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изготвен съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 1. 

 
Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) отразява 

политиката на „ДМВ“ ЕООД  за предотвратяване на големи аварии, описва системата 

от мерки за безопасност, чрез които се гарантира прилагането на тази политика и 

съдържа следната информация: 

1. Общите цели и политика по отношение на безопасната експлоатация на 

предприятието. 

1.1. Общи цели 

Цел 1: Осигуряване на информиран и обучен персонал за провеждане на политика по 

отношение на безопасната експлоатация на предприятието 

Цел 2: Осигуряване на необходимата организация за реакция при възникване на 

опасности, които могат да доведат до възникване на рискове за гореми аварии. 

Цел 3: Осигуряване на своевременно идентифициране и оценка на рисковете от големи 

аварии – непрекъснатост на процеса. 

Цел 4: Осигуряване на безопасно управление на технологичните процеси. 

Цел 5: Осигуряване на адекватни процедури по планиране на модификации в 

инсталациите 

Цел 6: Осигуряване на аварийно планиране 

Цел. 7: Осигиряване на непрекъснат мониторинг на прилагането а ППГА. 

Цел 8: Въвеждане на процедури за одит и преразглеждане на документацията, свързана 

с провежданата политика по отношение на безопасната експлоатация на 

предприятието.  

1.2. Политика по отношение на безопасната експлоатация на предприятието. 

Политиката по отношение на безопасната експлоатация на предприятието представлява 

изявление на ръководството на дружеството за пряка ангажираност по отношение на 

прилагането й и изпълнение на заложените цели, подробно описани в т.1.1. на доклада. 

Всеки работник/служител/външен подизпълнител, пребиваващ на територията на 

Петролна база – гр. Враца е длъжен да спазва Политиката за безопасна експлоатация. 

 

 

 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ 
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на Ръководството на „ДМВ” ЕООД за 

ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ 

Ангажираност към безопасна експлоатация на съоръженията в обект: 

Петролна база - гр. Враца 

Ръководството на „ДМВ” ЕООД, провежда целенасочена Политика за предотвратяване 

на големи аварии /ППГА/ в Петролна база - гр. Враца. 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 „ДМВ” 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. 
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Провеждането на Политика за предотвратяване на големи аварии е задължение на 

всички работещи в дружеството, независимо от длъжността която заемат. 

Като управител на дружеството 

ДЕКЛАРИРАМ 

личното си участие и отговорност в осъществяването на Политиката за 

предотвратяване на големи аварии. 

(прилага се като отделен документ) 

                                                                  

На фиг.1. е представена диаграма на процеса за оценка на риска и аварийна готовност в ДМВ 

ЕООД. 
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2. Идентифицираните опасности от големи аварии в предприятието/съоръжението 

и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел 

намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от 

възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението 

За осъществяване на политиката за предотвратяване на големи аварии в Дружеството се 

идентифицират опасности от големи аварии и се разработват съответните процедури за 

намаляване на риска от възникването им.  

В практиката съществуват различни методи за идентифициране на опасностите и 

оценка на риска, които взаимно се допълват. При избора на подходящ метод за 

идентифициране на опасностите в “ДМВ” ЕООД  съществено внимание се обръща на 

тези методи, които изискват работа в екип на експерти от различни области. Целта е, да 

се осигури широка база за оценка, като се обхванат опасните вещества и продукти, 

оборудването, управлението на технологичния процес, възможните човешки грешки и 

прилаганите мерки за безопасност, което е гаранция за по-пълен и задълбочен анализ. 

За целта  е направено проучване на използваните методи с техните предимства и 

недостатъци.  

 Възприета е следната  схема  от етапи на провеждане на анализа. Най-напред се 

извършва определяне на системата - прави се пълно и задълбочено проучване на 

документацията на предприятието (технология, оборудване, планове), с цел да се 

установи доколко тя съответства на реално съществуващите условия.  Следващите 

етапи се базират на опита на членовете на екипа и наличието на статистически данни за 

възникването на аварии в идентични обекти. Заключителният етап е оценката на риска 

за конкретния обект на анализа.Схемата за провеждане на анализа протича на следните 

етапи: 

 Определяне на системата 

 Идентифициране на опасностите 

 Анализ на сценариите на аварии 

 Оценка на честотата на аварии 

 Анализ на последиците и моделиране 

 Оценка на риска 

 Избор на мерки за безопасност    

 

 В процеса на идентификация на опасностите и оценка на рисковете се определят 

ситуациите и събитията, които са източници / причини за възникване на аварии, оценя 

се честота и последствията при възникване на подобни събития. Резултатите от 

идентификацията на опасностите и оценка на рисковете се използват за разработване на 

мерки за предотвратяване на авариите. 
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Въз основа на извършения анализ са  идентифицирани опасностите в Петролна база  

Враца : 

 

1. Разливи на нефтопродукти в ограничени количества.  

Причините за това могат да бъдат най-различни: 

 пробиви по стените или шевовете на резервоарите и тръбопроводите 

вследствие на корозия или некачествени заварки; 

 изпускане на фланцеви връзки, кранове, салникови уплътнения и др. 

подобни; 

 препълване на резервоари и на цистерни вследствие на неправилно 

калибриране, отказ на нивомери, грешни разчети на количества, грешки 

на оператора; 

 скъсване на гъвкави шлангове поради износване, внезапно потегляне на 

цистерна, грешка на оператора; 

 грешка на оператора при включване на вливно-изливните накрайници и 

др. подобни. 

2. Пожари в съоръженията (поради нарушения в технологичния режим) при 

разливи (в обваловките, канавките на товаро-разтоварните естакади).  

 Като причини могат да се посочат: 

 нерегламентирано повишаване на температурата или налягането; 

 отказ на предпазни клапани; 

 отказ на гръмоотвод и др. 

Източниците на запалване също могат да бъдат най-разнообразни: 

 светкавици (при отказ на гръмоотводите); 

 нагряване при триене на аварирали детайли на оборудването; 

 открит пламък или нажежени частици при заваръчни работи; 

 механични искри при рязане, шлайфане и др; 

 искри от натрупано статично електричество при неизправни заземители 

на съоръженията; 

 външни източници (поради небрежност, злоумишленост и при 

катастрофи с въздухоплавателни средства). 

3. Замърсяване на околната среда в една или друга степен, причинено от малки или 

големи разливи на съхраняваните горива, получени поради някой от по-горе 

изброените вече откази, част от които се изпаряват във въздуха или попадат в 

подпочвените води и почвата. 

Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, 

придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на 

непълното изгаряне. 

 

  Възможните големи аварии в Петролна база  Враца  включват: 
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- Пробив и разрушаване на резервоар за съхраняване на течни горива  вследствие 

на динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, земетресение, грешки на 

оператора, злоумишлени действия, пожар в съседство и спиране на охлаждането. 

Възможно е мигновено изтичане на голямо количество гориво при пълно разрушаване 

или продължително изтичане от пробива с образуване на разлив в обваловката и 

евентуално запалване. 

При нормални условия на съхранение и употреба налягането на парите на дизеловото 

гориво е твърде ниско за развитие на значителни концентрации. При по-високи 

температури е възможно образуване на парни облаци, които в ограничени пространства 

могат да действат на централната нервна система и дихателните пътища и да доведат до 

загуба на съзнание. 

 Съоръженията за приемане, съхранение и експедиция  на бензин и керосин, са 

оборудвани  с автоматични устройства за улавяне и регенерация на парите, което 

осигурява нормални условия на експлоатация. 

 

- Разкъсване на шланг и обръщане и разкъсване на цистерна с гориво на авто или 

жп-естакада с възможност за разлив на гориво поради неизправна техника, 

дерайлиране на цистерната, износване, не добро застопоряване, грешка на оператора с 

възможности за разлив на големи количества гориво, при което е възможно изтичане в 

канавките, изпарение на по-леките компоненти, пожар в локва, замърсяване на почвата, 

подпочвените води. 

- Пожар в резервоар за съхранение на гориво  поради неизправност в гръмоотвода 

или външни въздействия – пожар в съседство, провеждане на ремонтни дейност, 

човешка грешка, злоумишлени действия, при което ще се получи силна топлинна 

радиация, възможност за запалване на съседни инсталации и “домино ефект”, емисия 

на дим, въглероден оксид, серен диоксид, въглероден диоксид и продукти на непълното 

горене. 

 

- Изтичане от тръбопровод при транспортиране на гориво  вследствие корозия, 

механично увреждане, земетресение или терористичен акт.  Създават се условия за 

разливи, пожари в локва, емисия на пари, които като по-тежки от въздуха остават в 

приземния слой, замърсяване на почвата, отточните води и атмосферата. 

 

Резултатите от идентификацията на опасностите и оценката на рисковете са изходни 

данни за разработване на мерки  за осигуряване на промишлена безопасност, охрана на 

труда, благоприятна околната среда, защита на здравето на населението на близко 

разположените селища. Във връзка с това „ДМВ“ ЕООД е предвидило изпълнение на 

комплекс от организационни и технически мерки, приложими в етапите на  

реконструкция  и  в процеса на експлоатация. Посочените мерки са приложими както за 

служителите  на "ДМВ“ ЕООД, така и за външните и сервизни рганизации,извършващи 

дейности на територията на петролната база. 
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На база извършена оценка на риска и идентификация на опасностите в Петролна база – 

гр. Враца са набелязани общи и конкретни 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. 

КОНКРЕТНИ МЕРКИ 

 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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ2 – превантивна мярка: Осъществяване на ефективна политика за предотвратяване 

на големи аварии. 

Отогорник за прилагане на мярката: персонал на дружеството, клиенти и 

подизпълнители 

Срок: непрекъснато  

КМ3 – превантивна мярка: Стриктно спазване на нормативните изисквания, касаещи 

безопасност на труда, пожарна безопасност, опазване на околната среда. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 
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Срок: непрекъснато, съгласно нормативно установени срокове 

КМ4 – превантивна мярка: Непрекъснато наблюдение за изпълнение на правилата за 

безопасна експлоатация на наличните съоръжения, регламентирани с вътрешни 

правила и работни инструкции. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

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. 

Отговорник за прилагане на мярката: Управител/инженер технолог 

Срок: при въвеждане в експлоатация, непрекъснато по отношение на необходимост от 

подновяване/замяна на осиурените средства 

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. 

Отговорник за прилагане на мярката: Управител/инженер технолог 

Срок: непрекъснато, съгласно нормативно установени срокове 

КМ7 – превантивна мярка: 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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ8 – превантивна мярка: Изготвяне и своевременна актуализация на вътрешни 

административни актове, касаещи безопасността на обекта – вътрешни правила, 

планове, инструкции и контрол за тяхното изпълнение. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог/организатор стопански 

дейности 

Срок: непрекъснато 

КМ9 – превантивна мярка: Своевременно преразглеждане и актуализация на системата 

за управление на мерките за безопасност при регистрирани несъответствия. 

