ПРОГРАМА
за обучение на тема:
„Изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на
химични вещества и смеси”
Лектори:
Веселин Панайотов – Консултант по околна среда
инж. Станислав Николов – Консултант по околна среда
09:30 – 10:00

Регистрация на участниците.

10:00 – 10:10

Откриване. Представяне на лекторите.

10:10 – 11:15

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.

11:15 – 11:30

Почивка

11:30 – 12:30

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.

12:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 14:15

14:15 – 15:30

15:30 – 16:00

Почивка
Изисквания за предоставяне на информация на центровете по токсикология
при пускане на пазара на опасни химични смеси. Хармонизиран портал за
подаване на нотификации във връзка със спешните действия от здравен
характер. Уникален идентификатор на формулата (UFI) – генератор на UFI.
Категория на продуктите съгласно хармонизираната Европейска система за
категоризация на продуктите (EuPCS).

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 и
складови категории. Формат за документиране, ред и последователност при
извършване на оценката на безопасността на съхранението. Връзка с други
нормативни актове. 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 1510, ул. „Васил Кънчев“ № 26,
Бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 2

Телефон: 02 417 28 59
Ел. поща: office@nei.bg

