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µm Микрометър 

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Германия) Федерален институт за здравословни и безопасни условия 
 на труд 

ДХА	 Директива 98/24/ЕО за химичните агенти 

CLP Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 

ДКМ	 Директива 2004/37/ЕО за канцерогените и мутагените 

CMR Канцерогенно, мутагенно и/или токсично за репродукцията вещество 

CNT Въглеродни нанотръби 

ОБХВ	 Оценка за безопасност на химичното вещество 

ДБХВ	 Доклад за безопасност на химичното вещество (в който се представя подробно оценката за безопасност на химичното 
 вещество), както е определено в член 14 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 
  разрешаването и ограничаването на химикали (Регламент REACH) 

DNEL Получена недействаща доза 

ЕК	 Европейска комисия 

ЕС	 Европейски съюз от двадесет и осем държави членки 

GBP Гранулирани биоустойчиви частици без известна значителна специфична токсичност 

HARN Наночастици с голямо съотношение на страните 

HEPA Високоефективни въздушни филтри за прахови частици 

HSE Изпълнителен орган по здравето и безопасността 

IARC Международната агенция за изследване на рака 

ISO Международната организация по стандартизация 

LEV Локални смукателни вентилационни съоръжения 

ПНМ	 Произведен наноматериал, т.е. наноматериал, който е бил преднамерено произведен, а не наноматериал, който се 
  среща в естествен вид или възниква като непредвидена последица от човешки дейности 

ДЧ	 Държави членки 

MWCNT Многослойни въглеродни нанотръби 

NIOSH Национален институт за здравословни и безопасни условия на труд 

nm Нанометър 

NM Наноматериал — съгласно съдържащото се в Препоръка 2011/696/ЕС на Комисията определение за наноматериали, 
  освен ако не е посочено друго. 

OEL Определена гранична стойност на професионална експозиция 

ЗБУТ	 Здравословни и безопасни условия на труд 

ГПНЧ	 Генерирана в процес наночастица — наночастица, която е непреднамерено генерирана по време на протичането на 
 даден процес 

ПЧ	 Прахови частици 

ЛПС	 Лични предпазни средства 

PSLT Слаборазтворими частици с ниска токсичност 

REACH Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

REL Препоръчителни граници на експозиция 

МУР	 Мярка за управление на риска 

МСП	 Малки и средни предприятия (както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 

SWCNT Еднослойни въглеродни нанотръби 

TWA Средно претеглена във времето концентрация 

УФЧ	 Ултрафина частица 

СЗО	 Световна здравна организация 

Списък	на	съкращенията



5 

1 

2 

3 

3.1 

4 

4.1 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.3 

4.6.4 

4.6.5 

4.6.6 

4.6.7 

4.7 

6 

9 

10 

10 

12 

13 

14 

14 

16 

18 

18 

21 

22 

23 

23 

27 

27 

27 

28 

28 

28 

29 

ПРИЛОЖЕНИЕ	I 

ПРИЛОЖЕНИЕ	II 

ПРИЛОЖЕНИЕ	III 

ПРИЛОЖЕНИЕ	IV 

ПРИЛОЖЕНИЕ	V 

31 

33 

37 

38 

41 

ВЪВЕДЕНИЕ	И	ОБЩА	ИНФОРМАЦИЯ 

СТРУКТУРА	НА	НАСТОЯЩОТО	РЪКОВОДСТВО	И	ПОЗОВАВАНЕ	НА	ДИРЕКТИВА	98/24/ЕО 

ТЕРМИНОЛОГИЯ	И	ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Какво представляват наноматериалите 

ПРОЦЕС	НА	ОЦЕНКА	И	УПРАВЛЕНИЕ	НА	РИСКА 

Стъпка 1 — Идентификация на ПНМ 

Стъпка 2 — Оценка на опасността 

Общи съображения, свързани с риска 

Категоризиране на степента на безпокойство — форма и разтворимост 

Категоризиране на степента на безпокойство — запрашеност и запалимост 

Стъпка 3 — Оценка на експозицията 

Стъпка 4 — Категоризиране на риска (направления на контрол) 

Стъпка 5 — Подробна оценка на риска 

Стъпка 6 — Управление на риска 

Общи принципи, йерархия на контрола и мерки за управление на риска 

Ниво на риск 1 

Ниво на риск 2 

Ниво на риск 3 

Ниво на риск 4 

Информация, инструкции и обучение 

Наблюдение на здравето 

Стъпка 7 — Преразглеждане 

Съдържание 

ОПАСЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНОСТИТЕ И РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ  
С НАНОМАТЕРИАЛИТЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАНОМАТЕРИАЛИ 

ПРИМЕРИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПНМ 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЛОЖИМО ЗА НАНОМАТЕРИАЛИТЕ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МОНИТОРИНГА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА   
НА НАНОМАТЕРИАЛИ 



Целта на настоящото 
ръководство 

за да се оценят обхватът и изискванията на евентуални 
промени в съответното законодателство на ЕС за 
безопасност и здраве при работа и за да се изработи 
документ с насоки за вземане под внимание на 
съответните рискове/проблеми (Договор номер: 
VC/2011/0521). 

Настоящото ръководство предлага общ преглед на 
проблемите, свързани с безопасната употреба на ПНМ на 
работното място, определя широка рамка за превантивни 
действия и предоставя практически инструментариум за 
спазване на специфични изисквания при гарантирането 
на безопасността на работниците, каквито са оценката 
на риска и управлението на риска. Това може да е 
особено ценно за лица, които нямат необходимото 
задълбочено разбиране от техническа гледна точка на 
засегнатите въпроси, и може да помогне за гарантиране 
на спазването на законодателството за безопасност 
и здраве на работното място при работа с ПНМ. 
Настоящото ръководство би следвало по-специално да 
бъде от помощ при справяне със специфични рискове или 
проблеми по отношение на наноматериалите и по този 
начин да помогне да се гарантира, че наноматериалите 
на работното място се контролират по подходящ начин. 

Много е важно да се знае, че предлаганите в 
настоящото ръководство процедури и мерки са 
предназначение за прилагане в	допълнение	на, а не 
вместо процедурите за оценка на риска и мерките за 
управление на риска, които се прилагат обичайно на 
работно място, на което се работи с химични агенти, 
в съответствие с разпоредбите на Директива 98/24/ 
ЕО за химичните агенти (ДХА). Следователно всички	 
предложени	 мерки	 следва	 да	 се	 прилагат	 без	 
да	се	засягат	които	и	да	било	вече	въведени	по- 

Целта	 на	 настоящото	 ръководство е да подпомага 
работодателите, здравните специалисти и специалистите 
по безопасността, както и работниците, при спазването 
на задълженията им, предвидени в регулаторната 
уредба, и по-специално тези съгласно разпоредбите 
на Рамкова директива 89/391/ЕИО и на Директива 
98/24/ЕИО за химичните агенти (ДХА), когато се знае за 
експозиция или съществува вероятност за експозиция на 
произведени наноматериали (ПНМ) или за използване 
на нанотехнологии в професионалната им дейност, като 
крайната цел е осигуряването на подходяща защита на 
здравето на работниците и тяхната безопасност. 

Ръководството се предоставя за обща употреба в 
професионално обкръжение1 в ЕС, в което се използват 
нанотехнологии. То не заменя никои други специфични 
изисквания или насоки, които съществуват на 
национално равнище и които също следва да бъдат 
взети под внимание. Следва също така да се отчете, че 
нанотехнологията се развива бързо. Поради това при 
изготвянето на настоящото ръководство е направен 
избор на понятия, терминология и методология, които 
може да не са били използвани на други места. С оглед 
на съответните развития в бъдеще може да се обмисли 
въвеждането на промени в настоящото ръководство. 

След публикуването на ръководството може да се появи 
нова информация по отношение на защитата на здравето 
и безопасността на работниците. За работодателите 
е важно да вземат под внимание всяка такава нова 
информация, когато решават кои са най-подходящите 
подходи при оценката на риска и управлението на риска 
за отделните работни места. 

Настоящият документ е изготвен за Европейската 
комисия като част от договор за услуги по проучване, 

1 Повече обща информация 
относно наноматериалите може 
да бъде намерена на следния 
уебсайт на Европейската комисия: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_ 
committees/opinions_layman/ 
nanomaterials/en/index.htm#il1

1
Въведение и обща информация

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/nanomaterials/en/index.htm#il1


Към момента валидността на използваните методи 
за оценка на въздействието на наноматериалите 
върху здравето е в процес на обсъждане. ОИСР 
работи по изменението на съществуващите и 
разработването на нови ръководства за изпитване и 
на документи с насоки за оценка на потенциалната 
опасност на наноматериалите. Все пак прилагането 
за наноматериалите на ръководствата на ОИСР 
за изпитване на общи химични вещества доведе 
до определянето на потенциални отрицателни 
въздействия на ПНМ, което дава основание за 
прилагане на принципа на предпазливост (в 
приложение I е даден кратък преглед на получените 
от токсикологичните проучвания данни). 

Трябва	 да	 се	 подчертае,	 че	 вдишването	 
поражда	най-голямото	опасение	по	отношение	 
на	 въздействието	 на	 съставените	 от	 частици	 
наноматериали	 върху	 здравето	 на	 работното	 
място,	 като специално внимание се обръща на 
изследването на въздействието върху дихателната и 
сърдечносъдовата системи. Контактът с кожата също 
е от значение. Все пак здравата кожа притежава по- 
добра бариерна функция в сравнение с дихателните 
пътища, макар че тази бариерна функция може да 
бъде ограничена от кожни наранявания, голямо 
механично натоварване или малки размери на 
наночастиците (< 5 до 10 nm) (EU-OSHA, 2009). 
Поглъщането	 поражда	 по-малко	 опасения	 на	 
работното	 място;	 спазването	 на	 добра	 лична	 
хигиена	и	на	основните	правила	за	безопасност	 
(като	 това	 ръцете	 да	 се	 измиват	 със	 сапун	 и	 
вода	преди	почивките	и	в	края	на	работния	ден,	 
личното	 защитно	облекло	да	не	 се	носи	извън	 
работните	зони	и	да	не	се	взема	за	почистване	 
вкъщи)	 би	 следвало	 да	 предотврати	 всяко	 
поемане	през	устата. 

2 КM = канцерогенно, мутагенно 
вещество съгласно Регламента 
CLP — Регламент (ЕО) № 
1272/2008. 

3 UBA et al (2013 г.): 
Nanomaterials and REACH, 
Background Paper on the Position 
of German Competent Authorities 
[„Наноматериалите и REACH, 
Информационен документ относно 
позицията на компетентните 
германски органи“], Umwelt 
Bundes Amt. Може да бъде 
намерен на:  http://www.bfr.bund. 
de/cm/349/nanomaterials-and- 
reach.pdf, 

4 Понастоящем още дванадесет 
ПНМ (фулерени C60, еднослойни 
въглеродни нанотръби (SWCNT), 
многослойни въглеродни 
нанотръби (MWCNT), железни 
наночастици, цериев оксид, 
цинков оксид, дендримери, 
нанолепила и златни наночастици, 
както и сребърни наночастици, 
титаниев диоксид и силициев 
диоксид), се изпитват и оценяват 
за 59 определени крайни точки 
(граници), които имат отношение 
към безопасността на околната 
среда и здравето на човека. 
Източник: http://www.oecd.org/ 
chemicalsafety/nanosafety/ 

5 За три вещества в наноформа 
(силициев диоксид, сребърен и 
титаниев диоксид) понастоящем 
се планира да бъдат подложени 
на процеса за оценка на 
веществото по Регламента REACH. 
Източник: http://echa.europa.eu/ 
regulations/reach/evaluation/ 
substance-evaluation/community- 
rolling-action-plan 

Прилагането на принципа	 на	 предпазливост	 
предполага: 

идентифициране на потенциални отрицателни 
въздействия, произтичащи от дадено явление, 
продукт или процедура; 

научна оценка на риска, която прави 
невъзможно определянето на въпросния риск 
с достатъчна степен на сигурност поради 
липсата на достатъчно данни, невъзможността 
да се извлече заключение от тях или тяхната 
неточност. 

Европейска комисия (2000 г.): Съобщение относно 
принципа на предпазливост
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строги	мерки	 или	 такива,	 които	 се	 изискват	 от	 
съответното	 законодателство.	 Например когато 
произведени наноматериали в насипна форма са 
класифицирани като канцерогенни или мутагенни 
(КM)2, следва да се прилагат всички съответни мерки 
съгласно законодателството при работа с вещества 
с КМ свойства, а именно Директива 2004/37/ЕО за 
канцерогените и мутагените (ДКМ), Директива 92/85/ 
ЕИО за бременни работнички и работнички родилки 
или кърмачки и Директива 94/33/ЕО за закрила на 
младите хора на работното място. 

Трябва	да	се	отбележи,	че	винаги	когато	даден	 
ПНМ	попада	в	обхвата	на	ДХА,	следва	да	бъде	 
направена	 оценка	 на	 риска	 (член	 4	 от	 ДХА). 
Попадането в обхвата на ДХА се определя или когато 
са изпълнени критериите за класифициране като 
опасно вещество, определени в Регламент (ЕО) № 
1272/2008 (CLP), или когато даден ПНМ представлява 
риск за здравето и безопасността на работниците 
съгласно член 2, буква б), подточка iii) от ДХА. 

Даден ПНМ може да притежава специфични 
характеристики, от които произтичат специални 
експлоатационни свойства на материала, които са 
от значение за промишлеността. Същевременно 
тези специални свойства може да водят до ясно 
определен „рисков профил“, който може да е различен 
за всеки ПНМ от една и съща химична група. Ето 
защо потенциалните рискове от използването на 
даден ПНМ следва да се оценяват за всеки отделен 
случай. Към днешна дата съществуват огромни 
празноти в научното разбиране за потенциалните 
рискове за здравето, които може да представляват 
ПНМ. Дори за онези ПНМ, които са относително 
добре изследвани, получените данни не могат или 
могат само в ограничена степен да бъдат сравнени с 
данните за вещества в насипна форма, тъй като често 
липсва подходящо определяне на характеристиките 
на пробите или то е неадекватно3. Все пак се 
предвижда, че осъществяваните в целия свят 
мащабни научноизследователски програми, например 
в рамките на изследователските програми на ЕС (РП7 
и „Хоризонт 2020“) и по линия на спонсорираните от 
ОИСР програми4, както и актуализациите и оценките 
на досието за Регламента REACH5, ще предоставят 
специфични токсикологични и екотоксикологични 
данни за някои от най-широко използваните 
ПНМ. Следователно, поради сегашната степен на 
несигурност подходът в настоящото ръководство към 
въпросите, свързани с безопасното използване на 
наноматериали на работното място, следва принципа 
на предпазливост. 

http://www.bfr.bund.de/cm/349/nanomaterials-and-reach.pdf
http://www.oecd.org/chemicalsafety/nanosafety/
http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation/community-rolling-action-plan


Макар че в	настоящото	ръководство	акцентът	се	 
поставя	 върху	 ПНМ, някои от предложените мерки 
за управление на риска могат да допринесат за 
свеждане до минимум на експозицията на срещащи се 
в естествен вид наноматериали, както и на случайни 
наноматериали (известни още като генерирани 
в процес наночастици — ГПНЧ). Едновременната 
експозиция на ПНМ и на ГПНЧ може да се проявява на 
множество работни места и се препоръчва, когато се 
прави оценка на риска на дадено работно място, за да 
се определят необходимите мерки за управление на 
риска, да се вземат под внимание всички потенциални 
източници на наночастици (т.е. общото експозиционно 
натоварване). 

Следва да се отбележи също, че няколко авторитетни 
европейски и неевропейски органа (напр. ISO и NIOSH) 
са публикували преди това ръководства за безопасна 
употреба на наноматериали, включително в някои 
случаи специфични насоки за конкретни ПНМ или 
сценарии за специфична употреба. На ползвателите 
на настоящото ръководство се препоръчва да 
вземат предвид и тези допълнителни източници 
на информация, когато това е целесъобразно (вж. 
приложение II). 

Важно е настоящото ръководство да се разглежда като 
документ в развитие, в който се представят познанията 
за наноматериалите и разбирането за свързаните 
с тях въпроси относно здравето и безопасността 
към момента на изготвянето му (юни 2014 г.). При 
необходимост то може да бъде преразгледано с оглед 
на новите развития. Всеки, който използва настоящото 
ръководство, следва да се постарае да бъде в крак с 
тази бързо развиваща се област на знанието, например 
като следи уебсайтовете, посочени в приложение II 
към ръководството. Ползвателите също така следва да 
бъдат наясно, че е необходимо често да преразглеждат 
своите оценки на риска, за да извлекат полза от най- 
новите научни и медицински познания и по този начин 
да преценят дали практиките им за управление на 
риска изискват някакво изменение. 

