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ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА  
 

Относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при 
възникване на авария  

В Петролна база „Тегра“ към „Булмаркет ДМ” ЕООД, гр. Русе, бул. 
„Тутракан“ №100 

 
Уважаеми дами и господа! 

 
Нашата фирма е оператор на Петролна база „Тегра“, разположена в гр. Русе, 

бул. „Тутракан”№100. В настоящата информация се идентифицират основните 
опасности, които могат да възникнат при товаро-разтоварна дейност и съхранение на 
петролни продукти на територията на площадка, обхващаща следните УПИ по плана на 
ТМ-АД (л), гр. Русе: 

УПИ XX (ид. 47336.82.8) с площ от 22 951 кв.м,  
УПИ XXI (ид. 47336.82.8), с площ от 10 436 кв.м. 
УПИ XXII (ид. 47336.82.6), с площ от 1 007 кв.м.  
УПИ XXVI (ид. 47336.82.7), с площ от 3 322 кв.м. 

Компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе като 

основният бизнес е свързан с  доставката, производството, съхранението и търговията 

на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. В началото 

фирмата стартира с няколко души персонал, а днес дъщерните предприятия са 

петнадесет и с над 1000 служители. Като търговец на едро на горива БУЛМАРКЕТ ДМ 

ЕООД бързо се нарежда сред първите 100 водещи компании в България. Развива се 

активно не само на местния пазар, но и в Румъния, Сърбия, Македония и страните от 

ЕС, като заема все по-значителен дял на пазара.  

Имотите върху, които е разположена Петролната база са собственост на „ЕЛ ЕН ДЖИ 

СИСТЕМИ“ ЕООД, , но оператор на площадката е „Булмаркет ДМ“ ЕООД съгласно 

Договор за наем от 27.03.2019г., влизащ в сила от 22.04.2019г. 

Определението „промишлена авария” означава авария довела до изпускането 

на опасни вещества, при което може да възникне опасност за човека и околната среда. 

Това разбирасе е възможно само в случаите, когато всички предприети от нас 

технически и организационни мероприятия,  свързани пряко с безопасността откажат 

едновременно. Можете да сте сигурни, че вероятността да бъдете засегнати от 

подобно събитие е пренебрежимо малка. 

Нашата основна цел е чрез постоянен мониторинг и контрол на системите за 
сигурност и обучения на персонала да предотвратим изцяло подобна възможност. Така 
Вашата, а и нашата сигурност са ни постоянна грижа!  
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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 от момента на настъпването на аварията до момента на нейното отсраняване. 
  
  

Системата за управление на мерките за безопасност в Петролна база „Тегра“, с 

оператор „Булмаркет ДМ“ ООД обхваща следните подобекти:  

 Участък окисление на гудрон 

 Участък за производство на битумна емулсия 

 Участък за битумен мастик и разфасовка 

 Инсталация за производство на рулонни материали 

 Котелна инсталация за производство на пара с мощност 1.8 МW 

 Резервоарен парк за съхранение на продукти  

Таб.1: 

Резервоар № 
Работен 
обем, m3 

Съхраняван продукт  

R 2-1 105 битум 

R 2-2 105 
битум 

R 2-3 49 
битум 

R 2-4 28 
битум 

R 206 700 
битум 

TR 1 86 
битум 

TR 3 86 
битум 

T5 30 
битум 

R 2-6 45 битум 

K1 (технологичен 
към Битумна 
инсталация) 

45 
битум 

K2 (технологичен 
към Битумна 
инсталация) 

45 
битум 
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Резервоар № 
Работен 
обем, m3 

Съхраняван продукт  

K3 (технологичен 
към Битумна 
инсталация) 

45 
битум 

C1 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

8.5 

битум 

C2 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

8.5 

битум 

C3 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

11.6 

битум 

C4 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

11.6 

битум 

C5 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

11.6 

битум 

C6 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

15 

битум 

C7 (технологичен 
към Битумна 
инсталация) 

15 
битум 

C8 (технологичен 
към Битумна 
инсталация) 

15 
битум 

C9 (технологичен 
към Битумна 
инсталация) 

15 
битум 

 L 1 (технологичен 
към Битумна 
инсталация) 

1.5 
битум 

M1 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
5 

битум 
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Резервоар № 
Работен 
обем, m3 

Съхраняван продукт  

материали) 

