
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА  
 

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

в „Склад за втечнени въглеводородни газове с разтоварище”, гр. 
Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №19В 

 
Уважаеми дами и господа! 

 

Нашата фирма е собственик на обект класифициран като предприятие с нисък 

рисков потенциал - „Склад за втечнени въглеводородни газове с разтоварище”, гр. 

Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №19В. В настоящата информация се идентифицират 

основните опасности, които могат да възникнат при разтоварване, съхранение и 

товарене на пропан-бутан. 

В Складовото стопанство за втечнен пропан-бутан са изградени, съоръжения и 

инсталации, криещи опасности, които подлежат на контрол по Закона за опазване на 

околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаването на последтвията от тях.  

Съгласно посочените по-горе нормативни изисквания, Вие като наши съседи ще бъдете 

информирани за тези съоръжения. 

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!  

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. 

„Склад за втечнени въглеводородни газове(LPG) с разтоварище” е разположен в 

Гр.Пловдив, Южна индустриана зона, УПИ № Х, кв.3 парцел X, кв.3 по плана на ЮИЗ-IV 

част на гр. Пловдив и е предназначен за приемане, съхраняване и експедиране на газ 

пропан-бутан.. 



 

Резервоарния парк се състои от четири бр. хоризонтални, цилиндрични 
резервоари с обем 200m3 всеки, разположени върху бетонови фундаменти покрити със 
земен насип (приравнени са към подземни резервоари). Посредством помпено-
компресорна станция, газът се транспортира от ЖП-цистерна, както и от автоцистерна 
към резервоарите и от тях към изливни устройства за зареждане на автоцистерни. На 
плошадката са ситуирани и ел.кантари – за ЖП- и авто-цистерни. 

Складът за съхранение на газ-пропан бутан  включва следните обособени позиции: 

- разтоварване на разтоварване на газ пропан-бутан от ж.п. цистерни; 

- разтоварване на газ пропан-бутан от автоцистерни; 

- съхраняване на газ пропан-бутан  в 4 бр. резервоари; 

- товарене на газ пропан-бутан в автоцистерни за дистрибуция в страната; 

- товарене на газ пропан-бутан в ж.п цистерни; 

Сладовото стопантво включва  сгради и съоръжения: 

 Административна сграда 

 Операторски пункт за управление и битова сграда; 

 Прилежащо помещение оборудвано с авариен дизел генератор с АВР 

управление за автоматично включване при отпадане на 

ел.напрежението; 

 Прилежащо помпено помещение с хидрофорна система за 

противопожарни нужди; 

 Воден блок 200 куб. метра за осигуряване на оросяване и 

пожарогасене; 

 Един жп коловоз за приемане и обработка на  ЖП-цистерни с газ 

пропан-бутан; 

 ЖП-кантар за входно и изходно мерене на ЖП- цистерните; 

 ЖП-разтоварище с две позиции за разтоварване/товарене на ЖП-

цистерни, оборудвано с колектор и тръбопроводи за течна и газова 

фаза, спирателна и предпазна арматура, газ сигнализаторна и 

оросителна системи, противопожарни уреди; 

 Помпено – компресорна станция за газ пропан-бутан оборудвана с 

товарен компресор, работна и резервана товарни помпи, спирателна 

и предпазна арматура, противопожарни уреди; 



 

 Склад за съхранение на газ пропан-бутан – 4бр.х100 м3 подземни 

резервоари за газ пропан-бутан оборудвани с нивомерни системи, 

тръбопроводи за течна и газова фаза на вход и изход, рециркулация, 

спирателна и предпазна арматура; 

 Авто – наливна естакада с две позиции за товарене/разтоварване на 

автоцистерни, оборудвани с колектор за течна и газова фаза, меки 

връзки, спирателна и предпазна арматура, газсигнализаторна и 

оросителна системи и противопожарни уреди; 

 Трафопост. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

Втечнен пропан-буран(LPG). Пропан-бутанът при нормални условия (0оС и 760 мм 

живачен стълб) е горима газова смес, без цвят и вкус. При незначителни повишавания 

на налягането или понижаване на температурата той преминава в течност. Свойствата 

на сместа от въглеводороди са в зависимост от процентното съдържание на отделните 

съставки в нея. 

В течно състояние пропан-бутана е около два пъти по-лек от водата, поради което 

свободно изплува над нея и създава условия за допълнително изпарение и загазяване 

на атмосферата.  В газообразно състояние пропан-бутана е около два пъти по-тежък от 

въздуха. Поради това той се настила в ниските части в помещенията заемайки лошо 

проветряваните места.  

Наименован

ие на 

веществото 

Начин на 

съхранение 

Категория на 

опасност 

Символи за 

опасност 

Символи за 

безопасност 

Втечнен 

пропан-

бутан 

В 

хоризонталн

и, метални 

резервоари, 

разположени 

в бетонен 

съркофаг, 

покрит със 

земен насип 

Flam. Gas 1 , 

Press. Gas , 

Carc. 1A , 

Muta. 1 

GHS02  

GHS04  

GHS08  

 

Н220 

Изключително 

запалим газ 

Н280 Съдържа 

газ под 

налягане; 

могат да се 

взривят, ако се 

нагреят 

Н350 Може да 

предизвика 

P102 Да се 
съхранява на 
недостъпно за деца  

P210 Да се пази от 
открит пламък и 
горещи 
повърхности. - Да не 
се пуши  

P377 Изтичане на 
газ и пожар: Да не 
се гаси, освен ако 
теча може да бъде 
спрян безопасно  



 

карцином  

Н340 Може да 

предизвика 

генетични 

дефекти 

 