Предвид степента на несигурност, в предложената в 
настоящото ръководство оценка на риска се поставя 
силен акцент върху разглеждане на експозицията, 
като същевременно се прави опит да се обърне 
приоритетно внимание на онези ПНМ, във връзка 
с които са възникнали специфични опасения за 
здравето. Поради това категоризацията на степента на 
необходимия контрол се основава на физикохимичните 
характеристики на ПНМ и на степента на експозиция 
при всяка задача в процеса на работа, като 
ползвателят се насочва към съответните източници 
на информация и се предлага равнището на контрол, 
което съответства на потенциалния риск и на степента 
на свързаната с това несигурност. Предвид настоящата 
липса в информационните листове за безопасност на 
специфична информация относно наноформата на 
химичните вещества, предложената категоризация 
се основава на информацията за тези физикохимични 
характеристики, която следва да бъде леснодостъпна 
за доставчиците на химични вещества. Следва да се 
отбележи, че съгласно членове 31 и 32 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 (REACH), задължение на доставчика 
е да предостави надолу по веригата на доставки „всяка 
налична и подходяща информация за веществото, която 
е необходима за идентифицирането и прилагането на 
подходящите мерки за управление на риска...“ (член 32, 
параграф 1, буква г). Впоследствие всеки ползвател 
надолу по веригата, за да спази ДХА и да направи 
оценка на риска за определяне на подходящите мерки 
за управление на риска (МУР), може да поиска от 
доставчика допълнителна информация (безплатно6) 
най-малкото относно размера и формата на частиците 
на веществото/сместа и относно характеристиките за 
разтворимост. Всеобхватно токсикологично изследване 
показа извън всякакво основателно съмнение, че 
вдишването на биоустойчиви/слаборазтворими частици 
може да има вредно въздействие върху дихателната 
система при определени условия на експозиция, 
както и че някои видове нишковидни наноматериали 
може да притежават токсикологични характеристики, 
подобни на тези на азбеста7 (EU OSHA, 2009).

8

6 Член 32, параграф 2 от 
Регламента REACH. 

7 EU-OSHA (2009): Workplace 
exposure to nanoparticles, European 
Risk Observatory Literature Review, 
the European Agency for Safety 
and Health at Work (EU-OSHA), 
[Експозиция на наноматериали 
на работното място, Преглед на 
литературата на Европейския 
център за наблюдение на 
риска, Европейска агенция 
за безопасност и здраве при 
работа (EU-OSHA)], може да бъде 
намерен на интернет сайта на 
EU-OSHA: http://osha.europa.eu/ 
en/publications/literature_reviews/ 
workplace_exposure_to_ 
nanoparticles

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/workplace_exposure_to_nanoparticles
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В раздел 3 е представено въведение в терминологията, 
използвана в настоящото ръководство, а в раздел 4 са 
обобщени предложените процедури за оценка на риска 
и за управление на риска. В таблица 2.1 е представено 

4.1.	Стъпка	1	—	Идентификация	на	ПНМ 

4.2.	Стъпка	2	—	Оценка	на	опасността 

4.3	Стъпка	3	—	Оценка	на	експозицията 

4.4.	Стъпка	4	—	Характеризиране	на	риска	 
(направления	на	контрола) 

4.5	Стъпка	5	—	Подробна	оценка	на	риска 

4.6	Стъпка	6	—	Управление	на	риска 

4.7	Информация,	инструкции	и	обучение 

4.8	Медицинско	наблюдение 

4.9	Стъпка	7	—	Преразглеждане 

Позоваване	в	ДХА Раздел 

Таблица	2.1:	Съдържание	на	настоящото	ръководство	и	съответствието	му	с	ДХА 

съответствието между съдържанието на настоящото 
ръководство и разпоредбите на Директива 98/24/ЕО за 
химичните агенти (ДХА)8. 

Член	 4,	 параграф	 1:	 „...определя най-напред дали на работното място съществуват опасни 
химични агенти“. 

Член	4,	параграф	1:	„(…) оценява всеки риск за безопасността и здравето на работниците, който 
произтича от съществуването на тези химични агенти, като взема предвид...“ 

Член	4,	параграф	2: „Оценката на риска се придружава от документи в подходяща форма в 
съответствие с националното законодателство и практики...“ 

Член	 4,	 параграф	 3: „Оценката на риска включва някои дейности в предприятието или в 
учреждението, като оддръжка, по отношение на които е предвидим риск от значителна експозиция 
или от които могат да произтекат неблагоприятни последици за безопасността и здравето по 
други причини, дори и след като са били взети всички технически мерки.“ 

Член	 4,	 параграф	2: „Оценката на риска (…) и може да включва документи, представени от 
работодателя, доказващи, че поради естеството и степента на рисковете, свързани с химичните 
агенти, е излишна допълнителна подробна оценка на риска.“ 

Член	 6,	 параграф	 4: „Освен ако работодателят не демонстрира ясно с други средства на 
оценяване, че (...) е постигнато достатъчно предотвратяване и защита, той извършва редовно и 
когато възникне промяна в условията, която може да се отрази на експозицията на работниците 
на химични агенти, такива измервания на химичните агенти, които могат да представляват риск 
за здравето на работника на работното място, каквито са необходими, по-специално в зависимост 
от граничните стойности на професионална експозиция.“ 

Член	5: Общи принципи за предотвратяване на рисковете (...) 

Член	6: Специални мерки за защита и предотвратяване 

Член	7: Приложими мерки в случай на злополука, произшествие или извънредно положение 

Член	8: Информация и обучение на работниците 

Член	10: Наблюдение на здравето 

Член	11: Консултации и участие на работниците 

Член	4,	параграф	2: „Оценката на риска се осъвременява, в частност, ако са настъпили съществени 
промени, поради които тя може да е остаряла...“ 

Член	4,	параграф	5: „В случай на нова дейност, включваща опасни химични агенти, работата може 
да започне само след като е направена оценка на риска за тази дейност и са осъществени всички 
набелязани превантивни мерки.“ 

8 Пълният текст може да бъде 
намерен на https://eur-lex.europa. 
eu/legal-content/BG/TXT/PDF

2
Структура на настоящото ръководство  

и позоваване на Директива 98/24/ЕО

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF


Какво представляват 
наноматериалите 

За да може ползвателят да тълкува правилно 
настоящото ръководство, в този раздел е представено 
въведение в съответната терминология в областта на 
нанотехнологиите. 

Много определения са обсъждани от международни 
организации, национални органи и научни комисии. 
За обширен преглед на работните определения 

на национално и международно равнище, моля, 
направете справка с базовия доклад на Съвместния 
изследователски център (СИЦ, 2010 г.). 

За	целите	на	настоящото	ръководство	е	използвано	 
понастоящем	 препоръчваното	 от	 Европейската	 
комисия	определение9	(представено	в	каре	1).

3
Терминология и определения 

Каре	1:		Определение	за	наноматериал 

Естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под 
формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 
% от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm. 

В специални случаи и когато това е обосновано от опасения за околната среда, здравеопазването, 
безопасността и конкурентоспособността, прагът от 50 % за относителния брой на частиците с определен 
размер може да бъде заменен със стойност между 1 и 50 %. 

Чрез дерогация [от горепосоченото] фулерените, графените и еднослойните въглеродни нанотръби с 
външен размер в едно или повече измерения под 1 nm следва да се считат за наноматериали. 

Европейска комисия, Препоръка 2011/696/ЕС. 

До декември 2014 г. трябва да се направи преглед (първата стъпка преди евентуално преразглеждане) 
на това определение. 

В рамките на това определение за наноматериали 
термините „частица“, „агломерат“ и „агрегат“ се 
определят, както следва: 

„частица“ означава миниатюрно парченце 
материал с ясни физически граници; 

„агломерат“ означава набор от слабо 
обвързани частици или агрегати, 
като получената външна повърхнина 
приблизително съответства на сумата от 
повърхнините на отделните компоненти; 

„агрегат“ означава частица, която се състои 
от силно обвързани или слети частици. 

Когато е технически осъществимо и се изисква 
от дадено законодателство, съответствието с 
определението [за наноматериал] може да се 
установи въз основа на специфичната повърхнина 
в даден обем. Следва да се счита, че даден 
материал отговаря на определението, когато 
неговата специфична повърхнина в даден обем 
надвишава 60 m 2/cm3. Все пак материал, който 
се причислява към наноматериалите въз основа 
на относителния брой на частиците с определен 
размер, следва да се счита за съответстващ на 
определението, дори ако неговата специфична 
повърхнина в даден обем е под 60 m2/cm3.

10 

9 Може да бъде намерен на:  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LLexUriServdo?uri=OJ:L:2011:275: 
0038:0040:BG:PDF

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LLexUriServdo?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:BG:PDF


Нанотехнологията се определя като главна базова 
технология (ГБТ), която представлява основа за бъдещи 
иновации и нови продукти. Продуктите, използващи 
нанотехнология, намират все по-голямо приложение 
в европейските промишлени отрасли. В резултат на 
това в много различни сектори и трудови дейности 
е възможно да съществуват потенциални рискове, 
произтичащи от използването на наноматериали. В 
приложение ІІІ се съдържа неизчерпателен списък 
на основните приложения на някои от най-често 
използваните ПНМ. 

Присъщите свойства (физикохимични и 
токсикологични) на химичните агенти (и следователно 
на наноматериалите) представляват опасностите, 
които имат потенциал да окажат вредно въздействие 
(поради което е необходимо да бъдат оценени — 
оценка на опасностите), а начинът, по който те се 
употребяват или присъстват на работното място 
(експозицията), определя вероятността за настъпване 
на потенциалното вредно въздействие (поради което 
е необходима оценка на експозицията). Допълнително 
разяснение относно приложимостта на ДХА по 
отношение на наноматериалите е представено в 
приложение ІV. 

Независимо от факта, че настоящото ръководство е 
опит за предоставяне на кратка и лесноразбираема 
информация за неспециалисти, при разглеждането 
на нанотехнологиите е неизбежно използването 
на някои технически термини и понятия. За да се 
изяснят тези термини, по-долу са дадени определения 
за тях. Някои от определенията съответстват на 
терминологията, разработена и използвана от други 
организации10, и във всеки случай съответстват на 
настоящите препоръчителни определения на ЕС за 
наноматериалите.  

Наномащаб	е размерът приблизително от 1 до 100 nm (ЗАБЕЛЕЖКА 1: Свойствата, 
които не са резултат от екстраполация от по-голям размер, обикновено, но не 
изключително, се проявяват в този обхват. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Долната граница в това 
определение (около 1 nm) няма физическо значение, но е въведена с цел да се 
избегне определянето на отделни и малки групи атоми като нанообекти или елементи 
от наноструктури, което би могло да се предполага при липсата на долна граница 
(БИС, 2007 г.). 

Нанообект е отделен обект от даден материал, при който един или повече външни 
размери са в наномащаба (ЗАБЕЛЕЖКА: Това е родово понятие за всички обекти с 
наномащаб) (БИС, 2007 г.). 

Наночастица е нанообект с три външни размера в наномащаба (ЗАБЕЛЕЖКА: Ако 
дължината на най-дългата и най-късата ос на нанообекта се различават значително 
(обикновено повече от три пъти), вместо термина „наночастица“ е предвидено 
използването на термините „нанопръчица“ или „нанопластина“ (БИС, 2007 г.). 

Нанопрах е маса от сухи наночастици (БИС, 2007 г.). 

Ултрафини	частици (УФЧ) представляват най-малката фракция прахови частици (ПЧ) 
в околната среда и се определят като съдържащи се във въздуха частици с диаметър 
в наномащаба (HEI, 2013 г.). В настоящото ръководство терминът „ултрафини частици“ 
се използва, когато се имат предвид наноматериали, срещащи се в естествен вид. 

Генерирани	 в	 процес	 наночастици (ГПНЧ) или случайни наноматериали са 
частиците, генерирани случайно по време на трудови дейности, например от 
електрически машини, процеси на нагряване, заваряване или изгаряне. 

Нанонишка	е нанообект с два сходни външни размера в наномащаба, докато третият 
е значително по-голям. Нанонишките могат да бъдат огъваеми или неогъваеми. Счита 
се, че разликата между двата сходни външни размера е по-малка от три пъти, а между 
значително по-дългия външен размер и останалите два — повече от три пъти. Най- 
големият външен размер не трябва непременно да е в наномащаба (ISO/TS 27687:2008). 
Ако нанонишката е с дължина по-голяма от 5 µm и широчина по-малка от 3 µm и 
съотношението между дължината и ширината (съотношение на страните) е по-голямо от 
3:1, тя отговаря на критериите на Световната здравна организация (СЗО) и в настоящото 
ръководство се нарича нанонишка по СЗО. 

Наночастици	с	голямо	съотношение	на	страните	(HARN) са наночастици с един 
или два размера в наномащаба, които са много по-малки от останалите (HSE, 2013 г.). 
Освен нанонишките, нанопластините (които имат само един размер в наномащаба) 
също се считат за HARN. 

10  Например Британският институт по стандартизация (БИС) в публично достъпната спецификация 
(ПДС) относно терминологията във връзка с наноматериалите и Международната организация по 
стандартизация, по-специално Технически комитет 229, в техническите спецификации за терминологията, 
която трябва да се използва в областта на нанотехнологиите, по-важните от които са: 

•  ISO/TS 27687:2008 „Нанотехнологии. Терминология и определения за нанообекти 
Наночастица, нанонишка и нанопластина“; 

• ISO/TS 80004-1:2010 „Нанотехнологии. Речник. Част 1: Основни термини“; и 
• ISO/TS 80004-3:2010 „Нанотехнологии. Речник. Част 3: Въглеродни нанообекти“.
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4
Процес на оценка и 
управление на риска 

Задълженията на работодателя да гарантира 
защитата на здравето и безопасността на работниците 
от рискове, свързани с опасни химични агенти на 
работното място, са посочени в раздел ІІ на ДХА. 
Работодателите са длъжни да извършват оценка 
на риска за всеки химичен агент, когато се работи 
с ПНМ по време на трудови дейности. На фигура 4.1 
са показани различните стъпки за предотвратяване 

Стъпка 1 
Идентификация на ПНМ 

Стъпка 4 
Категоризация на риска (направления на контрол) 

Стъпка 5 
Подробна оценка на риска 

Нива на риск 1 и 2 

Нива на риск 3 и 4 

Стъпка 6 
Управление на риска 

Стъпка 7 
Преразглеждане 

Стъпка 2 
Оценка на опасността 

Стъпка 3 
Оценка на експозицията 

на риска при работа с ПНМ. Всяка стъпка е описана 
подробно в следващите раздели. Оценката на риска и 
ефикасността на приложените мерки за управление на 
риска трябва да се преразглеждат периодично, както 
и преди да бъдат извършени промени по отношение 
на използваните химични агенти или условията на 
работа (в съответствие с член 4, параграф 5 от ДХА. 

Фигура	4.1:	Диаграма	за	оценка	на	риска
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4.1			СТЪПКА	1	—	ИДЕНТИФИКАЦИЯ	НА	ПНМ 

В	член	4,	параграф	1	от ДХА от работодателите се 
изисква да определят най-напред дали на работното 
място съществуват опасни химични агенти. Освен това 
работодателите, които не са сигурни за наличието	 
на	 ПНМ	 на	 работното	 място, следва да прегледат 
запасите от използвани или доставяни вещества, за да 
проверят дали някои от тях са идентифицирани като 
ПНМ или може да съдържат ПНМ.  

Основни източници за информация са 
информационните листове за безопасност (ИЛБ), 
придружаващи веществата/смесите, използвани на 
работното място. Въпреки че съгласно член 31 от 
Регламента REACH предоставянето на информационни 
листове за безопасност е задължително само за онези 
вещества и смеси, които са класифицирани съгласно 
Регламента CLP или отговарят на критериите, 
посочени в приложение ХІІІ към Регламента 
REACH, като са класифицирани като устойчиви, 
биоакумулиращи и токсични или много устойчиви 
и много биоакумулиращи, обичайната практика в 
химическата промишленост е да се предоставят ИЛБ 
и за некласифицирани вещества/смеси. 

Ако не е необходим ИЛБ (няма класификация 
съгласно Регламента CLP) и информацията, която 
не е предоставена, може да бъде намерена онлайн 
от други доставчици, може да е необходимо да се 
провери качеството на тази информация. Повече 
информация може да бъде намерена на уебсайта 

на Европейската агенция по химикали (ECHA) 11. По- 
специално информация за формата на веществото 
или за наличието на ПНМ в смес може да бъде 
намерена в следните раздели на ИЛБ: 

1.   Идентификация на веществото/сместа и на  
 дружеството/предприятието; 

3.		Състав/информация за съставките; 

9.	 Физични и химични свойства. 

Когато	съществува	несигурност,	работодателите	 
следва	 да	 се	 свържат	 с	 доставчиците/ 
производителите	на	веществата/смесите,	за	да	 
поискат	специално	необходимата	информация.	 

4.2				СТЪПКА	2	—	ОЦЕНКА	НА	ОПАСНОСТТА 

4.2.1 				ОБЩИ	СЪОБРАЖЕНИЯ,	СВЪРЗАНИ	С	 
РИСКА 

Ако на работното място са налични ПНМ, 
работодателят извършва оценка на всички рискове за 
безопасността и здравето на работниците. В таблица 
4.1. (възпроизведена и адаптирана от ЕК, 2004 г.12) са 
обобщени рисковете, които трябва да бъдат оценени 
съгласно ДХА, и е предоставен неизчерпателен 
списък на рискови фактори, свързани с наличието 
на опасни химични агенти. Някои рискови фактори, 
на които следва да се обърне особено внимание по 
време на оценката на риска на ПНМ, са отбелязани в 
получер шрифт. 