Отговорник за прилагане на мярката: ингенер технолог/ еколог 
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Срок: непрекъснато, след регистриране на несъответствие или промяна в нормативната 

уредба, касаеща безопасността на обекта 

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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ11 – ограничителна мярка: Организация на технологичния процес, съобразена с 

длъжностните характеристики на членовете на персонала. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ12 – превантивна мярка: Провеждане на инструктажи – първоначален, на работното 

място, ежедневен, периодичен и извънреден по предварително разработени програми. 

Документиране на проведените инструктажи. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато, съгласно нормативно установени срокове 

КМ13 – ограничителна мярка: Недопускане на територията на обекта на лица, на които 

не е проведен инструктаж, касаещ безопасността в обекта. 

Отговорник за прилагане на мярката: охрана на обекта 

Срок: непрекъснато 

КМ14 – превантивна мярка: Цялостен контрол върху дейността. Прилагане на СУМБ. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато, съгласно нормативно установени срокове 

КМ15 – превантивна мярка: Ежедневна инспекция на персонала и съоръженията. 

Регистриране на нарушения и неизправности. Документиране. Организация на работата 

по отстраняването им. 

Отговорник за прилагане на мярката: отговорник по ЗБУТ, ТН и ПБ 

Срок: ежедневно 

КМ16 – превантивна мярка: Ежедневен контрол върху технологичния процес на 

приемане, разтоварване и експедиция на горивата. 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 
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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 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: ежедневно 

КМ17 – ограничителна мярка: Осигуряване на ограничен достъп до обекта - 

пропускателен режим на площадката за персонал, външни лица, МПС. 

Отговорник за прилагане на мярката: охрана на обекта 

Срок: ежедневно 

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 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер тенхолог 

Срок: непрекъснато/1 път годишно 

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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато/при необходимост от актуализация 

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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог/ръководител на нещатен щаб за 

координаране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи 

Срок: ежегодно 

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: организатор стопански дейности/ръководител на 

нещатен щаб за координаране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни 

работи 
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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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ24 – превантивна мярка: Поддържане на актуални производствени инструкции, 

технологични схеми и инструкции, касаещи безопасността на обекта. Разпространение. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ25 – превантивна мярка: Ежегодна проверка на наличните манометри от Държавна 

агенция по метрология. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: ежегодно 

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. 

Отговорник за прилагане на мярката:инженр технолог/инженер химик 

Срок: непрекъснато 

 МЕРКИ за предотвратяване на корозия и изтичане на гориво 

КМ01 – превантивна мярка: Наличният резервоарен парк в Петролната база е от 

надземни, стоманени, цилиндрични резервоари, разположени в бетонова обваловка. 

Всички резервоари са снабдени с входящи и изходящи спирателни кранове, механична 

и елекронна нивомерна уредба, предпазна арматура и клапан отсекатели. 

Ежедневно в обекта се извършва оглед на наличния резервоарен парк за регистриране 

на пропуски от спирателните крановем арматурата и клапаните. 



 

                            Петролна база Враца 

Стр. 16 ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ 

АВАРИИ 

Версия  02 от 28/07/2016 

Приложение № 4 ,чл.13 на 

НПГА 

 
 

 
 

Отговорник за прилагане на мярката:  

Срок: ежедневно 

КМ02 – превантивна мярка: Наличните резервоари са покрити със слънцезащитна боя. 

При необходимост се освежават. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: постоянен 

КМ03 – превантивна мярка: Челните заварени съединения и технологичните 

тръбопроводи се подлагат ежегодно на радиографичен контрол. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: ежегодно 

КМ04 – превантивна мярка: Осигуряване на необходимите средства и 

инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност. 

Отговорник за прилагане на мярката: Технически директор 

Срок: непрекъснато 

 МЕРКИ за предотвратяване на отказ на резервоар 

КМ01 – превантивна мярка: Резервоарите са снабдени с електронни нивомери, удобни 

за проследване. Автоматично се записват на компютър. 

Постоянен контрол върху записите. Регистриране на отклонения. Реакция съгласно 

налична технологична инструкция. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ02 – превантивна мярка: Постоянно визуално наблюдение на съоръженията от 

пълначите. Регистриране на отклонения. Реакция съгласно налична технологична 

инструкция. 

Отговорник за прилагане на мярката: пълначи 

Срок: непрекъснато 

КМ03 – превантивна мярка: Резервоарите след ремонт се подлагат задължително на 

хидравлично изпитване за якост и плътност. 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок: след извършване на ремонтни дейности 

КМ04 – превантивна мярка: Визуална проверка на обваловките към резервоарния парк 

с цел своевременно регистриране на възможни нарушения в целостта й. 
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Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог/пълначи 

Срок: ежегодно 

КМ05 – превантивна мярка: След извършване на ремонтни дейности на резервоарния 

парк или при необходимост от почистване се спазва стрикно наличната технологична 

инструкция за предотвратяване на възпламеняването на газа или утайките (ако такива 

са налични). Всички утайки се поддържат във влажно състояние до изнасянето им от 

обекта. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог/пълначи 

Срок: след ремонтни дейности/почистване 

 МЕРКИ за предотвратяване на отказ на тръбопровод 

КМ01 – превантивна мярка: Тръбопроводите са изпълнени от стоманени тръби, в по-

голямата си част за надземни. Над транспортните връзки са на естакади. 

Ежедневно се извършва оглед за наличие на пропуски по надземните тръбопроводи. 

Отговорник за прилагане на мярката: пълначи 

Срок: ежедневно 

КМ02 – превантивна мярка: Шланговете към тръбопроводите регулярно се изпитват на 

якост с налягане, определено от производителя. 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок: ежегодно 

КМ03 – превантивна мярка: Всички тръбопроводи са изработени от безшевни 

стоманени тръби съгласно БДС. 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок: постоянен 

КМ04 – превантивна мярка: Всички заваръчни съединения са проверени с 

безразрушителен (радиографичен) контрол. 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок: преди въвеждане в експлоатация на съответното съоръжение 

КМ05 – превантивна мярка: Уплътненията на тръбопроводите са от клингерит и 

тефлон, издържат до температури 650ºС. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: преди въвеждане в експлоатация на съответното съоръжение 
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КМ06 – превантивна мярка: Всички заварки по тръбопроводите се извършват от 

правоспособни заварчици със сертификат. 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок: преди въвеждане в експлоатация на съответното съоръжение/при извършване на 

ремонтни дейности 

КМ07 – превантивна мярка: Осигуряване на квалифициран персонал за поддържа и 

ремонти на съоръженията. 

Отговорник за прилагане на мярката: управител/технически директор 

Срок: непрекъснато 

КМ08 – превантивна мярка: Регулярно почистване на наличните тръбопроводи, 

боядисване. 

Отговорник за прилагане на мярката: пълначи 

Срок: преди въвеждане в експлоатация на съответното съоръжение/при необходимост 

КМ09 – превантивна мярка: Ежемесечна проверка на фланцовите съединения за 

плътност, извършвана при работно налягане с пенообразуващо вещество. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: ежемесечно 

КМ10 – превантивна мярка: Щателна проверка за пропуски и правилно свързване 

преди всяка товаро-разтоварна операция и прехвърляне на гориво. 

Отговорник за прилагане на мярката: пълначи 

Срок: непрекъснато 

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: инженер технолог 

Срок: съгласно нормативни изисквания/при регистриране на несъответствия по 

прилагане на заложените мерки 

 МЕРКИ за предотвратяване на отказ на автоцистерна или шланг 

КМ01 – превантивна мярка: Движението на автоцистерни и МПС на територията на 

петролната база се извършва по точно определен маршрут. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог/шофьори 

Срок: непрекъснато 
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КМ02 – превантивна мярка: При извършване на дейности по пълнене на 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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолиг/шофьри 

Срок: непрекъснато 

КМ03 – превантивна мярка: Разтоварването на горива става чрез гъвкав антистатичен 

маркуч с накрайник от цветен метал, на който при свързване с цитерната се слага 

специална гарнитура. Преди пълнене маркучите се зазимяват. 

Отговорник за прилагане на мярката: пълначи/шофьори на автоцистерни 

Срок: непрекъснато 

КМ04 – превантивна мярка: По време на товарене/разтоварване цистерната 

задължително е заземена. 

Отговорник за прилагане на мярката: пълначи/шофьори на автоцистерни 

Срок:при извършване на товаро-разтоварни дейности на горива 

КМ05 – превантивна мярка: Всички съоръжения, разположени във взривоопасни зони 

са с взривозащитно изпълнение. 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок:преди пускане в експлоатация/след извършени ремонтни дейности 

 МЕРКИ за предотвратяване на пожар 

КМ01 – превантивна мярка: Всички съоръжения, тръбопроводи и мълниезащита на 

площадката са свързани към общ заземителен контур. 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок:преди пускане в експлоатация/след извършени ремонтни дейности 

КМ02 – превантивна мярка: Ежегодна планова проверка на заземителните съоръжения. 

Проверка след извършване на ремонтни дейности 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок: ежегодно/след извършени ремонтни дейности 

КМ03 – превантивна мярка: Ежедневна проверка на спирателната арматура. Поддръжка 

в постоянна изправност. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок:ежедневно 
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КМ04 – превантивна мярка: Заземяване на автоцистерните и гъвкавите антистатични 

маркучи преди извършване на претоварни дейности с горива. 

Отговорник за прилагане на мярката: пълначи/шофьори автоцистерни 

Срок: при 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. 

Отговорник за прилагане на мярката: персонал по поддръжка 

Срок: непрекъснато 

КМ06 – превантивна мярка: Огневи работи на площадката се извършват само след 

издадена заповед от управителя при спазване на нормативните изисквания за пожарна 

безопасност. Акт за извършване на огневи работи се издава само от ръководителя на 

обекта, след вземане на всички необходими мерки, подготовка на съоръженията и 

инструктаж на персонала, извършващ ремонта 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: при извършване на огневи работи 

КМ07 – превантивна мярка: Поддръжка и регулярна проверка на наличните подръчни 

противопожарни средства на  авторазтоварището 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. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог (отговорник ПАБ съгласно 

заповед на Управителя) 

Срок: ежемесечно, не по –късно от 30 дни преди датата на предходната проверка 
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КМ08 – превантивна мярка: Електрическата инсталация в базата има възможност за 

цялостно изключване от едно място. Мястото се поддържа леснодостъпно и 

обозначено. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ09 – превантивна мярка: Водата за пожарогасене и охлаждане се осигурява от два 

водни басейни по 1000 куб.м. и ПП хидрант, свързан с градски водопровод. Ежегодно 

се извършва проверка на ПП хидранта. Мястото на ПП хидранта е обозначено и 

маркирано, поддържа се лесно достъпно. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: ежегодна проверка, непрекъснато 

КМ10 – превантивна мярка: Осигуряване на обслужващия персонал работно облекло и 

обувки от антистатичен материал. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ11 – превантивна мярка: Изпълнение на защита от мълнии на резервоарния парк и 

останалите съоръжения на площадката съгласно нормативните изисквания. 

