“Pridunavski Bulevard”18 , 7000 , Bulgaria
P: +359 82 836 078 , P/F: +359 82 828 272; +359 82 845 292

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на
поведение и действие в случай на авария
за обект
База за съхранение и производство на петролни продукти
с оператор Полисан АД
Име на оператора и адрес на предприятието:
ПОЛИСАН АД; ЕИК:117693631;
гр. Русе; ул.“Придунавски булевард“№18;
Тел. 082/828 272; факс: 082/872 060; Е-mail: office@polysan.bg;
Адрес на базата:
гр. Русе; ул.“Тутракан“№100;
Номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС за потвърждаване
класификацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал:
Потвърждението на класификацията е направено с писмо на МОСВ, изх. № УК
Кратко описание на дейностите в предприятието
Базата за съхранение и производство на петролни продукти на „ПОЛИСАН“ АД е
предназначена за съхранение, експедиция и преработка на петролни продукти /горива/.
Основните технологични процеси могат да се характеризират както следва:
приемане на петролни продукти, доставяни с жп и автоцистерни;
временно съхранение на петролните продукти по начин, гарантиращ
максимална безопасност;
експедиция на петролни продукти, предимно чрез специализирани
автоцистерни;
прехвърляне на съхраняваните продукти от един резервоар в друг, когато това е
необходимо.
преработка на петролни продукти/горива/.
Всички технологични процеси се осъществяват съгласно нормативно установени правила,
основен дял от които са мерките за свеждане на риска от възникване на големи аварии до
възможния минимум.
Полисан АД има издадено Комплексно разрешително КР № 343-Н0/2008 за изграждане и
експлоатация на следната инсталация и съоръжения:
- Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастни киселини
/биодизел/ ;
и за експлоатация на следните инсталации:

Инсталация за рафинерия и преработка на нефт и нефтопродукти, включваща следните
дейности: Вакуум-дестилация на нефт и нефтопродукти, производство на битум и
битумни продукти.
- Инсталация за производство на рулонни материали.
- Котелна инсталация.
Наименования и/или категория на опасност на химическите вещества и смеси по
приложение №3 към чл.103, ал. 1 от ЗООС, които са налични в предприятието и които могат
да причинят голяма авария.
-

Наименование и категория на опасност

Класификация съгласно приложение №3
към чл. 103, ал.1 от ЗООС
Гудрон –вискозен
Категории опасност, съгласно табл.№3
Н350; Н332; Н361; Н373; Н410;
на Приложение №3 на ЗООС:
Силно токсичен за водни организми /9а/;
Токсичен за водни организми; може да
причини дълготрайни неблагоприятни
ефекти във водна околна среда /9б/
Нефт суров
Категории опасност, съгласно табл.№3
Н350;
на Приложение №3 на ЗООС:
Силно токсичен за водни организми /9а/;
Минерален терпентин
Категории опасност, съгласно табл.№3
Н226; Н304; Н315; Н336; Н411;
на Приложение №3 на ЗООС:
Токсичен за водни организми; може да
причини дълготрайни неблагоприятни
ефекти във водна околна среда /9б/
Промишлен газьол/ дизелово гориво
Поименно изброени в табл. 1 на
H351, H226, H304, H315, H332, H373, Приложение №3 от ЗООС.
H411
Категории опасност, съгласно табл.№3
на Приложение №3 на ЗООС:
Токсичен за водни организми; може да
причини дълготрайни неблагоприятни
ефекти във водна околна среда /9б/
Котелно/ Тежко гориво
Категории опасност, съгласно табл.№3
Н350; Н332; Н361; Н373; Н410,
на Приложение №3 на ЗООС:
Силно токсичен за водни организми /9а/;
Маслени фракции
Категории опасност, съгласно табл.№3
Н350; Н332; Н361; Н373; Н410,
на Приложение №3 на ЗООС:
Токсичен за водни организми; може да
причини дълготрайни неблагоприятни
ефекти във водна околна среда /9б/
Метанол
Поименно изброени в табл. 1 на
H225; H301; H311; H331; H370;
Приложение №3 от ЗООС.
Категории опасност, съгласно табл.№3
на Приложение №3 на ЗООС:
Силно запалими /7б/
Начин на оповестяване, алармиране и информиране на населението в случай на
голяма авария.
В случай на бедствие и авария първи приоритет е да се спасява човешкия живот.
Най-важното е да се запази спокойствие, да не се допусне паника и правилно и точно да се
получава пълна, точна и актуална информация, която да се предаде на аварийния екип.

Всички служители в обекта участват в предотвратяването на възникналите опасни
ситуации.
Оповестяване за възникнала авария на територията на обекта се извършва от ЛИЦЕТО
ОТКРИЛО ПОЖАРА :
- оповестява със звукови сигнали и знаци служителите и работниците на фирмата за
възникналото запалване или пожар;
- допълнително уведомява и уточнява с ръководството на фирмата.
Оповестяването се извърша чрез:
- телефон
- Чрез мобилен телефон
- Устно
Всички дейности по защитата на работещите и посетителите в „ПОЛИСАН” АД при
бедствия и аварии се основават на предварително създадената организация и предвидените
лица за извършване на превантивни, спасителни, евакуационни дейности и изпълнение на
неотложни аварийно-възстановителни работи чрез сформирания Щаб за изпълнение на
аварийния план, под ръководството на Координатора ПБ.
При настъпване на извънредна ситуация незабавно се уведомява Председателя на
Обектовия щаб за изпълнение на плана и по негово разпореждане – членовете на аварийноспасителната група, по следната схема:
СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ АВАРИЯ В „ПОЛИСАН” АД

