"AHДЕЛА " АД - БУРГАС
адрес. 8000 Бургас; ул ”Чаталджа’’№3 тел.056/ 854
262;факс 056/854 064; e-mail andela@andela-bg.com
•

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И
НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА АВАРИЯ
Съгласно: чл. 20 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23
Август 2019г.

1. Име на оператора и адрес на предприятието и/или съоръжението:
Фирма ’’Андела” АД, гр. Бургас с адресна регистрация: гр. Бургас, кв. ’’Победа”, ул.
’’Чаталджа” № 3

2. Име и длъжност на лицето, изготвило информацията:
инж. Веселин Славов - Ръководител „Пробивно-взривни работи”
експ. Илия Йорданов —зам. Ръководител „Пробивно-взривни работи”

3. Номер на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС:
Разрешително № 129/2008 год. за експлоатация на обект с висок рисков потенциал
„Склад за съхранение на взривни материали „Горно Езерово”, град Бургас.

4. Кратко описание на действията, които ще се предприемат в
предприятието и/или съоръжението:
В обекта се извършва единствено съхранение на взривни вещества, оръжия,
боеприпаси и съпътстващи товаро-разтоварни дейности.
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5. Наименования и категория на опасност на химичните вещества и
препарати от приложение № 3 към чл. 103 ЗООС, които са налични в
предприятието и/или съоръжението и които могат да причинят голяма
авария;
Съхраняваните вещества са категоризирани като клас 5 „Експлозивни”.
Клас по ADR I, подклас 1.1, групи на съвместимост В и D.

6. Кратко описание на възможните сценарии на големи аварии и на
потенциалното им въздействие върху засегнатата общественост и
околната среда:
Изготвената оценка на риска от големи аварии формулира следните възможни
сценарии:
• Пожар и последваш взрив;
• терористични действия, водещи до взрив.
При най-тежкия възможен сценарии рискът за населението и околната среда в
околните населени места може да бъде определен като ’’нисък”, а за първите сгради
на близките населени места се определя като ’’приемлив”.

7. Начина на оповестяване, алармиране и информиране на населението
в случай на голяма авария:
Съгласно Схемата за оповестяване на обекта длъжностните лица оповестяват
компетентните и специализирани органи за възникналото бедствие. Населението се
информира за предстоящата опасност от компетентните и специализирани органи за
защита от бедствия. При непосредствена опасност за намиращото се в съседство на
обекта население длъжностно лице изпраща служител от персонала за устно
известяване на населението за предстоящата опасност на обекта.

8. Адекватна информация за начините на поведение и действията, които
населението следва да предприеме в случай на голяма авария:
При възникване на авария в обекта служителите и създадените аварийноспасителите формирования поведението и действията им са определени във Вътрешен
Авариен план на обекта. Населението в околните населени места, след оповестяването
им за възникналата ситуация, изпълняват указанията на държавните компетентни
органи.
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9. Информация за начина на достъп до документите по чл. 116 а, ал. 1, т.
2 и 3 от ЗООС:
Достъпът до нея на служителите и работниците на Дружеството е регламентиран в ОП
04 01-1 „Управление на документите“ и ОП 04 02-1 „Управление на записите“
Информацията по чл. 116а на ЗООС се съхранява на обекта и в Управлението на
Дружеството.
Информацията по чл. 116а на ЗООС за външни лица е предоставена на информационни
табла на обекта и в административната сграда на Дружеството.

10. Потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план, в
който са включени съответните мерки в случай на голяма авария,
действията за справяне с последиците от нея и начините за свързване с
общинския съвет по сигурност:
Вътрешният авариен план на съоръжението е разработен и утвърден от Ръководството
на Дружеството и съгласуван с Община Бургас – Дирекция „УКОРС“.

11. Информация за външния авариен план, включваща указания за
следване на инструкциите на органите за защита ори бедствия по време на
авария, както и мерките, начини на взаимодействие и действията, които
трябва да се предприемат за ликвидиране на последиците от нея.
Вътрешния авариен план на съоръжението и идентификация на предполагаем
ПОО са предоставени на Дирекция „УКОРС“ – Община Бургас за включване в общия
Авариен план на Община Бургас.

10.10.2019г.
гр. Бургас

