1 Остра токсичност
Категория 1, според която наличното количество от 25 тона на циановодорода е по- голямо от пределното
количество за класификация на предприятието като “предприятие с висок рисков потенциал” (20 тона) и
операторът следва да класифицира предприятието като “предприятие с висок рисков потенциал” с
произтичащите от това нормативни изисквания, описани в глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата.
Сумиране на вещества от Таблици 1 и/или 2 на Приложение №3 на ЗООС
В дадено предприятие са разположени:
— 80 тона амоняк с категории на опасност, съгласно таблица 1 - Е1 Опасни за водната среда в
категория Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, категория 1, която е с прагови
количества 100 тона за нисък риск и 200 за висок риск и Р2 Запалими газове, Запалими газове, категория
1 или 2, която е с прагови количества 10 тона за нисък риск и 50 тона за висок риск и
— 45 тона водород, който е поименно изброено вещество в Таблица 2 на Приложение №3 с
пределно количество за нисък рисков потенциал 5 тона и за висок рисков потенциал 50 тона и
едновременно с това е с категория на опасност от таблица 1 на Приложение 3 на ЗООС - Р2 Запалими
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газове, Запалими газове, категория 1 или 2, която е с прагови количества 10 тона за нисък риск и 50 тона
за висок риск.
Операторът следва да извърши следните изчисления:
Проверка за нисък рисков потенциал
Още при проверка на пределното количество на първото вещество - амоняк се вижда, че наличното
количество от 80 тона е по-голямо от пределното количество за класификация като “предприятие с
нисък рисков потенциал”, което е 50 тона и не е необходима допълнителна проверка за другите налични
вещества.
Поименно изброени вещества
Тъй като количеството на водорода от 45 тона е по-малко от съответното пределно количество,
посочено в Таблица 2 на Приложение 3 на ЗООС (50 тона), предприятието не може да бъде
класифицирано като “предприятие с висок рисков потенциал” само въз основа на наличните количества
водород.
Вещества, класифицирани с категории на опаснот от Таблица 1 на Приложение 3 на ЗООС
Тъй като количеството на двете вещества поотделно е по-малко от съответните пределни
количества, посочени в Таблица 1 на Приложение 3 на ЗООС за всяка от категориите на опасност,
предприятието не може да бъде класифицирано като „предприятие с висок рисков потенциал“ само въз
основа на наличните количества опасни вещества поотделно.
Сумиране на опасни вещества
Съгласно Приложение 3 на ЗООС за изчисляване на относителните количества следва да се
извърши сумиране на относителните количества на опасните химични вещества, налични в
предприятието.
В случая се сумират опасни химични вещества, поименно изброени в таблица 2 на Приложение 3
към ЗООС, в количества по-малки от посочените в колона 3, и класифицирани в една или повече
категории на опасност съгласно Приложение 3, таблица 1 към ЗООС.
В такъв случай те се сумират с опасните химични вещества, налични в предприятието и
съоръжението, които не са изброени в таблица 2 на Приложение 3 към ЗООС и които притежават същата
или сходна категория на опасност.
Следва да се отбележи, че и двете вещества имат еднакви категории на опасност - Р2 Запалими
газове, Запалими газове, категория 1 или 2.
Съставя се формулата:
водо
род
(80/50) + (45/50) = 1.6+ 0.9 = 1,0016
Полученото число е по-голямо или равно от 1, т.е. операторът следва да класифицира
предприятието като “предприятие с висок рисков потенциал” с произтичащите от това нормативни
изисквания, описани в глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата.
Прилагане на правилото за 2 %
Това правило позволява да се пренебрегват малки количества от опасни вещества (по-малки или
равни на 2 % от пределното количество за дадено опасно вещества) на дадено място в предприятието,
където те не могат да предизвикат големи аварии, когато се взима решение дали това предприятие влиза
в обхвата на Наредбата.
Това позволява някои количества от опасни вещества да бъдат изключени при вземане на
решение за прилагане на Регламента. Отделните количества опасни вещества могат да се игнорират
ако отговарят на следните два критерия:
а) количеството е 2 % или по-малко от праговото количество; и
б) местоположението е такова,че да не може да причини голяма авария другаде на площадката.
Важно е да се отбележи, че:
- И двата критерия трябва да са изпълнени;
- Въпросното количество може да е в състояние да причини голяма авария само по себе си.
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- То може да е способно да причини голяма авария извън обекта;
Ако отговаря на критериите, може да се пренебрегне само когато се определя дали предприятието е
в обсега на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата. Ако предприятието е предмет на глава седма,
раздел I на ЗООС и Наредбата заради наличието на други опасни вещества, всяко количество от 2 % или
по-малко трябва да се вземе предвид при разглеждане на източниците за и последствията от големи
аварии
Пример 1
Предприятие с:
(а) голям резервоар, съдържащ 49.5 тона газ пропан-бутан и
(б) малък резервоар, съдържащ 1.0 тон на газ пропан-бутан, разположен на другия край на
площадката.
49.5 tonnes LPG

Количеството в малкия резервоар е равно на 2 % от долната прагова стойност, а фактът, че е
отдалечено от големия резервоар,дори общото количество от 50,5 тона да е над прага за категорията за
нисък риск е достатъчно условие да се приеме, че не може да предизвика голяма авария в големия
резервоар. То може да бъде пренебрегнато. Предприятието
не попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата
Пример 2
Предприятие с:
(а) голям резервоар, съдържащ 49.5 тона пропан-бутан и
(б) два малки резервоара, съдържащи всеки по 1.0 тон пропан-бутан на противоположни ъгли на
площадката.