ЕЕНСП 112
РД ПБЗН – Русе
082/882502

Служител /дежурен охрана/- първият
забелязал аварията

Председател на
Обектовия щаб
П.Петров

ОД по ОбСС-Русе
082/809040

Изпълнителен Директор
Зам. председател
В.Димитров
GSM:0885944357

Членове на Обектовия щаб:
1. М.Петков
2. М.Савов

Секретар
С.Мирчев
Ръководил на
Аварийната група
И.ДОЧЕВ

Членове на групата:
1. Е.Генчев
2. П.Пенев
3. В.Андреев

Персонал
В работно време –
от секретарят на
ОЩ,
Във времето от 19
до 7 и в почивни
дни
оповестяването се
извърша от
охраната на обекта
чрез мобилни
телефони.

Времето за готовност е времето за реагиране. При сигнал за пожар или авария
длъжностните лица на място реагират веднага. Оповестяването по схемата до 5 минути.
Реагиране при пожар или авария до минута от съответните работещи на място.
В извън работно време и през почивни дни неприсъствени за обекта лицата реагират в
рамките на 50 минути. Ръководство на дейността по СНАВР на територията на обекта до
идването на специализирани звена се осъществява от отговорното длъжностно лице.
След идването на специализирани звена ръководството се поема от неговия старши
началник. При този случай отговорното длъжностно лице изпълнява неговите указания
относно дейността на персонала на обекта по извършването на СНАВР.
Населението се информира за предстояща опасност от компетентните и специализирани
органи за защита от аварии, бедствия и катастрофи, след като са информирани за
създадената обстановка на обекта. За оповестяване на специализираните органи за
критична ситуация на територията на дружеството е назначен отговорник.
При непосредствена опасност за намиращото се в съседство на обекта население
отговорното длъжностно лице на обекта изпраща лице(а) от персонала за устно известяване
за предстоящата опасност от възникналата обстановка на обекта.
Адекватна информация за начините на поведение и действията, които населението следва
дапредприеме в случай на голяма авария.
На основание на получена и анализирана информация служителите на РД ПБЗН по
установен ред оповестяват засегнатото население за начините на поведение в случай на
голяма авария.
В случай на авария съблюдавайте следните неща:
Пътища за получаване на информация:
•
следете съобщенията по високоговорителите
Изпълнителните групи и РД ПБЗН ще Ви уведомява с високоговорители какви правила на
поведение е необходимо да спазвате.
•
включете радиоприемниците си!
Местните радиостанции ще Ви уведомяват за аварията, правилата на поведение и
очакваното развитие.
Поведение на открито
Приберете се в затворени сгради, веднага извикайте децата в къщи, поканете и минувачите
да влязат в домовете Ви, в случай, че не могат да се приберат у дома си безопасно.
Помогнете на инвалидите!
Поведение в сградите
•
веднага затворете всички прозорци и външни врати, за да не могат да проникнат
пушек, облаци, сажди и газ.
•
сгънете влажни кърпи. Дразненето и оплакванията при дишане могат да се намалят,
ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си.
•
не използвайте открит огън, изключете електричеството!
•
не блокирайте телефонните линии!
•
обаждайте се на тел. 112, изпълнителната власт, РД „ПБЗН“ и другите служби само,
в случай на нужда от помощ.
•
телефонните линии са необходими за оказване на помощ и провеждането на
спасителни мероприятия.
Поведение при евакуация

•
•
•

запазете спокойствие.
спазвайте инструкциите на аварийните служби.
заключвайте сградите, когато ги напускате.

Отговорно отношение и превенция
При експлоатацията на съоръженията си Полисан АД има много отговорно отношение към
служителите си, съседното население и околната среда. Фирмата систематично подобрява
безопасността, охраната на труда и опазването на околната, с цел осигуряване на пълно
съответствие със законовите разпоредби и постоянно подобряване на работните стандарти.
Превенцията е важен елемент от модерните комплексни системи за управление.
Многопластовият мониторинг на риска в Базата за съхранение и производство на петролни
продукти Полисан АД е структуриран на всички нива, с което се гарантира сигурността на
работата не само в конкретното предприятие, но и за целия район.
Потвърждение, че операторът е изготвил авариен план на предприятието, в който са
предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване с последиците от
нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи
и кмета на непосредствено застрашената община.
Разработен е Авариен план на Полисан АД, в който са описани мерките в случай на голяма
авария, действията за справяне с последиците от нея и начините за оповестяване при
възникване на голяма авария. В изпълнение на изискванията на законодателството се
извършва периодичен преглед за актуалност и приложимост на предвидените в плана
мероприятия.
Информация за външния авариен план, включваща указания за следване на инструкциите
на органите за защита при бедствия и по време на авария, както и мерките, начина на
взаимодействие и действията, които трябва да се предприемат за ликвидиране на
последиците от нея.
Съгласно изискванията на наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях отговорностите за разработване на
външен авариен план, като част от общинския план за защита при бедствия е на кмета на
Община Русе. При разработване на външния авариен план се използва информация от
Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии и Аварийният план на
Полисан АД, предоставен на Общината.

