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1. Основание за разработване на плана
Външен авариен план на Община град Добрич е разработен на основание чл.108 ал.1 от 

Закона за опазване на околната среда и члЛ8, ал.1 от „Наредба за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях“ (ПМС № 2 от 11.01.2016
г.)

2. Цел на плана
Външният авариен план е част от „План за защита при бедствия на Община град 

Добрич“ и е изготвен с цел постигане на високо ниво на защита на живота и здравето на 
хората и на околната среда чрез:

1. Осигуряване на контрол и ограничаване на инцидентите, свеждане на минимум 
въздействието и ограничаване на вредата за човека, околната среда и имуществото;

2. Прилагане на мерки, необходими за защитата на човека и околната среда от 
въздействието на големите аварии;

3. Съобщаване на необходимата информация на обществеността и на съответните 
компетентни органи в района;

4. Осигуряване на възможности за почистване на инфраструктурата и възстановяване на 
околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.

3. Местоположение и състояние на обекта
Обекта се намира в промишлената зона на град Добрич, района на „Складова база -  гара 

Север“, собственост на „Топливо“ АД. град София. ул.“Солунска“ №2. п.к.1000
Застроена площ -  2582 кв.м.

от север -  няма сгради, няма население, Републикански път Н-97, ниви;
от изток -  на 380 м. (нефункциониращ завод „Калиакра“ АД, едноетажни 

производствени/складови помещения, няма жилищни сгради и население, ж.п. коловози за 
подход и маневра;

от югоизток -  над 1050 м. кв.“Изгрев“
от юг -  на 100 м. ж.п коловози за маневра, на 160 м. бул.“25-ти септември“, 

едноетажни производствени/складови помещения, ЖП гара „Север“, над 1200 м. ЖК 
„Строител“

от югозапад -  над 580 м. кв.“Петър Сарийски“, над 1400 м. ж.к. „Иглика“ 
от запад -  на 130 м „Корн България“ АД, метални силози за съхранение на зърнени 

храни с персонал, няма жилищни сгради и население, над 435 м. тролейбусно депо; над 850 м. 
зърнена база на „добруджански протеин“ АД

от северозапад -  на 500 м.кравеферма, складова база за строителни материали на 
„Топливо“ АД-клон Варна

Основни сгради и съоръжения на територията на обекта -  административна сграда, 
помпено-компресорна станция, противопожарно-помпена станция, помещение за дизелов 
генератор, обслужваща сграда на автовезна (кантарно помещение), обслужваща кабина на 
вагонна везна, обслужваща сграда за охраната, трафопост, стационарни резервоари -  3 броя с 
вместимост по 260 куб.м. (374.6 тона), три железопътни отклонения (ж.п.коловози).

4. Анализ на риска
Предмета на дейност на обект „Складово стопанство за пропан-бутан“ е приемане, 

съхранение, разпространение и продажба на втечнен газ пропан-бутан, който е пожароопасен, 
взривоопасен и при определена концентрация е с токсично действие.

Максималното количество, което би могло да се съхранява в резервоарния парк на 
обекта е 861,09 тона газ пропан-бутан.

Аварии могат да възникнат в :
- стационарни резервоари -  вместимост 374,6 т. (3 броя по 260 куб.м.);
- тръбопроводна мрежа -  вместимост 0,6 т.;
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- автоцистерни -  вместимост 40 т. (2 броя по 20 т.);
- ж.п.цистерни -  вместимост 445.68 т. (12 броя по 37,14 т.)
- резервоар с пропан-бутан за отопление на сграда -  0.22 тона;

При изтичане на втечнен газ пропан-бутан от резервоар в зависимост от състава на газа 
(процентно съотношение на компонентите) и метеорологичните условия ще се създадат 
взривоопасни и/или опасни за здравето концентрации. В условията на най-вероятната 
метеорологична обстановка (западен вятър и средномесечни стойности на скоростта) има 
вероятност при взрив да се създаде опасност от разрушения на сгради и съоръжения около 
обекта и малка вероятност от фатално обгазяване на хора (голямо отстояние).

В случай на изтичане на втечнен газ пропан-бутан с образуване на пожар може да се 
образува струйно горене. Околни сгради и съоръжение са на достатъчно безопасно разстояние, 
за да не бъдат обхванати от пожара.

Съгласно извършената оценка и анализ на риска вследствие на изтичане (изпускане) на газ 
на територията на обекта са възможни следните сценарии:

= Възникване на взрнв, пожар или авария вследствие на:
изтичане на газ пропан-бутан -  пробиви в стационарни резервоари, ж.п.цистерни, 

автоцистерни, изтичане от фланцови връзки, кранове, уплътнения, клапани, скъсване на 
шлангове при преливане, неспазване на технологичен режим при товаро-разтоварни работи, 
неспазване на техника на безопасност, човешка грешка;

авария в електрическото оборудване -  отклонение от технологичния режим, 
фабрични дефекти в електрооборудването, непозволено или неправилно ползване на 
електрически уреди;

саботаж или терористичен акт; 
авария вследствие на природни фактори; 
авария вследствие на техногенни фактори; 
авария в съседен обект; 
тежко ПТП в района на обекта.

