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Относно: Актуализирана информация за планираните мерки за безопастност и 
начини на действие в случай на авария в „Агрохимикали“ ООД, гр. Добрич

В изпълнение изискването на чл. И 6, ал. I от Закона за опазване на околната 
среда и във връзка с чл.20,ал.5 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях , приложено Ви изпращаме 
Актуализирана информация за планираните мерки за безопастност и начини на действие 
в случай на авария в „Агрохимикали“ ООД, гр. Добрич с молба да бъде поставена на 
информационното табло на Община град Добрич.

Приложения: Съгласно текста.

С уважение: 
Управител:



Информация за планираните мерки за безопасност и начините на 
действие в случай на авария в предприятие с нисък рисков потенциал 

„АГРОХИМИКАЛИ“ ООД, гр. Добрич

1. Имеи идентификационен номер на оператора, пълен адрес на предприятието

Оператор:,,АГРОХИМИКАЛИ” ООД, ЕИК 124025753
обл. Добрич, общ. Добрич, 9300, гр. Добрич, ул. „Батак“ № 1

Предприятие:,,АГРОХИМИКАЛИ” ООД
обл. Добрич, общ. Добрич, 9300, гр. Добрич, ул. „Варненски път“ № 5

2. Данни за актуалните стииовища/решения, издадени по реда па глава седма, 
раздел I на ЗООС:

2.1. Номер и дата па становището по чл. 103, ал. 7на ЗООС за потвърждаване 
класификацията на предприятието с писък рисков потенциал

Класификацията по чл. 103, ал. 5 на ЗООС, е потвърдена със становище на 
заместник-министъра на околната среда и водите с изх. № УК -  72/21.02.2018 г.

2.2. Номер и дата па становището по чл. 106, (и. 2па ЗООС за потвърждаване 
пълнотата и съответствието па ДППГА на предприятие с писък рисков потенциал

Докладът за политиката да предотвррлвцне на холе^ми/аварии е потвърден с писмо на 
директора на РИОСВ -  Варна с изх. № уФ у . О л . . ^  0 &  j& O / 0

3. Кратко описание на дейността в предприятието с нисък рисков потенциал

„АГРОХИМИКАЛИ” ООД, гр. Добрич е оператор на предприятие класифицирано с 
нисък рисков потенциал „АГРОХИМИКАЛИ” ООД, представляващо складова база за 
препарати за растителна защита (ПРЗ) и торове, разположена в гр. Добрич, 
ул. Варненски път № 5, на пътя Варна -  Добрич, в непосредствена близост до Южната 
промишлена зона на града.

Географските координати на условния геометричен център на площадката са: 
43°32'40.39" N 27°49'24.15" Е

Площадката на предприятието граничи:
- на изток -  с обработваема земеделска земя;
- на запад -  с път 11-29 при километър 43+5 (главен път Варна -  Добрич); 

на север -  със сервизен център „Пежо“;
на юг -  с „Ири трейд“ АД, специализирано в продажба и сервиз на едрогабаритна 
селскостопанска техника.



Фиг. 3-1 Сателитна снимка с местоположението на „АГРОХИМИКАЛИ“ ООД

Складовата база се състои от четири броя складови помещения, със следните 
характеристики:

Склад № 2 -  ширина 18,4 гп, дължина 60,4 т ,  височина 5,5 т ;
- Склад № 3 -  ширина 18,4 т ,  дължина 72,4 т ,  височина 5,5 т ;

Склад № 4 -  ширина 12,4 т ,  дължина 36,4 т ,  височина 5,5 т ;
- Склад № 5 -  ширина 12,4 т ,  дължина 36,4 т ,  височина 5,5 т .

Фиг. 3-2 Разположение на складовите помещения за ПРЗ и торове

Всичкискладовеса с ограничен достъп, бетонов под, монтираниклиматичнисистеми и 
вентилация, и сас изградениавтоматичнипожароизвестителниинсталации.



Във всички складове са налични годни за употреба пожаротехнически средства за 
първоначално гасене на пожари.

Доставяне на ПРЗ и торове
ПРЗ и торовете се доставят с придружаващи документи, които удостоверяват вида на 

продукта, произхода, количеството, размера на опаковката и приложен информационен лист 
за безопасност на български език.

ПРЗ и торовете се доставят във формулации, готови за използване в опаковки с 
ненарушена цялост, с етикет на български език.

Манипулирането (товаро-разтоварните операции) и разпределението на доставките 
по складовите помещения, се извършва от обучен и квалифициран персонал, снабден с 
лични предпазни средства и се обезпечава от необходимата транспортна техника.

Съхранение на ПРЗ и торове
В складовата база е осигурено надеждно и безопасно съхранение на ПРЗ и торове, в 

съответствие с изискванията и условията в приложимите информационни листове за 
безопасност и при спазване на нормативната уредба.

