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БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА И ЕНВИПРОАДВАЙС ЕООД 

ОРГАНИЗИРАТ СЕМИНАР НА ТЕМА 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ХИМИКАЛИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА СЛЕД 2018 г-- 

НОВОСТИ, ОЧАКВАНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

20 ноември 2018 г., БСК, гр. София, ул. Алабин № 16-20, заседателна зала ет. 1 

 

П Р О Г Р А М А 

9:15 –  9:45 – Регистрация на участниците 

9:45 – 10:00 – Откриване на семинара – БСК, ЕнвиПроАдвайс ЕООД 

10:00 – 10:45 – Безопасност на химикалите във вашия бизнес- от правните задължения по 

REACH и CLP до бизнес възможностите- лектор Първолета Лулева, Сектор химикали 

10:45 – 11:00 – Въпроси и отговори 

11:00 – 11:15 – Кафе пауза 

11:15 – 11:45 – Как индустрията да се подготви за контрол по REACH и CLP- приоритети и 

указания за контрол- лектори Първолета Лулева и Цонка Дрянкова, Сектор химикали 

11:45 – 12:00 – Въпроси и отговори 

12:00 – 13:00 – Обедна почивка 

13:00– 13:30 - Регламент за биоцидите- последни развития и осигуряване на съответствие 

при промишлени приложения –лектор Николай Савов, Сектор химикали 

13:30 – 13:45 - Въпроси и отговори 

13:45 – 14:15 - Предотвратяване на промишленото замърсяване и контрол на опасностите 

от големи аварии при оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционни 

проекти - нормативни промени, очаквания и предизвикателства – лектор Бойко Малинов, 

Сектор предотвратяване на промишленото замърсяване 

14:15 – 15:00 - Дискусия 

15:00– 15:30– Оценка на риска в контекста на контрола на опасностите от големи аварии– 

предизвикателства и решения- лектори Николай Савов и Цонка Дрянкова, Сектор 

предотвратяване на промишленото замърсяване 

15:30 – 15:45 - Кафе пауза 
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15:45 – 16.45 - Интерактивна дискусия относно „Предизвикателствата пред фирмения 

контрол и управлението на данни за опасните химикали във веригата на доставки и 

последствията върху системите за управление на околната среда и здравословни и 

безопасни условия на труд“ 

Въпроси за дискусия: 

 Затруднявате ли се при определяне на ролите и задълженията на компанията? 

 Каква информация получавате и обработвате от вашите доставчици на химикали? 

 Как можете ефективно да информирате потребителите си надолу по веригата за 
новости и промени? 

 Как боравите с информация за химикалите и продуктите в рамките на системите 
за разширена отговорност на производителите; Какви са добрите практики в 
бранша? 

 Много нормативни актове изискват въвеждането на системи за управление на 
различни аспекти (напр. СУОС, СУМБ, система за осигуряване на ЗБУТ и т.н.). Как 
осигурявате хармонизирано прилагане на тези системи? 

 Запознати ли сте добре със задълженията на вашата компания, произтичащи от 
националното, европейското и международното право и неговата обвързаност по 
отношение на управлението на химикалите и предотвратяване на промишленото 
замърсяване: 

 Закон за опазване на околната среда и Закон за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси, подзаконовите нормативни 

актове към тях и указанията и методиките за тяхното прилагане; 

 Регламенти на ЕС относно REACH, CLP, PIC, POPs, живак, биоциди, 

детергенти, козметика и др.; 

 Стокхолмска (POPs), Ротердамска (PIC) и Базелска (трансграничен превоз 

на отпадъци) конвенции, Конвенцията за трансграничното въздействие от 

промишлените аварии (TEIA), Конвенция за живака и др. 

 Нормативни актове относно контрола на летливи органични съединения, 

флуорирани парникови газове, озоноразрущаващи вещества, химични агенти, 

мутагени/канцерогени и експлозиви в работна среда, материали за контакт с 

храни, прекурсори на наркотици и на експлозиви, вещества с двойна употреба 

Рамкова директива за водите, Рамкова директива за отпадъците, КР, Севезо, 

ОВОС, екологичната отговорност и др.; 

 Стратегия на ЕС за пластмасите в кръговата икономика и взаимовръзка 

между законодателството по химикали, продукти и отпадъци- управление на 

жизнения цикъл на продуктите и проследимост и намаляване съдържанието на 

„вещества, които пораждат безпокойство“ в материали за рециклиране; 

 Как проследявате и участвате в приемането на ново и актуализирането на 
съществуващото законодателство, което засяга дейността на вашата компания и 
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как съобщавате регулаторната информация във вашия бизнес (във и извън 
компанията)? Какви са вашите и на компанията нужди, свързани с прилагане на 
законодателството по опазване на околната среда и управление на химикалите? 

 Какви ресурси са необходими днес и в бъдеще за справяне с нови регулаторни 
предизвикателства на национално, европейско и глобално ниво, напр. в резултат 
от промените в регулациите в световен мащаб, Brexit и др.? 

 
16:45- Закриване на семинара 
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