Относно: Информация до засегнатата общественост по отношение на
планираните мерки за безопасност и поведение при възникване на
голяма авария на обект Складова база Деспред, кв.Долно Езерово с
оператор „Деспред“АД – гр.София

1. Име и/или търговско наименование на оператора, идентификационен номер
на оператора и пълния адрес на предприятието/съоръжението
1.1. „ ДЕСПРЕД” АД;
1.2. ЕИК 121018593;
1.3. Пълен адрес на седалището на оператора:
1202, гр. София
Ул. „Веслец” № 84;
1.4. Складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр.Бургас, община
Бургас, Бургаска област.
2. Данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава
седма, раздел I от ЗООС:
2.1. Номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за
потвърждаване класификацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков
потенциал
Потвърждение на класификацията на предприятието „ПНРП” е направено с
писмо на МОСВ техен изх. № УК-228/08.12.2016г.
2.2. Номер и дата на становището по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване
пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/съоръжение с нисък
рисков потенциал;
Потвърждение № РД-15/21.02.2017г., предоставено от РИОСВ Бургас с писмо
техен изх. № АВ-779 (8)/21.02.2017 на Директора на РИОСВ-Бургас за
потвърждаване на Доклада за предотвратяване на големи аварии на складова
база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр. Бургас.
Потвърждение № РД-15/21.02.2017г. не е било обжалвано и е влязло в сила
на 21.03.2017г.
3. Кратко описание на дейностите за предприятие с нисък рисков потенциал
„ДЕСПРЕД” е мултифункционална складова база на „ДЕСПРЕД”АД – клон
Бургас и разполага с пет покрити складови помещения за съхранение на
различни видове товари.
Дейностите са основно по съхраняване в складове на товари,
предназначени за логистична обработка, формиране на партида за износ и
извършване на транспортиране.
Такъв е и лицензираният склад № 2 за временно съхранение на
огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

На площадката съществуват и 4 складови помещения, в които не се
съхраняват опасни вещества.
Складовете разполагат с пожароизвестителна сигнализация, оросителна
система за пожарогасене, пожарогасители, хидранти.
Складовете имат заземителна уредба за защита на помещенията при
гръмотевични бури.
Съхранението се извършва по начин и условия, съгласно изискванията за
безопасност на съхраняваните вещества и изделия и осигуряване на
обслужването им.
4. Информация за наличните в предприятието опасни вещества от
Приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни
свойства, съгласно раздел III, т. 6 от Приложение № 2, съответно раздел V, т.
6 от Приложение № 4.
Таблица
Химични вещества и смеси с
категории
за физични опасности
(Раздел „Р”)

Категория „Р1а”, подклас 1.1, Експлозивни
вещества и смеси в изделия
Категория
„Р1б”,
подклас
1.4,
Пиротехнически състави в изделия

Количества

В
границите
на
количеството
предприятие с нисък рисков потенциал
В
границите
на
количеството
предприятие с нисък рисков потенциал

за
за

5. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията,
които засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма
авария в предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където
тази информация може да бъде намерена по електронен път.
Мерките и средствата за ограничаване на последствията от големи аварии са
подробно описани в аварийния план на “ДЕСПРЕД” АД, който е приложен в
настоящия доклад.
Мерките и средствата за предупреждение, алармиране
подробно разгледани в Аварийния план на предприятието и
за действия при външни източници на въздействие.
Информация за начина на предупреждаване и действията,
население трябва да предприеме в случай на голяма
публикувана на сайта на “ДЕСПРЕД” АД:
http://despred.com/blog/location/burgas/

и информиране са
Оперативния план
които засегнатото
авария ще бъде

Конкретна информация за обстоятелствата по възникване на авария, за
опасните вещества, генерирани в следствие на аварията и за предприетите
действия за ограничаване и ликвидиране на последствията се предава на
дежурния в Оперативния център към РД „ПБЗН“ гр. Бургас.

Последният уведомява по установения ред структурите на ДР „ПБЗН“ в
засегнатите райони, които информират населението за действията, които
следва да се предприемат и организират технически изпълнението на
предвидените за конкретната ситуация мероприятия. Допълнителна
информация за правилата за поведение и действие при бедствия, аварии и
катастрофи
може
да
намерите
на
сайта
на
Община
Бургас:
http://www.burgas.bg/bg/info/
Телефони за връзка:
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112;
Община Бургас – Дежурен денонощен център: 056/84-15-60;
РИОСВ – Бургас - 056/813 205
РС „Пожарна безопасност и защита на населението“: 056/85-63-21
Кмета на Кметство Долно Езерово - 056 580 203.
Неотложните аварийно-спасителни работи се провеждат съгласно разработения
авариен план, където подробно са описани възможните сценарии, аварийни
ситуации и начини за действие.
Населението се информира за предстояща или съществуваща опасност
от компетентните и специализирани органи за защита от аварии, бедствия и
катастрофи, след като са информирани за създадената обстановка на обекта.
Поради отдалечеността на обекта от обществени места, населени места
локалната оповестителна система не може да служи за предупреждение за
опасност, това може да се осъществи само чрез оповестяване на съответните
отговорни лица и институции.
При непосредствена опасност за намиращото се в съседство на обекта
население Ръководителят на аварийната група изпраща лице(а) от персонала за
устно известяване на населението, което има опасност да бъде
непосредственно засегнато от предстоящата опасност от възникналата
аварийна ситуация.
Допълнително до най-близкостоящите обекти са изпратени уведомителни
писма, съдържащи информация за непосредствените опасности и кратко
описание на действията, които трябва да се предприемат в случаите на голяма
авария.