	 	 	 	 Рискове	вследствие	
на	вдишване	на	агента 

Рискове	вследствие	на	 
проникване	през 
кожата 

Рискове	вследствие	на	контакт	 
с	кожата	или	очите	 

Рискове	 вследствие	 
на	поглъщане 

Рискове	вследствие	на		 	 	 
опасни	химични	реакции 

Произтичащи	 от	 инсталации	 рискове,	 които	 
може	да	оказват	въздействие	върху	здравето	 
и	безопасността	на	работниците 

Риск	от	пожар	и/или	експлозия 

Място и степен на контакта с кожата 
Токсичност на ПНМ агента през кожата 
Продължителност и честота на контакта 
Особено чувствителни работници 
Неподходящ	избор	и/или	използване	на	ЛПС	 

Неподходящ	избор	и/или	използване	на	ЛПС	 
Неподходяща работна процедура 
Неправилна процедура за пренос 

Токсичност на ПНМ 
Потенциална	токсичност	на	ПНМ 
Неправилни лични хигиенни навици 
Възможност за хранене, пиене или тютюнопушене на работното място 
Особено чувствителни работници 

Физично	състояние	(ултрафин	прах) 
Налягане/температура 
Запалимост/калоричност 
Концентрация	във	въздуха 
Източници на запалване 

Химична реактивност и нестабилност на опасните химични агенти 
Неподходящи системи за охлаждане 
Ненадеждна система за контрол на основни променливи при реакцията 
(контрол на налягането, температурата и потока) 

Корозия на материали и инсталации 
Дефектни или несъществуващи средства за контрол на течове и разливи 
(улавящи вани, защита срещу механични въздействия) 
Недостатъчна или липса на превантивна поддръжка

Някои	рискови	фактори Риск 

Таблица	4.1:	Риск,	произтичащ	от	наличието	на	ПНМ 

12 EК (2004 г.): Practical 
Guidelines of a non-Binding 
Nature on the Protection 
of the Health and Safety 
of Workers from the Risks 
Related to Chemical Agents at 
Work [„Практически насоки 
с незадължителен характер 
относно защитата на здравето и 
безопасността на работниците 
от рискове, свързани с химични 
агенти на работното място“]. 

11 http://echa.europa.eu/bg/ 
information-on-chemicals/ 
registered-substances 
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Токсичност на ПНМ 
Физикохимични	характеристики	на	ПНМ 
Концентрация в околната среда 
Време на експозиция 
Особено чувствителни работници 
Неподходящ	 избор	 и/или	 използване	 на	 средства	 за	 дихателна	 
защита	(СДЗ)

http://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals/registered-substances


За да се определи способността на химичните 
агенти (и по този начин на ПНМ), които са налични 
на работното място, да породят риск, трябва да 
се познават опасните свойства на тези агенти и 
експозицията, т.е. начинът, по който се използват или 
са налични. Обикновено информацията за опасните 
свойства на налични на работното място химични 
агенти може да се получи от: 

етикети (пиктограми); 

информационни листове за безопасност; 

препоръки на Европейската комисия; 

гранични стойности на професионална експозиция и 

други източници (партньорска проверка на данните, 
научна литература, съответни бази данни и т.н.). 

Понастоящем в ИЛБ не се съобщава конкретна 
информация за физикохимичните характеристики 
на ПНМ. Освен това може да липсват конкретни 
токсикологични и екотоксикологични данни за ПНМ. 
Различни международни организации (като ОИСР) 
работят по адаптирането на съществуващите или 
разработваните нови стандартизирани методологии 
за изпитване на наноматериали и са в процес на 
събиране на допълнителна информация от значение 
за някои широко използвани ПНМ. Междувременно 
бяха разработени опростени процедури за оценка на 
риска с цел преодоляване на тези недостатъци. 

Бяха предложени няколко списъка на физикохимични 
параметри за определяне на характеристиките на 
наноматериалите и беше обсъден начинът, по който 
те оказват влияние върху токсикологичния профил 
на ПНМ. Все пак някои опасни свойства са познати от 
макроматериалната форма, например може да се очаква, 
че високореактивните материали имат токсични ефекти 
при вдишване или проникване в тялото, тъй като тези 
видове свойства са познати като значими фактори при 
токсичността на материалите в макроформа. По същия 
начин, ако	макроформата	на	дадено	вещество	е	 
класифицирана	 като	 канцероген,	 мутаген	 или	 
репродуктивен	токсин	(CMR),	като	сенсибилизатор	 
или	заради	друга	значителна	токсичност,	следва	 
да	се	допусне,	че	в	наноформата	тези	свойства	 
също	ще	се	проявяват,	освен	ако	не	се	докаже	 
обратното. Макар че понастоящем все още не е 
сигурно кои параметри имат най-точна прогнозна 
стойност за токсичност, съществуват все повече данни, 
че наноматериалите с голямо съотношение на страните 
и слаба разтворимост могат да доведат до отрицателни 
последици за човешкото здраве. 

Както се описва подробно в приложение І, повечето 
опасения по отношение на ПНМ са съсредоточени върху 
възможните последици от експозиция чрез вдишване, 
тъй като наночастиците може да бъдат пренесени 
дълбоко в дробовете и съществуват опасения, че те 
може да притежават способността да предизвикат остри 
или хронични възпалителни реакции. 

Препоръчва се да се внимава особено когато се 
разглеждат рисковете, които може да представляват 
наночастиците, притежаващи определени физични 
характеристики. По-специално вниманието е насочено 
към т.нар. „наночастици с голямо съотношение на 
страните“ (HARN) поради предполагаемите сходства 
на техните физични характеристики с материали, 
които са познати като опасни, като азбест или някои 

изкуствени минерални влакна. Poland и Donaldson13  
изказват предположение, че HARN могат да се задържат 
в плевралната кухина за продължителни периоди 
от време 14, ако притежават следните допълнителни 
характеристики: 

по-тънки от 3 µm 

по-дълги от 10 – 20 µm 

биоустойчиви и 

не се разтварят/натрошават на по-къси нишки. 15 

Що се отнася до нанонишките, изразяват се опасения 
във връзка с нанопластините (считани за HARN) и 
аеродинамичното им поведение, което може да доведе 
до проникването им дълбоко в дробовете (HSE, 2013 г.). 

Разтворимостта във вода е друг фактор, който може да 
оказва влияние върху токсичността. За да се преодолее 
липсата на конкретни данни относно биоустойчивостта 
на ПНМ, като критерий за възможна биоустойчивост в 
настоящото ръководство се използва разтворимостта 
във вода. Вж. по-подробни разяснения по този 
параметър в раздел 4.2.2 от настоящия документ. 

За да спази член	 4,	 параграф	 1	 от	 ДХА,	 
работодателят	следва	да	получи	от	доставчика	или	 
от	други	леснодостъпни	източници	допълнителна	 
информация,	 която	 е	 необходима	 за	 оценка	 на	 
риска,	 и	 като	 минимум	 това	 следва	 да	 включва	 
информация	 за	 размера	 и	формата	 на	 частиците	 
на	 веществото/сместа	 и	 техните	 характеристики,	 
свързани	с	разтворимостта	и/или	биоустойчивостта.	 
Трябва да се отбележи, че „колкото по-големи са 
разликите между физичните и химичните характеристики 
на един материал в сравнение с друг, дори двата да 
имат един и същ химичен състав, толкова по-вероятно 
е данните относно опасностите за единия материал да 
не дават подходяща основа за оценка на опасностите на 
другия“ (HSE, 2013 г.). Например въглеродните нанотръби 
нямат еднакви присъщи свойства и не всички от тях 
пораждат еднакво силно безпокойство за възможни 
въздействия върху човешкото здраве. 

Форми, които не се различават значително по 
отношение на своите физикохимични характеристики, 
може да се считат за сравними. Към момента обаче 
не е възможно да се определи каква степен на 
вариация е приемлива за всеки отделен параметър 
(UBA et al, 2013 г.). 

Следва да се отбележи, че в член 4, параграф 1 от ДХА 
се посочва, че работодателят получава от доставчика 
допълнителна информация относно опасните свойства 
на дадено вещество, когато тя е необходима за 
оценката на риска, а в член 8, параграф 3 се посочва, 
че държавите членки могат да вземат мерки, за 
да гарантират, че тази информация може да бъде 
получена. От друга страна, съгласно членове 31 и 32 
от Регламента REACH доставчиците	 на	 вещества	 и	 
смеси	 са	 длъжни	 да	 предоставят	 всяка	 налична	 
информация,	 необходима	 на	 всеки	 участник	 във	 
веригата	 на	 доставки	 за	 извършване	 на	 оценка	 
на	 риска. Следователно при липсата на конкретна 
токсикологична информация за ПНМ работодателите 
имат право да поискат безплатно съответната 
физикохимична информация, която е достатъчна, за 
да даде възможност за поне частично определяне на 
характеристиките на ПНМ и техния потенциално опасен 
профил (вж. таблица 4.2). 
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13 http://www. 
particleandfibretoxicology.com/ 
content/7/1/5/abstract 

14 Механизъм, известен като 
„осуетена фагоцитоза“ — непълно 
поглъщане на частица от клетка, 
което води до неуспешно 
отстраняване на частицата от 
тялото и до риск от увреждане на 
клетката и отделянето на вредни 
ендогенни вещества в тялото. 

15 Опасните характеристики 
на HARN с дължина до 5 µm 
(вероятно) са същите като при 
гранулираните частици. При все 
това, тъй като разпределението 
на дължината в пробите от HARN 
обикновено показва големи 
вариации, проба с медианна 
дължина от 1,5 µm би могла да 
съдържа значителен брой отделни 
частици HARN с дължина > 5 µm.        

http://www.particleandfibretoxicology.com/content/7/1/5/abstract


Ако наличната информация е недостатъчна за 
определяне на характеристиките на ПНМ, за да 
се направи опростената оценка на риска, описана 
подробно в настоящото ръководство, работодателят	
следва	 да	 възприеме	 подход	 на	 приемливо	
най-лош	 сценарий,	 като	 вземе	 под	 внимание	
наличните	данни	и	принципа	на	предпазливост.	 

В таблица 4.2 са представени данните, които следва 
да бъдат събрани като минимум, за да може да се 
осъществи предложената в настоящото ръководство 
опростена процедура за оценка на риска. 

Химично	наименование	и	наименование	на	продукта 

CAS	номер	и	EО	номер 

Предвидено	предназначение	на	ПНМ 

Класифициране	 на	 опасностите	 на	 насипната	
форма	за	здравето	* 

Вид 

Наименование	на	дружеството	производител/доставчик 

Химична	формула/химична	структура 

Класифициране	 на	 физическите	 опасности	 на	
насипната	форма* 

Класифициране	 на	 опасностите	 на	 насипната	
форма	за	околната	среда	* 

Състав	на	повърхността 

Геометрия/форма,	неогъваемост 

Разпределение	на	броя	на	частиците	с	определен	размер 

Разтворимост	във	вода 

Запрашеност 

Запалимост 

напр. наносребро 

Напр. CAS номер 7440-22-4, EО номер 231-131-3 

Напр. ПНМ увеличава защитата срещу атмосферните въздействия 

Напр. Acute Tox. 1 или H300 

Физично състояние, гранулометрия и специфична повърхнина 

Ако сте производител, моля, въведете наименованието на 
вашето дружество 

Забележки: 
* Моля, имайте предвид, че ако наноматериалите, с които работите, са в насипна форма и са били класифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
(Регламент CLP), следва да прилагате като минимум мерките за управление на риска, изисквани от съответното законодателство и посочени в информационния
лист за безопасност. 

напр. Ag 

Код(ове) на класа(овете) и категорията(ите) опасност (напр. 
Expl. 1.1) и/или текст, определящ подходящите предупреждения 
за опасност 

Напр. Aquatic Acute 1 или H059 

Ако ПНМ е изменен, функционализиран или покрит с химикал, моля, 
потърсете експертен съвет 

Напр. прахови частици или нишки, неогъваеми или огъваеми 

Напр. 45 mg/l

Образец	от	материала	за	минимална	информация Минимална	информация	

Таблица	4.2:	Данни	за	определяне	на	характеристиките

15

-

-
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4.2.2			КАТЕГОРИЗИРАНЕ	НА	СТЕПЕНТА	НА	 
БЕЗПОКОЙСТВО	—	ФОРМА	И	РАЗТВОРИМОСТ 

По-долу в таблица 4.3. се предлага категоризиране 
на степента на безпокойство относно възможните 
въздействия на ПНМ върху здравето на работниците 
въз основа на характеристиките, свързани с 
геометрията/формата и устойчивостта/разтворимостта 
във вода. За правилното категоризиране е важно 
задълбоченото разбиране на тези понятия.  

Форма - ISO определя формата на частиците 
въз основа на броя на размерите в наномащаба. 
Нанопластина е частица с един размер в 
наномащаба, а нанонишка — частица с два размера 
в наномащаба и значително по-голям трети размер, 
докато наночастица е частица, на която и трите 

Устойчивост	– Устойчивостта се използва предимно 
в контекста на оценката на риска за определяне 
на химикали или материали, които се задържат 
в тялото или околната среда отвъд определен 
период от време. Устойчив материал е този 
материал, който е слаборазтворим/неразтворим 
и е издръжлив на натрошаване на по-малки 
структури и молекули. Например по отношение на 
влакнести материали терминът „биоустойчивост“ 
може да се определи като съпротивителната 

размера са в наномащаба. Кухата нанонишка 
се нарича нанотръба, огъваемата — нанотел, а 
неогъваемата — нанопръчица. На фигура 4.2 е 
представено схематично изображение на видовете 
наноматериали въз основа на формата. 

способност срещу отстраняване от дробовете чрез 
естествени механизми като разтваряне. В този 
случай използваната мярка е време на полуразпад, 
т.е. времето, което е необходимо за отстраняване 
от дробовете на 50 % от нишките. Макрофагите 
играят важна роля при освобождаването от къси 
нишки посредством фагоцитозата. При дългите, 
неогъваемите и слаборазтворимите нишки обаче 
фагоцитозата е затруднена, тъй като нишката не 
може да бъде „погълната“ напълно от макрофага. 

Силно	безпокойство 

Слабо	до	средно	безпокойство 

Средно	до	силно	безпокойство 

Слабо	безпокойство 

Слаборазтворими или неразтворими (разтворимост във вода < 100 
mg/l) нанонишки по СЗО 

Слаборазтворими или неразтворими наноматериали без специфична 
токсичност 

Слаборазтворими или неразтворими (разтворимост във вода < 100 
mg/l) наночастици със специфична токсичност и слаборазтворими 
или неразтворими HARN, различни от слаборазтворими или 
неразтворими нанонишки по СЗО 

Разтворими наноматериали

Характеристики	на	ПНМинформация ПНМ	1 ПНМ	… Категория	безпокойство 

Таблица	4.3:	Категоризиране	на	безпокойството

Наноматериал 

Нанонишка 

Нанотел 

Наночастица 

Нанопръчица 

Нанопластина 

Нанотръба 

Фигура	4.2	Схематично	изображение	на	видовете	 
наноматериали	въз	основа	на	формата

- -

- -

- -

- -
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Разтворимост	 във	 вода – Разтворимостта във 
вода (изразявана обикновено в mg/l) е най-голямото 
количество от дадено вещество, което може да се 
разтвори в определен обем вода. Разтворимостта на 
насипната форма може да се различава значително от 
разтворимостта на формата с наноразмер. Обикновено 
се посочва праг от 100 mg/l за разграничаване 
между разтворими и слаборазтворими/неразтворими 
(нано)материали. За да се преодолее липсата на 
конкретни данни относно биоустойчивостта на ПНМ, 
като критерий за биоустойчивост в настоящото 
ръководство се използва разтворимостта във вода. 
Само по отношение на разтворимостта за пораждащи 

лно	безпокойство	-	слаборазтворимите или неразтворимите нанонишки пораждат най-силно безпокойство: 
токсикологичните изследвания са доказали, че дългите нишки, които се задържат в плевралната кухина, 
могат да причинят устойчиво възпаление и може да доведат до дългосрочни последици за здравето 
като фиброза и рак на белия дроб. Въпреки че данни за токсични ефекти има при неогъваеми нишки с 
дължина над 10–20 µm, всички нишки с дължина над 5 µm (нишки, които отговарят на критериите на 
СЗО), независимо от тяхната огъваемост, следва да се считат за пораждащи силно безпокойство, тъй като 
„мъхнатите“ нанонишки може да се заплетат и да имат поведение на неогъваеми нишки в тялото. Някои 
видове въглеродни нанотръби (CNT) отговарят на тези характеристики и следва да се считат за пораждащи 
силно безпокойство. 

Средно	до	силно	безпокойство	- слаборазтворимите или неразтворимите (с разтворимост във вода до 
100 mg/l) наночастици със специфична токсичност и слаборазтворимите/неразтворимите наночастици с 
голямо съотношение на страните, различни от слаборазтворимите или неразтворимите нанонишки по СЗО, 
следва да се считат за пораждащи средно до силно безпокойство. Тази категория обхваща наноматериалите 
с токсични свойства и наноматериалите, при които макроформата на веществото притежава токсични 
свойства и няма данни, които да доказват, че наноформата не проявява същите свойства. Освен това 
слаборазтворимите или неразтворимите HARN, които не са включени в категорията на пораждащите силно 
безпокойство (нанопластини, нанонишки с дължина до 5 µm), следва да се считат за пораждащи средно до 
силно безпокойство поради способността им да проникват дълбоко в дробовете, което може да доведе до 
възпалителни реакции. Примерите за наноматериали, пораждащи средно до силно безпокойство, включват 
наносребро, златни наночастици и наночастици от цинков оксид. 