Отговорник за прилагане на мярката: технически директор 

Срок: преди въвеждане в експлоатация 

КМ12 – превантивна мярка: Ежемесечна проверка на годността на противопожарните 

средства. Документиране в дневник на проверките 

Отговорник за прилагане на мярката: отговорник пожарна безопасност 

Срок: на всеки 30 дни 

КМ13 – ограничителна мярка: Въведена е забрана за тютюнопушене и работи с открит 

огън на територията на Петролна база – р. Враца. Поставени са подходящи 

обозначения, информиращи за забраната. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ14 – превантивна мярка: Със Заповед на управителя е определен отговорник по 

пожарна безопасност. Със заповедта са му вменени задълженията за осигуряване на 

необходимите средства за лична защита и тяхната изправност. 

Отговорник за прилагане на мярката: отговорник ПБ 

Срок: непрекъснато 
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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. 

Отговорник за прилагане на мярката: отговорник ПБ 

Срок: ежегодно, преди есенно-зимния сезон 

КМ16 – превантивна мярка: Разработени са програми за провеждане на инструктажите, 

касаещи пожарна и аварийна безопасност. Ред за провеждане на инструктажите, 

регламентиран със заповед на управителя 

Отговорник за прилагане на мярката: отговорник ЗБУТ и ПБ 

Срок: съгласно нормативни изисквания 

КМ17 – превантивна мярка: На входа на обекта е поставена 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.  

Отговорник за прилагане на мярката: отговорник ПАБ 

Срок: постоянен 

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.  

Отговорник за прилагане на мярката: отговорник ПАБ 

Срок: постоянен 

 МЕРКИ за предотвратяване на експлозия 

КМ01 – превантивна мярка: Ежегодна проверка на наличните манометри от Държавна 

агенция по метрология. Налични сертификати 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: ежегодно 

КМ02 – ограничителна мярка: Въведена забрана за използване на 

непроверени/непломбирани манометри. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 
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КМ03 – ограничителна мярка: Въведена забрана за извършване на ремонтни дейности 

на тръбопроводи, когато са под налягане. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: непрекъснато 

КМ04 – превантивна мярка: Ежемесечна проверка на фланцовите съединения за 

херметчиност, извършвана при работно налягане с пенообразуващо вещество. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: ежемесечно 

КМ05 – превантивна мярка: Заземяване на автоцистерните и гъвкавите антистатични 

маркучи преди извършване на претоварни дейности с горива. 

Отговорник за прилагане на мярката: пълначи/шофьори автоцистерни 

Срок: при извършване на претоварни дейности с горива 

 МЕРКИ за предотвратяване на злоумишлени действия 

КМ01 – ограничителна мярка: В петролната база е въведен строг пропускателен режим. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог/охрана 

Срок: непрекъснато 

КМ02 – ограничителна мярка: Базата е оградена със стабилна ограда и осигурено 

видеонаблюдение с оглед предотвратяване на нерегламентиран достъп до обекта на 

външни неоторизирани лица. 

Отговорник за прилагане на мярката: управител/ охрана 

Срок: непрекъснато 

 МЕРКИ за предотвратяване на замърсяване на околната среда 

КМ01 – превантивна мярка: При изграждане на резервоарния парк и автоналивното 

устройство са спазени всички изисквания на нормативната уредба по отношение на 

отделянето на ЛОС в атмосферния въздух 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: при проектиране на нови съоръжения 

КМ02 – превантивна мярка: На резервоарния парк са осигурени обваловки към 

резервоарите, с капацитет за поемане на евентуални аварийни разливи от тях. Всички 

обваловки са оборудвани с отсекатели. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: при проектиране на нови съоръжения 
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КМ03 – превантивна мярка: На площадката е осигурено организирано събиране на 

производствените отпадъчни води и дъждовните води и отвеждането им до 

пречиствателни съоръжения – каломаслоулвители. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: при проектиране на нови съоръжения 

КМ04 – превантивна мярка: Налична е инструкция за експлоатация и поддръжка на 

монтираните пречиствателни съоръжения – каломаслоуловители. Регулярно се 

извършват проверки на състоянието на КМУ. 

Отговорник за прилагане на мярката: инженер технолог 

Срок: веднъж годишно или след силни валежи 

 

3. Средствата, структурите и организацията на предприятието/съоражението с 

оглед предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда.  

 Безопасната експлоатация на петролна база Враца на “ДМВ” ЕООД е изградена на 

основа на система от административни структури, отговорности и дейности, отчита 

наличните средства за безопасност и различни технологични решения за това.  

Ролите, отговорностите, правомощията и взаимовръзката на персонала, който 

управлява, изпълнява или проверява работата по отношение на безопасността отговарят 

на всички изисквания на стандарти и приложимите нормативни актове. 

Взаимоотношенията между структурните единици, функциите, задачите, правата и 

отговорностите на пряко ангажираните лица при осъществяване на процеса на 

управление на мерките за безопасност са определени и описани в действащите 

фирмени документи и длъжностни характеристики.  

Създадена е Система за управление на мерките за безопасност.  

Основните принципи на функциониране на ситемата включва прилагане на всички 

изменения в  нормативните актове, участие на всички работници и служители, 

привеждане и поддържане на всички работни места, технологични процеси, сгради 

оборудване и съоръжения в съответствие с действащото законодателство. 

Основните задължения се свеждат до: 

Създаване на процедури за оценка на основните рискове и мерки за овладяването им, 

съдзаване и поддържане на правила за безопасна организация на дейностите, за които е 

характертно нарастване на риска: дейности с повишена опасност при работа с опасни 

вещества и материали, поддържане безопасността на машините и съоръженията, 

оценяване и отчитане на екологичните аспекти. 
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Прилагане на законодателните и други изисквания, определящи правилата и процесите 

за безопасност и здраве при работа; 

Определяне на целите и задълженията, произлизащи от Политиката и отговорността за 

непрекъснато осигуряване на промишлената безопасност и охраната на труда, ролята и 

отговорностите на ръководството, работниците и служителите;  

Разработване и поддържане на процедури за обучение и повишаване на 

компетентността на персонала за изпълнение на задачи, които може да влияят върху 

здравето и безопасността на работното място;  

Идентифициране на опасностите и оценка на риска, който не може да бъде 

предотвратен като се прилага политика за превантивност, която обхваща: технологията, 

работните места, осигуряването на безопасността на оборудването, процесите, сградите 

и съоръженията;  

Осъществяване на одит за функциониране на ситемата, установяване, отстраняване и 

анализ на несъответствията.  

 Функционирането на ситемата за управление на мерките за безопасност и опазване на 

околната среда  е свързано с следните  отговорности, пълномощия и ресуеси:  

Цялостната дейност на дружеството се ръководи от Управителя на „ДМВ" ЕООД. 

Управителят носи отговорност за техническата и технологичната, както и финансовата 

страна на дейността на обекта. В Петролна база Враца  работят 35 души. 

Всички дейности по безопасността на складовите обекти на дружеството се 

организират, координират и ръководят от инженер технолога.  

Всички задължения инженер технолога изпълнява със съдействието на техническия 

персонал на Петролна база база гр. Враца. В Приложение №1 към ДППГА е 

представена функционалната схема на Петролна база Враца. 

Всички служители на дружеството следва да са запознати с наличието на риск от 

възникването на голяма авария и да са наясно с задълженията си, целящи намаляването 

на този риск. 

Всички дейности по защитата на работещите и посетителите в Петролна база Враца с 

оглед предотвратяване на големи аварии се основават на предварително създадена 

организация, структура и предвидени лица  за извършване на превантивни, спасителни, 

евакуационни дейности, както и изпълнение  на неотложни аварийно-възстановителни 

работи  чрез сформирания Щаб за изпълнение на аварийния план на дружеството, под 

ръководството на председателя на Обектовия щаб за изпълнение на плана определен със 

Заповед  на Управителя. 

Ръководството на дейността по неотложни и аварийно спасителни работи на територията 

на обекта до идването на специализирани звена се осъществява от отговорното 
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длъжностно лице или негов заместник. Всеки член на съответна работна смяна 

предварително е запознат със своите задължения при провеждане на СНАВР съобразно 

вида на въздействието върху обекта. 

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. 

При настъпване на извънредна ситуация незабавно се уведомява Председателя на 

Обектовия щаб за изпълнение на плана и по негово разпореждане – членовете на 

аварийно-спасителната група.  

По нареждане на председателя на щаба, дежурният служител на смяна оповестява за 

опасността работещите и посетителите в обекта чрез телефон или устно за аварията. 

3.1.Финансово осигуряване  

 

Целта на финансовото осигуряване е да се осигурят парични средства за окомплектоване 

на складовата база и формированията за изпълнение на задачите за защита живота на 

работниците и служителите при аварии и  провеждане на спасителни и аварийни 

дейности.  

При аварии всички разходи за спасителни и аварийни дейности са за сметка на фирмата. 

 

3.2. Комуникационно и информационно осигуряване 

Комуникационното осигуряване на обекта се осъществява чрез: 

- оптична телефонна връзка – с компетентните и специализирани органи; 

- клетъчна телефонна връзка - с компетентните и специализирани органи; 

- устно от отговорното длъжностно лице или от лицето, установило възникналата 

опасност на обекта – с персонала. 

Работещите в обекта работници и служители при възникване на критична ситуация се 

оповестяват от отговорното длъжностно лице в случай на опасност. 

 

3.3. Материално-техническо осигуряване 

Обектът разполага със склад оборудван с необходимо имущество за провеждане на 

аварийно-спасителни работи, както и медикаменти за първа медицинска помощ и 

средства за индувидуална защита. 

Обектът разполага с шанцови инструменти за противопоражните табла, пожарогасители 

и средства  за извършване на спасителни и възтановителни работи, заложени в аварийния 

склад. 
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3.3.1.Средствата, свързани с изпълнението на предвидените инженерно-технически 

мерки по линия на превенцията и по линия на готовността за извършване на СНАВР в 

базата се осигуряват от работодателя съгласно изискванията на нормативната база. 