M2 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

5 

битум 

M3 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

5 

битум 

M4 (технологичен 
към Инсталация за 

рулонни 
материали) 

31 

битум 

R 103 197 
Котелно гориво 

R 104 200 
Котелно гориво 

R 1-1 390 Котелно гориво 

R 1-2 390 Котелно гориво 

R 1-5 55 
Котелно гориво 

R 1-6 55 
Котелно гориво 

R 1-7 55 
Котелно гориво 

R 112 480 
Дизелово гориво с биодизел 

R 109 500 
Дизелово гориво с биодизел 

R 110 500 
Дизелово гориво с биодизел 

L 10 (Технологичен 
към Резервоарни 

паркове) 
8 

Дизелово гориво с биодизел 

L 12 (Технологичен 
към Резервоарни 

паркове) 
8 

Дизелово гориво с биодизел 

R105 200 вакуумен остатък (гудрон)  

R 101 400 Промишлен газьол 

R 102 190 Промишлен газьол 

R 12 64 Промишлен газьол 
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Резервоар № 
Работен 
обем, m3 

Съхраняван продукт  

R 13 64 Промишлен газьол 

R 1-3 480 Промишлен газьол 

R 111 480 Промишлен газьол 

R 108 400 Промишлен газьол 

V 2 10 асфалтлак 

L 5 
(Технологичен към 

Битумна 
инсталация) 

9 

асфалтлак 

V 3 14 минерален терпентин 

R 1 (технологичен 
към ВК1) 

50 
базови масла SN 

100/150/300/500/650  

R 2 (технологичен 
към ВК1) 

50 
базови масла SN 

100/150/300/500/650  

R 3 (технологичен 
към ВК1) 

50 
базови масла SN 

100/150/300/500/650  

R 4 (технологичен 
към ВК1) 

50 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

R 6  50 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

R 14 (технологичен 
към ВК1) 

50 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

R 15 (технологичен 
към ВК1) 

50 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

R 16 (технологичен 
към ВК1) 

50 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

D 1  (технологичен 
към ВК2) 

30 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

D 2 (технологичен 
към ВК2) 

30 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

D 3 (технологичен 
към ВК2) 

30 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

D 4 (технологичен 30 базови масла SN 
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Резервоар № 
Работен 
обем, m3 

Съхраняван продукт  

към ВК2) 100/150/300/500/650 

D 5  (технологичен 
към ВК2) 

30 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

D 6 (технологичен 
към ВК2) 

10 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

D 7 (технологичен 
към ВК2) 

10 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

R 2-5 15 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

L 4  (технологичен 
към ВК1 и ВК2) 

14 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

L 6  (технологичен 
към ВК1 и ВК2) 

14 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

L 8 (технологичен 
към ВК1 и ВК2) 

2 
базови масла SN 

100/150/300/500/650 

R 107 200 нефт 

R 106 200 нефт 

TR 2 30 

гориво за реактивни 

двигатели  

JET A-1 

R 201 700 биодизел 

R 202 1 000 
биодизел 

R 203 1 400 
биодизел 

R 204 1 000 
биодизел 

R 205 1 000 
биодизел 

R 5 55 
биодизел 

R 7 55 
биодизел 

R 9 55 
биодизел 
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Резервоар № 
Работен 
обем, m3 

Съхраняван продукт  

R 23 55 
биодизел 

R 24 55 
биодизел 

R 25 55 
биодизел 

R 401 480 
Бензин със съдържание на 

биоетанол 

R 402 480 
Бензин със съдържание на 

биоетанол 

R 403 390 
Бензин със съдържание на 

биоетанол 

R 404 390 
Бензин със съдържание на 

биоетанол 

R 405 50 
n-хексан 

R 406 50 
биоетанол 

R 301 3 500 
Котелно гориво 

R 302  3 500 Котелно гориво 

R 303 3 500 Дизелово гориво с биодизел 

R 304 3 500 
Дизелово гориво с биодизел 

 

 На площадката са налични още: 

- жп-разтоварище 

- авто-разтоварище 

- пожарогасителна и охлаждаща системи 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

  
Данни за вида на опасните химични вещества и смеси, които ще са налични на 

площадката, както и категориите на опасност в които се класифицират са представени в 
следната таблица: 
 
Таб.2 Вид на опасните химични вещества и смеси, които ще са налични на 
площадката 

Химично 

наименование 

CAS № EC № Категория/ категории на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифици 

рането, етикетиран ето и опакованет о на 

вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 

декември 2008 г.) 