= Въздействие върху околната среда:
Поради високата си летливост (100%) и ниската си разтворимост във вода (0.024-0.061 

г/л) при изтичане и разсейване във въздуха, пропан-бутановата смес не причинява 
замърсявания на околната среда, въздуха, почвата и водоемите.

Изводи: В резултат на извършената оценка на риска и анализ на възможните 
опасности, следствие от възникване на аварийна ситуация на територията на обекта, могат да 
се направят следните изводи:

• На територията на обекта могат да възникнат различни по сила и характер аварийни 
ситуации с изтичане, запалване или взрив на газ пропан-бутан, които да доведат до нанасяне на 
щети на персонала, оборудването и инфраструктурата;

• При експлозия в обсега на разрушенията с радиус до 460 м. от резервоарите ще бъдат 
разрушени/засегнати сгради и съоръжения на Складовото стопанство за пропан-бутан, силози 
на съседната зърнобаза „Корн България“ АД. технически сгради на ЖП гара „Север“, както и 
поражения върху хора.

• При изтичане на втечнен нефтен газ пропан-бутан от съдовете под налягане, поради 
значителните количества, които се съхраняват и зависимост от моментните метеорологични 
условия вероятни поражения са обгазяване на персонал и хора по посока на въздушните 
течения.

• Разрастването на аварийната ситуация с поява на "ефект на доминото" е малко вероятна.

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ПРОПАН-БУТАН „  ТОПЛИВО“  АД, ГРАД ДОБРИЧ



ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

5. Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия
Мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия в района на 

обекта не са в компетенциите на общината.
Необходимо е обекта да провежда политика на:

• спазване на инструкциите за безопасност;
• спазване на нормите за експлоатация и условията на технологичните процеси;
• обучение и натренираност на персонала за действия при авария на територията на 

обекта.

6. Мерки за защита на населението
• поддържането на аварийна готовност в обекта чрез формиране на вътрешно 

противопожарно звено, периодично обновяване и актуализация на Вътрешен авариен план на 
обекта, провеждане на учения за прилагане на плана, поддържане на постоянно дежурство и 
познаване на схемата за оповестяване на съставните части на ЕСС, обучение и поддържане в 
постоянна готовност на органите за управление и персонала за действие при бедствия и аварии.

• при възникване на авария, информацията която се получава от Дежурния в обекта при 
Дежурния в ОбСС да съдържа вида и количеството на газа. посока на придвижване на облака, 
има ли опасност за населението, предприети мерки за защита на персонала и населението в 
прилежащите територии, предприети мероприятия за ликвидиране на последствията от 
аварията, необходими сили и средства за провеждане на СНАВР.

• въз основа на информацията Кмета на Общината взема решение за временно извеждане 
на засегнато население.

• поддържане на средства за оповестяване на населението в района на аварията;
• обучение на населението за поведение и действие при промишлени аварии;
• кметът на общината предоставя информацията за планираните мерки за безопасност от 

обекта с висок рисков потенциал и начините за действие на населението в случай на авария 
чрез публикуване в интернет страницата на общината, на информационно табло в сградата на 
общината, на подходящо общодостъпно място или в местни средства за масово осведомяване.

7. Име и длъжност на лицето, отговорно за координацията на силите и 
средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи извън територията на обекта

Съгласно чл.65, ал.1, т.1 от Закона за защита при бедствия. Кметът на общината, той и 
Председател на Щаба за изпълнение на общинския План за защита при бедствия организира и 
ръководи защитата при бедствия на територията на общината.

В случай на отсъствие на Кмета или при физическа невъзможност да изпълни 
задълженията си, дейностите по организирането и защитата от бедствия се осъществяват от 
назначено от него длъжностно лице или от този който го замества. Всички необходими данни 
за горните лица ( имена, адреси, телефони за връзка и други ) се намират при Дежурния в 
Общински съвет по сигурност.

8. Длъжностни лица упълномощени да задействат оповестяването и привеждането в 
готовност на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта.

Оповестяването на местните структури на основните съставни части на единната 
спасителна система: РД ПБЗН-Добрич , ОД на МВР и Центъра за спешна медицинска помощ, 
Оперативен дежурен в ОбСС на община Добрич се извършва от дежурно лица в обекта.
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Оперативният дежурен в Общински съвет по сигурност също оповестява посочените по- 
горе структури след получаване на сигнала от дежурния в обекта.

Координация на силите и средствата при провеждане на СНАВР се осъществява от 
главен експерт „Защита на населението при бедствия и аварии'4 от администрацията на община 
Добрич.

При поискване от РД ПБЗН включване на допълнителни сили и средства от 
автомобилна, специализирана и инженерна техника, собственост на юридически лица на 
територията на общината, оповестяването се извършва от главен експерт ЗНБА в Общината 
след разпореждане от кмета.

9. Планирани мерки за ранно оповестяване, алармиране, информиране и
процедури за готовност и свикване.