Всеки от двата малки резервоара съдържа количество равно на 2 % от долната прагова стойност и
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отдалечеността помежду им и от големия резервоар е достатъчно условие, да се приеме, че никой от
тях не може да предизвика голяма авария в другия малък или в големия резервоар. Затова всеки от тях
може да бъде пренебрегнат по правилото на 2 %, дори общото количество от 51,5 тона да е над прага за
категорията нисък риск.
Предприятието не попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата
Пример 3
Предприятие с:
(а)
голям резервоар, съдържащ 49.5 тона пропан-бутан и
(б)
два малки резервоара, един до друг, но на противоположния край на площадката спрямо
големия резервоар, с по 1.0 тон пропан-бутан всеки.
49.5 tonnes LPG

Двата малки резервоара са един до друг, но отдалечеността им от големия резервоар е достатъчно
условие, за да не може те да предизвикат голяма авария в големия резервоар.
Поради факта, че малките резервоари са един до друг, те трябва да се разглеждат като едно
количество от 2 тона. Това количество от своя страна е по-голямо от 2 % от праговата стойност и
правилото за 2 % не може да се приложи. Така цялото количество на площадката става еквивалентно
на 51,5 тона, което от своя страна надвишава долната прагова стойност (50 тона).
Предприятието попада глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата и се класифицира като
“предприятие с нисък рисков потенциал” и операторът трябва да изготви доклад за политиката за
предотвратяване на големи аварии и оценка на риска, в която трябва да изброи всички опасни химични
вещества, намиращи се на площадката, независимо дали те са в количества по-малки от посочените в
табл.1 и/или табл.2 на Приложение №3 от ЗООС.
Пример 4
Предприятие с:
(а)
голям резервоар, съдържащ 49.5 тона пропан-бутан и
(б)
два малки резервоара, един до друг, но добре отделени от големия резервоар, с по 0.5 тона
пропан-бутан всеки.
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Двата малки резервоари се разглеждат като едно количество от 1 тон, защото са един до друг. Това
количество е равно на 2 % от праговата стойност. Обаче то е добре отделено от големия резервоар и не
може да предизвика голяма авария на друго място на площадката.
Предприятието не попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата.
Пример 5
Предприятие с:
(а)
голям резервоар, съдържащ 49.5 тона пропан-бутан и
(б)
складово съоръжение, добре отделено от големия резервоар, съдържащо 100 газови бутилки
с по 10 kg пропан-бутан (общо 1 тон)
49.5 tonnes LPG

Всяка газова бутилка съдържа количество, по-малко от 2 % от праговата стойност (1 тон), като
цялото количество в бутилките е равно на 2 % от долната прагова стойност за нисък риск (50 тона).
Поради отдалечеността на складовото съоръжение то не може да предизвика голяма авария на
друго място на площадката, затова в този случай се прилага правилото на 2 %. Предприятието не
попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата.
Пример 6
Предприятие с:
(а)
голям резервоар, съдържащ 49.5 тона пропан-бутан и
(б)
съоръжение, добре отделено от големия резервоар, съдържащо 100 газови бутилки с по 15
kg пропан-бутан (общо 1.5 тона)

Всяка газова бутилка съдържа количество, по-малко от 2 % от праговата стойност (1 тон), но
цялото количество (1.5 тона) е по- голямо от 2 % от долната прагова стойност.
Предприятието попада в обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и Наредбата и се класифицира
като “предприятие с нисък рисков потенциал” и операторът трябва да изготви доклад за политиката за
предотвратяване на големи аварии и оценка на риска, в която трябва да изброи всички опасни химични
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вещества, намиращи се на площадката, независимо дали те са в количества по-малки от посочените в
табл.1 и/или табл.2 на Приложение №3 от ЗООС.
Пример 7
Предприятие с:
(а)
голям резервоар, съдържащ 49.5 тона пропан-бутан и
(б)
резервоар, съдържащ 0,9 тона запалима течност отговаряща на изискванията за Р5Ь
вписване (праг за нисък риск от 50 тона)
(в)
резервоар, съдържащ 0,1 тона запалима течност отговаряща на изискванията за Р5а
вписване (праг за нисък риск от 10 тона)

liquid

Малките резервоари са непосредствено един до друг, но на достатъчно отстояние от големия
резервоар. Общото количество за целите на приложение №3 от ЗООС се определя от правилата за
сумиране, но първо е необходимо да се определи дали малките контейнери заедно надхвърлят 2 % от
техния праг.
За да се извърши това всеки един се представя като процент от собствения си праг и след това се
сумират

Тъй като общият процент е повече от 2 %, то малките резервоари не могат да се пренебрегнат за
целите на приложение №3 от ЗООС.
Правилото за сумиране дава

Което е по-голямо от 1, така че се прилагат правилата за контрол на големи аварии.
Пример 8
Предприятие с:
(а) голям резервоар, съдържащ 49,5 тона пропан-бутан;
(б) резервоар, съдържащ 0,9 тона запалима течност отговаряща на изискванията за Р5Ь вписване
(праг за нисък риск от 50 тона);
(в) резервоар, съдържащ 0,1 тона запалима течност отговаряща на изискванията за Р5а вписване
(праг за нисък риск от 10 тона).
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Отстоянието е достатъчно, че никой от малките контейнери да не може да причини голяма
авария с другия малък резервоар или с големия резервоар.
Тъй като никой от малките контейнери не надхвърля 2 % от прага си, те могат да бъдат
пренебрегнати за целите на приложение №3 от ЗООС и общото количество за целите на приложението
следователно е 49,5 тона пропан-бутан. Това количество е под прага за категория нисък риск от аварии,
така че не се прилагат правилата за контрол на големи аварии.
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