P381 Отстранете 
всички възможни 
източници на 
запалване, ако 
можете да го 
направите без риск  

P410 + P403 Да се 

пази от слънчева 

светлина. Да се 

съхранява в добре 

проветрено място 

 
 
Насоки за поведение, свързани с непреднамерено и неконтролируемо изпускане на  
пропан-бутан: 
 
Насоки са поведение и описание на мерките за първа помощ: 
Веднага напуснете засегнатата територия; избягвайте помещения, в които се усеща 
характерната миризма на пропан-бутан;  отидете на проветриво място. Не се допуска 
използването на открит огън, необезопасена техника и транспортни средства за работа 
в съответната среда. Забранено е използването на инструменти и предмети, направени 
от материали, които могат да образуват искра при използването им. Абсолютно е 
забранено пушенето в района на Складовото стопанство и внасянето на открит огън (в 
това число запалки и кибрити). 
 
При вдишване: 
Преместете пострадалия на чист въздух. Ако не диша, освободете дихателните пътища 
и започнете изкуствено дишане уста в уста или използвайте апарат за ръчно 
обдишване. Незабавно потърсете медицинска помощ. При затруднено дишане, 
транспортирайте пострадалия до медицински център и, при възможност, му дайте 
поддържащ кислород. 
Пр контакт с кожата: 
При измръзване не махайте дрехите, а започнете да миете изобилно с хладка вода. 
Извикайте линейка и продължете да миете до пристигането в болница. 
При контакт с очите: 
Очите да се промият незабавно с обилни количества вода в течение на поне 15 минути. 
При получаване на дразене или персистиране на последното да се потърси 
медицинска помощ. 
 
 
 
 
 
 



 

ПИКТОГРАМИ ЗА ОПАНОСТИ: 
 
 

        
 

 
 
 
 
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: 
 

 ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА 

Резервоарите за съхранение на пропан бутан са надземни,   цилиндрични 

резервоари, разположени в бетонов котлован и засипани с пясък, като така се 

приравняват на „подземни“ . Всички резервоари са снабдени с входящи и изходящи 

спирателни кранове, механична и елекронна нивомерна уредба, предпазна 

арматура и регулираща арматура.  

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. 

Резервоарите за пропан-бутан в Склада за втечнени въглеводородни газове са 
снабдени с датчици за имерване на температура. 

На територията на Склада за втечнени въглеводородни газове е изградена 
газоизвестителна, пложароизвестителна система с детектори за газ и пламък, 
обхващащи цялата зона на склада. Системата е снабдена със звукова и светлинна 
сигнализация.  



 

Тръбопроводите са изпълнени от стоманени безшевни тръби, надземни. 

Изпълнено антикорозионно покритие.. 

Всички съоръжения, разположени във взривоопасни зони са с взривозащитно 

изпълнение. 

Всички съоръжения, тръбопроводи и мълниезащита на площадката са свързани 

към общ заземителен контур. 

Всички кабели, помпи, апарати във взривоопасните зони са с взривобезопасно 
изпълнение. 

На територията на Склада за втечнени въглеводородни газове е изградена 
мълниезащитна система и заземителна система. Всички резеровари за 
съхранение се заземяват.  Заземителната и мълниезащитната системи ще се 
проверяват ежегодно от акредитирана лаборатория. 

 

 

 ЗА ОПТИМАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 

Строго спазване на технологичната дисциплина, добра 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. 

Непрекъснато наблюдение за изпълнение на правилата за безопасна 

експлоатация на наличните съоръжения, регламентирани с вътрешни правила и 

работни инструкции. 

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. 

Изготвяне и своевременна актуализация на вътрешни административни актове, 

касаещи безопасността на обекта – вътрешни правила, планове, инструкции и 

контрол за тяхното изпълнение. 

Провеждане на инструктажи – първоначален, на работното място, ежедневен, 

периодичен и извънреден по предварително разработени програми. 

Документиране на проведените инструктажи 

Осигуряване на адекватни средства за защита на персонала в случай на авария и 

средства за ликвидиране на аварията и последствията от нея. 



 

Своевременно преразглеждане и актуализация на системата за управление на 

мерките за безопасност при регистрирани несъответствия. 

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. 

Недопускане на територията на обекта на лица, на които не е проведен 

инструктаж, касаещ безопасността в обекта. 

Ежедневен контрол върху технологичния процес на приемане, разтоварване и 

експедиция на пропан-бутан. 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. 

Територията на Склада за втечнени въглеводородни газове  е ограден и е въведен 
пропускателен режим. Достъпът на превозни средства се извършва през бариери. 
 

 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 терминала. 

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 ИЗГРАЖДАНЕ НА АВАРИЙНИ ГРУПИ: 

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 Складовото 
стопанство и общинските и държавни органи, които участват в аварийните 
работи. 

 
  
 



 

ЗА ПОСТИГАНЕ НА КООРДИНАЦИЯ: 

Съгласувано е с подробности тясното взаимодействие между Ръководството на 

Складовото стопанство,  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! 

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 
 

 

ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

 

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

предотвратяване на големи аварии /ППГА/ в „Склад за втечнени въглеводородни 

газове с разтоварище”, гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе” №19В. 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. 

- Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа на машините и 

съоръженията. 

 
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 За нашите съоръжения 

 За веществата и смесите, с които работим 

 За взетите от нас мерки по безопасността 
Може да получите от: 
Десислава Ангелова - Танева  – Управител складово стопанство/тел.:0888 276 817 
Таньо Станев – Началник склад / тел.:0885 103 250 
Инж. Мирослав Симеонов  – Ръководител Екология /0884 570 471 


