ПРОГРАМА
за обучение на тема:
„Изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на
химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества”
Лектори:
Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
08:30 – 10:00

Регистрация на участниците.

10:00 – 10:10

Откриване. Представяне на лекторите.

10:10 – 11:30

Основни понятия. Класифициране на веществата и смесите. Класове и
подразделения, пиктограми, предупреждения за опасност и препоръки за
безопасност. Роля и съдържание на информационните листове за безопасност.

11:30 – 11:45

Почивка

11:45 – 13:00

Изисквания за етикетиране и опаковане съгласно Регламента CLP. Правила за
опаковане. Елементи и информация върху етикета. Общи правила за поставяне
на етикетите и изключения. Аспекти, организиране и актуализиране на
етикетите. Взаимодействие между CLP и правилата за етикетиране по
отношение на транспорта. Свързано законодателство по отношение
етикетирането на химични вещества и смеси. Примерни етикети.

13:00 – 13:30

13:30 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 16:15

16:15 – 17:00

Почивка
Задължения на лицата, съхраняващи химични вещества и смеси. Общи
изисквания към складовете за съхранение. Рискове и последици при
неправилно съхранение. Видове складове. Правила за съвместно складиране.
Класификация на складовите категории. Формат за документиране, ред и
последователност при извършване на оценката на безопасността на
съхранението. Връзка с други нормативни актове.

Почивка
Контрол на опасностите от големи аварии. Класификация съгласно критериите
по приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда. Форма и
съдържание на доклада от извършена класификация на предприятие и/или
съоръжение. Административни нарушения и наказания.
Дискусия по поставени от участниците въпроси, възникнали по време на
обучението или на професионалната им практика. Закриване на обучението.

*Забележка: Организаторите си запазват правото да правят промени по предварително обявената програма,
според специфичните нужди на участниците в обучението, както и при необходимост от промени в
законодателната уредба. Обявените лектори могат да бъдат замествани един от друг, както и от други лица.

Адрес: гр. София, ж.к. Яворов, бл. 73, ап. 7
Телефон: 02 417 28 59

Ел. поща: office@nei.bg
Уебсайт: www.nei.bg