3.3.2. Преносими и возими пожарогасителни средства и др. необходими материали за 

действие при авария: 

• Прахов пожарогасител, 6 кг - 24 броя; 

• Пожарогасител на водна основа, 9 л - 10 броя;  

• Пожарогасител СО2,   5 кг – 24 броя 

• Прахов пожарогасител, 12 кг – 12  броя; 

• Возим прахов пожарогасител, 50 кг – 8 броя; 

• Пожарогасител СО2,   2 кг – 2 броя; 

• Пожарозащитно одеало тежък тип - 10 броя; 

• Резервоар за пенообразувател – 10 м
3
; 

• Пожарен водоем 2 бр. х 1000 м
3
; 

3.3.3.Индивидуални средства за защита /ИСЗ/. 

• Противогази за защита от авария при разлив на горива - 40 бр. 

3.2. Лични предпазни средства /ЛПС/. 

3.2.1.Специално антистатично работно облекло. 

3.3. Специални антистатични работни обувки. 

3.4. .Специални антистатични работни ръкавици. 

3.3. Медикаменти. 

За базата са осигурени стационарни аптечки с минимално необходимото медицинско 

имущество – лекарствени средства, превързочни материали, и др. 

 

3.3.4. Отделените опасни отпадъци вследствие на аварията и нейното ликвидиране се 

събират на определеното за целта място в обекта и се осигурява безопасното им 

унищожаване.  

3.5. Искронеобразуващи инструменти. 

Отчитайки необходимостта от конкретизиране на правата и отговорностите на всяко 

длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения, Ръководството на  

“ДМВ” ЕООД е подготвило и въвело Правилник  за управление на петролната база. 

Правилникът е основен документ, регламентиращ цялостната дейност, осъществявана 

от петролната база. Чрез въведените редица организационни, технически и други 

норми, дейността на базата се осъществява при стриктно спазване на нормативните 

изисквания, свързани с безопасността на труда и противопожарната охрана. По този 

начин точното определяне на задълженията на всеки служител улеснява и защитава  

самия служител и целия производствен процес от възникването на злополуки и големи 

производствени аварии и предпазва околната среда от замърсяване. 

Правилникът съдържа следните раздели: 
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1. Обслужване на клиенти и контрагенти, който включва разработените в 

Дружеството стандартни норми за обслужване на клиенти, изискванията за външен вид 

на петролната база, за хигиената на работната площадка и служебните помещения. 

2. Персонал на петролните бази, в който е регламентиран броя на персонала и 

разпределението му съгласно щатно разписание, одобрено от Управителя на 

Дружеството по длъжности и категории. Съставна част на раздела са типовите 

длъжностни характеристики за всяка длъжност от щатното разписание. 

3. Характеристика на нефта и нефтопродуктите и описание на петролната база 

съдържа информация за основните физико-химични свойства на нефта и 

нефтопродуктите, съхранявани в петролната база, разпределението им по групи и най-

важните им показатели за пожарна опасност.  

4. Приемане на нефтопродукти - регламентира начините за приемане на 

нефтопродукти в базата в зависимост от тяхното местоположение и капацитет: 

- чрез жп-цистерни; 

- чрез автоцистерни; 

5. Съхранение, отчитане и контрол на наличностите, в който са описани видовете 

резервоари за съхраняване на петролни продукти и начините за контрол и регистриране 

на количествата обработени продукти. Важна част от раздела, пряко свързана с 

безопасността, е описанието на почистването на резервоарите. 

6. Експедиция на нефтопродуктите, по аналогия с раздел 4, описва начина за 

експедиране - чрез жп-цистерни. 

 

IІ. Системата за управление на мерките за безопасност. 

 

Характерно за прилаганата Система за управление на безопасността е, че за 

постигане на поставените цели, свързани с намаляване на риска от аварии при 

експлоатацията на предприятиято са разработени съответни планове, насочени към 

организация на персонала, непрекъснато разкриване на опасностите и потенциалните 

рискове от тях за хората и околната среда, непрекъснато усъвършенстване аварийното 

планиране, планирани и обосновани изменени/разширения, наблюдение на критичното 

за безопасността оборудване, преразглеждане на мерките за безопасност. 

Фиг.2-1 – Схема на системата за управление на мерките за безопасност: 
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1. Организация и персонал  

1.1. Роля и задачи на персонала, отговорен за осигуряването на безопасната 

експлоатация на предприятието на всички административни нива.  

Организацията на технологичния процес е структурирана така, че едновременно с 

извършване на преките задължения по приемане,търговия и съхранение на горива се 

обхващат и дейности, свързани с поддържане на безопасността и чистотата на 

производствените площадки, съоръженията, на вътрешните и външните 

комуникационни пътища и тръбопроводи, вътрешните противопожарни системи и 

тръбопроводи, по посочените в Правилника норми. Отговорностите както за 

технологичния процес така и за техническата безопасност и  противопожарната охрана 

са равномерно разпределени, съобразно заемания трудов пост. От тях се определят и 

изисквания образователен ценз и трудов стаж за заемане на определена длъжност. 

Минималните критерии за хората, отговорни за охрана на труда и техническата 

безопасност са висше техническо или химическо образование и опит в работата с 

петролни продукти над 3 години. 

В петролна база Враца работят 33 служители на „ДМВ” ЕООД . Част от дейностите са 

възложени на 3 фирми подизпълнители. Служителите на подизпълнителите преминават 

обучение относно безопасността на извършваната от тях работа в съответствие със 

специфичните условия и потенциални опасности на обекта.  

На всички доставчици, клиенти и посетители на Петролна база Враца се провежда 

инструктаж в съответствие с нивото на риска, на които те са изложени.”ДМВ” ЕООД 

гр.Русе работи с 500 клиенти, като отговорностите свързани с безопасната 

експлоатация  на обекта са регламентирани в утвърдена от управителя на дружеството 

инструкция / Приложение № 5 към ДППГА/.  

Дейностите осъществявани от подизпълнителите са свързаниа със: 
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 Достъпът до Петролната база се контролира строго. Пропускателният режим се 

осъществява от фирма “ЮНАЙТЕД СЕКЮРИТИ” ЕООД, според сключен рамков 

договор за охрана.   

Противопожарната охрана и аварийно-спасителната дейност са възложени на 

„САЛАМАНДЕР 911” ООД на базата на подписан с “ДМВ” ЕООД договор. Нейните 

служители осигуряват противопожарна охрана  при непрекъснат режим. 

За извозване на опасните отпадъци е сключен договор с „Нефт трейдинг’ЕООД гр.Русе. 

Дейността на Петролна база Враца се ръководи от инженер технолог, който носи 

отговорност за техническата и технологичната дейност на обекта. В обекта работят 35 

души. 

Всички дейности по безопасността на обекта се организират, координират и ръководят 

от инженер технолога. Той осъществява дейностите по: 

- Ивършване на технически надзор на съоръженията с повишена 

опасност съгласно нормативните изисквания, издадени заповеди и 

инструкции от управителя на дружеството; 

- Провежда инструктаж на персонала, който документира; 

- Организира подготовката и обучението на изпълнителския персонал, 

зает със съоръженията с повишена опасност и на този, осъществяващ 

технически надзор съгласно утвърдена от Управителя програма, като 

документира провежданите обучения; 

- Организира извършване на приодичните прегледи на съоръженията с 

повишена опасност и хидравличните изпитвания за херметичност и 

якост; 

- Отговаря за пожарната безопасност в петролната база; 

- Отговаря пряко за техническата изправност и безопасната експлоатация 

на съоръженията, като в това число организира и участва в 

извършването на периодичните и пълните прегледи на съоръженията, 

следи за изправността на предпазната и контролна араматура; 

Всички гореописани задължения инженер технолога изпълнява със съдействието на 

техническия персонал на Петролна база гр. Враца. 

Всички шофьори на автовози участват в товаро-разтоварните дейности, извършвани в 

петролна база гр. Враца. Те са длъжни да спазват стриктно: 

- Изискванията за безопасност, разписани за площадката; 

- Да притежават свидетелство за ADR; 
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- Да преминават индтруктаж, касаещ безопасността на обекта на всеки 3 

месеца; 

- Да преминават ежедневен инструктаж преди товарене/разтоварване на 

горивата; 

- Да се явяват на годишни изпити. 

 Технологичният процес по приемане, съхранение и експедиция на нефтопродукти в 

базата се контролира от инженер технолога и пълначите. Те задължително присъстват 

при огледа на пристигащите авто- и жп-цистерни, следят за техническата им 

изправност и спазването на всички технологични изисквания – заземяване, плавно 

отваряне на люковете, загряване само с водни и парни нагреватели, когато това е 

необходимо. Ежедневно участват в извършвания от механо-шлосерите профилактичен 

преглед за състоянието на резервоарите, арматурата, фланцовите връзки, кранове и 

стриктното спазване на всички нормативни документи, отнасящи се до техническата 

безопасност  на оборудването при експлоатация. 

  Съществен дял при експлоатацията на петролната база заема системата  за измерване 

и информация. Цялостното информационно осигуряване на процеса на приемане, 

съхранение и експедиция на нефтопродукти се извършва от технически организатор. 

Едновременно с това той контролира работата и на самата система. Техническия 

организатор е задължен да познава работата на всички контролно – измерителни уреди 

по съоръженията на базата (разходомери, нивомери, датчици за температура и 

налягане), да следи за нормалното протичане на технологичния процес и за 

безаварийната експлоатация на това оборудване. При констатиране на неизправности 

(например, рязко снижаване на нивото в даден резервоар), той е задължен да 

информира прекия си ръководител и всички звена, имащи отношение към проблема.  

 Освен пряката отговорност по товаро-разтоварните дейности в базата, „пълначите“  

следят за обезопасяване на съоръженията, съгласно действащите технологични 

изисквания, за неизправности във взривозащитното и пожарозащитно оборудване, 

съставят дневници за извършване на основни ремонти, участват в монтажа, 

изпитването и приемането на реконструираните обекти и съоръжения.  

Възникнали неизправности във взривозащитното оборудване и всички части на 

електрическото оборудване се проследяват и от електромонтьорите на обекта. Те пряко 

отговарят за обезопасяването на електрическите съоръжения и сроковете на годност на 

основните и допълнителните защитни средства, участват в съставянето на ведомости за 

текущ и основен ремонт.  

Цялостната дейност по охрана на труда, техническа безопасност и опазване на околната 

среда се ръководи, следи и контролира от специалисти и експерти на „ДМВ“ЕООД 

гр.Русе”. 

Всички служители на дружеството следва да са запознати с наличието на риск от 

възникването на голяма авария и да са наясно с задълженията си, целящи намаляването 

на този риск.  
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Ръководителите от различни йерархични нива организират и управляват процеса на 

разработване и/или промяна на документите от СУМБ, които са в техните 

компетенции. 