Бензини с 

биоетанол 

Смес 

Съдържа: бензин 

и 

Биоетанол 

 

Смес 

 
Смес 

Запалими течности и пари, кат. 1, H224 – 

Изключително запалими течности и пари; 

 

Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност, кат. 2,  H411 – Токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

Котелно гориво 
68476-

33-5 

270-675-

6 

Опасност за водната среда, остра опасност, 

кат. 1,  H400 – силно токсичен за водните 

организми. 

 

Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност, кат. 1,  H410 – силно токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

Дизелово гориво  
68334-

30-5 

269-822-

7 

Запалими течности, кат. 3, H226 – Запалими 

течност и пари; 

 

Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност, кат. 2,  H411 – Токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

Дестилати (нефт), 68955- 273-263- Опасност за водната среда, остра опасност, 
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Химично 

наименование 

CAS № EC № Категория/ категории на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифици 

рането, етикетиран ето и опакованет о на 

вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 

декември 2008 г.) 

вакуумни нефтени 

остатъчни продукти  

 

Гудрон / тежко 

нефтено гориво 

27-1 4 кат. 1,  H400 – силно токсичен за водните 

организми. 

 

Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност, кат. 1,  H410 – силно токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

JET-A 

(гориво за 

реактивни 

двигатели) 

8008-20-

6 

232-366-

4 

Запалими течности, кат. 3, H226 – Запалими 

течност и пари; 

 

Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност, кат. 2,  H411 – Токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Минерален 

терпентин 

64742-

88-7 

265-191-

7 

Запалими течности, кат. 3, H226 – Запалими 

течност и пари; 

Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност, кат. 2,  H411 – Токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

Хексан 110-54-3 
203-777-

6 

Запалима течност, кат. 2, H225 – Силно 

запалима течност и пари; 

 

Опасност за водната среда, дългосрочна 

опасност, кат. 2,  H411 – Токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

Биоетанол 64-17-5 
200-578-

6 

Запалима течност, кат. 2, H225 – Силно 

запалима течност и пари 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ: 
 
Възникването на аварии е малко вероятно, защото именно съоръженията, криещи 
опасности, са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и се 
дооборудват съгласно най-високите  стандарти за сигурност. 
 
Въпреки тази всеобхватна стратегия за предотвратяване на аварии никога не може да 
се изключат технически или човешки грешки. При неконтролируемо изпускане на 
гореупоменатите опасни веществата може да се стигне до аварии. За да се сведат до 
минимум последствията от подобни инциденти, са предприети следните мерки: 
 

 ОБЩИ МЕРКИ 
ОМ 1 – превантивна мярка: Всички резеровари за съхранение да са заземени към 
контур и да са оборудвани с мълниезащита. Заземителните и мълниезащитните 
системи да се проверяват ежегодно от акредитирана лаборатория. 
ОМ2 – превантивна мярка: Съгласно разработени технологични инструкции на 
резервоарите за съхранение да се прави пълен преглед с изпитания за херметичност на 
всеки 4 години и пълен оглед с изследване на плътност и якост – почистване и 
хидравлична проба на всеки 8 години. 
ОМ3 – превантивна мярка: Обезопасяващите и предпазни устройства, монтирани към 
резервоарите да се поддържат в изправност. 
ОМ4 – превантивна мярка: Нивомерните устройства с пряко и дистанционно отчитане 
за количеството горива в резервоарите и предпазната арматура да се поддържат в 
изправност. 
ОМ5 – превантивна мярка: Преди постъпване на работа всеки нов служител да 
преминава първоначален инструктаж, съгласно Програма за първоначален инструктаж. 