Слабо	до	 средно	 безпокойство - слаборазтворимите или неразтворимите наноматериали без 
специфична токсичност и които не са с голямо съотношение на страните, пораждат слабо до средно 
безпокойство: тези ПНМ не проявяват специфични токсични свойства извън тези, които притежава 
веществото. Примери са саждите и титаниевият диоксид. 

Слабо	безпокойство	– всички наноматериали с разтворимост във вода над 100 mg/l следва да 
се считат за пораждащи слабо безпокойство по отношение на характерните за наноматериалите 
токсикологични въздействия. Поради своята разтворимост наночастиците не следва да се задържат 
в тялото за период, който е достатъчно дълъг, за да причинят характерните за наноматериалите 
вредни въздействия върху здравето. Примери за ПНМ в тази категория са: наночастиците от натриев 
хлорид, липидните наночастици, наночастиците от брашно, наночастиците от сукроза и от аморфен 
силициев диоксид. 

безпокойство се считат слаборазтворимите или 
неразтворимите наноматериали; разтворимите 
наноматериали (с разтворимост във вода над 100 
mg/l) не се считат за пораждащи безпокойство. В някои 
случаи обаче даден материал може да проявява 
слаба разтворимост във вода, но добра разтворимост 
в биологична среда, като например кобалтът, който е 
неразтворим във вода, но е разтворим в серум. 

Като се изключи евентуално аморфният силициев 
диоксид, всички наноматериали, които понастоящем се 
произвеждат в голям обем16, са слаборазтворими или 
неразтворими. 

КАТЕГОРИИ	БЕЗПОКОЙСТВO17

16   Например: аморфен 
силициев диоксид, сребро, 
титаниев диоксид, фулерени 
С60, еднослойни въглеродни 
нанотръби (SWCNT), многослойни 
въглеродни нанотръби 
(MWCNT), железни наночастици, 
алуминиев оксид, цериев оксид, 
цинков оксид, наноглини и 
златни наночастици. 

17  Категориите безпокойство 
понастоящем се определят, като 
се използва основно вероятното 
въздействие, което наноформата 
на веществото може да има; 
в определени случаи същите 
ефекти може да бъдат 
причинени от веществото, което 
не е в наноформа.
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4.2.3			КАТЕГОРИЗИРАНЕ	НА	СТЕПЕНТА	 
НА	БЕЗПОКОЙСТВО	—	ЗАПРАШЕНОСТ	И	 
ЗАПАЛИМОСТ 

Запрашеност – запрашеността може да се определи 
като способността на твърдите материали да 
образуват прах във въздуха при механична обработка. 
За удобство на ползвателите на ръководството в 
таблица 4.4 са представени отново диапазоните на 
запрашеност, предложени в ECHA (2012 г.)18. 

4.3					СТЪПКА	3	—	ОЦЕНКА	НА	 
ЕКСПОЗИЦИЯТА 

Основна част от всяка оценка на риска е задълбоченото 
разбиране на възможностите за експозиция на 
работниците. 

За всеки ПНМ следва да се определят рутинните 
дейности на работното място и другите предвидими 
събития (напр. сценарии при случайни разливи или друга 
неизправност на оборудването), които потенциално 
могат да доведат до отделяне на ПНМ и последваща 
експозиция на работниците. По-долу е представен 
списък на общи дейности20, който може да се прилага по 
отношение на жизнения цикъл на всеки ПНМ: 

получаване, разопаковане и предаване на 
материала; 

лабораторни дейности; 

производство и довършване; 

почистване и поддръжка; 

съхранение, опаковане и транспортиране; 

управление на отпадъците; 

разумно предвидими аварии. 

Когато това е приложимо, за всяка трудова дейност, 
включваща произведен наноматериал, следва да 
зададете следните въпроси 21: 

При изпълнението на кои задачи работниците са 
експонирани на ПНМ? 

Материалът склонен ли е да образува прах? Има ли 
вероятност при процеса да се образуват прах или 
аерозоли от ПНМ? 

Процесът включва ли рязане, срязване, шлифоване, 
шлайфане или друг вид механично отделяне на 
ПНМ или на материали, съдържащи ПНМ? 

Какво е физичното състояние на ПНМ във всеки етап 
от работния процес? (напр. сух	 прах/суспензия	 
или	 течност/вградени	 във	 или	 обвързани	 с	 
други	материали) 

Какви са потенциалните пътища за човешка 
експозиция? (напр. вдишване, проникване през 
кожата) 

Каква е вероятността да настъпи експозиция? 
Вземете под внимание не само експозициите 
по време на нормалната рутинна работа, но и 
възможните случайни отделяния и поддръжка. 

Колко често е вероятно да настъпи експозиция, 
например непрекъснато по време на работна 
смяна, периодично, рядко? 

За удобство на ползвателите на настоящото 
ръководство в таблица 4.5 е представен списък на 
възможни трудови дейности, включващи работа с ПНМ. 
При необходимост таблицата следва да бъде съответно 
изменена и да се използва за записване на съответната 
информация за оценка на експозицията. 

Възможно е емисиите на прах/мъгла/изпарения да 
са били предотвратени чрез вече въведени мерки 
за управление на риска (МУР) с цел намаляване на 
рисковете от други (различни от нано) химични агенти. В 
този случай следва да се провери ефикасността на тези 
МУР при ограничаването до минимум на експозицията 
на работниците на ПНМ. Информационните листове, 
предоставяни с инсталираното оборудване/личните 
предпазни средства, може да предоставят сведения 
относно тяхната ефикасност за различните форми на 
химичните агенти. Ако тази информация не е налична, 
работодателят следва да отправи запитване до 
доставчика на оборудването или да потърси експертен 
съвет. 

Запалимост	 – запалимостта е понятие, свързано 
с лесното възпламеняване или поддържане на 
реакция на горене на дадено вещество. Обикновено 
металните наномащабни прахове са леснозапалими, 
докато въглеродните наноматериали не са (safe work 
Australia, 2013 г.) 19. Напълно окислените материали, 
като силициев диоксид, цериев диоксид и цинков 
оксид, не се възпламеняват, нито поддържат реакция 
на горене. 

Висока 

Средна 

Ниска 

Фини, леки прахообразни материали. При използването им се наблюдава образуването на облаци прах, 
които се задържат във въздуха в продължение на няколко минути. Например: цимент, титаниев диоксид, 
тонер за фотокопирна машина 

Кристални, гранулирани твърди материали. При използването им се наблюдава прах, но той се утаява 
бързо. След използване по повърхността се наблюдава прах. Например: сапун на прах, захар на гранули 

Под формата на гранули, нетрошливи твърди материали. Наблюдават се малко следи от прах при 
използване. Например: PVC на гранули, восъци

Запрашеност Диапазон 

Таблица	4.4:	Диапазони	на	запрашеност 

18 Guidance on information 
requirements and chemical 
safety assessment, Chapter R.14: 
Occupational exposure estimation 
[„Ръководство за изискванията 
за информация и оценка за 
безопасност на химичното 
вещество, глава R.14, Оценка на 
професионалната експозиция“], 
версия 2.1 – ноември 2012 г. 

19 safe work australia (2013 г.): 
Safety Hazards of Engineered 
Nanomaterials, Information sheet 
[„Рискове за безопасността, 
произтичащи от специално 
създадените наноматериали, 
Информационен лист“], може да 
бъде намерен на:   
https://www.safeworkaustralia.gov. 
au/system/files/documents/1702/ 
safety-hazards-engineered- 
nanomaterials.pdf 

20 Този списък е предложен в 
интернет сайта goodnanoguide. 
org, достъпен на: 
http://www.goodnanoguide.org/ 
Assess+Potential+Exposures 

21 sТези въпроси са предложени 
в CSIRO (2012 г.): Safe handling 
and use of Carbon NanoTubes 
[„Безопасна работа и използване 
на въглеродни нанотръби“], 
изготвено за Safe Work Australia 
и съответно адаптирано.

https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/safety-hazards-engineered-nanomaterials.pdf
http://www.goodnanoguide.org/Assess+Potential+Exposures
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Въз основа на събраната в таблици 4.4 и 4.5 
информация в таблица 4.6 е показано категоризирането 
на експозицията според характеристиките на трудовите 
дейности и запрашеността на веществото/сместа. 
Оценката на експозицията следва да се направи за 
всеки идентифициран ПНМ за всяка трудова дейност. 

Следва да припомним, че с оглед спазване на член 4, 
параграф 2 от ДХА цялата	събрана	информация	за	 
оценката	на	риска	следва	да	„се	придружава	от	 
документи	в	подходяща	форма	в	съответствие	с	 
националното	законодателство	и	практики...“. 

Производство на ПНМ 

Получаване и съхранение на ПНМ 

Транспортиране в обекта (мотокар, ръчно и др.) 

Работна операция (отваряне на съдове, вентили, пломби, 
изпразване на чували, изчеткване, пулверизиране...) 

Пълнене/опаковане на крайния продукт 

Почистване и поддръжка на оборудването 

Почистване на работното пространство 
(напр. подове, стени и т.н.) 

Транспортиране навън 
(контейнер по шосе/море/въздух...) 

Третиране на отпадъците на място 

Събиране на отпадъците 

Отстраняване на отпадъците 

Аварии 

Други дейности... 

Механична обработка (пробиване,  
шлифоване, полиране...) 

Филтриране/сепариране 

Вземане на проби (контрол на качеството) 

Работещи машини 

Количество	 
(kg,	l) 

Емисия	 
на	прах	 
(да/не) 

Продължи 
телност	 
(минути) 

Честота 
(пъти	на	д/с/м) 

№	и	 
самоличност 

на	работниците 

Наименование	на	ПНМ:	...................................................................... 

Дейност 

Таблица	4.5:	Дейности,	включващи	потенциална	експозиция	на	ПНМ

- - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -



Висока 

Ниска	до	 
средна 

Средна	до	 
висока 

Basso 

Свободни/обвързани	 ПНМ,	 висока	 степен	 на	 запрашеност,	 вероятна	 
емисия	на	ПНМ 

Задачи, при които е вероятно да се появят ПНМ във въздуха: 

производство на ПНМ — напр. синтез, низходящ (отгоре — надолу) процес 

работа с ПНМ в сухо състояние или във формата на прах, напр. вземане на 
проби, претегляне и измерване, стъргане, опаковане и отваряне на чували 

пулверизиране на разтвор, съдържащ ПНМ 

почистване и поддръжка на оборудването 

Предвиждана	много	ниска	емисия	на	ПНМ,	ниска	степен	на	запрашеност: 

екструдиране или работа с матрици, съдържащи ПНМ (напр. бои или 
полимери) 

обработване, оформяне, формоване на матрици, съдържащи ПНМ 

рязане/шлифоване на матрица, съдържаща ПНМ, ако отделянето е малко 
вероятно 

разтвори, които съдържат ПНМ, се смесват или разбъркват 

ПНМ в изделия или в напълно втвърдено покритие върху повърхности на 
изделия 

Възможна	емисия	на	ПНМ	(трошлива	или	чуплива	матрица),	 средна	 
степен	на	запрашеност: 

сухо смесване на ПНМ в матрица (напр. полимер) 

обработване на твърди вещества в наноформа или твърди смеси, 
съдържащи ПНМ, напр. чрез тъкане, вплитане, усукване, рязане, шлифоване, 
стъргане и др. 

рязане/шлифоване на матрица, съдържаща ПНМ, ако ПНМ може да се 
отделят от матрицата 

Малко	вероятна	емисия	на	ПНМ: 

боядисване, нанасяне на покритие (с изключение на пулверизиране) или опаковане 
на екструдиран продукт 

ПНМ са вградени в матрица и не се използва механична обработка 

Описание Дейност 
1 

Дейност 
... 

Степен	на	 
експозиция 

Таблица	4.6:	Оценка	на	експозицията	за	трудова	дейност 

Наименование	на	ПНМ:	......................................................................
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Таблица	4.7:	Направления	на	контрола:	Ниво	на	риска	—	Категория	безпокойство	х	ниво	на	експозиция 

Ниво	на	експозиция 

Категория	безпокойство Ниско Ниско	до	средно Средно	до	високо Високо-  

Ниско 

Ниско	до	средно 

Средно	до	високо 

Високо

1 

1 

2 

3

1 

2 

2 

3 4 

2 

2 

3

4 

4 

2 

3 

4.4				СТЪПКА	4	—	КАТЕГОРИЗИРАНЕ	НА	РИСКА	 
(НАПРАВЛЕНИЯ	НА	КОНТРОЛ) 

Представените в настоящото ръководство опростени 
процедури за оценка на риска са разработени с цел 
да подпомогнат работодателите при определянето 
на необходимостта от прилагане на мерки за контрол. 
Настоящият раздел съдържа общо описание на 
концепцията за направления на контрола и как тя би 
могла да се прилага към оценката на риска в конкретния 
случай на експозиция на наноматериали 

Някои държави членки са разработили национални 
ръководства, в които се разглежда този въпрос (вж. 
литературата, цитирана в приложение ІІ), и както е 
посочено в раздел 1, работодателите следва да спазват 
съществуващите национални изисквания. 

За нива на риск 1 и 2, когато степента на експозиция е 
ниска или ниска до средна и/или безпокойството относно 
потенциалната опасност на ПНМ е слабо или слабо до 
средно, се счита, че подходящото предотвратяване 
и защита могат да се постигнат чрез прилагането на 
стандартни мерки за управление на риска и без да са 
необходими допълнителни периодични измервания на 
експозицията, както е предвидено в член 6, параграф 4 
от ДХА. Оставено е на преценката на работодателите да 
определят дали спазването на този подход ще защити в 
достатъчна степен здравето на работниците. 

За нива на риск 1 и 2 в раздел 4.6 се прави общ преглед 
на йерархията на контрола и на мерките за управление 
на риска, препоръчителни за различните нива на риск. 

Представената в настоящото ръководство процедура 
се използва за определяне на мерки за управление на 
риска, които са подходящи за подложената на оценка 
трудова дейност. В таблица 4.7 са показани четири 
потенциални нива на риска, получени чрез комбиниране 
на категорията безпокойство за здравето и степента 
на експозицията, определени за всеки ПНМ и всяка 
трудова дейност. В следващите раздели са представени 
някои технически решения съобразно определеното 
ниво на риск. 

За нива на риск 3 и 4, преди да се прилагат каквито и да 
било мерки за управление на риска (МУР) (представени 
в раздел 4.6), следва да се извърши подробна оценка 
на риска (както е описано подробно в раздел 4.5). 

Колкото по-високо е нивото на риска, толкова по- 
строги мерки за управление на риска следва да се 
предприемат. При несигурност относно резултата от 
прилагането на подхода, основан на направления на 
контрола, е необходима подробна оценка на риска, която 
обикновено включва измервания за концентрацията 
във въздуха (вж. раздел 4.5). За по-високите нива на 
риск 3 и 4 като общо правило се препоръчва да се 
извърши подробна оценка. 

Съобразно установеното ниво на риска таблица 4.8 може да се използва за записване на подходящото ниво на 
контрол по ПНМ и трудова дейност. 

Таблица	4.8:	Отбелязване	на	подходящото	ниво	на	контрол 

№ ПНМ Дейност Ниво	на	контрол 1 2 3 4 

1 ... ... 

... ... 

и т.н. и т.н. 

2 

3
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4.5			СТЪПКА	5	—	ПОДРОБНА	ОЦЕНКА	НА	 
РИСКА 

Важен принцип в практиката по отношение на 
здравословните и безопасни условия на труд е да се 
оцени количествено потенциалната експозиция и да 
се провери адекватността на инженерния контрол. 
Особено в случай на опасни вещества (независимо от 
това дали са в нано- или макроформа) е необходим 
редовен мониторинг на правилното функциониране на 
инженерния контрол 

Това може да бъде допълнено с периодични измервания 
на експозицията, когато съществуват подходящи 
методики за вземане на проби и анализ, като се вземат 
под внимание специфични за ПНМ гранични стойности 
на професионална експозиция (OEL). 

В случай на ПНМ, които не са класифицирани като 
опасни за здравето и за който няма установени 
гранични стойности на професионална експозиция 
(OEL) на европейско равнище или в държава членка, е 
възможно производителят да е установил характерна 
за наноматериалите получена недействаща доза 
(DNEL) в съответствие с Регламента REACH (макар 
че това вероятно е така само ако веществото има 
пазарен обем > 10 тона/годишно и е класифицирано в 
съответствие с Регламента CLP). В този случай сценарият 
за експозиция съгласно Регламента REACH, приложен 
към информационния лист за безопасност, предоставя 
информация относно мерките за управление на риска и 
работните условия. 

За някои наноматериали промишлеността и 
научноизследователската общност са препоръчали 
специфични OEL или DNEL (те са обобщени в таблица 4.9 
по-долу). Някои дружества и научноизследователски 
институти също така са предложили OEL за многослойни 
въглеродни нанотръби (MWCNT) (Bayer, Nanocyl и 
NIOSH); докато DNEL са изчислени в експериментално 
проучване, проведено от Stone et al. (2009 г.), като 
се прилага методологията за DNEL с предписаните 
фактори за оценка по отношение на многослойните 

Осъществяването на една сериозна програма за мониторинг на наночастици или нанонишки обаче не е лесно: към 
момента на изготвяне на ръководството на ниво ЕС не са установени специфични за наноматериалите официални 
гранични стойности на професионална експозиция (OEL), не са научно изследвани методи за вземане на проби и 
измерване и все още не съществуват прости методи за практически мониторинг на експозицията в търговски 
предприятия (вж. приложение V). При	тези	обстоятелства	по	принцип	се	препоръчва	акцентът	да	се	постави	 
върху	прилагането	на	принципи	за	добра	професионална	хигиена	и	да	се	вземат	всички	практически	 
осъществими	мерки	за	предотвратяване	или	контрол	на	експозицията	в	съответствие	с	раздел	4.6. 			 