Инженерният и изпънителският състав са отговорни за прилагането на документите от 

СУМБ в практиката и за спазването на всички инструкции и заповеди, свързани с 

осигуряването на безопасната експлоатация на обекта и отнасящи се до заеманата от 

тях длъжност.  

Всички документи, които имат отношение към безопасната експлоатация на 

предприятието, са достъпни за лицата, които имат компетенции и задължения по тях. 

Те се поддържат актуални, като неактуалните копия се иззимат и архивират или 

унищожават. За тази цел в предприятието е разработена процедура за  управление ПУ 

01 Управление на документите, представена в Приложение No 2 към ДППГА. 

Ролята и задачите на всяко едно от лицата, заемащо съответната длъжност, са подробно 

разписани в: 

- Длъжностни характеристики; 

- Процедури към СУМБ; 

- Работни инструкции за безопасност; 

- Авариен план на дружеството; 

- Заповеди на управителя. 

1.2. Определяне на необходимостта от обучение на този персонал и осигуряването 

на това обучение.  

Ръководството на дружеството е утвърдило процедура за Ежегодно определяне на 

необходимостта от обучението на персонала в петролна база гр. Враца. Съгласно 

утвърдената процедура за всеки служител на дружеството се избират подходящите 

форми за обучение (вътрешно или външно), а именно: 

 Текущо индивидуално обучение на нов персонал; 

 Вътрешни кратки групови обучения; 

 Обучение по работните инструкции на СУОС;  

 Обучение за повишаване квалификацията на персонала; 

 Външно обучение, включително посещения на семинари. 

Приетите форми за обучение на персонала са: 

- Провеждани първоначален инструктаж, инструктаж на работното 

място, периодичен и извънреден инструктаж; 
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- Други обучения, организирани от ръководния персонал или от външни 

фирми. 

В дружеството се провежда обучение за: 

 придобиване на познания и практически опит по прилагане на изискванията 

за здраве и безопасност; 

 поддържане и повишаване на компетентността и квалификацията, 

необходими за конкретното място и длъжност; 

 разясняване на мероприятията, отнасящи до здравето и безопасността на 

работното място и превантивната дейност за предотвратяване на аварии, 

както и специфичната роля и отговорности на персонала за тях; 

 основните правила, поведение и начин на действие при извънредни 

ситуации; 

 въвеждане на нова организация на производството, нови процеси, 

модификации на оборудване и продукти; 

 изисквания по поддръжката, ремонта и изпитване на оборудването; 

 законови и нормативни изисквания, свързани с дейността на дружеството, в 

т.ч. по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна 

безопасност. 

Обученията се провеждат планово – по утвърден годишен план и извънпланово 

– при възникнали несъответствия, като резултатите от всяко проведено обучение се 

документират. 

При сключване на договор за извършване на дейности и услуги на територията 

на дружеството от други физически или юридически лица (подизпълнители), 

персоналът на подизпълнителите преминава обучение относно безопасността на 

извършваната от него работа в съответствие със специфичните условия и потенциални 

опасности на обекта. В договора за извършване на съответната работа задължително 

има раздел по безопасност, който подизпълнителят е задължен да спазва. 

Всички доставчици, клиенти и посетители на дружеството преминават 

инструктаж в съответствие с нивото на риска, на който те са изложени, преди 

посещение на петролната база. 

Правилата за определяне на потребностите на персонала и осигуряване на 

необходимите обучения са подробно разписани в процедура за управление ПУ 02  

Ежегодно определяне на необходимостта от обучението на персонала, представена 

в Приложение No 2 към ДППГА. 
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1.3. Определяне отговорностите на служителите и подизпълнителите (при 

наличие на такива) по отношение на безопасната експлоатация на 

предприятието. 

 Определяне на отговорностите на служителите: 

Отговорностите на служителите, свързани с прилагане на политиката за 

предотвратяване на аварии и безопасна експлоатация на наличните съоръжения в 

Петролна база гр. Враца са вменени посредством: 

 Длъжностни характеристики – в Приложение No 4 към ДППГА са 

представени дл.харатеристики на ръководния и изпълнителския персонал, с 

които са определени и задълженията им, касаещи прилагане на политиката за 

предотвратяване на аварии. 

Посредством длъжностите характеристики е определено и изискването към уменията и 

способностите на персонала, заемащ съответната длъжност, в това число и 

необходимата квалификация за длъжността. 

 Процедури към Системата за управление на мерките за безопасност 

Разработени и внедрени процедури към СУМБ гарантират ясно разпределяне на 

отговорностите по длъжности. Подпомагат изпълнение на заложените цели от 

ръководството. Осигуряват непрекъснатост на процеса за подобрение на системата. 

Разработените и внедрени процедури към СУМБ са представени в Приложение No 2 на 

ДППГА. 

 Работни инструкции – посредством разработените инструкции за безопасна 

работа с наличните съоръжения се осигурява идентификация на 

длъжностите, които изпълняват действията със съответните съоръжения; 

правила за безопасна работа със съоръженията, изисквания за квалификация. 

В Приложение No 3 са представени: 

 Инструкция за противопожарните мерки при извършване на огневи работи 

 Инструкция в случаи на аварии и извънредни ситуации 

 Инструкция за безопасна работа на водачи на МПС 

 Инструкция за безопасна работа с пробивна машина 

 Инструкция за извършване на ремонтни работи по автомобила 

 Инструкция за оказване на първа долекарска помощ 

 Инструкция за противопожарна охрана при движение на МПС 

 Инструкция за работа с пожарогасители 
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 Инструкция за пожарна безопасност съгласно Наредба Iз-2377 в Петролна 

база гр. Враца 

 Инструкция по техника на безопасност при експлоатация на резервоари, 

помпени станции, тръбопроводи 

 Инструкция за съхранение на ОХВиС 

 Инструкция за работа до 1000 волта 

 Инструкция за разтоварване на ж.п. цистерни 

 Инструкция за разтоварване/товарене на автицистерни 

 Инструкция за работа с дизелово гориво 

 Инструкция за работа с дисплей 

 Инструкция за работа със струг 

 Инструкция за работа с ел.инструменти 

 Разработени Планове, в това число Авариен план. 

Разработени са и утвърдени Авариен план/приложен към ДБ/  и Противопожарно досие 

за Петролна база Враца, представено в Приложение No 5 към ДППГА. С тях са 

идентифицирани длъжностите и персонала (поименно), които участват в сформираните 

екипи – противопожарно ядро, авариен екип, разузнавателно-спасителен екип, 

санитарен екип и т.н. 

 Вътрешни правила, утвърдени от управителя 

На територията на Петролна база Враца се спазват Вътрешен правилник за трудовия 

ред. Разработените и внедрени вътрешни правила са представени в Приложение No 6 

към ДППГА. 

 1. Определяне на отговорностите на подизпълнителите (при наличие на такива) 

по отношение на безопасната експлоатация на предприятието 

При сключване на договор за извършване на дейности и услуги на територията на 

Петролна база гр.Враца от други фирми и организации (подизпълнители), персоналът 

на подизпълнителите преминава обучение относно безопасността на извършваната от 

него работа в съответствие със специфичните условия и потенциални опасности на 

обекта. В договора за извършване на съответната работа задължително има раздел по 

безопасност, който подизпълнителят е задължен да спазва. 

За всички доставчици, клиенти и посетители на „ДМВ” ЕООД се провежда инструктаж 

в съответствие с нивото на риска, на който те са изложени. 

Всички документи по планирането, провеждането и резултатите от различните форми 

на обучение се съхраняват като официална информация. 
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2. Идентифициране и оценка на големи опасности: 

За петролна база гр.Враца е разработена оценка на риска, която обхваща възможни 

опасности и идентифицирани рискове при експлоатация на следните съоръжения: 

a. помпени станции с контролно команден пункт; 

b. административна сграда – монолитна двуетажна сграда, в която са разположени 

помещения за сервизни помещения за персонала и административни помещения; 

c. автоналивни устройства; 

d. 2 бр.противопожарни  басейни с вода; 

e. площадкови ВиК мрежи; 

f. Кабелни НН мрежи; 

g. Резервоари за дизелово гориво – 2 бр. по 10 000 куб.м./всеки; 

h. Резервоари за дизелово гориво – 13 броя всеки по 5000 куб.м., разположени по 2 

бр. в обваловка; 

i. Резервоари за дизелово гориво – 5 броя, всеки по 200 куб.м., в  една обваловка; 

j. Резервоари за биодизел – 4 броя, с вместимост 200 куб.м./всеки - с една 

обваловка; 

k. Резервоар за газьол – 1 брой с вместимост  5000 куб.м.; 

l. Резервоари за бензин – 5 броя, всеки по 200 куб.м., в  една обваловка; 

m. Резервоари за керосин – 4 броя, всеки по 200 куб.м., в  една обваловка; 

n. Резервоари за мазут – 2 броя, всеки по 200 куб.м. в една обваловка; 

Идентификацията (оценката) на риска е разработена детайлно в Доклада за безопасност 

и като част от Вътрешния Авариен план на обекта. 

При идентифициране на рисковите фактори е използван количествен анализ на риска 

(матрица на риска по два фактора).  

Идентифицирани опасности за Петролната база са: 

- Изтичане на нефтопродукти от резервоари 

- Изтичане на нефтопродукти от автоцистерна 

- Изтичане на нефтопродукти от връзка между автоцистерна и резервоар 

- Изтичане на нефтопродукти от тръбопроводи 

- Изтичане на нефтопродукти при рутинна експлоатация 
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- Изтичане на нефтопродукти при нарушаване на технологичната 

дисциплина 

- Възникване на пожар при наличие на изтекли нефтопродукти и при 

авария в електрическото оборудване 

- Възникване на пожар при наличие на изтекли нефтопродукти и при 

непозволено ползване на електрически нагревателни уреди, открит огън 

или искри при ремонтни или заваръчни дейности 

- Възникване на пожар при наличие на изтекли нефтопродукти и при 

неспазване на технологичния режим при товаро-разтоварни работи 

- BLEVE (взрив на пари на горивото) 

- Възникване на авария при саботаж или терористичен акт 

- Възникване на авария в резултат на термично въздействие от висока 

температура, отделена при пожари извън територията на обекта, но в 

опасна близост до него. 

След извършена количествена оценка на идентифицираните опасности като най-

рискови ситуации са определени: 

- Възникване на пожар при наличие на изтекли нефтопродукти и при 

неспазване на технологичния режим при товаро-разтоварни работи 

- Изтичане на нефтопродукти от резервоари 

- BLEVE (взрив на пари на горивото) 

На база количествените резултати от извършената оценка, в Доклада за безопасност са 

разгледани изчерпателно възможните сценарии за аварии, като са изчислени и 

идентифицирани и зоните на поразяване при изпълнение на тези сценарии. 

