ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ НА
ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ В
СКЛАДОВА БАЗА „ДЕСПРЕД”
кв. Долно Езерово, гр.Бургас
Уважаеми дами и господа!
Складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр. Бургас е предприятие за
съхранение на опаковани боеприпаси и пиротехнически изделия, с цел
извършване на логистика преди транспортиране. Предприятието разполага
със складова база, която се състои от складове за съхранение на боеприпаси
и пиротехнически изделия, както и складове, в които се съхраняват неопасни
товари. На територията на складовата площадка има съоръжения, които
подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях.
Съгласно посочените горе два нормативни акта, Вие ще бъдете информирани
за тези съоръжения. Все пак, нека първо да се уточни:
Под промишлена авария разбираме такава, при която поради
изпускането на опасни вещества може да възникне опасност за човека и
околната среда. Това е възможно само тогава, когато едновременно
откажат всички наши технически и организационни мероприятия, които
трябва да предотвратят аварията.
Вероятността да бъдете засегнати от подобно събитие е извънредно малка.
Нашата основна цел е чрез постоянен контрол на системите за сигурност да
предотвратим това изцяло.
Така Вашата, а и нашата сигурност са ни постоянна грижа!
Ако все пак въпреки всички мерки за сигурност се случи авария, тогава
настоящата брошура ще Ви даде необходимите насоки и упътвания за това
как да се държите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ВАШАТА СИГУРНОСТ

При констатиране на производствена авария отговорните лица уведомяват Общинска
служба по сигурността гр. Бургас, която от своя страна координира взаимодействието по
плана с компетентните служби от различните общински ведомства, сигнално оповестяване
и местни радио станции.
Оповестяването се извършва чрез локална оповестителна система, стационарна и мобилна
телефонна мрежа:

№
по
ред
1

3.
4.

Наименование на
учереждението или
длъжностното лице
2
Началник
експлоатационно звено
Управител Складов
терминал Деспред Бургас
Отговорник охрана
Изпълнителен директор

5.

РС ПБЗН Бургас

1.
2.

Име,презиме и
фамилия

Телефон

Забележка

3

4

5

Олга Петрова Йовкова

0886 73 73 43

Христо Тодоров Тодоров

0885 07 69 00

Стайко Стоянов
Людмил Тасков

0894 43 95 21
0879 94 09 26
160
056 856 321

7.
8.

Община Бургас, дежурен
ОбСС
Кмет Долно Езерово
РИОСВ Бургас

9.

ОД на МВР Бургас

056 856 555

10.

Спешен център Бургас

150
056 894 728

6.

056 841 560

Национален
тел 112
Национален
тел 112

056 580 203
056/813 205
Национален
тел 112
Национален
тел 112

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО НАСЕЛЕНИЕТО СЛЕДВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ В
СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ:

• При получаване на сигнал от органите на Гражданска защита, запазете самообладание и
предайте за опасността на хората, около вас.
• Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към
тях мокри одеала, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.
• Заключвайте сградите, когато ги напускате.
• Пригответе си противогаза, а ако нямате – намокрете марлена превръзка, кърпа или
хавлия.
• Ако се намирате на открито, напуснете района, като се движите перпендикулярно на
посоката на вятъра.
• Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и
излезте извън района на настъпилата авария.
• Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане,
освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е, ако има пострадали, да се даде
топло мляко и минерална вода.
• Пострадалите се изпращат в болнично заведение.
• При излизане от района на аварията, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте
свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото
си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.
• При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/
проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.
• Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на
повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има
разрешение на компетентните органи.
• Не извеждайте на паша животните в района.
• Спазвайте инструкциите на аварийните служби.

Относно: Информация до засегнатата общественост по отношение на
планираните мерки за безопасност и поведение при възникване на
голяма авария

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. Мотиви за потвърждаване на Доклада за политиката за предотвратяване на
на големи аварии (ДППГА) от РИОСВ-Бургас:
3.1. ДППГА е изготвен в съответствие с критериите на Приложение № 2 от
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях.
3.2. В доклада подробно са описани общите цели и политиката на оператора
за предотвратяване на големи аварии в съответствие с чл. 105, ал. 2 от ЗООС
с оглед на безопаснота експлоатация на предприятието.
3.3. Идентифицирани са опасностите и са определени конкретни мерки, които
операторът е предприел за намаляване на риска от големи аварии.
3.4. Изготвена е оценка за съществуващия потенциален риск за хората и
околната среда.
3.5. Определени са ролите и отговорностите на персонала, отговорен за
осигуряване на безопасна експлоатация на предприятието на всички
административни нива.
3.6.