Когато са предприети измервания на експозицията, резултатите следва да предоставят информация, спомагаща за 
прилагането на мерките за управление на риска, както се предлага в следващия раздел. 

въглеродни нанотръби (MWCNT), фулерени, Ag и TiO2. 
Прагова стойност от 0,01 нишки/ml за въглеродни 
нанотръби е установена и в Швейцария през 2011 г. 
от швейцарския Национален фонд за застраховка при 
злополука (SECO, 2012 г.). 

Дори когато не са определени специфични за ПНМ 
гранични стойности на професионална експозиция 
(OEL), може да се обмисли въвеждането на програма 
за мониторинг на експозицията (за нивата във въздуха 
на работното място или за нивата на концентрация в 
дихателната зона на работника, като се използват 
лични устройства за вземане на проби), когато се 
прецени, че това е разумно като предпазна мярка. Това 
може да бъде особено подходящо в случая на ПНМ, 
които спадат към двете категории, пораждащи най- 
силно безпокойство. Когато няма ясни критерии, по 
които да се прецени приемливостта на експозицията, 
следва да се отбележи, че — при липса на стойности 
за OEL или DNEL — някои организации са препоръчали 
прагматичен подход, който се изразява в сравняването 
на степента на експозиция на наноматериал спрямо 
номинални еталонни показатели, несвързани със 
здравето. Примери за подобен подход, основан на 
еталонни показатели, включват подхода на IFA22, а за 
Нидерландия — използването на нанореферентни 
стойности (NRV23). 

Във	 всеки	 случай	 като	 минимум	 ще	 бъде	 
необходимо	 да	 се	 гарантира	 спазването	 на	 
съществуващите	 общи	 прагови	 гранични	 
стойности	като	общите	гранични	стойности	за	прах	 
относно	алвеоларни	и	вдишвани	прахови	частици,	 
независимо	от	източниците	им	(били	те	генерирани	 
в	процес	частици	от	ПНМ	или	случайни	частици).	 
Резултатите от такъв мониторинг биха били показателни 
за пригодността на въведените мерки за контрол с 
цел гарантиране на безопасността на работниците по 
отношение на експозицията на наночастици, тъй като 
фракцията на намиращите се във въздуха наночастици 
ще бъде включена във фракцията на вдишваните 
частици. 

MWCNT 

CNT и CNF 

Фулерени 

Ag (18 – 19 nm) 

TiO2 (10 – 100nm) (REL) 
 

Дългосрочна експозиция 

8-часова TWA 

Хронично вдишване 

DNEL 

10 ч./ден, 40 ч./седм. 

 

1 

300 

50 

270 

98 

Pauluhn, 2009 г.24 

NIOSH 2013 г.25 

Stone et al 2009 г.26 

 
Stone et al 2009 г. 

NIOSH 2011 г.27 

REL	µg/m3 DNEL	µg/m3 
Цитиран	 
източник Вещество 

Таблица	4.9:	Препоръчани	REL	и	DNEL	от	март	2013	г.

22 

22 IFA (2009): Criteria for 
assessment of the effectiveness 
of protective measures [„Критерии 
за оценка на ефективността на 
предпазните мерки“], Institut 
für Arbeitsschutz der Deutschen 
Gesetzlichen Unfall versicherung 
(IFA), може да бъде намерено на 
интернет сайта на IFA:  http://www. 
dguv.de/ifa/en. 

23 Вж. FNV, VNO, NCW,CNV (2011 
г.) Guidance working safely with 
nanomaterials and products, the 
guide for employers and employees 
[„Ръководство за безопасна работа 
с наноматериали и продукти, 
наръчник за работодатели и 
работници“], публикувано от 
нидерландското Министерство на 
социалните въпроси и труда. 

24 Pauluhn J (2009 г.): Multi-walled 
Carbon Nanotubes (Baytubes®): 
Approach for Derivation of 
Occupational Exposure Limit, 
Regulatory Toxicology and 
Pharmacology [„Многослойни 
въглеродни нанотръби (Baytubes®): 
Подход за извеждане на гранични 
стойности на професионална 
експозиция, регулаторна 
токсикология и фармакология“], 
DOI: 10.1016/j.yrtph.2009.12.012 

25 NIOSH (2013 г.): Occupational 
Exposure to Carbon Nanotubes 
and Nanofibers [„Професионална 
експозиция на въглеродни 
нанотръби и нанонишки“], Current 
Intelligence Bulletin 65, Department 
of Helath and Human Services, 
Centers for Disease Control and 
Prevention, National Institute for 
Occupational Safety and Health. 

26 Stone V et al (2009 г.): ENRHES 
2009 г., Engineered Nanoparticles: 
Review of Health and Environmental 
Safety [„Специално създадени 
наночастици: преглед на 
безопасността за здравето и 
околната среда“], Edinburgh Napier 
University. Може да бъде намерен 
на: https://www.nanowerk.com/ 
nanotechnology/reports/reportpdf/ 
report133.pdf 

27 NIOSH 2011 г., Occupational 
Exposure to Titanium Dioxide 
[„Професионална експозиция 
на титаниев диоксид“], Current 
Intelligence Bulletin 63, април 
2011 г.  http://www.cdc.gov/niosh/ 
docs/2011-160/pdfs/2011-160.pdf
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-

-

-
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-
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https://www.nanowerk.com/nanotechnology/reports/reportpdf/report133.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2011-160/pdfs/2011-160.pdf


4.6				СТЪПКА	6	—	УПРАВЛЕНИЕ	НА	РИСКА 

4.6.1			ОБЩИ	ПРИНЦИПИ,	ЙЕРАРХИЯ	НА	 
КОНТРОЛА	И	МЕРКИ	ЗА	УПРАВЛЕНИЕ		 	 
НА	РИСКА 

В някои национални ръководства се прави оценка на 
и се препоръчват мерки за управление на риска (вж. 
приложение ІІ). 

Общите принципи за предотвратяване на рисковете, 
свързани с опасни химични агенти, са установени 
в член 6, параграфи 1 и 2 от Рамкова директива 
89/391/ЕИО за безопасност и здраве на работното 
място и член 5 от ДХА (представени в каре 2) и 
също могат да се прилагат напълно по отношение 
на управлението на риска от ПНМ. Понастоящем 
идентифицираният риск от ПНМ зависи от опасните 
свойства на ПНМ, съчетани с възможността за 
вдишване от работниците. Когато ПНМ, които се 
използват или с които се работи на работното място, 
не могат да бъдат заместени с други, по-малко 

опасни химични агенти, или да бъдат предоставени 
в различна форма, която не може да бъде вдишвана 
(напр. гранули), рискът трябва да се ограничи чрез 
прилагането на мерки за предотвратяване или 
защита. Пример за проста стратегия е работата с ПНМ 
в течна среда или свързването им в твърда среда. 

„Прилагането на тези принципи включва 
интегрирането на основните аспекти на 
предотвратяването в организацията на работата и 
като цяло използването на логиката и здравия разум 
при работа с опасни химични агенти“ (EК, 2004 г.). 
Приложимостта на принципите по отношение на ПНМ 
е разяснена допълнително по-долу в каре 2. 

При прилагането на принципите следва да се спазва утвърдена йерархия на контрола (представена в таблица 
4.10). За да гарантират безопасната работа с ПНМ, работодателите следва да приемат подходяща комбинация 
от мерки за контрол на риска, препоръчани в следващите абзаци. 

Каре	 2:	 Общи	 принципи	 за	 предотвратяване	 на	 рисковете,	 свързани	 с	 опасни	 химични	 
агенти	(член	5	от	ДХА) 

Рисковете за здравето и безопасността на работниците по време на работа, включваща опасни химични 
агенти, се отстраняват или се ограничават до минимум чрез: 

проектиране и организиране на системи за работа на работното място, 

осигуряване на оборудване, подходящо за работа с химични агенти, и процедури за поддръжка, които 
гарантират безопасността и здравето на работниците по време на работа, 

ограничаване до минимум на броя на работниците, които са експонирани или има вероятност да бъдат 
експонирани, 

ограничаване до минимум на продължителността и интензитета на експозиция, 

подходящи хигиенни мерки, ограничаване на количеството химични агенти, съществуващи на работното 
място, до минимума, изискван за съответния вид работа, 

подходящи процедури за работа, включително разпоредби, осигуряващи безопасно третиране, съхранение и 
транспортиране на работното място на опасни химични агенти и на отпадъците, съдържащи такива агенти.
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Свързаните с даден ПНМ рискове могат да бъдат премахнати или чрез избягване на използването 
му, или чрез замяната му с по-малко опасен агент, като се вземат под внимание условията за 
използването му. 

Заместването на ПНМ (или тяхната насипна форма), класифицирани като канцерогени или мутагени, 
следва да се счита за приоритет. 

Промяна на процеса с цел намаляване на степента на безпокойство например чрез: 

работа с ПНМ в течна среда или обвързване в твърда среда 

намаляване на количеството на обработвания ПНМ във всеки случай или 

промяна на процедурите на работа с цел ограничаване до минимум на експозицията. 

Всички операции, които включват вероятно отделяне на ПНМ във въздуха, се извършват в херметично 
затворени инсталации или помещения, в които може да се оперира дистанционно от защитено 
пространство 

Всички процеси с потенциал за образуване на прах или аерозоли от ПНМ се осъществяват в 
пространства с ефикасни локални смукателни вентилационни съоръжения. За рязането на твърди 
изделия, съдържащи ПНМ, се препоръчва рязане в мокра среда. 

Разработени са работни процедури за безопасна работа с ПНМ и се изпълняват програми за ротация 
на работното място с цел ограничаване до минимум на индивидуалната експозиция. Работниците, 
потенциално експонирани на ПНМ, са консултирани и информирани за резултатите от оценката на 
риска и са осигурени обучителни курсове относно прилаганите мерки за контрол. Следва да бъде 
изготвен план за управление при аварии. 

ЛПС са мярка за контрол, използвана в краен случай, или допълнителна възможност, която спомага 
за поддържане на по-високи нива на контрол на експозицията. ЛПС могат да включват средства за 
защита на дихателните пътища, кожата или очите. 

Изключване/заместване 

Изменение	на 
процеса 

Изолиране	или	затваряне 

Инженерен	контрол 

Административен	контрол 

Лични	предпазни	 
средства	(ЛПС) 

Таблица	4.10:	Йерархия	на	контрола

Проектиране	 и	 организация	 на	 системи	 за	 
работа 

При проектирането на работните процеси наред с 
технологичните и икономическите аспекти следва 
да се вземат под внимание рисковете, произтичащи 
от работата със сухи ултрафини частици. 

Осигуряване	на	оборудване,	подходящо	за	работа	с	 
ПНМ,	и	процедури	за	поддръжка,	които	гарантират	 
безопасността	и	здравето	на	работниците	по	време	 
на	работа 

Всички работни места трябва да отговарят на 
изискванията за минимално проветряване, определени 
в Директива 89/654/ЕИО, а именно: 

„5. Проветряване на затворените работни 
места 

5.1. В затворените работни помещения 
трябва да се следи, като се отчитат 
използваните работни процеси и физическите 
ограничения, наложени на работещите, те 
да разполагат с чист въздух в достатъчно 
количество. Ако се използва вентилационна 
система, тя трябва да се поддържа в 
работно състояние. 

Система за контрол трябва да известява за 
всяка повреда, когато това е необходимо за 
здравето на работещите. 

5.2. Ако се използват климатизатор или 
механична вентилационна инсталация, 
те трябва да работят по такъв начин, 
че работещите да не бъдат изложени на 
течение, което предизвиква дискомфорт. 

Всяко отлагане или замърсяване, което 
може да предизвика непосредствена 
опасност за здравето на работещите чрез 
замърсяване на вдишвания въздух, трябва да 
се отстранява незабавно.“. 

Целта при проектирането на контрола на 
проветряването следва да бъде гарантирането на 
подходящ контрол на мястото на експозиция за 
всички трудови дейности, които включват риск от 
експозиция на свободни наночастици, в това число 
опаковането за депониране. 

Пригодността на затворените системи за филтриране 
ще варира в зависимост от естеството на 
наноматериала, с който се работи. Поради това за 
въглеродни нанотръби (CNT) и HARN, които проявяват 
биоустойчивост, отвежданият въздух следва да се 
филтрира, като се използва HEPA филтър от клас 
Н14. При все това обаче за процедури, включващи 
само малки количества (напр. < 1 g CNT), може да 
са подходящи безтръбни HEPA филтриращи шкафове 
за безопасност и HEPA филтриращи микробиологични 
шкафове за безопасност. За наноматериали, които 
не представляват специфична опасност за здравето, 
следва да се използват най-малко HEPA филтри от 
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клас H13. При все това може да са подходящи други 
видове смукатели (напр. смукателни шкафове, отвори 
или бордови смукатели) за срязване, разрязване или 
полиране на композитни наноматериали. Когато 
затварянето е практически неосъществимо, следва 
да се проектират локални смукателни вентилационни 
системи, за да се затвори процесът във възможно 
най-голяма степен.  

Освен това е важно внимателно да се обмисли естеството 
на всички използвани лични предпазни средства (ЛПС). 
По отношение на множество наноматериали ще бъде 
добре да се използват лабораторни престилки или 
гащеризони от полиестер/памук или памук в ситуации, 
при които може да настъпи експозиция. Когато 
облеклото е предвидено за многократно използване, е 
необходимо допълнително да се обмислят подходящи 
начини за изпиране. По-специално не следва да се 
допуска изпиране извън работните помещения, за да се 
изключи рискът от вторична експозиция. 

При пораждащите силно безпокойство ПНМ обаче 
е препоръчително да се използва защитно облекло, 
изработено от материали като полиетиленови тъкани, 
тъй като съществуват данни, че тези ПНМ могат 
да проникват през някои материи за престилки за 
еднократна употреба и следователно биха могли 
да преминат през плетени материи за многократна 
употреба. По отношение на ПНМ, пораждащи силно 
безпокойство, не се препоръчва използването на вълна, 
памук, полиестер-памук или плетени материали. 

Във връзка с избора на ръкавици следва да се отбележи, 
че дебелината на материала е основният определящ 
фактор за осигуряваната защита. Въпреки това от 
съществено значение е да се вземе предвид също така 
какви други вещества (напр. разтворители) може да са 
налични в средата на работното място. Ако се окаже, 
че най-безопасният избор е латекс, важно е да се 
използват само ръкавици без талк с ниско съдържание 
на протеини. При все това за някои наноматериали 
може да е приемливо да се използват подходящи 
ръкавици за еднократна употреба, произведени по 
подходящ стандарт. В случай на ПНМ, пораждащи 
силно безпокойство, се препоръчва да се носят поне 
двуслойни ръкавици. 

Препоръчително е да се използва и защита за 
очите. Като минимум по отношение на всички 
наноматериали следва да се използват плътно 
прилепнали предпазни очила. 

Средства за дихателна защита следва да се използват 
само ако всички други разумно осъществими на 
практика мерки са били взети, но чрез тях не е 
постигнато подходящо ниво на контрол. Ако се 
използват с други мерки (напр. като вторична 
предпазна мярка), маските за еднократна употреба и 
полумаските следва да имат подходящ защитен (APF) 
фактор. Ако ще се носи маска с високи параметри 
за продължителни периоди, следва да се обмисли 
използването на системи с принудително подаване 
на филтриран въздух. Всички работници, за които 
се изисква да носят средство за дихателна защита, 
следва да преминат през проба за размер на маската 
и обучение, за да се гарантира плътното прилепване и 
правилното използване. 

Ограничаване	 до	 минимум	 на	 броя	 на	 
работниците,	 които	 са	 експонирани	 или	 има	 
вероятност	да	бъдат	експонирани		  
 
Тази организационна мярка има за цел да намали 
колективния риск при работа с ПНМ. Тя обаче 
не намалява индивидуалния риск. Трудовите 
дейности могат да се организират по такъв начин, 
че да се намали до минимум броят на работниците, 
експонирани на ПНМ, чрез отделяне на работните 
зони от останалата част на работното място и 
ограничаване на достъпа до тези зони. 

Ограничаване	до	минимум	на	продължителността	 
и	интензитета	на	експозиция 

При работа с ПНМ специално внимание следва 
да се отдели на ограничаването до минимум на 
вдишването. Това може да се постигне по два начина: 
чрез намаляване на концентрацията в околната 
среда (напр. чрез инсталиране на вентилационни 
системи) и чрез намаляване до минимум на времето 
на експозиция на ПНМ. Често експозицията може 
да се намали, като се действа внимателно при 
изпълнението на прости рутинни ръчни операции 
като отваряне на чували, почистване на оборудване 
със сгъстен въздух и др.