 МЕРКИ за предотвратяване на грешка в управлението на технологичните 
процеси – човешка грешка, умора, незнание, мениджмънт 

КМ1 – превантивна мярка: Осигуряване на съоръжения съгласно нормативните 
изисквания и най-добрите налични техники, касаещи бази за съхранение и експедиция 
на горива. 
КМ2 – превантивна мярка: Осъществяване на ефективна политика за предотвратяване 
на големи аварии. 
КМ3 – превантивна мярка: Стриктно спазване на нормативните изисквания, касаещи 
безопасност на труда, противопожарна охрана, опазване на околната среда. 
КМ4 – превантивна мярка: Непрекъснато наблюдение за изпълнение на правилата за 
безопасна експлоатация на наличните съоръжения, регламентирани с вътрешни 
правила и работни инструкции. 
КМ5 – превантивна мярка: Осигуряване на адекватни средства за защита на персонала 
в случай на авария и средства за ликвидиране на аварията и последствията от нея. 
КМ6 – превантивна мярка: Осигуряване на условия за непрекъснато обучение на 
персонала, касаещо проблемите за безопасността във всички аспекти. Организиране на 
периодични тренировъчни учения за действия при големи производствени аварии и 
природни бедствия. 
КМ7 – превантивна мярка: Строго спазване на технологичната дисциплина, добра 
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организация на персонала, своевременно идентифициране на опасностите и 
потенциалните рискове за хората и околната среда, непрекъснато наблюдение на 
критичното за безопасността оборудване, периодично преразглеждане на прилаганите 
мерки за безопасност. 
КМ8 – превантивна мярка: Изготвяне и своевременна актуализация на вътрешни 
административни актове, касаещи безопасността на обекта – вътрешни правила, 
планове, инструкции и контрол за тяхното изпълнение. 
КМ9 – превантивна мярка: Своевременно преразглеждане и актуализация на системата 
за управление на мерките за безопасност при регистрирани несъответствия. 
КМ10 – превантивна мярка: Организация на технологичния процес по начин, 
осигуряващ едновременно извършване на основните задължения по извършваните 
дейности в базата и дейности, осигуряващи поддържане на безопасността на 
площадката. 
КМ11 – ограничителна мярка: Организация на технологичния процес, съобразена с 
длъжностните характеристики на членовете на персонала. 
КМ12 – превантивна мярка: Провеждане на инструктажи – първоначален, на работното 
място, ежедневен, периодичен и извънреден по предварително разработени 
програми. Документиране на проведените инструктажи. 
КМ13 – ограничителна мярка: Недопускане на територията на обекта на лица, на които 
не е проведен инструктаж, касаещ безопасността в обекта. 
КМ14 – превантивна мярка: Цялостен контрол върху дейността. Прилагане на СУМБ. 
КМ15 – превантивна мярка: Ежедневна инспекция на персонала и съоръженията. 
Регистриране на нарушения и неизправности. Документиране. Организация на 
работата по отстраняването им. 
КМ16 – превантивна мярка: Ежедневен контрол върху технологичния процес на 
приемане, разтоварване и експедиция на запалими течности и петролни продукти. 
Контрол върху МПС, пребиваващи на територията на площадката – техническа 
изправност, спазване на маршрути за движение и т.н. Ежедневен преглед на наличните 
резервоари, арматура и тръбопроводи. Контрол върху спазване на здравословните и 
безопасни условия на труд, пожарна безопасност в обекта. Регистриране на нарушения 
и неизправности. Документиране. Организация на работата по отстраняването им 
КМ17 – ограничителна мярка: Осигуряване на ограничен достъп до обекта - 
пропускателен режим на площадката за персонал, външни лица, МПС. 
КМ18 – ограничителна мярка: Допускане на новоназначени/преназначени служители 
до работното им място след успешно положен изпит пред комисия. Ежегодно 
провеждане на обучение и последваща проверка на знанията, касаещи безопасността 
на обекта 
КМ19 – превантивна мярка: Ясно определени задължения на персонала при 
възникване на голяма авария, пожар или разлив. Изрично разписани задължения за 
бързо реагиране, ликвидиране на аварията и намаляване на ппоследствията в Авариен 
план, длъжностни характеристики, заповеди на управителя. 
КМ20 – превантивна мярка: Ежегодно проиграване на аварийния план под 
ръководството на ръководител нещатен щаб за координиране на спасителните и 
неотложни аварийно – възстановителни работи, със съдействието на външен 
консултант. 
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КМ21 – превантивна мярка: Разработване и своевременна актуализация на схемата за 
оповестяване на персонала при произшествие в обекта. Поддържане на актуален 
списък на длъжностните лица, които подпомагат нещатния щаб. 
Отговорник за прилагане на мярката: Управител база/ръководител на нещатен щаб за 
координаране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи 
Срок: непрекъснато 
КМ22 – превантивна мярка: Извършване на ежедневни и периодични проверки на 
начина на поддържане и обслужване на потенциално опасните съоръжения, системите 
за контрол  и регулиране на процесите, спазване на правилата и инструкциите за 
безопасна работа. Документиране на извършените проверки. 
КМ23 – превантивна мярка: Осигуряване на постоянен достъп на персонала до 
технологична схема на инсталацията, инструкции за експлоатация на 
инсталация/съоръжения, поддържане и ремонт, вътрешни правила и авариен план. 
КМ24 – превантивна мярка: Поддържане на актуални производствени инструкции, 
технологични схеми и инструкции, касаещи безопасността на обекта. Разпространение. 
КМ25 – превантивна мярка: Ежегодна проверка на наличните поднадзорни 
съоръжения и съдове от Държавна агенция по метрология. 
КМ26 – превантивна мярка: Анализ на резултатите от превантивния мониторинг, 
разследване на причините за допуснати отклонения в нормалния режим на 
експлоатация на съоръженията, оценка за необходимостта от предприемане на 
коригиращи действия. 