Планирани

са

действията

за

контрол

на

риска

и

мерките

за

ограничаването му, начините за оповестяване и действията, които трябва да
се предприемат. Разработен е Авариен план на площадката, съгласно
изискванията на Закона за защита при бедствия.
3.7. Разпределени са задълженията на отговорните лица за изпълнение на
предвидените мерки по ограничаване и ликвидиране на последиците от
авария в обекта.
3.8. В предприятието е създадена организация за спазване на правилата и
нормите за пожарна безопасност, съгласно изискванията на Наредба № 8121647 за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.
3.9. Докладът за политиката за предотвратяване на
(ДППГА) е съгласуван с положителни становища от:
- Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Бургас;
- Общинска администрация, гр. Бургас;
- РД ПБЗН – гр. Бургас;
- ОД МВР-гр. Бургас, сектор КОС

на големи аварии

4. 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 указани на
генералния план под номера 1, 3, 4, 5. Всички представляват едноетажни
сгради. В тези складове не се съхраняват опасни вещества.
Складовете разполагат с пожароизвестителна сигнализация, оросителна
система за пожарогасене, пожарогасители, хидранти.
Осигуряване на спазването на условията за съвместимост и натовареност на
помещенията се постигна чрез планиране и организиране на процесите по
доставка и складиране.
Съхранението се извършва по начин и условия, съгласно изискванията за
безопасност

на

съхраняваните

вещества

и

изделия

и

осигуряване

на

обслужването им – това включва опаковка, начин на подреждане, температура
и влажност във помещенията, съгласно ЗОБВВПИ и подзаконовите нормативни
актове и предоставените изисквания от страна на доставчиците на стоки.
Складовете имат заземителна уредба за защита на помещенията при
гръмотевични бури.
Осигурена е възможност за достъп на товарни автомобили във всички
складове.
В

посочените

складови

помещения

се

съхраняват,

елементи,

несъдържащи опасни вещества.
7. 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”)

Количества

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

Под
праговото
количество
предприятие/съоръжение с висок
потенциал
Под
праговото
количество
предприятие/съоръжение с висок
потенциал

1.4,

за
рисков
за
рисков

8. 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
настоящия доклад.
Мерките и средствата за предупреждение, алармиране и информиране са
подробно разгледани в Аварийния план на предприятието и Оперативния план
за действия при външни източници на въздействие.
Информация за начина на предупреждаване и действията, които засегнатото
население трябва да предприеме в случай на голяма авария ще бъде
публикувана на сайта на “ДЕСПРЕД” АД:
http://despred.com/blog/location/burgas/
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

непосредственно

на

населението,

засегнато

от

което

предстоящата

има

опасност

опасност

от

да

бъде

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.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗООС
В „Складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр.Бургас” е извършена класификация на
дейността на предприятието съгласно изискванията на чл. 103 от ЗООС.
Във връзка с изискването на чл. 116д, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях,
„Складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр.Бургас” предоставя следната информация:
 Складова база „ДЕСПРЕД” е ситуирана в кв. Долно Езерово, гр.Бургас, община Бургас,
Бургаска област;
 Предприятието има потвърдена класификацията като Предприятие с нисък рисков потенциалПНРП, с писмо на МОСВ техен изх. № УК-228/08.12.2016г.
 Пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии
(ДППГА) на предприятие с нисък рисков потенциал е предоставено от РИОСВ Бургас с писмо
техен изх. № АВ-779 (8)/21.02.2017 на Директора на РИОСВ-Бургас, към което е приложено
Потвърждение № РД-15/21.02.2017г., за потвърждаване на Доклада за политиката за
предотвратяване на големи аварии на складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр.
Бургас.
Предприятието притежава един лицензиран склад за временно съхранение на огнестрелни
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.
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.
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 за предприятие с
нисък рисков потенциал
В границите на количеството за предприятие с
нисък рисков потенциал

Информация за начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да
предприеме в случай на голяма авария ще бъде публикувана на сайта на “ДЕСПРЕД” АД:
http://despred.com/blog/location/burgas/
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: 056/841 560;
РИОСВ – Бургас - 056/813 205
РС „Пожарна безопасност и защита на населението“: 056/856 321
кмета на Кметство Долно Езерово - 056 580 203.