Подходящи	хигиенни	мерки 

Особено важно е да се поддържа високо ниво на 
чистота на работно място, където има наличие на 
наноматериали, тъй като техният малък размер им 
позволява да проникват лесно и да се разпространяват 
във въздуха, където в зависимост от способността 
им да образуват агломерати те могат да останат 
в продължение на значителни периоди от време. 
Например съдържащи се във въздуха наночастици, 
които не са образували агломерати, имат поведение, 
подобно на газовете, и проявяват свойства като бързо 
разпространение на големи разстояния, както и много 
бавни темпове на утаяване. Поради тази причина чрез 
системите за инженерен и оперативен контрол следва да 
се цели ограничаване на възможностите за емисия или 
натрупване на съдържащи се във въздуха наночастици 
в работната среда. В допълнение, ако настъпи разлив 
на наноматериали, е важно да НЕ се използва четка, 
сгъстен въздух или обикновена прахосмукачка за 
почистването му. Разливът следва да бъде отстранен, 
като се използва промишлена прахосмукачка с 
HEPA филтър, специално предназначена само за 
тази цел. Филтърът следва да се сменя редовно при 
контролирани условия, за да се гарантира задържането 
на съдържанието, което следва да се депонира като 
опасен отпадък. В края на жизнения ѝ цикъл самата 
прахосмукачка също ще трябва да се третира като 
опасен отпадък. И накрая, мястото на разлива и всяко 
потенциално замърсено оборудване следва да бъде 
забърсано с влажен парцал. 

Ограничаване	на	количеството	ПНМ,	съществуващи	 
на	 работното	 място,	 до	 минимума,	 изискван	 за	 
съответния	вид	работа 

Ограничаването до минимум на количеството ПНМ, които 
се използват или с които се работи във всяка трудова 
дейност, води до ефикасно намаляване на интензитета 
на експозицията и следователно на степента на риска. 

Подходящи	 работни	 процедури,	 включително	 
мерки	за	почистване	и	операции	за	поддръжка	 
и	 за	 безопасно	 третиране,	 съхранение	 и	 
транспортиране	 в	 рамките	 на	 работното	 място	 
на	ПНМ	и	отпадъци,	съдържащи	ПНМ 

Почистването на работните помещения и поддръжката 
на машините за обработване на ПНМ следва да се 
извършва от обучени работници с подходящи лични 
предпазни средства. Препоръчва се мокро почистване 
или използването на промишлена прахосмукачка за 
емисии на прах от клас Н. При почистването следва да 
се избягва използването на силна струя вода, за да се 
намали до минимум възможността за образуване на 
прахова суспензия. Следва да се избягва почистването 
със сгъстен въздух. 

Правилното проектиране на процедурите за работа 
може да предотврати ненужна експозиция. Третирането, 
съхранението и транспортирането на ПНМ следва да се 
извършват само от обучени работници.  

Също така следва да се подхожда предпазливо 
при депонирането на замърсени с наноматериали 
отпадъци, освен ако е известно, че не съществуват 
потенциални опасности или основания за безпокойство, 
свързани с материала. Иначе отпадъците следва да 
бъдат поставени в двоен чувал или в етикетирани и 
запечатани двойни контейнери и да бъдат депонирани 
като опасен отпадък (за предпочитане чрез изгаряне). 

Аварийни	процедури	при	случайно	отделяне 

В случай на разлив на сухи нанопрахове или при 
всякакви извънредни ситуации, които могат да 
доведат до висока експозиция на ПНМ, всички лица 
в работните помещения следва да бъдат евакуирани. 
Достъпът до зоната на инцидента следва да бъде 
ограничен и в нея да се влезе отново едва когато 
ПНМ са се утаили; тъй като във всеки случай може 
да се очаква известно количество ПНМ във въздуха, 
по време на операциите за почистване следва да се 
носят подходящи ЛПС (като прахоустойчив костюм тип 
5, ръкавици и респиратори с филтър Р3). 

Таблица 4.11 (в края на настоящия раздел) може да се 
използва за записване на МУР, които следва да бъдат 
изпълнени.
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4.6.2			НИВО	НА	РИСК	1		 

Като цяло в тези ситуации рискът за здравето 
и безопасността на работниците може да се 
счита за незначителен по смисъла на член 5, 
параграф 4 от ДХА. Освен това, ако прилагането 
на общите принципи за предотвратяване е 
достатъчно за намаляването на този риск, в член 
5, параграф 4 от директивата се постановява, 
че разпоредбите на членове 6, 7 и 10 не трябва 
да се прилагат. Обикновено подобни	 ситуации	 
могат	да	се	контролират	чрез	използването	на	 
общообменни	вентилационни	съоръжения. 

4.6.3			НИВО	НА	РИСК	2		 

В следните ситуации следва	 да	 се	 прилагат	 
специални	 мерки	 за	 предотвратяване	 в	 
допълнение	към	изискваното	за	ситуации	с	 
ниво	на	риск	1: 

когато предвижданата емисия на ПНМ, 
пораждащи средно до силно безпокойство, е 
много ниска или малко вероятна; 

когато емисията на ПНМ, пораждащи слабо до 
средно безпокойство, е вероятна или много 
ниска; или 

когато е вероятно да бъдат изпуснати ПНМ, 
пораждащи слабо безпокойство. 

За ниво на риск 2 може да са достатъчни инженерни 
мерки за контрол като местно извличане при 
намаляването до минимум на експозицията и 
свързания с нея риск. 

В ситуации, водещи до ниво на риск 2 съгласно 
таблица 4.7, следва	 да	 бъдат	 приложени	 
специални	 мерки	 за	 предотвратяване в 
допълнение към изискваното за ситуации с ниво на 
риск 1. Може да са достатъчни инженерни мерки за 
контрол, като локални смукателни вентилационни 
съоръжения, при ограничаване до минимум на 
експозицията и свързания с нея риск. 

4.6.4			НИВО	НА	РИСК	3		 

В следните ситуации трябва да се използват затворени 
системи или херметична конструкция. Подробна оценка 
на риска, подкрепена от измервания на експозицията, 
следва да се извърши с помощта на експерт: 

когато се използват ПНМ, пораждащи силно 
безпокойство, но техните емисии се очаква да 
бъдат много ниски; 

когато емисията на ПНМ, пораждащи средно 
до силно безпокойство, е вероятна поради 
запрашеността с тях и характеристиките на 
трудовите дейности; или 

когато е вероятно да бъдат изпуснати 
слаборазтворими/неразтворими наноматериали 
без специфична токсичност. 

За ограничаване до минимум на експозицията следва 
да се избере и осъществи оптималното съчетание 
от инженерни мерки за контрол, административни 
мерки за контрол, както и екипиране с лични 
предпазни средства на работниците, потенциално 
експонирани на ПНМ. 

В ситуации, водещи до риск от ниво 3 съгласно 
таблица 4.7, трябва	да	се	използват	затворени	 
системи	или	херметична	конструкция	и тяхната 
ефикасност да се гарантира чрез редовна проверка 
на техните експлоатационни характеристики (това 
може да се направи чрез измерване на основни 
за функционирането променливи величини на 
контролните системи и/или чрез измерване на 
концентрацията на ПНМ във въздуха). 

С цел ограничаване до минимум на експозицията следва 
да се избере и осъществи оптималното съчетание от 
инженерни мерки за контрол, административни мерки 
за контрол, както и екипиране с лични предпазни 
средства на работниците, потенциално експонирани 
на ПНМ.
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4.6.5			НИВО	НА	РИСК	4		 

В следните ситуации	е	от	съществено	значение	 
да	 се	 приемат	 специално	 предназначени	 за	 
целта	мерки	за	въпросните	процеси:		 

когато данни, събрани при научни изследвания, 
дават основания за значително безпокойство 
относно потенциалните въздействия на 
конкретни ПНМ върху човешкото здраве 
(а именно слаборазтворими/неразтворими 
нанонишки по СЗО), и когато е вероятно или 
възможно да настъпят емисии по време на 
трудови дейности, водещи до високо ниво на 
експозиция на работниците, и/или 

когато ПНМ пораждат средно до силно 
безпокойство (а именно слаборазтворими/ 
неразтворими наночастици със специфична 
токсичност и слаборазтворими/неразтворими 
HARN, различни от обхванатите в категория 
безпокойство 1) и тези ПНМ лесно биха могли 
да бъдат отделени в атмосферата. 

В ситуации, водещи до риск от ниво 4 съгласно 
таблица 4.7,	 е	 от	 съществено	 значение	 да	 се	 
приемат	 специално	 предназначени	 за	 целта	 
мерки	за	процесите.		 

Следва да се извършват измервания в помещенията, 
за да се оценят количествено експозициите. 
Въпреки че все	още	не	са	установени	гранични	 
стойности	 на	 професионална	 експозиция	 
за	 наноматериалите,	 за някои конкретни ПНМ 
промишлеността и научноизследователската 
общност са предложили специфични OEL или 
DNEL. Подобни стойности могат да се използват 
от работодателите като прагове, над които следва 
да се прилагат допълнителни МУР. Следва да 
се извършват подробна оценка на риска (както 
за раздел 4.5) и периодични измервания на 
експозицията, за да се определи какви МУР трябва 
да се прилагат и да се провери тяхната ефективност. 

Като напомняне и съгласно таблица 4.10, когато 
прилагането на направления на контрола доведе 
до риск от ниво 4, според йерархията на контрола 
работодателите следва да обмислят като първа 
стъпка възможността за заместване на ПНМ 
(следвайки подход, който е подобен на изложения в 
ДКМ за канцерогени и мутагени на работното място). 
Ако не е възможно заместване, работодателите 
следва да обмислят как да променят процесите, за 
да ограничат до минимум потенциалната емисия 
на наночастици, т.е. да се избягва работа със сухи 
нанопрахове (диспергиране на ПНМ в течна среда, 
обвързването им в твърди матрици или ако ПНМ вече 
е в течност, избягване на процедури, които могат да 
доведат до образуването на аерозоли). 

Ако заместването/изменението на процедурите 
за работа е невъзможно или недостатъчно за 
намаляване на емисиите на ПНМ, работодателите 
следва да обмислят ограничаването на тези работни 
процедури и проектирането/въвеждането на 
затворени системи. 
Ако ограничаването е технически невъзможно, 
обмислете инсталирането на подходящо 
инженерно оборудване за контрол, приемането на 
административни мерки за контрол и осигуряването 
на подходящи лични предпазни средства като 
представените в предходния подраздел. 

4.6.6			ИНФОРМАЦИЯ,	ИНСТРУКЦИИ	И	 

ОБУЧЕНИЕ 

Особено внимание следва да се обърне на 
обучението на всички служители, които може да 
са експонирани на наноматериали, така че да са 
наясно с потенциалните основания за безпокойство 
за здравето във връзка с тези материали, както 
и значението на вземането на необходимите 
предпазни мерки с цел избягване или ограничаване 
до минимум на експозицията. Обучението следва 
да включва ясно обяснение на това какви мерки 
за контрол следва да се използват за отделни 
трудови дейности или в отделни части на работното 
място. Освен това всеки служител следва да бъде 
осведомен за отговорността си да докладва относно 
всички недостатъци или слабости на мерките за 
контрол. Работниците следва да бъдат насърчавани 
да докладват за всякакви проблеми и да предлагат 
подобрения. Работодателите следва също да 
осигуряват подходящ надзор, особено по отношение 
на нови или неопитни работници.  

Като минимум обучението за безопасна работа 
с наноматериали следва да включва инструкции 
относно: 

рисковете във връзка с физикохимични опасности 
(напр. огън и експлозия); 

потенциалното естество на опасенията за 
здравето; 

правилното използване на предпазни средства 
(напр. поставянето на подходящи лични предпазни 
средства преди работата с наноматериали) и 
необходимостта от поддържането им, както и 

необходимостта от спазване на всички оперативни 
процедури, въведени с цел гарантиране на 
защита. 

 
Изборът на подходящо етикетиране и пиктограми, 
предупреждаващи за опасността, следва да 
се основава на разбирането за потенциалната 
опасност, която представляват използваните на 
работното място наноматериали. При липсата на 
окончателна информация е препоръчително да 
се подхожда предпазливо. Понастоящем обаче не 
съществува признат(а) в целия ЕС знак/пиктограма 
за работното място, който/която да предупреждава 
специално за наличието на наноматериали. 
Въпреки това някои организации са разработили 
неофициални пиктограми, предназначени за 
обозначаване на наличието на наноматериали, 
например въз основа на формат, при който се 
използва жълт предупредителен триъгълник. 
Използването на ясно разбираеми пиктограми може 
да представлява визуално указание за наличието 
на наноматериали. Независимо от съображенията 
за употреба на подобни неофициални пиктограми 
е важно да се гарантира, че са въведени всички 
подходящи официални изрази относно рискове 
и безопасност и предупреждаващи пиктограми, 
както и че работещите имат достъп до цялата 
съответна информация относно действителните 
или потенциалните опасности или рискове за 
безопасността.
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4.6.7			НАБЛЮДЕНИЕ	НА	ЗДРАВЕТО 

В член 2, буква е) от ДХА се определя основата за 
наблюдение на здравето на отделните работници, ако 
са експонирани на конкретни химични агенти. В член 
10 се предписва използването на такова наблюдение, 
когато са налице едновременно следните условия:  

експозицията на работника на опасен 
химичен агент е такава, че е възможно да се 
установи връзка между нея и заболяване или 
увреждане, което може да се установи; 

има вероятност заболяването или увреждането 
да възникне при условията на работа на 
работника; и 

техниката на наблюдение е такава, че да има 
малък риск за работника.  

Действителното естество на наблюдението на 
здравето, което следва да се предприеме, се определя 
въз основа на оценката на риска (член 4) и по този 
начин ще се различава в зависимост от естеството 
на ПНМ, на чието въздействие е изложен работникът. 
Може да се прилагат различни техники, включително 
извършване на медицински преглед, използване на 
здравни въпросници или интервюта или клинични 
изследвания за патологични състояния. 

По отношение на ПНМ липсата на яснота от научна 
гледна точка понастоящем даде повод за опасения, 
че техните физикохимични свойства може да 
представляват риск за здравето на работника, като 
характеристиките на този риск все още не са добре 
определени. Поради това е спорно дали въз основа на 
сегашните познания дадени конкретни медицински 
изследвания за наблюдение на здравето са 
подходящи за потенциално експонирани работници.  

Наблюдението на здравето следва да отразява 
националните практики и изисквания. Като минимум 
се препоръчва да се съхраняват досиета за всички, 
които работят с наноматериали, както би било в 
случая на други пораждащи безпокойство вещества. 

4.7			СТЪПКА	7	—	ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ 

Оценката на риска и ефикасността на приложените 
мерки за управление на риска трябва да се 
преразглеждат периодично и преди всякакви 
промени на химичните агенти или на условията на 
работа (в съответствие с член 4, параграф 5 от ДХА). 
Процесът на преразглеждане обаче подлежи на 
същите ограничения, на които подлежи подробната 
оценка на риска. 

Задачи ПНМ ПНМ	 
Физично	 
състояние 

Направление	 
на	контрола 

Инженерен	 
контрол 

Административен	 
контрол	и	контрол	 

на	ЛПС 

Служител,	 
отговорен	за	 
изпълнението 

Планирана	дата	 
за	въвеждане	 
в	действие	на	 

мярката 

Получаване, разопаковане 
и предаване на материала 

Лабораторни 
дейности 

Производство и довършване 

Почистване и 
поддръжка 

Съхранение, 
опаковане и 
транспортиране 

Управление на отпадъците 

Разумно 
предвидими 
аварии 

Други 

Таблица	4.11	План	за	управление	на	риска
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ЗАЩО	ПНМ	ТРЯБВА	ДА	СЕ	РАЗГЛЕЖДАТ	КАТО	 
СПЕЦИАЛЕН	СЛУЧАЙ? 

Причината ПНМ да представляват такъв интерес и 
да предлагат толкова потенциално значими ползи за 
обществото е, че те често притежават много различни 
свойства от тези на същите вещества в макроразмер — 
могат да са по-реактивни, да имат повишена здравина 
и т.н. Същите тези различия обаче може да означават, 
че те също така могат да се усвояват по-лесно от 
биологичните системи и че опасностите, които крият, 
може да са различни от тези на по-големите им форми. 

„От токсикологична гледна точка слаборазтворимите 
в биологични флуиди наноматериали имат специално 
значение, тъй като те запазват наноструктурата 
си след контакт с човешкото тяло. Наноматериали, 
които са затворени в неразтворима матрица, не са от 
особено значение, но те могат да придобият значение 
щом бъдат освободени, напр. чрез механични сили“. 
Следва да се отбележи, че „повечето от понастоящем 
значимите наноматериали съществуват в твърдо 
агрегатно състояние и са (много) слаборазтворими“ 
(EU-OSHA, 2009 г.). 

ОПАСЕНИЯ	ОТНОСНО	ВЪЗМОЖНИТЕ	 
ОПАСНОСТИ,	СВЪРЗАНИ	С	НАНОМАТЕРИАЛИТЕ 

Макар че потенциалните въздействия на 
наноматериалите върху здравето на човека може 
да се различават от тези на химичните агенти в 
макроформа поради специфичните им физикохимични 
характеристики, възможните механизми за нанасяне 
на вреда остават същите: причиняването може да 
бъде пряко, чрез контакт, или непряко, чрез създаване 
на някаква форма на енергия, която може да има 
неблагоприятно въздействие върху здравето на 
човека. В първия случай експозицията може да 
доведе до „остро въздействие“, когато вредата става 
видима бързо или дори незабавно след контакт, 
или до „хронично въздействие“, когато вредата се 
проявява в дългосрочен план, обикновено поради 
многократна експозиция в течение на времето. Освен 
това се използва терминът „локално въздействие“, ако 
вредата се проявява в точката на контакт; „системно 
въздействие“ означава вреда, която се проявява 
на което и да било място по тялото, независимо от 
точката на контакт, обикновено в резултат на процес на 
абсорбиране и разпространение в тялото (ЕО, 2004 г.). 
„Малкият размер на наноматериалите може да доведе 
до повишен потенциал за преминаване през бариери в 
живите организми, което увеличава броя на органите, 
които могат да бъдат засегнати“ (EU-OSHA, 2009 г.). 
Наноматериалите могат да причинят вреда и чрез 
пожар или експлозия. 