4. Информация за наличните в предприятието опасни вещества от приложение 
№ 3 на ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно раздел V, т. 
6 от приложение № 4 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях

На територията на предприятието са налични следните опасни вещества, попадащи в 
обхвата на Приложение № 3 на ЗООС -  препарати за растителна защита и торове. Тези 
опасни вещества са класифицирани в повече от една категория на опасност съгласно част I 
на Приложение № 3 на ЗООС, а именно: Раздел „Н“ — Опасности за здравето, Раздел „Р“ -  
Физични опасности и Раздел „Е“ -  Опасности за околната среда.

Ниският рисков потенциал на предприятието е определен от количествата на 
амониевия нитрат (2 400 топа),който попада в т. 2 от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС 
и е с категория на опасност - Р8 Оксидиращи течности и твърди веществаот част 1 на 
същото Приложение (при прагови количества за нисък рисков потенциал -  1250 тона и за 
висок рисков потенциал -  5000 тона).

Ниският рисков потенциал на предприятието е определен и от максималното 
количество на опасните вещества, попадащи в част 1 на Приложение № 3 на ЗООС, 
Раздел „Е “ -  Опасности за околната среда. За определяне на рисковия потенциал по 
критерия Опасности за околната среда, е приложено правилото за сумиране, тъй като 
количествата на отделните опасни вещества не надвишават праговите стойности за нисък 
или висок рисков потенциал.

5. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които 
засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в 
предприятието, или посочване на източника, където тази информация може да бъде 
намерена по електронен път

При първите признаци за бедствие или авария, управителят (или упълномощено от 
него длъжностно лице): оповестява за опасността персонала на предприятието и го 
привежда в готовност; незабавно уведомява ЕЕНСП-112 и кмета на общината, и изпълнява 
дадените разпореждания. По указание на управителя (отговорното длъжностно лице) 
персоналът подготвя наличните средства за справяне с критичната обстановка, изясняват се 
и се актуализират задачите на всеки един член на персонала. Външните лица (посетители и 
др.) в предприятието се предупреждават за опасността, дават им се указания за поведение и 
действие при създалата се ситуация и се извеждат на безопасно разстояние, като стриктно се 
спазва плана за евакуация.



При възникване на пожар или друго сериозно усложняване на обстановката, 
персонала на предприятието предприема следните действия:

• Изключва се ел. захранването от главното табло;
• Ограничава се разпространението на пожара, ако е възникнал такъв. Изолират се 

горящите обекти. Започва се гасене с наличните средства за първоначално гасене на пожари;
• Уведомява се председателя на Щаба за изпълнение на аварийния план и той 

подпомаган от членовете на щаба, поема управлението на действията за ликвидиране на 
аварията;

• При невъзможност да бъде потушен пожара и при опасност от разрастване, 
председателят на Щаба за изпълнение на аварийния план информира дежурния на РДПБЗН 
-  Добрич и съгласува необходимостта от оказване на помощ. При пристигане в 
предприятието на специализирани подразделения, ръководител на спасителните работи в 
обекта става старшият им началник. Неговите разпореждания са задължителни за Щаба за 
изпълнение на аварийния план и за персонала на предприятието;

• Преустановява се дейността в предприятието и се започва евакуация на персонала 
от района на безопасно разстояние и в безопасна посока съобразена с посоката на вятъра. 
Района на предприятието се отцепва;

• При пострадали се оказва първа долекарска помощ. При по-сериозни увреждания 
се вика екип на бърза помощ.

Схемите за оповестяване в случай на авария и всички мерки за предупреждаване, 
алармиране, както и реда за прилагането им са подробно разписани в аварийния план на 
предприятието.

Насоки за поведение на населението:
Веднаганапуснетезасегнатататеритория; търсете защита в затворени помещения, 

дръжтевлажникърпи пред устата и носа, избягвайте физически усилия -  не се движете, не 
пушете, следвайтенарежданията и съобщенията на спасителнитегрупи. Засегнатите да се 
разположат удобно на чист въздух.

Поведение на открито:
Приберете се в затворенисгради, веднагаизвикайтедецата в къщи, поканете и 

минувачите да влязат в домоветеви, ако не могат без опасност да се приберат у дома. 
Помогнетена инвалидите.

Поведение в сградите:
Затворетепрозорците и вратите, за да не могат да проникнатдим и сажди. 

Сгънетевлажникърпи и гипоставете около прозорците и вратите. Дразненето и оплакванията 
при дишанемогат да се намалят, ако сложите аънати.мокрикърпи пред устата и носа си.

Не блокирайтетелефонните линии. Обаждайте се на изпълнителнатавласт, пожарната 
и другитеслужби само в случай на нужда от помощ. Телефонните линии санеобходими за 
оказване на помощ при провеждането на спасителни мероприятия.

Поведение при евакуация:
Запазете спокойствие, спазвайтеинструкциите на аварийнитеслужби, 

заключвайтесградите, когатогинапускате.
Следетесъобщенията по високоговорителите. Изпълнителнитегруии и РДПБЗН -  

Добричщеви уведомят посредством високоговорители, какви правила на поведение е 
необходимо да се спазват.

Включете радиоапаратите. Местните радиостанции щеви уведомят за аварията, 
щенапътстватотносноправилата на поведение и информират за очакваното развитие на 
нещата.