Прилаганата методика за идентификация на големи опасности и оценка на риска е 

детайлно описана в разработени процедури, представени към доклада – ПУ 03 

Идентифициране на опасностите и оценка на риска (виж Приложение No 2 на 

ДППГА). 

Към процедурата са разработени и утвърдени оперативни документи, чрез които се 

водят записи за периодична оценка на съответствието и спазване на мерките за 

безопасност, идентификация на опасностите и последваща оценка на риска. 

2.1. Приемане и прилагане на процедури за систематично идентифициране 

на големи опасности при нормални и анормални режими на работа 

„ДМВ” ЕООД е разработило и внедрило процедура за систематично идентифициране 

на големи опасности при нормални и анормални режими на работа. В Приложение No 

2  към ДБ е представена ПУ 03 Идентифициране на опасностите и оценка на риска. 
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Процедурите към Системата за управление на мерките за безопасност на „ДМВ“ ЕООД 

се идентифицират, актуализират, преразглеждат съгласно процедура за управление 

ПУ01 Управление на документите. 

2.2. Оценка на вероятността от възникване и оценка на тежестта на 

последствията 

ПУ 03 Идентифициране на опасностите и оценка на риска регламентира начинът на 

оценка на вероятностите от възникване на опасности и оценка на тежестта на 

последствията. 

2.3. Идентифициране на превантивни мерки. 

След всяко идентифициране на нови опасности и извършена оценка по т.2.2  се 

преразглеждат и актуализират описаните в т.I.2 на доклада общи и конкретни мерки. Те 

са неразделна част от актуализираната оценка на риска, която се 

преразглежда/актуализира по реда на процедура ПУ 01 Управление на документите, 

представена в Приложение No 2 към ДППГА. 

3. Оперативен контрол и управление на технологичните процеси  

3.1. Приемане и прилагане на процедури и инструкции за безопасна 

експлоатация, включително поддръжка на предприятието, работните 

процеси, оборудването и временните спирания на производството. 

В Петролна база Враца на „ДМВ”ЕООД с цел безопасното управление на 

технологичния процес са разработени и въведени инструкции, които да осигурят 

безопасната експлоатация на  съоръженията и инсталациите. Редът и начинът за 

тяхното разработване са описани в процедура за управление ПУ 04 Контрол и 

управление на технологичните процеси, представена в Приложение No 2 към ДППГА. 

В технологичните инструкции са описани реда на пускане и спиране на съответното 

съоръжение, всички фази на нормална работа, включително поддръжката и 

инспектиране. Посочени са начините за констатиране на отклонения от нормалните 

условия на работа и вземането на съответните мерки, аварийните операции и 

мероприятията за ликвидиране на аварията. 

Инструкциите за безопасна работа на всяка машина се намират на видно и достъпно 

място за работещия с нея. 

Всички помещения и работни площадки са категоризирани по пожарна опасност и са 

обозначени с табели и предупредителни надписи. 

В Приложение No 3 към ДППГА са представени разработените, утвърдени 

инструкции, касаещи безопасно управление на технологичните процеси. 
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В Приложение No 7 към ДППГА са представени ИЛБ за ОХВиС, съхранявани в 

Петролна база гр. Враца и инструкция за безопасно съхранение на ОХВиС на 

територията на базата. 

Доказателства за проведени измервания са представени в Приложение No 11 към 

доклада. 

3.2 Списък на оборудването на предприятието, стратегия и методология за 

наблюдение и контрол на състоянието на оборудването: 

 Характера на работа в петролната база поставя към оборудването високи изисквания 

по отношение на функционалност, работоспособност, надежност, сигурност, 

икономичност, осигуряващи качество при приемане, съхранение и отпускане на 

нефтопродуктите. 

По-голяма част от оборудването в петролна база Враца е изградено и въведено в 

експлоатация още през 80-те години на миналия век, поради което след придобиването 

на активите от страна на „ДМВ“ЕООД, е извърашена реконструкция и модернизация на 

цялото оборудване в базата. Оптимизирани са основните технологични процеси по 

приемане, съхранение и експедиция на горива чрез въвеждане на високоефективни 

автоматизирани процеси, съвременни нивомерни системи, повишено е нивото на 

корозионна устойчивост на оборудването в резултат на нови антикорозионни 

покрития.Изградените технологични мощности с висока техническа сложност на 

оборудването и автоматизирани технологично процеси, определят високите изисквания 

за експлатация и ремонт на съоръженията. 

В петролна база Враца на „ДМВ“ЕООД системата за контрол на състоянието на 

оборудването включва: правила и срокове за периодичните технически прегледи на 

оборудването, правила за извършване на ремонтите, видове ремонти в.ч.: метода на 

следпрегледните ремонти, който се извършва въз основа на сведенията за състоянието 

на оборудването, получени от проведената технологична и техническа диагностика при 

техническото обслужване и периодичните технически прегледи. 

   В Петролната база - Враца има следното оборудване : 

 Стоманени вертикални резервоари включващи: 

o Корпус,покрив/външна част/; 

o Дъно,корпус,покрив/вътрешна част/ 

o Резервоарно оборудване; 

o Дихателен клапан; 

o Хидравличен(предохранителен)клапан; 

o Огнепреградител; 
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o Нивомерна система; 

o Люкове(замерен,светлинен,входен) 

o Входно-изходна спирателна арматура; 

 Технологични тръбопроводи и арматура към тях; 

 Заглушки; 

 Помпи (центробежни,зъбни,обемни); 

 Автоналивни естакади; 

 Товарни рамена за долно пълнене; 

 Автоматизирана измервателна система; 

 Електодвигатели; 

 Трафопост и ел.захранване; 

 Електрически табла; 

 Външно и вътрешно осветление и ел.мрежи; 

 Заземителни и мълниезащитни инсталации; 

 Железопътна инфрастуктура; 

 Подвижни метални мостчета на жп и автоестакади; 

 Маркучи за разтоварване на жп цистерни. 

 Като гаранция за достигане на максимална ефективност и надежност на оборудването 

се приема не само влиянието на качеството на ремонтното възстановяване, но и 

влиянието на водения оптимален технологичен режим и грижата за опазването му от 

експлоатационния персонал. 

Когато възникне необходимост някои от дейностите, свързани със съоръженията, 

включени в обхват на СУМБ, да бъдат предоставени на външен изпълнител 

(подизпълнител), ДМВ ЕООД в качеството си на Възложител: 

a. извършва контрол на изпълнението на възложените дейности, 

чийто обхват и начин на изпълнение се определя в Договора със 

съответния изпълнител; 

b. извършва задължителен входящ (приемателен) контрол на 

извършените дейности. 
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4. Управление на промените  

4.1. Приемане и прилагане на процедури за планиране на изменения и/или 

разширение на дейността на съществуващи или проектиране и изграждане на 

нови инсталации, производствени и/или складови съоръжения и/или процеси. 

„ДМВ“ ЕООД прилага процедура ПУ 05 Планиране на изменения и/или разширения на 

дейността, която е част от Системата за управление на мерките за безопасност -  

Приложение No 2 към ДППГА. 

Разработената процедура се прилага при: 

- Промени в броя на работниците в предприятието; 

- Промени в управленската структура; 

- Промени в технологичните процеси; 

- Промени в използваните материали, оборудване, наличен софтуер и 

др.подобни; 

- Проектиране на нови съоръжения и инсталации. 

5. Аварийно планиране  

5.1. Приемане и прилагане на процедури за определяне на предвидими 

аварийни ситуации чрез системен анализ 

За Петролна база гр.Враца е разработена процедура ПУ 06 Аварийно планиране, 

представена в Приложение No 2 към ДППГА.Разработен е и действа Вътрешен 

Авариен план на дружеството, в който подробно са разгледани и посочени възможните 

аварийни ситуации. Идентифицирани са превантивни и ограничнителни мерки за 

предотвратяването на аварии и пожари. 

Със заповед на упраивителя са сформирани: 

- Екип противопожарно ядро; 

- Авариен екип; 

- Разузнавателно-спасителен екип; 

- Санитарен екип; 

Определени са действията, които предприемат всички лица, участващи в гореописаните 

екипи. 

В представения Авариен план на Петролна база Враца, участниците в сформираните 

екипи са изброени поименно и с тяхната длъжност, посочен е редът за информиране и 
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схемата за оповестяване на служителите на Петролна база Враца и органите на 

изпълнителната власт. 

5.2. Изготвяне, проверка и преразглеждане на аварийни планове за тези 

ситуации 

Аварийният план се преразглежда и актуализира ежегодно. Той е утвърден от 

управителя на дружеството.  

Процедурата по установяване на ефективността на Плана се проверява ежегодно чрез 

проиграване на аварийния план под ръководството на ръководител нещатен щаб за 

координиране на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи, със 

съдействието на външен консултант. 

5.3. Осигуряване на подходящото обучение на персонала на предприятието и 

подизпълнителите, работещи в предприятието (при наличие на такива). 

Персоналът и работниците са обучени за действия при бедствия, аварии и катастрофи, 

съобразно характерните бедствия за областта, общината и възможните аварийни 

ситуации в обекта, както и в други обекти около предприятието, чиито последици 

могат да предизвикат възикване на аварийна ситуация.  

6. Мониторинг  

6.1. Приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на 

съответствието между целите, залегнали в ДППГА и СУМБ, и постигнатите 

резултати 

Разработена е и се прилага процедура ПУ 07 Мониторинг, представена в Приложение 

No 2 към ДППГА.  

6.2. Механизми за проучване и коригиране на системата за управление на 

мерките на безопасност в случай на несъответствие. 

Мониторингът на безопасността е една от приоритетните задачи на Ръководството на 

Дружеството, който включва: 

- Превантивен мониторинг на безопасноста на Петролна база - гр.Враца, 

обхващащ ежедневни и периодични проверки на начина на поддържане и 

обслужване на потенциално опасните съоръжения, състоянието на системите за 

контрол и управление на процесите, спазване на правилата и инструкциите за 

безопасна работа на машините и съоръженията, наличието и поддържането на 

готовност на системи, оборудване и инструменти за ликвидиране на аварийни 

ситуации. Тези проверки се извършват от инженер технолог, отговорник БЗР, ПБ 

и АБ и от служителите на „Петролна бза Враца, отговарящи за безопасността. 
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- Коригиращия мониторинг включва анализа от резултатите на 

превантивния мониторинг, набелязване на мерки за повишаване на сигурността 

при работата на машините и съоръженията, както и разследването за причините за 

допуснати отклонения в нормалния режим на експлоатация  и неспазване на 

инструкциите за безопасна работа. На лицата, допуснали нарушения, се налагат 

дисциплинарни наказания. 