Провеждат се мащабни научноизследователски 
кампании, за да се разберат възможните опасности, 
свързани с наноматериалите; „Не всички наноматериали 
са опасни, не всички наноматериали са еднакво опасни 
и може да има значителни различия в токсичността 
на наноматериали със сходен химичен състав поради 
техните физикохимични характеристики“ (HSE, 2013 
г.). В настоящия раздел се обобщават констатациите 
от прегледа на литературата относно експозицията на 

наночастици на работното място (EU-OSHA, 2009 г.), 
възложен от Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа и проведен от членове на различни 
национални институти за здравословни и безопасни 
условия на труд, а именно: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA, ръководител на проекта), Германия; 

Institut National de Recherche et de Sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (INRS), Франция; 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 
Instytut Badawczy (CIOP-PIB), Полша; 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), Испания. 

Методите за оценка на въздействието върху здравето 
обикновено се разделят в четири групи: 

епидемиология/трудова медицина; 

in vivo методи с животни; 

in vitro методи; 

методи за определяне на физикохимични свойства. 

Работната група на ОИСР за произведени 
наноматериали (WPMN) проучва подробно доколко 
настоящите насоки за изпитване са подходящи за 
предоставянето на резултати за класифицирането 
за опасност на наноматериалите и подготвя нови 
стандартизирани процедури за изпитване със 
специално внимание към подготовката на пробата и 
дозиметрията. 

ОПАСЕНИЯ	ОТНОСНО	ФИЗИЧНИ	ОПАСНОСТИ 

Съществува широк консенсус относно липсата 
на познания и необходимостта от по-нататъшно 
изследване на рисковете за безопасността, които 
могат да бъдат породени от нанопрахове. 

При работа с нанопрахове специално внимание 
следва да се обръща на катализиращия ефект и на 
риска от пожар или експлозия. Освен това в някои 
специфични трудови дейности следва да се вземат 
под внимание други възможни опасности, например: 

по време на генерирането на плазма чрез 
използване на силни токове може да се увеличи 
опасността от токов удар; 

по време на трудови дейности с възможно 
изтичане на инертни защитни газове може да 
възникне опасност от задушаване. 

Поради по-голямата си повърхнина наночастиците 
могат лесно да бъдат заредени с електростатичен 
заряд, което увеличава риска от възпламеняване и 
силата на експлозията. Нещо повече, поради размера 
си наночастиците могат да остават във въздуха за 
продължителни периоди от време и по този начин се 
повишава вероятността от създаване на потенциално 
експлозивни облаци прах. 

Приложение I — Опасения във връзка с опасностите 
и рисковете, свързани с наноматериалите
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Проектът Nanosafe228 класифицира различни въглеродни 
сажди, алуминиеви наночастици с различни размери 
и въглеродни нанотръби по отношение на тяхната 
запалимост и експлозивност: по скала от 0 до 3, където 
0 е „без експлозия“, 1 съответства на „слаба експлозия“, 
2 на „силна експлозия“ и 3 на „много силна експлозия“, 
въглеродните сажди и въглеродните нанотръби 
попадат в клас за експлозивност на прах 1 „слаба 
експлозия“, докато алуминиевите нанопрахове се 
класифицират в зависимост от размера на частиците в 
най-високите класове 2 и 3 — от „силна експлозия“ до 
„много силна експлозия“. 

ОПАСЕНИЯ	ВЪВ	ВРЪЗКА	С	ОПАСНОСТИ		 	 
ЗА	ЗДРАВЕТО 

Епидемиологични проучвания са провеждани 
основно по отношение на въздействието на 
въглеродните сажди, един от ПНМ, които се 
използват от много десетилетия. Международната 
агенция за изследване на рака (IARC) обаче оценява 
въглеродните сажди като потенциално канцерогенни 
за човека (група 2В), тъй като съществуват 
достатъчно доказателства при опитни животни, но 
недостатъчно доказателства от епидемиологични 
изследвания при човека29. Освен това не е сигурно 
дали работниците са били изложени на въглеродни 
сажди на нано- или на макроравнище. Същата 
несигурност възпрепятства и епидемиологичните 
изследвания относно нанотитаниев диоксид. 

Според HEI (2013 г.) през последните десет- 
петнадесет години се провеждат все по-голям брой 
епидемиологични изследвания относно въздействието 
върху човешкото здраве на ултрафините частици 
(срещащи се в естествен вид наноматериали). Въпреки 
това доказателствата за вредното въздействие от 
краткосрочна експозиция на ултрафини частици (УФЧ) 
в околната среда върху смъртността и заболеваемостта 
от респираторни и сърдечносъдови болести са по- 
скоро предполагаеми, отколкото категорични. Поради 
изначалната недостатъчност на данни за експозицията 
е невъзможно да се заключи (или изключи), че УФЧ 
самостоятелно имат съществено значение за вредното 
въздействие, свързвано с други замърсители в 
околната среда като ПЧ2.5. Досега не са провеждани 
епидемиологични изследвания при дългосрочна 
експозиция на УФЧ. 

Поради несигурността относно надеждността на 
in-vitro методите за оценка на въздействието на 
наноматериалите върху здравето и поради ограничените 
и неубедителни епидемиологични доказателства 
повечето от данните, на които се основават настоящите 
опасения, са предоставени от in-vivo изследвания. 
Краткосрочни и средносрочни изследвания с животни са 
предоставили доказателства за токсично въздействие 
върху белите дробове (възпаление, цитотоксичност 
и увреждане на тъканите) на различни видове ПНМ 
(напр. въглеродни сажди, титаниев диоксид, въглеродни 
нанотръби, C60-фулерени и аморфен силициев диоксид). 

Съществуват обаче противоречиви доказателства 
относно по-високата активност на наноматериалите в 
сравнение с частиците с микроразмери. Наблюдавани 
са маркери за възпаление на мозъка при плъхове 
след вдишване на наноманган. Някои предварителни 
изследвания установяват ефекти, подобни на тези при 
азбеста за конкретни модификации на въглеродни 
нанотръби. Няколко вида наноматериали са показали 
способност за системно разпространение в организма; 
токсикологичните последици от наличието на ПНМ и в 
други органи обаче не са достатъчно класифицирани. 

При дългосрочни изследвания с животни са получени 
доказателства за белодробна токсичност след вдишване 
на нановъглеродни сажди и нанотитаниев диоксид 
и са предизвикани белодробни тумори при плъхове. 
Интратрахеалното въвеждане на различни видове 
ПНМ (по-специално въглеродни сажди, алуминиев 
оксид, алуминиев силикат, титаниев диоксид и аморфен 
силициев диоксид) е причинило тумори и е наблюдавана 
по-висока активност на наноматериалите в сравнение с 
частици с микроразмери. „Въпреки това няма достатъчно 
данни, които да потвърдят последиците за здравето от 
дългосрочна многократна експозиция“ (HSE, 2013 г.).   

Американският национален институт за здравословни 
и безопасни условия на труд (NIOSH) с оглед на 
резултатите от in-vivo изследвания е определил, 
че експозицията на ултрафин TiO 2 следва да се 
разглежда като потенциален професионален 
канцероген, действащ „чрез вторичен механизъм 
на генотоксичност, която не е характерна за TiO 2, 
а е свързана основно с размера на частиците и 
повърхнината“. Освен това „по-високата активност 
в зависимост от масата на ултрафиния TiO 2 в 
сравнение с TiO 2 с микроразмер се свързва с по- 
голямата повърхнина на утрафините частици с 
определена маса“. Това е довело до определянето на 
различни препоръчителни граници на експозиция на 
съдържащи се във въздуха частици — от 2,4 mg/m3 за 
фин (микро) TiO 2 и 0,3 mg/m3 за ултрафин (нано) TiO2 
(включително за произведен нано TiO 2) като средно 
претеглени по време (TWA) концентрации при до 10 
часа на ден за 40-часова работна седмица. Важно е 
заключението на NIOSH, че вредното въздействие от 
вдишване на TiO 2 може да не е свързано със самия 
материал, а изглежда се дължи на генеричен ефект 
на слаборазтворими частици с ниска токсичност 
(PSLT) в белите дробове при достатъчно висока 
степен на експозиция. Макар NIOSH да заключава, 
че не съществуват достатъчно доказателства за 
класифициране на финия TiO 2 като потенциален 
професионален канцероген, NIOSH изразява 
опасения относно потенциалната канцерогенност 
на ултрафиния и специално създаден TiO 2, ако 
работниците се излагат при настоящите граници на 
експозиция в зависимост от масата на вдишваните 
фракции или от общата маса на фракциите на TiO 2. 
NIOSH препоръчва експозицията да се контролира на 
възможно най-ниско равнище, под препоръчителните 
граници на експозиция (REL)“ (NIOSH, 2011 г.). 

28 http://www.nanosafe.org/ 
cea-tech/pns/nanosafe/en 

29 http://publications.iarc.fr/111

http://www.nanosafe.org/cea-tech/pns/nanosafe/en
http://publications.iarc.fr/111
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На читателите се обръща внимание, че макар 
ръководствата по-долу да могат да се считат за 
представителни с оглед на наличните документи по 
време на изготвянето им, този списък следва да се 
разглежда като неизчерпателен. Освен това в някои 
случаи предложените подходи в ръководствата 
може да не са съвместими или последователни и 
включването им в този списък не следва да се приема 
като предположение, че те представляват „най-добра 
практика“ в рамките на Европейския съюз. Също 
така следва да се оценява фактът, че развитието на 
разбирането във връзка с въпросите относно здравето 
и безопасността, свързани с производството и 
използването на наноматериали в промишлеността, е 
бързоразвиваща се област, както и че различни органи 
често публикуват преработени или допълнителни 
ръководства. Ето защо на ползвателите се препоръчва 
да потърсят последната налична информация, която 
може да бъде намерена, вместо да разчитат на 
посочените по-долу източници. 

В допълнение към посочените източници Международната 
организация по стандартизация (ISO) публикува серия от 
стандарти и насоки (които могат да се закупят, като темите 
могат да бъдат разгледани на интернет адрес: http://www. 
iso.org/iso/home.html). 

Освен това Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) също издава 
публикации по темата за безопасното използване на 
наноматериали на работното място (последните версии 
са свободно достъпни на интернет сайт: http://www.oecd. 
org/chemicalsafety/nanosafety/publications-series-safety- 
manufactured-nanomaterials.htm 

Приложение ІІ — Допълнителни насоки относно използването 
на наноматериали

http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.oecd.org/chemicalsafety/nanosafety/publications-series-safety-manufactured-nanomaterials.htm
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Приложение III — Примери за приложения на ПНМ 

Наносреброто понастоящем е най-често използваният нанообект в широка гама от потребителски 
продукти. То се използва в козметиката и в продукти за лична хигиена, хранителни продукти и 
здравословни храни, антимикробни бои и лакове, повърхности с хигиенизиращо действие и опаковъчни 
материали, медицински приложения и пр. 

Въглеродните сажди се произведат в промишлен мащаб и големи обеми от много години и имат 
множество приложения, включително при производство на гуми и бои/пигменти. 

Поради високата якост на опън въглеродните нанотръби (CNT) се употребяват основно в структурни 
материали, като керамични и полимерни композитни материали, провеждащи композитни материали 
за космонавтиката, автомобилната и електронната промишленост, както и в лепила като епоксидна 
смола. Основна област на приложение на въглеродните нанотръби (CNT) е в сектора на електрониката.  

Пирогенният аморфен силициев диоксид се произвежда в големи обеми от много години и се използва 
широко, като намира разнообразни приложения. Те включват бои и лакове, полиращи микроелектронни 
устройства, повърхности в контакт с храни и хранителни опаковки. Порест силициев диоксид се използва 
и за нанофилтриране на вода и напитки. Смята се, че аморфният силициев диоксид се използва за 
хранителни приложения, като например избистряне на бира и вина, и като свободно течащ агент в 
супи на прах (и в подправки). 

Нанотитаниевият диоксид се произвежда в големи обеми с основни приложения в бои и покрития (като 
абсорбер на ултравиолетови (UV) лъчи, за да се предотврати причиняваното от ултравиолетовите 
лъчи разграждане), в козметиката (в слънцезащитни продукти за предотвратяване на причиняваното 
от ултравиолетовите лъчи увреждане на кожата), както и за опаковъчни приложения. 

Цинковият оксид понастоящем се произвежда в малки, но нарастващи обеми. Използва се главно 
в козметиката и в продукти за лична хигиена, но други приложения, като антимикробни опаковки, 
също се появиха наскоро. 

Наноглината се използва за различни приложения. Най-често използваният минерал за наноглина 
е монтморилонит (известен още като бентонит), който представлява естествена глина, получена от 
вулканична пепел/скали. Наноглината има естествена слоеста структура с наноразмер и често се 
модифицира биологично, за да се свърже с полимерни матрици за разработване на усъвършенствани 
материали, като например композитни материали с подобрени газови бариерни свойства за опаковане 
на храни. 

Наноцериевият оксид се използва като вторичен горивен катализатор в дизеловото гориво. Предполага 
се, че това приложение намалява разхода на гориво и емисиите на частици. 

Наножелязото с нулева валентност намира все по-широка употреба в пречистването на води и при 
възстановяването на замърсени почви. Наножелязото се използва за пречистване на замърсени 
води, напр. подземни води, като се предполага, че пречиства водата чрез разграждане на органични 
замърсители и унищожаване на патогенни микроорганизми. 

Наносребро 

ПНМ Основни	области	на	приложение 

Въглеродни	сажди	 

Въглеродни	нанотръби 

Пирогенен	(аморфен)	 
силициев	диоксид 

Нанотитаниев	диоксид 

Цинков	оксид 

Наноглина 

Наноцериев	оксид 

Наножелязо 

Таблица	III-a:	Основни	области	на	приложение	на	наноматериалите

http://www.mass.gov/eea/ota
https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/safe_handling_and_use_of_carbon_nanotubes.pdf


Налична е или в момента се разработва чрез научноизследователска и развойна дейност широка 
гама от органични наноматериали за използване основно в козметиката, хранително-вкусовата 
промишленост и медицината. Примерите за възможна употреба на органичните нанотехнологии 
включват витамини, антиоксиданти, оцветители, ароматизанти, консерванти, активни съставки 
за козметични и терапевтични продукти, миещи препарати и пр. Основният принцип, на който се 
базира разработването на органични вещества с наноразмери, е по-голямото поемане, абсорбция 
и бионаличност на биоактивните вещества в тялото в сравнение с конвенционалните еквиваленти 
вещества в насипно състояние. 

Източник: Milieu & RPA (2010) 

Други наноматериали, произвеждани във все по-голям търговски мащаб, включват метали и метални 
оксиди на алуминий, мед, калай, цирконий, метални нитриди (напр. титаниев нитрид), алкалоземни 
метали (калций, магнезий), неметали (селен). 

Квантовите точки — съставени от метал (оксид) или полупроводникови материали с нови електронни, 
оптични, магнитни и каталитични свойства,, също намират все по-широко приложение в медицинските 
технологии за изобразяване и диагностика, както и при защитеното печатане. Понастоящем обаче 
квантовите точки не могат да се произвеждат в големи обеми. 

Органични	 
наноматериали 

Други		 

ПНМ не са обхванати от конкретни нормативни 
разпоредби, а по-скоро са предмет на същото 
европейско и национално законодателство, което 
гарантира безопасната работа с конвенционални 
химични вещества и смеси. Съществува широк консенсус 
за това, че Директива 98/24/ЕО за химичните агенти е 
най-подходящият законодателен акт, който трябва да се 
спазва с цел да се гарантира безопасната работа с ПНМ 
на работното място. 

Следва да се отбележи, че наноматериалите не са изрично 
включени или изключени от обхвата на директивата, но 
от алинеята относно „предпазните мерки“ (член 2, буква 
б, точка iii)) ясно се разбира, че общата цел по принцип 
обхваща наноматериалите и че ДХА се прилага, при 
условие че опасността е известна. 

Ключовият аспект действително е идентифицирането 
на опасността. Макар да е вярно, че „идентифицирането 
на опасностите“ е първата стъпка от оценката на риска, 
все пак идентифицирането на една „химична опасност“ 
(когато идентифицирането на опасност, потенциално 
предизвикана от наноматериали, изисква подобно 
ниво на познания) отчасти разчита на информация, 
предоставена от доставчика на веществата или смесите 
чрез придружаващите ги информационни листове за 
безопасност. Въпреки това липсата на придружаващи 
ПНМ информационни листове за безопасност или липсата 
на специфична информация за ПНМ в информационния 
лист за безопасност на материала в насипно състояние 
не означава, че ПНМ не могат да бъдат идентифицирани 
или да се разглеждат като опасни: както е обяснено в 
Практическите насоки, разработени от Европейската 
комисия в съответствие с член 12, параграф 2 от 
ДХА30: „химичните агенти на работното място могат да 
представляват риск за здравето или безопасността на 
работниците поради: (…) начинът, по който присъстват 
на работното място (напр.: инертен твърд материал под 

формата на прах, който може да се вдиша)” (EК, 2004 г., 
стр. 13). 

