ИНФОРМАЦИЯ
Във връзка с транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и
на съвета от 04 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които
включват опасни вещества /Директива СЕВЕЗО ІІІ/ в българското законодателство, а
именно в Закона за опазване на околната среда /ЗООС /и подзаконовите нормативни актове
към него, както и на основание чл. 116д, ал. 1от ЗООС, Асарел–Медет” АД предоставя тази
информация за жителите на община Панагюрище, както и на всички други заинтересовани
страни.
Компанията: „Асарел-Медет” е акционерно дружество с основен предмет на
дейност - открит добив и обогатяване на медни и медно-пиритни руди, биохимично
извличане на мед и свързаните с това търговски и инженерингови дейности.
Ръководството на “Асарел-Медет” АД провежда политика за предотвратяване на
големи аварии, която гарантира високо ниво на защита живота и здравето на човека и
околната среда , като планира, разработва и прилага подходящи средства, структури и
системи за управление в съответствие с трите основни международни стандарта - за
управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд. През 1999 г. компанията получава първия в минния бранш
сертификат за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, а през 2002 г. и първият
за страната сертификат по ISO 14001 - за опазване на околната среда. През 2003 година
защитава първия в отрасъла сертификат по OHSAS 18001 за здравословни и безопасни
условия на труд. „Асарел-Медет” АД е първата българска компания от тежката индустрия,
която през 2003 година внедрява Интегрирана система за управление /ИСУ/ по трите
основни международни стандарта за качество, екология и условия на труд по
международните стандарти ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.
Интегрираната системата за
управление на качеството,
околната среда,
здравето и безопасността при работа /ИСУ/ е процесно ориентирана и обхваща всички
процеси, протичащи във фирмата, като част от нея се явява и Системата за управление на
мерките за безопасност /СУМБ/ по отношение на съхранението на химични вещества и
смеси.
Информацията е изготвена за склад Претоварна гара, гр. Панагюрище, където се
съхраняват химични вещества и смеси. Съоръжението е съществуващо и е в
експлоатация. Съгласно изискванията на глава седма от Закона за опазване на околната
среда /ЗООС/ и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях, складът е класифициран като
съоръжение/предприятие с нисък рисков потенциал, и класификацията е потвърдена
от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.
В складовите помещения се извършва съхранение на химични вещества и смеси,
използвани в процеса на обогатяване на рудата. Всички химични вещества и смеси се
съхраняват, съгласно нормативните изисквания. Съхранението на всички материали в
склада е съобразено с нормативна уредба за съхранение по групи съвместимост и правилата
по техника на безопасност и противопожарна безопасност. Складът е охраняем /24 часа/ с
пропусквателен режим.
Местоположението на склада е такова, че няма пряка връзка с натоварени пътни
артерии и друг тип инфраструктурни съоръжения и обекти. Входът и изходът към
площадката е от съществуващ общински път, правещ връзка с републиканската пътна
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мрежа. В района са налице само вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до
20 км/ч. Склад Претоварна гара, гр. Панагюрище е в близост до жп гара гр. Панагюрище.
Районът на склада не е разположен в земетръсна зона. Също така няма опасност от
наводнения и обледявания.
Опасности и рискове: Съхранението на химичните вещества и смеси на площадката
е свързано с определени опасности и рискове, идентифицирани и оценени на база изготвен
Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии за съоръжение с нисък рисков
потенциал.
Анализите на риска и изпълнение на набелязаните контроли са задължение на
ръководството на Дружеството. Те са предмет на редовни и внезапни проверки от
българските контролни органи - междуведомствени комисии по чл. 157а от ЗООС, както и
на вътрешни одити или такива от сертифициращи организации.
Конкретни опасности:
Идентифицираните опасности са следните:
1. Възникване на пожар.
2. Изтичане/разсип на химични вещества и смеси.
3. Възникване на авария при саботаж или терористичен акт.
4. Възникване на авария под влиянието на природни фактори.
5. Възникване на авария под влияние на техногенни фактори:
- в резултат на авария в съседно предприятие
- в резултат на авария в склада или отделните подобекти
Част от съхраняваните химични вещества и смеси /четири на брой/ в Склад
Претоварна гара – Панагюрище попадат под изискванията на Директива СЕВЕЗО III, докато
за останалите вещества изискванията не са приложими. Количествата на химичните
вещества и смеси са лимитирани. Стриктно са описани местата за разполагане на всяко
вещество, като са осигурени безопасни разстояния до други сгради и съоръжения. Имат се
предвид безопасни разстояния на площадката до околната инфраструктура и съседни
предприятия. Най-близките предприятия отстоят на около 300 метра северозападно от
склада. Обектите са печатница и цех за производство на етерични масла. В близост до склада
няма жилищни зони. Тези предприятия не са източници и не увеличават риска или
последствията от големи аварии.