7. Одит и преразглеждане  

7.1. Приемане и прилагане на процедури за периодична системна оценка на 

доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии и на 

ефективността и адекватността на системата за управление на мерките за 

безопасност 

Разработена е и се прилага процедура ПУ 08 Одит и преразглеждане, представена в 

Приложение № 2 към ДППГА. 

СУМБ се преразглежда минимум веднъж на пет години, както и при планирани 

изменения, при възникването на трудови злополуки, инциденти и аварии или при 

постъпването на нова информация, свързана с безопасната експлоатация на 

предприятието и съоръженията в него. Преразглеждане на СУМБ може да бъде 

извършено и при констатирани несъответствия в резултат на собствения 

мониторинг, на проверки на компетентните органи или при евентуален вътрешен 

или външен одит. Промените в СУМБ задължително следва да бъдат одобрени от 

Ръководството на предпиятието. 

Одити /прегледи/ се провеждат по утвърден от Управителя план, като за всеки 

одит/преглед се изработва план, а резултатите се представят в доклад от лицето или 

екипа, извършил одита или в Протокол от прегледа на Ръководсвото. 

Ръководството на Дружеството периодично извършва анализ на резултатите от 

одитите през предходната година, формулира официална оценка и взема решения за 

провеждане на подходящи, ефикасни коригиращи и превантивни мерки. 

Вътрешните одити се провеждат от компетентни специалисти и екипи от състава на 

Дружеството, за чиято подготовка отговорност носи Ръководството. 

7.2.  Документирани процедури за преглед на приложението и 

ефективността на ДППГА и преразглеждането и актуализирането му от 

страна на ръководството на предприятието. 

Разработена е и се прилага процедура ПУ 08 Одит и преразглеждане, представена в 

Приложение № 2 към ДБ. 
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III. Нетехническо резюме на доклада: 

1. Име и/или търговско наименование на оператора: 

„ДМВ“ ЕООД, Петролна база Враца‘ 

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението: 

  ДМВ“ ЕООД .гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Воден“ No 14, вх. 1, ет. 2, ап. 3; 

3. Номер/ дата на актуалното уведомление за класификация на 

предприятието/съоръжението, подадено сугласно чл.103, ал.2 или 5 ЗООС: 

Внесено уведомление по чл.103, ал.2  ЗООС с вх.№ В-1686/30.06.2016г. на  РИОСВ 

Враца. 

4. Номер /дата  на становището по чл.103, ал.6 или 7 ЗООС за подтвърждаване на 

класификацията, въз основа на което е изготвен ДППГА: 

С писмо на РИОСВ Враца с изх.№ В -      /14.07.2016г., оператора „ДМВ“ЕООД гр.Русе 

е уведомен за потвърждение на класификацията на „Петролна база Враца“, като обект с 

„висок рисков потенциал“ ,  въз основа на което е изготвен ДППГА. 

5. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжението, 

като обект с „ висок рисков потенциал“: 

Петролна база Враца е складово предприятие за приемане, съхранение  и експедиция 

(търговия) на петролни продукти – бензин, керосин, газьол, дизелово гориво, биодизел, 

мазут. То включва  резервоарен парк от 44 броя резервоара с общ обем 94 800 m
3 

, и 

обща вместимост 80 580 т. и необходимите съоръжения за приемане и експедиция на 

горива (жп и автоестакади, помпени станции).    

   Основните технологични процеси включват:  

        5.1 Приемане на петролни продукти, доставки главно чрез жп-цистерни и 

автоцистерни. Изградени са 9 колекторни тръбопровода, които поемат горивото от 

разтоварваните цистерни и чрез тръбната разводка на базата, по осигурена магистрала 

се отправя в съответния резервоар. Свързването на разтоварваните цистерни към 

отклонението от колекторите става с гъвкави шлангове, а източваното гориво се 

транспортира чрез помпи в общо обособено помпено отделение, обслужващо, както 

жп-естакадата, така и автоестакадата. 

        5.2 Временно съхранение на петролните продукти по начин, гарантиращ 

максимална  безопасност, за което има изградени 44 броя стоманени вертикални 

резервоара с неподвижен покрив с общ обем 94 800 куб.м и  обща вместимост 80 580 

тона. 

       5.3 Товарене и експедиция на петролни продукти чрез специализирани 

автоцистерни. Пълненето на цистерните за експедиция се извършва на автоестакада. 
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Съоръжението е предназначено за пълнене на специализирани автомобилни цистерни 

за експедиция на нефтопродукти и разполага с 3 бр. хидранти и 4 бр. гъвкави 

накрайници за дънно пълнене. 

      5.4 Прехвърляне на съхраняваните продукти от един резервоар в друг, когато това е 

необходимо.Системата от тръбопроводи включва и тръбни връзки между резервоарите, 

съхраняващи едни и същи продукти. Това дава възможност за оперативно прехвърляне 

на продукта от един резервоар в друг при аварийна ситуация или друга необходимост.

  

  Дейността по приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти не 

е нова, тъй като до месец юли 2013г. „Петролна база-Враца“ е осъществявала своята 

дейност въз основа на издадено разрешително на основание чл.106, във връзка с чл.104 

от ЗООС и класифицирана по реда на чл.103 от ЗООС, като обект с „нисък рисков 

потенциал“ с оператор „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр.Варна. 

От април 2014г. на площадката на „Петролна база-Враца не се е осъществявала дейност 

по съхранение и търговия на петролни продукти, а единствено охрана на съоръженията. 

Считано от 10.11.2015г. на основание Нотариален акт за собственост № 

7313/10.11.2015г. „ДМВ“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Воден“ №14 е новият собственик на 

Петролна база Враца.  

На територията на петролна база - Враца са изградени и ще се използват следните 

съоръжения: 

o Стоманени вертикални резервоари с неподвижен покрив за съхранение на 

нефтопродукти – 14 броя с проектен капацитет от 5000 куб.м/всеки. 

Съгласно скица № 15-491037-12.11.2015г. резервоарите са обозначени 

като сгради с номера от  15 до 28 /включително/. 

o Стоманени вертикални резервоари с неподвижен покрив за съхранение на 

дизелово гориво – 2 броя, с проектен капацитет по 10 000 куб.м./всеки 

Съгласно скица № 15-491037-12.11.2015г. резервоарите са обозначени 

като сгради с номера 29 и 30. 

o Стоманени вертикални резервоари – 20 броя, с проектен капацитет по 200 

куб.м/всеки. Съгласно скица № 15-491037-12.11.2015г. резервоарите са 

обозначени като сгради с номера от 31 до 50/включително/. 

o Стоманени вертикални резервоари за съхранение на нефтопродукти – 8 

броя, с проектен капацитет по 100 куб.м./всеки. Съгласно скица № 15-

491037-12.11.2015г. резервоарите са обозначени като сгради с номера от 

51 до 58/включително/. 

Всички резервоари в който ще се съхраняват горива ще се запълват до 85% от 
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проектния си обем. 

o Складова база в която са разположени помещения за сервиз и ремонт на 

товарните автомобили; 

o Постройка на допълващото застрояване представляваща помещение за пълначи; 

o Сгради за енергопроизводство-ел.подстанция, допълващи сгради; 

o Сгради за водоснабдяване, представляващи склад и помпено помещение; 

o 3 бр.автоналивни устройства; 

o Два противопожарни басейни с вода по 1000 куб.м/всеки; 

o площадкови ВиК мрежи ; 

o Кабелни НН мрежи 

o помпени станции с контролно команден пункт (ККП). 

За осъществяване на своята дейност „ДМВ‘ЕООД, гр.Русе ще използва 36 резервоара 

от съществуващите 44 съоръжения, с технологични номера от R1  до  R36 

/включително/, като общото количество горива (бензин, керосин, газьол, дизелово 

гориво, мазут и биодизел),  което ще се съхранява на площадката  е  68073.8 т, в т.ч ; 

бензин - 658.75т, керосин - 571.25 т,  газьол - 3591.25  т, дизелово гориво -  61769.5 т, 

мазут - 306 т и биодизел - 605.2 т , на авто и жп естакади, тръбопроводи 562.05т, под 

формата на отпадъци 9.8 т.  

Малка част от съществуващите съоръжения - 8 бр. резервоари, с технологични позиции 

от R37 до R44 /включително/, с проектен капацитет  100 куб.м./всеки, общ обем 800 

куб.м и обща вместимост  680 т. няма да се използват. В тези резервоари няма да има 

наличности от горива, но ще бъде осигурена постоянна вентилация и създадена 

необходимата организация за недопускане  на  произшествия.  

Извършена е профилактика на всички съществуващи съоръжения, в т.ч.: почистване, 

ревизия за течове и калибровка. 

 Резервоари с технологични позиции от R27 до R35 в които ще се съхраняват бензин и 

керосин ще бъдат  приведени в съответствие с изискванията на Наредба 

№16/12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини(ДВ бр.75/24.08.99). Ще се 

извърши монтиране на автоматични устройства за пълнене на резервоарите и  

регенерация на парите.  

Автоестакадите и жп. естакадата ще се оборудват съгласно техническите изисквания 

посочени в Приложение № 1 на Наредба №16/12.08.1999г. 
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6. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование или, 

в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част първа на приложение № 3 

към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на 

опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, 

които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на 

основните им опасни свойства. 

Дизелово гориво: CAS № 68334-30-5, ЕО № 269-822-7, Класифициране: H226 - 

Запалима течност и пари, H332 - Вреден при вдишване, H315 - Предизвиква дразнене 

на кожата, H351 - Предполага се, че причинява рак, H373 - Може да причини 

увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция, H304 - 

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - 

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

За съхранение на дизелово гориво ще се използват 20 броя резервоара. Относителното 

тегло на дизеловото гориво е 0,845. Проектната вместимост на всички 20 резервоари 

е 86 000куб.м. х 0,85 = 73100 куб.м. полезен обем х 0,845 = 61 769.5 тона дизелово 

гориво. 

Газьол: CAS № 68334-30-5, ЕО № 269-822-7, Класифициране: H226 - Запалима 

течност и пари, H332 - Вреден при вдишване, H315 - Предизвиква дразнене на кожата, 

H351 - Предполага се, че причинява рак, H373 - Може да причини увреждане на 

органите при продължителна или повтаряща се експозиция, H304 - Може да бъде 

смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - Токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

За съхранение на газьол ще се използва 1  брой резервоар. Относителното тегло на 

газьола е 0,845. Проектната вместимост на  резервоара е  5000 куб.м. х 0,85 = 4250 

куб.м. полезен обем   х 0,845 = 3591.25 тона газьол. 