Освен това в параграф 1.1.2. от същия документ се 
обяснява, че „…всяко вещество, което има гранична 
стойност на експозиция, трябва да се счита за опасно 
вещество. Такъв е случаят с частиците на неразтворими 
материали, които не са класифицирани като опасни за 
здравето“. 

На общоевропейско ниво понастоящем няма общи 
граници на експозиция за прахове; само някои гранични 
стойности на професионална експозиция (OEL) се 
отнасят до прахове на конкретни вещества. Въпреки това 
в много държави членки съществуват общи (възприети) 
гранични стойности за прахове въз основа на критериите 
за респирабилен или инхалационен размер. Като 
примери за илюстрация: 

във Франция31, les Valeurs limites d’exposition 
professionnelle са определени на 10 mg/m3 
за инхалационната фракция и 5 mg/m3 за 
респирабилната фракция; 

в Германия32 allgemeiner Staubgrenzwert (общи 
гранични стойности за прах) са зададени 
за alveolengängige Fraktion (респирабилната 
фракция) на 3 mg/m3, а за einatembare fraction 
(инхалационната фракция) — на 10 mg/m3; 

в Обединеното33 кралство  посоченото в COSHH 
(Наредбите за контрол на опасните за здравето 
вещества) определение на опасно за здравето 
вещество включва прах от всякакъв вид, когато 
концентрацията му във въздуха е равна на или по- 
голяма от 10 mg/m3 8-часова средно претеглена 
по време концентрация на инхалационен прах или 
4 mg/m3 8-часова средно претеглена по време 
концентрация на респирабилен прах. 

Приложение IV — Законодателство, 
приложимо за наноматериалите
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30 ЕК (2004b): Practical 
Guidelines of a non-Binding 
Nature on the Protection 
of the Health and Safety 
of Workers from the Risks 
Related to Chemical Agents at 
Work [„Практически насоки 
с незадължителен характер 
относно защитата на здравето и 
безопасността на работниците 
от рискове, свързани с химични 
агенти на работното място“], Док. 
2261-00-00-EN окончателен. 
Може да се намери на интернет 
сайт: https://op.europa.eu/en/ 
publication-detail/-/publication/ 
b8827eb0-bb69-4193-9d54- 
8536c02080c1/language-en 

31 INRS (2012) : Valeurs limites 
d’exposition professionnelle aux 
agents chimiques en France, ED 
984 Aide- Mémoire Technique. 

32 BAuA (2012) : TRGS 900 – 
Technische Regeln für Gefahrstoffe 
– Arbeitsplatzgrenzwerte, GMBI 
2012 S. 715-716 Nr.40. 

33 HSE (2011): EH40/2005 
Workplace exposure limits 
containing the list of workplace 
exposure limits for use with 
the Control of Substances 
Hazardous to Health Regulations 
(as amended), Crown copyright 
[„Пределни стойности за 
експозиция на работното 
място, съдържащ списъка 
на пределните стойности за 
експозиция на работното място 
за използване с Наредбите 
за контрол на опасните за 
здравето вещества (съгласно 
измененията“), авторско право 
на Короната]. 

ПНМ Основни	области	на	приложение 

Таблица	III-a:	Основни	области	на	приложение	на	наноматериалите

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b8827eb0-bb69-4193-9d54-8536c02080c1/language-en


Следователно при наличието на наноматериали на 
работното място те подлежат на разпоредбите на ДХА. В 
този случай основните задължения на работодателите са: 

да извършват оценки на риска, отнасящ се до 
химичните агенти и свързаните с тях рискове. 
Те следва да се извършват чрез получаване 
на необходимата „допълнителна информация 
[…] от доставчика или от други леснодостъпни 
източници“. Тези оценки на риска трябва да бъдат 
документирани и своевременно актуализирани 
(член 4); 

да предотвратяват химичния риск, което означава, 
че такива рискове да се „премахват или свеждат 
до минимум“. Начините, по които това следва да се 
постигне, са изложени в членове 5 и 6, и включват 
по реда на приоритет: 

замяна на опасните агенти или процеси с 
по-малко опасни такива; 

разработване на работни процеси и мерки 
за контрол, които да премахнат или сведат 
до минимум изпускането на опасни химични 
агенти; 

прилагане на мерки за колективна защита 
(напр. вентилация); 

прилагане на лични предпазни мерки; 

да въвеждат приложими мерки в случай на 
злополука, произшествие или извънредно 
положение (член 7); и 

да предоставят информация и обучение на 
работниците, отнасящи се до резултатите от 
извършената оценка на риска; идентичността, 
рисковете и граничните стойности на професионална 
експозиция и законовите разпоредби за химичните 
агенти, използвани на работното място; и 
подходящите предпазни мерки и действия, които да 
бъдат предприети (член 8). 

Освен това в ДХА отново потвърждава задължението 
на работодателите, посочено в Директивата относно 
здравословните и безопасните условия на труд 
(ДЗБУТ), да осигуряват „консултациите и участието 
на работниците и/или на техни представители […] по 
въпросите, обхванати от настоящата директива“. В 
допълнение към горното съществуват забрани за четири 
химични вещества, посочени в приложение III. 

По-долу е представен неизчерпателен списък на 
допълващи ДХА нормативни актове и разпоредби, които 
се прилагат в рамките на Европейския съюз: 

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 
1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на 
работниците на работното място; 

Директивата за АТЕХ — Директива 1999/92/ЕО 
(известна още като „ATEX 137“ или „Директивата 
за ATEX на работното място“) – изисква от 
работодателите да изпълняват определени 
изисквания за защитата на работниците в 
потенциален риск от експлозивни атмосфери; 

Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата 
на работниците от рискове, свързани с експозицията 
на канцерогени или мутагени по време на работа 

(Шеста специална директива по смисъла на член 
16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета) 
(кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП); 

Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 
1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето 
по време на работа на бременни работнички и 
на работнички родилки или кърмачки (Десета 
специална директива по смисъла на член 16, 
параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО); 

Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за 
закрила на младите хора на работното място; 

Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 
1989 г. относно минималните изисквания за 
безопасността и здравето на работниците при 
използването на лични предпазни средства на 
работното място (Трета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 
89/391/ЕИО). 

Всички тези закони за защита на работниците изискват 
от работодателите да идентифицират опасностите и да 
извършват оценка на риска, така че идентифицираните 
потенциални рискове да могат да бъдат премахнати или 
намалени, доколкото това е възможно на практика. 

Други нормативни актове, които се прилагат за пуснати 
на пазара химикали, включват: 

Регламентът REACH — Регламент (ЕО) № 1907/2006 
— изискващ от производителите и вносителите 
да събират информация за свойствата на 
предлаганите от тях химични вещества, което да 
позволи безопасната работа с тях. При прегледа на 
данните, предоставени като част от регистрацията 
по REACH, ползвателят следва да е наясно, че в 
много случаи голяма част от предоставените в 
регистрационното досие данни са били изготвени 
за насипната форма на веществото. Както вече беше 
посочено, (съгласно членове 31 и 32 от Регламента 
REACH) задължение на доставчика е да предостави 
надолу по веригата на доставки „всяка налична и 
подходяща информация за веществото, която е 
необходима за идентифицирането и прилагането 
на подходящите мерки за управление на риска, 
включително специфични условия, произтичащи от 
прилагането на раздел 3 от приложение XI“ (член 
32, параграф 1, буква г)). Впоследствие всеки 
ползвател надолу по веригата, за да спази ДХА 
и да извърши оценка на риска за определяне на 
подходящите мерки за управление на риска (МУР), 
може да поиска от доставчика допълнителна 
информация (безплатно 34) най-малкото относно 
размера и формата на частиците на веществото/ 
сместа и техните характеристики, свързани с 
разтворимостта и/или биоустойчивостта, тъй 
като изчерпателно токсикологично изследване 
показа извън всякакво основателно съмнение, че 
вдишването на биоустойчиви/слаборазтворими 
частици може да окаже вредно въздействие върху 
дихателната система;
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34 Член 32, параграф 2 от 
Регламента REACH. 



Регламентът CLP — Регламент (ЕО) № 1272/2008 
— изисква пуснатите на пазара химични вещества 
и смеси да са подходящо класифицирани с оглед 
на техните възможни опасни последици и да са 
етикетирани и опаковани съобразно с това. В 
контекста на член 5, параграф 1, член 6, параграф 
1, член 8, параграфи 1, 2 и 6 и член 9, параграф 
5 „производителите, вносителите и потребителите 
надолу по веригата отчитат формите или физичните 
състояния, в които веществото или сместа се пускат 
на пазара и в които логично може да се очаква 
да бъдат използвани“. Очаква се дружествата да 
се възползват от събраната съответна налична 
информация, например в рамките на REACH, и 
при необходимост да провеждат допълнителни 
изпитвания на физикохимичните свойства. 
Следователно изпитванията трябва да се 
извършват с представителни проби от веществото 
или сместа във вида, в който е пуснато/а на пазара. 
Както беше обяснено в ЕК (2009 г.) „вещество с 
различни размери или форми на частиците може 
да има различни класификации, какъвто е случаят 
например с никела и никела на прах (диаметър на 
частиците <1 mm). Ако веществата се произвеждат/ 
внасят както в наномащаб, така и в насипна форма, 
може да се изиска отделно класифициране и 
етикетиране, ако наличните данни за присъщите 
свойства показват разлика в класа на опасност 
между наноформата на веществото и насипната му 
форма“; 

Регламентът относно козметичните продукти 
— Регламент (ЕО) № 1223/2009 — изисква за 
съдържащите наноматериали козметични продукти 
да се изпраща уведомление до Комисията, като се 
предоставя информация за физичните и химичните 
свойства на наноматериала, количеството, което 
се предвижда да бъде пуснато на пазара, неговия 
токсикологичен профил, данните за безопасността и 
предвидимите условия на експозиция. Освен това в 
регламента се изисква всички съставки, съдържащи 
се под формата на наноматериали, да са ясно 
обозначени и последвани от думата „нано“; 

Регламентът за биоцидите — Регламент (ЕС) 
№ 528/2012 — изисква при използването на 
наноматериали в биоциди рискът за здравето на 
хората, здравето на животните и околната среда да 
се оценява поотделно и съставките в наноформа да 
са ясно обозначени като наноматериали; 

Регламентът за предоставянето на информация 
за храните на потребителите — Регламент (ЕС) № 
1169/2011 — изисква всички съставки, съдържащи 
се под формата на ПНМ, да са обозначени на етикета 
като наноматериали. 

Настоящото ръководство следва да се чете заедно с 
наличните насоки за спазването на тези нормативни 
разпоредби.
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Каскадните импактори могат да предложат точка на разделяне на 1 
около 100 nm. 

Подлежи на технически ограничения и потенциално комплексен анализ. 
Масата може също така да се получи чрез измервания за разпределение 
по размер. 

Чувствителен и предлага мониторинг в реално време. 

Изходните данни могат да се интерпретират по отношение на масовата 
концентрация и относителния брой на частиците с определен размер или, 
в някои случаи, повърхнината. 

Предлага мониторинг в реално време. Изходните данни могат да се 
интерпретират по отношение на масовата концентрация, относителния 
брой на частиците с определен размер или повърхнината. 

Предлага мониторинг в реално време. Изисква се настройка за работа 
специално в нанодиапазона. 

Ограничения в размера на частиците, за които е подходящ. 

Предлага мониторинг в реално време. Не всички инструменти от този тип 
са подходящи и при това се изисква настройка. 

Маса 

Маса 

Маса 

Маса; 
Брой; 
(Повърхнина) 

Маса; 
Брой; 
(Повърхнина) 

Брой 

Брой 

Повърхнина 

Източник: Адаптирано от Aitken et al (2011 г.) 

Размерно- 
селективен	статичен	 
пробовземател 

Размерно-селективен	 
персонален	 
пробовземател 

Осцилиращ	микробаланс	 
на	конусен	елемент	(TOEM) 

Прибор	за	сканиране	на	 
подвижността	на	аерозолни	 
частици	и	наночастици	и	 
разпределението	им	по	 
размер 

Електрически	 
импактор	с	ниско	 
налягане 

Кондензационен	брояч	 
на	частици 

Оптичен	брояч	на	 
частици 

Дифузионно	 
зареждащо	устройство 

Таблица	V-a:	Примери	за	апаратура	за	мониторинг,	която	може	да	се	прилага	за	измерване	на	експозицията	на	ПНМ 

Устройство Способност	за	 
измерване	(метрично) 

Забележка
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Предизвикателствата пред мониторинга на 
експозицията на наночастици могат да бъдат 
илюстрирани чрез настоящата липса на консенсус 
по отношение на това коя е най-подходящата мерна 
единица, с която да се опише експозицията на ПНМ. 
За насипни форми на веществата обикновено се 
използва измерване, основано на масата (освен 
в случай на влакна, когато се използва основана 
на броя мерна единица); научните доказателства 
обаче сочат, че броят частици (или влакна) или 
измерванията, основани на повърхнина, могат 
да бъдат по-подходящи при разглеждането на 
наноматериалите. Следователно гравиметричните 
методи за измерване, които обикновено се използват 

за мониторинг на съдържащите се във въздуха 
частици, не са съвършени и затова обикновено се 
счита, че също така са необходими методи, основани 
на броя. Съществуват редица техники и свързани с 
тях контролно-измервателни уреди, които биха могли 
да бъдат от полза за установяване на нивата на 
експозиция за наночастиците (вж. таблица V-a). При 
все това следва да се подчертае, че те обикновено 
са разработени за изследователски цели, а не за 
рутинен мониторинг на работното място. Освен 
това следва да се отбележи, че наличните методи 
за измерване на наноматериалите са податливи на 
пространствена и времева променливост и все още 
предстои да бъдат валидирани на ниво ЕС. 

Приложение V — Предизвикателства пред 
мониторинга на експозицията на наноматериали 

Положението се усложнява допълнително от 
техническите трудности, възникващи при опит да се 
направи разграничение между ПНМ и наночастиците, 
дължащи се на фонови източници (такива наночастици 
могат да бъдат внасяни на работното място с 
атмосферния въздух или да бъдат получени в резултат 
на процеси, осъществявани на работното място). В това 
отношение следва да се има предвид, че въздухът в 
градската среда обикновено съдържа между 10 000 и 
40 000 частици на cm3, докато в промишлени условия 
допълнителни наночастици или свръхфини частици 
могат да възникнат от работата на отоплителни уреди, 

мотокари, прахосмукачки и като отработени газове от 
двигатели, както и от свързани с процеси дейности като 
рязане, шлайфане и полиране. Всички тези различни 
източници ще допринесат за общия товар във въздуха на 
частици с диаметър <100 nm. В това отношение, когато 
се обмисля въвеждането на програма за мониторинг на 
въздуха, като първа стъпка може да бъде от полза да 
се измери степента на наночастиците прах на работното 
място като „фонови“ замърсители преди да се пристъпи 
към операции с ПНМ. По този начин всички резултати, 
получени по отношение на ПНМ, могат да се поставят в 
контекста на фоновите експозиции.  
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Aitken	et	al.	(2011):	Specific Advice on Exposure Assessment and Hazard/Risk Characterisation for Nanomaterials 
under REACH (RIP-oN 3) — Final Project Report. Document reference RNC/RIP-oN3/FPR/1/FINAL. 
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measures. L’Institut national de recherche et de securité. 
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and Chemical Industry (BG RCI); German Chemical Industry Association (VCI); Institute for Occupational Safety and 
Health of the DGUV (IFA); Research Group Mechanical Process Engineering; Institute of Process Engineering and 
Environmental Technology; Technical University Dresden (TUD. Може да бъде намерено на: https://www.baua.de/DE/ 
Angebote/Publikationen/Kooperation/Nanomaterialien-2.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
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Допълнителни познания за техническите подходи към мониторинга на експозицията на наноформи и свързаните с 
тях предизвикателства могат да бъдат получени от редица публикувани източници:

http://www.hse.gov.uk/nanotechnology/when-to-monitor.htm
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Kooperation/Nanomaterialien-2.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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За контакт с представители на ЕС 

ЛИЧНО 

В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на 
най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта: https://europa.eu/european-union/contact_fi 

ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 

Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба: 
чрез безплатния телефонен номер: 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането), 
или стационарен телефонен номер: +32 22999696, или 
по електронна поща чрез формуляра на разположение на: https://europa.eu/european-union/contact_fi 

За да намерите информация за ЕС 

ОНЛАЙН 

Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта 
Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_fi 

ПУБЛИКАЦИИ НА ЕС 

Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://publications. 
europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe 
Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_fi) 

ПРАВО НА ЕС И ДОКУМЕНТИ ПО ТЕМАТА 

За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички 
официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес  http://eur-lex.europa.eu 

СВОБОДНО ДОСТЪПНИ ДАННИ ОТ ЕС 

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/fi) предоставя достъп до набори от 
данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и 
за нетърговски цели.

https://europa.eu/european-union/contact_fi
https://europa.eu/european-union/contact_fi
https://europa.eu/european-union/index_fi
https://publications.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe
https://europa.eu/european-union/contact_fi
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/fi


Social Europe 

EU_Social 

Можете да изтеглите нашите публикации или да се абонирате безплатно на: 
http://ec.europa.eu/social/publications 

Ако желаете да получавате редовно актуална информация за генерална дирекция „Трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване“, регистрирайте се, за да получавате безплатния 
електронен бюлетин „Социална Европа“ на: 
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter 

http://ec.europa.eu/social/publications
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_social
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