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ОФЕРТА
за извършване на оценка на безопасността съгласно изискванията на
Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и
смеси
Оценката на безопасността се извършва съгласно утвърдения със Заповед № РД-184 от
9.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите формат за документиране на
оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от
Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
I. ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА И ИЗГОТВЯНИ ДОКУМЕНТИ:
1. Работа с информационни листове за безопасност
1.1. Проверка на класовете на опасност и техните подразделения на съхраняваните
опасни химикали:
– изготвяне на инвентарен списък, съгласно примерния формат на Указанията.
- изготвяне на списък на информационните листове за безопасност;
- изготвяне на таблици към т. 1.1. и 1.2. от формата за документиране на оценката.
1.2. Проверка на съвместимостта на класовете на опасност на съхраняваните опасни
химикали.
- вписване на веществата и смесите в таблицата към т. 2.1 на формата;
- групиране на веществата и смесите по съвместимост - таблица за съвместимост.
2. Оглед на местата за съхранение на химични вещества и смеси и налична
документация.
2.1. Проверка на съответствието с общите изисквания на чл. 6 от Наредбата –
попълване на таблицата в т. 3 от формата за документиране на оценката по чл. 9, ал.1 от
Наредбата.
2.2.. Проверка на съответствието с изискванията за организация на съхранението по
чл. 7 от Наредбата – наличие на заповеди, инструкции, процедури и др., чиято цел е да се
осигури съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредбата.
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2.3.. Проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химикали,
посочени в информационните листове за безопасност (ИЛБ) и/или в информацията по
чл. 5 от Наредбата.
- попълване на таблицата в т. 5 от формата.
2.4. Проверка на съответствието с други приложими нормативни актове и правила в
областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд.
- съставяне на списък на приложимите нормативни актове с обосновка за тяхната
приложимост;
- оценка на съответствието с приложимите нормативни актове по отношение на
съхранението.
3. Изготвяне на примерен план за коригиращи мерки и постигане на съответствие.
II. ЕКСПЕРТ, КОЙТО ИЗВЪРШВА ОЦЕНКАТА
Инженер-химик Деяна Илиева:
- магистър „Органична и аналитична химия” (Софийски у ниверситет);
- магистър инженер-химик „Безопасност на производствата” (Химико-технологичен и
металургичен университет - София)
III. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Информацията, получена от Клиента за целите на извършване на услугата, е
конфиденциална.
IV. ЦЕНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:
Цената се определя в зависимост от:
 броя на съхраняваните ОХВС;
 броя на местата за съхранение;
 местоположение на местата за съхранение;
 срокът за изготвяне на оценката.
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V. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА:
1. Информационните листове за безопасност на съхраняваните вещества/смеси трябва
да бъдат предоставени минимум пет дни преди датата на извършване на огледа.
2. Документацията се изготвя в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на
огледа на местата за складиране.
Гаранция за качествено изпълнение на услугата:
При предписания на контролни органи за допълнения/промени по изготвената оценка
на безопасността, извършени до 6 (шест) месеца от предаване на документацията, ние ще
направим необходимите допълнения/промени.
Гаранцията не е приложима при следните настъпили промени след предаване на
документацията: промяна на конструкцията на склада, на вида и количеството на
съхраняваните опасни химични вещества и смеси, въвеждане на нови технологии за
съхранение, както и при некоректно подадена информация от Клиента.
За възникнали въпроси сме на ваше разположение на e-mail: d.ilieva@otgovori.info и
телефон +359 889 319 568.

С уважение:
инж. Деяна Илиева
Управител
"Доцео" ООД
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