 МЕРКИ за предотвратяване на корозия и изтичане на запалими течности и 
петролни продукти 

КМ01 – превантивна мярка: Резервоарите за съхранение на лесно запалими течности 
(хексан и биоетанол) са разположени подземно, в бетонов котлован. Всички 
резервоари са снабдени с входящи и изходящи спирателни кранове, нивомерна 
уредба, предпазна арматура и клапан отсекатели. 
В обекта се извършва периодичен оглед на наличния резервоарен парк, за 
регистриране на пропуски от спирателните кранове, арматурата и клапаните. 
КМ02 – превантивна мярка: Резервоарите за съхранение на петролни продукти – 
дизелови горива, бензин, котелно гориво, терпентин и др. са  цилиндрични вертикални 
резервоари, разположени в бетонови обваловки. Всички резервоари са снабдени с 
входящи и изходящи спирателни кранове, механична и елекронна нивомерна уредба, 
предпазна арматура и регулираща арматура.  
Ежедневно в обекта да се извършва оглед на наличния резервоарен парк за 
регистриране на пропуски от спирателните кранове, арматурата и клапаните. 
КМ03 – превантивна мярка: Надземните резервоари са покрити със слънцезащитна 
боя. При необходимост се освежават. 
КМ04 – превантивна мярка: Челните заварени съединения и технологичните 
тръбопроводи се подлагат на радиографичен контрол, съгласно паспорта на 
съоръжението и предвиденото в него обслужване. 
КМ05 – превантивна мярка: Осигуряване на необходимите средства и 
инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност. 

 МЕРКИ за предотвратяване на отказ на резервоар 
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КМ01 – превантивна мярка: Резервоарите са снабдени са с механични и електронни 
нивомери, удобни за проследване. Автоматично се записват на компютър. 
Постоянен контрол върху записите. Регистриране на отклонения. Реакция съгласно 
налична технологична инструкция. 
КМ02 – превантивна мярка: Постоянно визуално наблюдение на съоръженията от 
апаратчиците. Регистриране на отклонения. Реакция съгласно налична технологична 
инструкция. 
КМ03 – превантивна мярка: Резервоарите след ремонт се подлагат задължително на 
хидравлично изпитване за якост и плътност. 

 МЕРКИ за предотвратяване на отказ на тръбопровод 
КМ01 – превантивна мярка: Тръбопроводите са изпълнени от стоманени тръби, 
надземни. Изпълнено антикорозионно покритие. Ежедневно се извършва оглед за 
наличие на пропуски по надземните тръбопроводи. 
КМ02 – превантивна мярка: Шланговете към тръбопроводите регулярно се изпитват на 
якост с налягане, определено от производителя. 
КМ03 – превантивна мярка: Всички тръбопроводи са изработени от стоманени тръби 
съгласно БДС. 
КМ04 – превантивна мярка: Всички заваръчни съединения са проверени за пропуски. 
КМ05 – превантивна мярка: Уплътненията на тръбопроводите са от клингерит и тефлон, 
издържат до температури 650ºС. 
КМ06 – превантивна мярка: Всички заварки по тръбопроводите се извършват от 
правоспособни заварчици със сертификат. 
КМ07 – превантивна мярка: Осигуряване на квалифициран персонал за поддържа и 
ремонти на съоръженията. 
КМ08 – превантивна мярка: Регулярно почистване на наличните тръбопроводи, 
боядисване. 
КМ09 – превантивна мярка: Периодична проверка на фланцовите съединения за 
плътност, извършвана при работно налягане с пенообразуващо вещество. 
КМ10 – превантивна мярка: Щателна проверка за пропуски и правилно свързване 
преди всяка товаро-разтоварна операция и прехвърляне на гориво. 
КМ11 – превантивна мярка: Инструктаж и обучения на персонала, извършващ дейности 
по обслужване на тръбопроводите, включващ разположение и предназначение на 
тръбопроводите, кранове, аварийни превключвания. 
Отговорник за прилагане на мярката: Управител база /Инспектор ЗБР 

