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ИЗЯВЛЕНИЕ 

НА РЪКОВОДСТВОТО НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД  

ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ  

 

При изпълнение на дейностите по осигуряване на безопасно протичане на технологичните 
процеси в „Булгартрансгаз” ЕАД, Регионално звено - Подземно газово хранилище Чирен, 
Ръководството на дружеството се ангажира да спазва следните принципи:  

1. Да развива дейността си в съответствие с основните изисквания на политиката за 
намаляване риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях, като си 
поставя за цел:  

 предотвратяване на аварии, които могат да причинят вреда на хора, унищожаване на 
материални ценности и трайни неблагоприятни въздействия върху околната среда;  

 съобразяване с националното законодателство и европейските директиви;  

 оценяване и докладване на възникнали аварии и предотвратени случаи на аварии.  

2. Да развива дейността си за осъществяване на политиката за намаляване на риска от 
големи аварии и ограничаване на последствията от тях чрез система за управление на 
мерките за безопасност, описана в Доклада за безопасност. 

3. Политиката за намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от 
тях е задължение на:  

 всички работещи в предприятието, като това е отразено в длъжностните им 
характеристики и в работните инструкции;  

 всички наети от оператора физически и юридически лица, като условията за това са 
вписани в договорите за изпълнение.  

4. Да развива дейността си с ангажираност за безопасната експлоатация на Подземно газово 
хранилище Чирен. 

5. Да управлява дейностите по опазване на здравето на персонала, на качеството на 
околната среда, осигуряване на безопасността на технологичните процеси и на 
здравословните и безопасни условия на труд. 

6. Да развива дейността си без да нанася вреда на работещите, на населението и на 
околната среда в района на предприятието, при спазване на условията за безопасна 
експлоатация на машини и съоръжения. 

7. Да изгражда фирмена култура, чрез която всички служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 
споделят ангажимента по политиката за предотвратяване на големи аварии.  

За осъществяването на Политиката за предотвратяване на големи аварии, 
Ръководството на „Булгартрансгаз” ЕАД се ангажира:  

1. Да въведе системата за управление на мерките за безопасност, описана в Доклада за 
безопасност, като управленският екип поема ангажимента за изпълнението й.  

2. Внимателно да избира, да обучава и периодично да оценява персонала, което ще 
осигурява дългосрочна и устойчива работа на производствените процеси.  
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3. Внимателно да оценява способностите на всички, работещи от името на „Булгартрансгаз” 
ЕАД, включително партньори, доставчици, изпълнители или други трети страни.  

4. Да създаде организация и контрол по стриктно спазване на трудовата и технологична 
дисциплина, по изпълнение изискванията на всички инструкции и нормативни документи, 
касаещи естеството на работа. 

5. Да работи с ясно определени параметри, които да гарантират достатъчно ниско ниво на 
технологичния риск чрез:  

 редовно оценяване и управление на промените в производствените процеси, 
оборудването, организацията и персонала;  

 управление на риска свързан с нерутинните операции.  

6. Да докладва възникналите инциденти/предотвратените аварии, като:  

 предприема необходимите действия за подобряване на работата;  

 предприема необходимите коригиращи и превантивни действия; 

 поддържа аварийни планове, подходящо оборудване, съоръжения и обучен персонал;  

 предпазва обществеността, опазва околната среда и служителите на  „Булгартрансгаз” 
ЕАД, в случай на авария или инцидент. 

7. Да извършва задълбочено обследване на всички реални и потенциални инциденти. Да 
поддържа връзка и своевременно да уведомява заинтересованите страни. 

8. Да извършва оценка на техническото състояние и поддръжка на сондажния фонд в 
Подземното газово хранилище, с цел поддържане на висок стандарт на безопасност на 
експлоатационните и наблюдателните сондажи, шлейфите, фонтанната арматура, газова 
арматура и друго наземно и подземно оборудване.  

9. Да изготвя обезпечена със средства Програма за инвестиции и поддръжка, която има за 
цел да изгражда и въвежда в експлоатация нови, съвременни съоръжения и инсталации и 
рехабилитация на съществуващи, с цел увеличаване на мощностите, развитието на газовия 
пазар и повишаване надеждността на системата като цяло, с оглед недопускане на аварии, 
които биха довели до прекъсване на подаването на природен газ, а така също и 
застрашаване живота и здравето на хората и опазването на околната среда. 

10. Да изисква от контрагентите, подизпълнителите и всички, свързани със стопанската 
дейност на „Булгартрансгаз” ЕАД да контролират и развиват дейността си в съответствие с 
фирмената политика, да поддържат висок стандарт на безопасност, на производствена 
дисциплина и на здравословни и безопасни условия на труд.  

11. Да поощрява безопасните практики в трудовата дисциплина и индивидуалното 
самосъзнание с цел избягване на потенциални инциденти.  

12. Да изисква съпричастност и активна подкрепа на целият мениджмънт на Дружеството 
относно политиката за предотвратяване на големи аварии.  

 
 
 
 
 
 

Георги Гегов 

Изпълнителен Директор  
на „Булгартрансгаз” ЕАД 