Бензин А 95 Н и А 98 Н: CAS № 86290-81-5; ЕО № 289-220-8; Класифициране: H224 - 

Изключително запалими течност и пари, H315 - Предизвиква дразнене на кожата, 

H340 - Може да причини генетични дефекти, H350 - Може да причини рак, H361fd - 

предполага се, че уврежда оплодителната способност и плода, H336 - Може да 

предизвика сънливост или световъртеж, H304 - Може да бъде смъртоносен при 

поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - Токсичен за водните организми, 

с дълготраен ефект. 

За съхранение на бензин ще се използват 5 броя резервоара. Относителното тегло на 

бензина е 0,775. Проектната вместимост на всички  5 резервоари е 1000 куб.м. х 0,85 

= 850 куб.м. полезен обем х 0,775 = 658.75 тона бензин. 

Керосин : CAS № 8008-20-6; ЕО № 232-366-4; Класифициране: H226 - Запалима 

течност и пари; H315-  Предизвиква дразнене на кожата; H336 - Може да предизвика 

сънливост или световъртеж; H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и 

навлизане в дихателните пътища; H411 - Токсичен за водните организми, с 

дълготраен ефект. 
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За съхранение на керосин ще се използват 4 броя резервоари. Относително тегло на 

керосина е 0,84. Проектна вместимост на 4 бр. резервоари е 800 куб.м. х 0,85 = 680 

куб.м. полезен обем  х 0,84 = 571.2 тона керосин. 

Биодизел: CAS № 67762-38-3; ЕО № 267-015-4; Класифициране: запалима течност; 

H315-  Предизвиква дразнене на кожата; H319 – Предизвиква дразнене на очите; 

За съхранение на биодизела ще се използват 4 броя резервоари. Относително тегло на 

биодизела е 0,89. Проектна вместимост на 2 бр. резервоари по 200 куб.м. х 0,85 = 680 

куб.м. полезен обем  х 0,89 = 605.2 тона биодизел. 

Мазут: CAS №64741-80-6; ЕО № 265-081-9; Класифициране:  вискозна течност;H332 

- Вреден при вдишване; H350 - Може да причини рак; H361 - Предполага се, че 

уврежда оплодителната способност или плода; H373 - Може да причини увреждане 

на органите при продължителна или повтаряща се експозиция; H410 - Силно токсичен 

за водните организми, с дълготраен ефект. 

За съхранение на мазут ще се използват 2 броя резервоари. Относителното тегло на             

мазута е 0,9. Проектна вместимост на резервоарите е 400 куб.м. х 0,85 = 340куб.м  

полезен обем х  0,9 = 306 тона мазут. 

 Общото количество горива, което ще се съхранява на площадката в 36 

бр.резервоара е до  68 073.8 т, в т.ч.  дизелово гориво 61 769.5 т, газьол  3591.25 

т, бензин 658.75, керосин  571.25т, 306 т мазут и 605.2 т биодизел, в авто и жп. 

терминалите и в тръбопроводите  562.05т; под формата на отпадъци  9.8 т. 

При осъществяване на дейност по доставка на горива с автоцистерни на площадката на 

Петролна база Враца могат да се разтоварват едновременно три автовоза с вместимост 

по 25 т./общото количество гориво е 75т. 

Ж.п терминала може да осигури разтоварване на горива от 5 броя жп.цистерни            

едновременно с вместимост от по 59 т. или  общо 295т. 

Общото количество горива, който има вероятност да бъдат налични в авто и ж.п 

цистерните, в т. ч. и тръбопроводите е 396 т. 

В резултат на експлоатация на обекта се очаква образуване на отпадъци в количества -

9.8 т.: 

13 05 03 *утайки от маслоуловителни шахти (колектори); 

15 02 02 *абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде); 

16 07 08 *отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти . 

Общото количество на веществата, попадащи в т. 34, на Част 2 от Приложение 3, който 

ще се съхраняват на площадката са следните:  

- Бензин – 658.75 т 

- Керосин – 571.25 т 

- Газьол – 3591.25 т 

- дизелово гориво – 61769.5 тона; 
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- мазут –  306 тона ; 

- горива в авто, ж.п цистерни и тръбопроводи към тях - 562.05 т. 

- количества опасни вещества под формата на отпадъци – 9,8 т 

Общото количество на веществата  е  67468.6 тона.  

Количеството е по-голямо от праговата стойност за висок рисков потенциал – 25 000 

тона, поради което Петролна база Враца се класифицира  като предприятие с висок 

рисков потенциал.  

 

7. Обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в 

предприятието/съоръжението и мерките за предотвратяване на рисковете от 

големи аварии иограничаване на последствията от тях. 

Въз основа на извършения анализ са  идентифицирани  следните опасности в Петролна 

база  Враца : 

1.Разливи на нефтопродукти в ограничени количества; 

2.Пожари в съоръженията /поради нарушения в технологичния режим/ при разливи (в 

обваловките, канавките на товаро-разтоварните естакади); 

3. Замърсяване на околната среда; 

Възможните големи аварии в Петролна база  Враца  включват: 

- Пробив и разрушаване на резервоар за съхраняване на течни горива  вследствие 

на динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, земетресение, грешки на 

оператора, злоумишлени действия, пожар в съседство и спиране на охлаждането.  

Разкъсване на шланг и обръщане и разкъсване на цистерна с гориво на авто или 

жп-естакада с възможност за разлив на гориво поради неизправна техника, 

дерайлиране на цистерната, износване, не добро застопоряване, грешка на оператора с 

възможности за разлив на големи количества гориво, при което е възможно изтичане в 

канавките, изпарение на по-леките компоненти, пожар в локва, замърсяване на почвата, 

подпочвените води. 

Пожар в резервоар за съхранение на гориво  поради неизправност в гръмоотвода или 

външни въздействия – пожар в съседство, провеждане на ремонтни дейност, човешка 

грешка, злоумишлени действия, при което ще се получи силна топлинна радиация, 

възможност за запалване на съседни инсталации и “домино ефект”, емисия на дим, 

въглероден оксид, серен диоксид, въглероден диоксид и продукти на непълното горене. 

- Изтичане от тръбопровод при транспортиране на гориво  вследствие корозия, 

механично увреждане, земетресение или терористичен акт.  Създават се условия за 

разливи, пожари в локва, емисия на пари, които като по-тежки от въздуха остават в 

приземния слой, замърсяване на почвата, отточните води и атмосферата. 
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На база извършена оценка на риска и идентификация на опасностите в Петролна база – гр. 

Враца са набелязани общи и конкретни мерки, подробно разписани в ДППГА.    

 

7.1 Планирани мерки за организиране на участието на формирования и средства на 

СНАВР 

Мерките за организация на участие на формирования и средства за СНАВР са 

предвидени и описани във вътрешния авариен план. Ако, по преценка на отговорното 

длъжностно лице, наличните сили и средства на базата не са в състояние да се справят с 

възникналата авария, то директно и чрез Постоянната общинска комисия за защита от 

бедствия и аварии, се изисква съдействието на съответните специализирани служби. 

При големи разливи на горива или обгазяване с някакви токсични вещества 

(евентуално при външни или терористични действия) се търси специализирано 

съдействие от органите на „Гражданска защита”. 

При наличие на авария с пожар се търси съдействие от служба „Противопожарна и 

аварийна безопасност”. 

При необходимост от аварийно възстановителни работи при повредени системи за 

водо- и електроснабдяване и комуникационни връзки се иска съдействие от 

съответните градски служби. 

При наличие на пострадали лица при аварията се търси съдействието на „Спешна 

медицинска помощ”. 

След пристигането на специализираните звена за помощ, ръководството на действията 

по ликвидиране на аварията и последствията от тях се поема от старшия началник на 

звеното, а отговорното длъжностно лице и персонала на базата изпълняват неговите 

разпореждания. 

7.2. Планирани мерки за овладяване на аварии и ограничаване на последствията от 

тях извън предприятието: 

Мерките за овладяване на аварии и ограничаване на последствията извън 

предприятието се състоят в: 

- осигуряване на необходимите средства и организация за спиране и 

ограничаване на разливите на горива чрез изключване на помпи, затваряне на 

кранове, прехвърляне на гориво от един резервоар в друг и др; 

- осигуряване на необходимите средства и организация за ограничаване и 

потушаване на пожари още в началния им етап чрез бързо задействане на 

системите за водно и пеногасене и чрез използване на другите налични 

пожарогасителни средства; 
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- своевременно оповестяване на описаните по-горе звена за специализирана 

помощ.  

8. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, 

които засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма 

авария, или посочване на източника, където тази информация може да се 

намери по електронен път. 

Оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата за провеждане на 

СНАВР е задължение на отговорното длъжностно лице, намиращо се в базата по 

време на възникване на на аварията. 

 

Съгласно аварийния план на базата първото лице, което забележи възникване на 

аварийна ситуация незабавно уведомява отговорното длъжностно лице, намиращо се 

в базата, което алармира персонала посредством мобилна връзка или ръчна сирена. 

Оповестяването се извършва чрез кабелна и мобилна телефонна връзка съгласно 

предвидените схеми за оповестяване, приложени в аварийния план. В зависимост от 

характера на аварията и последствията от нея, се оповестяват: 

Района служба „Противопожарна и аварийна безопасност; 

Дирекция „Гражданска защита”; 

Районно полицейско управление; 

Общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. 

Ако мащабите на аварията налагат това, се оповестяват съответните органи на 

национално ниво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 
 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА към ДППГА И ДБ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 Органиграма на „ДМВ“ ЕООД  и  Петролна база Враца ЕООД 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 2 Процедури за управление към СУМБ, в това число: 

 ПУ01 Управление на документите 

 ПУ02 Определяне на необходимостта от обучение 

 ПУ03 Идентифициране на опасности и оценка на риска 

 ПУ 04 Контрол и управление на технологичните процеси 

 ПУ 05 Управление на промените  

 ПУ 06 Аварийно планиране 

 ПУ 07 Мониторинг 

 ПУ 08 Одит и преразглеждане 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 3 Работни (технологични) инструкции/Инструкции за безопасност 

ПРИЛОЖЕНИЕ Nо 4 Длъжностни характеристики 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 5 Авариен план с оценка на риска 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 6 Правилник за вътрешния трудов ред 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 7 Инструкция за съхранение на ОХВиС и Информационни листи за 

безопасност на ОХВиС 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 8 Програми за провеждане на инструктажи 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 9 Заповеди, касаещи безопасната експлоатация на обекта 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 10 Доказателства за проведени обучения 

ПРИЛОЖЕНИЕ No11 Протоколи/сертификати за съоръжения 

ПРИЛОЖЕНИЕ No12 

 

Собствена оценка в случаите на непосредствена заплаха за 

възникване на екологични щети и причинени екологични щети 

 

                             

 

 

 

 

 