 МЕРКИ за предотвратяване на отказ на автоцистерна, жп-цистерна или шланг 
КМ01 – превантивна мярка: Движението на автоцистерни и МПС на територията на 
базата се извършва по точно определен маршрут. 
КМ02 – превантивна мярка: При извършване на дейности по пълнене на цистерни от 
резервоари шофьорът на автоцистерната е изключил двигателя й, и контролира 
процеса. Забранено е шофьорът на автоцистерната да остава в кабината на МПСто по 
време на операцията по пълнене. 
КМ03 – превантивна мярка: Пълненето на автоцистерните става чрез гъвкав 
антистатичен маркуч с накрайник от цветен метал. Преди пълнене маркучите се 
заземяват. 
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КМ04 – превантивна мярка: По време на товарене/разтоварване цистерната 
задължително е заземена. 
КМ05 – превантивна мярка: Всички съоръжения, разположени във взривоопасни зони 
са с взривозащитно изпълнение. 

 МЕРКИ за предотвратяване на пожар 
КМ01 – превантивна мярка: Всички съоръжения, тръбопроводи и мълниезащита на 
площадката са свързани към общ заземителен контур. 
КМ02 – превантивна мярка: Ежегодна планова проверка на заземителните 
съоръжения. Проверка след извършване на ремонтни дейности 
КМ03 – превантивна мярка: Ежедневна проверка на спирателната арматура. 
Поддръжка в постоянна изправност. 
КМ04 – превантивна мярка: Заземяване на жп- и автоцистерните и гъвкавите 
антистатични маркучи преди извършване на претоварни дейности с горива. 
КМ05 – превантивна мярка: При работа в загазена среда (например почистване на 
резервоари) се използват само неискрообразуващи инструменти от цветни метали. 
КМ06 – превантивна мярка: Огневи работи на площадката се извършват само след 
издаден Акт за извършване на огневи работи, издаден от управителя или назначено от 
него лице при спазване на нормативните изисквания за пожарна безопасност. Актът  се 
издава само след вземане на всички необходими мерки, подготовка на съоръженията 
и инструктаж на персонала, извършващ ремонта 
КМ07 – превантивна мярка: Поддръжка и регулярна проверка на наличните подръчни 
противопожарни средства на  терминала съгласно изискванията на чл. 21 на Наредба 
No 8121З-647/2014 година. 
Проверката включва: 
- Място на пожарогасителното средство (ПГС) – съответствие с изискванията на 
ч.23, ал.2 от Наредбата (лесна достъпност, местоположение съгласно схема и т.н.); 
- Наличие на препятствия до ПГС; 
- Наличие на инструкция за експлоатация, четливост на инструкцията; 
- Състояние на предпазното устройство, наличие на повреда или липсата му; 
- Външен вид на ПГС  - наличие на повреда, корозия, запушен струйник и др.; 
- Повдигане на ПГС за установяване на пълнотата му; 
- Показание на манометъра/индикатора. 
КМ08 – превантивна мярка: Електрическата инсталация в базата има възможност за 
цялостно изключване от едно място. Мястото се поддържа леснодостъпно и 
обозначено. 
КМ09 – превантивна мярка: Водата за пожарогасене и охлаждане се осигурява от ПП 
хидранти, свързани с площадков водопровод за ППН. Ежегодно се извършва проверка 
на ПП хидранти. Мястото на ПП хидранти е обозначено и маркирано, поддържа се 
лесно достъпно. 
КМ10 – превантивна мярка: Осигуряване на обслужващия персонал работно облекло и 
обувки от антистатичен материал. 
КМ11 – превантивна мярка: Изпълнение на защита от мълнии на резервоарния парк и 
останалите съоръжения на площадката съгласно нормативните изисквания. 
КМ12 – превантивна мярка: Ежемесечна проверка на годността на противопожарните 
средства. Документиране в дневник на проверките 
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КМ13 – ограничителна мярка: Въвежда се забрана за тютюнопушене и работи с открит 
огън на територията на Петролна база ТЕГРА. Поставят се подходящи обозначения, 
информиращи за забраната 
КМ14 – превантивна мярка: Със Заповед на управителя се определя отговорник по 
пожарна безопасност. Със заповедта се вмененяват задълженията за осигуряване на 
необходимите средства за лична защита и тяхната изправност. 
КМ15 – превантивна мярка: Ежегодна проверка на състоянието на технологичните 
съоръжения, системите за електрозахранване, пожарните тръбопроводи и хидранти, 
подръчните средства за гасене и на съобщителните връзки при пожар. 
КМ16 – превантивна мярка: Разработени програми за провеждане на инструктажите, 
касаещи пожарна и аварийна безопасност. Ред за провеждане на инструктажите, 
регламентиран със заповед на управителя 
КМ17 – превантивна мярка: На входа на обекта се поставя табела, указваща клас и 
подклас на функционалната пожарна опасност на обекта съгласно Таблица 1 на 
Наредба No Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар (ДВ бр. 96/2009 г., посл. изм. и доп. бр. 89/2014 г.). Табелата да 
се поддържа четима.  
КМ18 – превантивна мярка: Всички инсталации и съоръжения от клас на функционална 
пожарна опасност Ф5 са обозначени съгласно Таблица 2 на Наредба No Iз-1971 за 
строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
(ДВ бр. 96/2009 г., посл. изм. и доп. бр. 89/2014 г.). Табелите им да се поддържат 
четими.  