При нормална експлоатация на складовите помещения практически не
съществува възможност за големи аварии.
Контроли: Конкретни мерки за намаляване риска от възникване на големи аварии и
за редуциране на рисковете за здравето и безопасността на хората и за околната среда са:
1. Поддържане на техническите съоръжения и транспортните средства на такова ниво, че
рискът от възникване на авария да бъде сведен до минимум.
2. Осигурени сорбиращи материали и ретензионен басейн за събиране на евентуални
разливи.
3. Поддържане на система за пожароизвестяване, видеонаблюдение на цялата територия,
изградена мълниеносна защита, контрол на достъпа, денонощна охрана.
4. Съгласно фирмената политика на “Асарел - Медет” АД предвидените в аварийния план
технически и материални средства за извършване на мероприятията по предотвратяване и
спасяване на хората и ликвидиране на авариите се поддържат в изправно състояние и в
достатъчно количество, а лицата, отговорни за изпълнение на мероприятията, са обучени да
могат да ги въведат в действие.
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5. Обучение и обмяна на опит. Проиграване на аварийни ситуации на база, на които се
правят необходимите заключения, използвайки тази информация за предприемане на
адекватни коригиращи действия за предотвратяване при настъпване на авария.
6. Периодични проверки за спазването на инструкциите и правилниците за безопасна
експлоатация на склада: ежедневни проверки на количеството и качеството на
постъпващите в склада материали, суровини; проверки по годишни план – графици;
периодични контролни проверки; контролни измервания; проверка оценката на риска;
разследване на инциденти и правонарушения; проучвания; проверка по сигнали;
7. Изготвен авариен план за действия при стихийни бедствия, съгласуван от кмета на
Община Панагюрище и от Директора на РД „ПБЗН“, гр. Пазарджик.
8. Периодично преразглеждане на системата с цел качествено, безопасно, здравословно и
екологично постигане на стабилност.
Оповестяване и евакуация:
В обсега на въздействие не влизат натоварени пътни артерии и друг тип
инфраструктурни съоръжения и обекти в непосредствена близост.
Лицето, установило аварията или пожара оповестява персонала и всички
пребиваващи на територията на склада чрез задействане на пожароизвестителната система.
Началника на склада или в негово отсъствие дежурния от отдел „Фирмена сигурност“
незабавно уведомява РС ПБЗН на тел. 112, ведомствената Аварийно-спасителна служба
/АСС/ на тел. 160 и здравната служба на на тел. 246. Уведомява се ръководството.
Уведомяват се най-близко разположените обекти и фирми.
При задействане на пожароизвестителната система, отговорникът по ПБЗН
организира незабавната евакуация на персонала и посетителите и започва пожарогасене с
наличните противопожарни уреди и съоръжения до пристигане на екипите на АСС. При
евакуация на пребиваващите, отговорникът по ПАБ на обекта следи за безопасното
напускане на хората от територията на обекта. Сборният пункт е обозначен с табела на
площадката. Всички работещи и пребиваващи се евакуират по най-късия и безопасен път,
съгласно евакуационните схеми. Проверява се поименно за останали /неевакуирани/ хора в
обекта. Дава се информация за наличие на хора в обекта – местоположение и брой; огнище
на пожара или аварията, наличие на токсични вещества и материали; наличие на
леснозапалими и горими течности и газове, местоположение на ел. табла и др. Персоналът
на фирмата остава на разположение и под ръководството на АСС до ликвидиране на пожара
или аварията.
Обществена отговорност:
„Асарел-Медет“ АД провежда политика на открит диалог с властите и контролните
органи в общината, областта и държавата с цел ефективно планиране и предотвратяване на
големи аварии.
Информация за настъпили промени и актуализации в Склад Претоварна гара –
Панагюрище, дружеството ще предоставя чрез фирмения си сайт.
За контакти: pbox@asarel.com; тел. 0357/60 210.
Информацията е предоставена от инж. Делчо Николов, Изпълнителен директор на
„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище.

3