 МЕРКИ за предотвратяване на злоумишлени действия 
КМ01 – ограничителна мярка: В складовата база се въвежда строг пропускателен 
режим. Монтират се бариери на всеки от пътните подстъпи. 
КМ02 – ограничителна мярка: Складовата база е оградена със стабилна ограда с оглед 
предотвратяване на нерегламентиран достъп до обекта на външни неоторизирани 
лица. 
КМ03 – превантивна мярка: Монтира се видеонаблюдение на територията на 
складовата база. 

 МЕРКИ за предотвратяване на замърсяване на околната среда 
КМ01 – превантивна мярка: В обекта са осигурени обваловки към резервоарите, с 
капацитет за поемане на евентуални аварийни разливи от тях. Подтоварните води от 
обваловките се отвеждат към каломаслоуловители. Монтирани са кранове, които са в 
нормално затворено положение.  
КМ02 – превантивна мярка: При проектиране на обекта са спазени всички изисквания 
на нормативната уредба по отношение на отделянето на емисии в атмосферния въздух 
КМ03 – превантивна мярка: При проектиране на площадката е осигурено организирано 
събиране на отпадъчни води, в това число и дъждовните води.  
КМ04– превантивна мярка: Осигуряване на необходимите количества сорбенти в 
местата за товаро-разтоварна дейност и в складовете за съхранение на ОХВиС. 
 
 
 
 



 

 16 

 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВАРИЙНИ ГРУПИ 

Собствените групи от сили и средства за реагиране включващи, авариен екип, 

разузнавателн- спасителен екип, санитарен екип и противопожарно ядро са 

готови по всяко време да реагират при авария на териториятана базата. 

Привличане на допълнителни аварийни групи като:  
 сили и средства на РД “Пожарна безопасност и защита на населението“ 
 сили и средства на РПУ; 
 сили и средства на “Спешна медицинска помощ”; 

 ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ АВАРИИ: 

Определени са компетентните лица, които да ръководят действията на 
собствените и външни аварийни групи, взаимодействието между 
представителите на фирмата и  от компетентните държавни власти;  
Необходимите действия са описани в детайли в плана за провеждане на 
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, 
аварии и катастрофи;  
Създадена е Система за управление на мерките за безопасност;  
Изградена е система за бърз обмен на информация в рамките на Петролната 
база и общинските и държавни органи, които участват в аварийните работи. 

 ЗА ПОСТИГАНЕ НА КООРДИНАЦИЯ: 

Съгласувано е с подробности тясното взаимодействие между Ръководството на 

Петролната база,  местната власт и органите на РС “Пожарна безопасност и 

защита на населението, РПУ и Спешна медицинска помощ при  аварийни 

ситуации. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ 

В случай на авария саблюдавайте следните неща: 

Пътища за получаване на информация  

 Вземете под внимание свиренето на сирените: 

Предупреждение – равен, непрекъсващ тон в продължение на 3 минути; 
Опасност – непрекъснато увеличаващ се и затихващ тон в продължение на най-малко 1 
минута; 
Отбой - равен, не прекъсващ тон в продължение на 1 минута; 

 Следете съобщенията по висикоговорителите 

Изпълнителните групи и РУ „ПБЗН” ще Ви уведомява с високоговорители какви правила 

на поведение е необходимо да спазвате. 

 Включете радиоприемниците си! 
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Местните радиостанции ще Ви уведомяват за аварията, правилата на поведение и 

очакваното развитие на нещата. 

Поведение на открито 

Приберете се в затворени сгради, веднага извикайте децата вкъщи, поканете и 
минувачите да влязат в домовете Ви, ако не могат без опасност да се приберат у дома. 
Помогнете на  инвалидите ! 
 

Поведение в сградите 

 Веднага затворете всички прозорци и външни врати, за да не могат да 

приникнат пушек, облаци дим и газ. 

 Сгънете влажни кърпи. Дразненето и оплакванията при задушаване могат да се 

намалят, ако сложите сгънати мокри кърпи пред устата и носа си. 

 Не използвайте открит огън, изключете елекстричеството. 

 Не блокирайте телефонните линии! 

 Обадете се на тел. 112, изпълнителната власт, РУ „ПБЗН” и другите салужби 

само, в случай на нужда от помощ. 

 Телефонните линии са необходими за оказване на помощ и провеждане на 

спасителни мероприятия. 

 

Поведение при евакуация 

 Запазете спокойствие 

 Спазвайте инстукциите на аварийните служби 

 Заключвайте сградите, когато ги напускате 
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ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Ангажираност към безопасна експлоатация на съоръженията в обект: 

ППЕЕТТРРООЛЛННАА  ББААЗЗАА  „„ТТЕЕГГРРАА““  --  РРууссее    

  

Ръководството на „Булмакет ДМ” ЕООД, провежда целенасочена Политика за 

предотвратяване на големи аварии /ППГА/ в Петролна база „ТЕГРА“ - гр. Русе. 

Политиката е свързана както с опазване на живота и здравето на хората работещи на 

територията на предприятието, така също и на населението и околната среда в близост 

до него. 

Провеждането на ППГА в „БУЛМАРКЕТ ДМ” ЕООД се базира на: 

- Поддържане и работа на съоръженията и инсталациите, и осъществяването 

на призводствения процес на високо професионално ниво, съгласно 

инструкции за експлоатация на производителя, осигуряващи безопасната и 

безаварийна работа. 

- Поддържане и модернизиране на съществуващите автоматизирани системи 

за контрол и известяване на аварийни ситуации. 

- Спазване на законите и нормативната уредба, свързани с осигуряване на 

безопасна експлоатация на машините и съоръженията. 

- Осигуряване на безопасни и здравословни условия за труд. 

- Съпричастност на целия персонал на дружеството в провеждането на ППГА. 

За изпълнението на Политиката за предотвратяване на големи аварии, Ръководството 

на дружеството ще работи в посока: 

- Въвеждане, поддържане и актулизация на Система за управление на мерките 

за безопасност. 

- Идентифициране и оценка на опасностите от аварии и последствията от тях 

върху хората, обектите и околната среда. 

- Поддържане на машините и съоръженията на ниво, непозволяващо 

възникването на аварии или поне свеждането им до минимум. 

- Разработка и стриктно спазване на аварийните планове на предприятието. 

- Обучение на целия персонал за точни и ефективни действия в аварийна 

ситуация и работа по ликвидиране на последиците при авария. 
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- Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа на машините и 

съоръженията. 

 

Провеждането на Политика за предотвратяване на големи аварии е задължение на 

всички работещи в дружеството, независимо от длъжността която заемат. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 За нашите съоръжения 

 За веществата и смесите, с които работим 

 За взетите от нас мерки по безопасността 
Може да получите от: 
Цветан Цанев – Управител Петролна база Тегра/082 817 601 
Инж. Мирослав Симеонов  – Ръководител Екология/ 0884570471 
Инж. Любомир Атанасов – Експерт екология/0889417282 

 
 