9.1. При получаване на сигнал за авария на територията на Складово стопанство за газ 
пропан-бутан, „Топливо“ АД София клон Добрич. Оперативният дежурен по общински съвет 
по сигурност оповестява:

- Кмета на общината;
- Дежурния на ОЦ РД ПБЗН МВР -  Добрич;
- Дежурен в ОД на МВР -  Добрич;
- ЦСМП -  Добрич;
- Секретаря на общината;
- Главен експерт ОМП, ЗНБА и ССИ;
- Дежурния по ОСС - Добрич;
По решение на Кмета на общината се оповестяват и привеждат в готовност оперативна 

група от членове на Щаба за изпълнение на общинския План за защита при бедствия, 
ръководствата на фирми със специализирана техника чрез мрежата на мобилните оператори.

Дежурния по ОбСС изготвя и предава донесения (информационна форма) до 
Оперативния дежурен по ОблСС - Добрич и до ОЦ на РД „ПБЗН” за обгазяването (пожара, 
взрива). (Приложение №1 към Плана)

9.2. Налични системи за оповестяване/предупреждение
Оповестяването между дежурни в ОбСС и ОСС може да се извърши чрез пряка 

проводна свръзка, стационарен телефон и GSM връзка.
За членовете на Щаба и съставните части на ЕСС се извършва по стационарни 

телефони и чрез мобилните оператори.
При достатъчно оперативно време може да се използва Националната система за 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна 
система при бедствия.

Оповестяването на населението в района на аварията с указания за поведение и 
действие в реално време може да се извършва от автомобили на РД ПБЗН с високоговорители.

10. Планирани мерки за координиране и организиране на формированията и
средствата, необходими за провеждане на СНАВР извън територията на обекта, за
прилагане на външния авариен план.
Неотложните аварийно -  възстановителни работи извън територията на Складовото 

стопанство за газ пропан-бутан ще започнат непосредствено след отстраняването на 
опасностите за живота и здравето на аварийните и възстановителни екипи чрез разузнаване на 
разрушените или обгазени райони и състоянието на маршрутите водещи към тях и устройване 
на проходи за въвеждане на силите за провеждане на спасителни и аварийни работи.
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11.1. Привличане на сили и средствата от съставните части на ЕСС, държавните и общински 
структури:

- РД ’’Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич -  МВР -  пожарогасене, спасяване и 
извеждане на пострадали, указания за поведение и действия в района на обекта.

- Първо РУ на МВР Добрич -  отцепване на района, пропускателен режим, осигуряване на 
транспортни проходи за специализирана техника при разрушения, осигуряване на обществен ред и 
сигурност, противодействие при прояви на мародерство и анархия;

- ЦСМП -  медицинска помощ на пострадали;
- ДКЦ-1, ДКЦ-2 и МБАЛ-Добрич АД -  приемане, настаняване и лечение на пострадали;
- ОБП ..Устойчиви дейности и проекти“ -  почистване, извозване, аварийно-възстановителни 

работи.

11.2. Юридически лица:
- Електроразпределение север” АД;
- „В и К” АД - район Добрич;
-АРЕСГАЗАД Варна - оператор Добрич;
- ВИВАКОМ АД регион изток офис Добрич;
- ОбС на БЧК;
- мобилни оператори;
- радио „Добруджа, „Дарик радио“;
- общинска администрация;

11. Планирани мерки за оказване на помощ при спасителни и неотложни аварийно 
възстановителни работи в обекта.

Имайки предвид спецификата на аварията, необходимостта от специално екипирани 
спасители и оборудвани автомобили, с които общината не разполага, то основната задача ще 
бъде осигуряване на автомобилна, инженерна и специализирана техника привлечени чрез 
актове за възлагане на юридически лица по реда на Раздел II от Правилника за организацията и 
дейността на комисията за възстановяване и подпомагане към МС, както и места за 
настаняване на пострадали. След отстраняване на опасността за населението и служителите, 
ръководството на общината има готовност да окаже съдействие при възстановителните работи 
в зависимост от възможностите си.

12. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън предприятието 
и/или съоръжението и за необходимите неотложни, средно- или дългосрочни действия в 
съответствия е чл.65, ал2 от Закона за защита при бедствия

Неотложните аварийно -  възстановителни работи извън територията на предприятието 
ще започнат непосредствено след ликвидиране на аварията и отстраняването на опасностите за 
живота и здравето на аварийните и възстановителни екипи, населението и околната среда.

Важността на обектите за възстановяване извън предприятието се определя въз основа 
на целесъобразността от тяхното използване, а именно:

• Възстановяване транспортната инфраструктура;
• Обекти определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи стоки от първа 

необходимост;
• Жилищни и стопански сгради;
• Отстраняването на авариите по ВиК мрежата;
• Отстраняване на повреди по енергопреносната мрежа;

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ПРОПАН-БУТАН „ТОПЛИВО" АД ГРАД ДОБРИЧ
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13. Планирани мерки за оповестяване и информиране на населението, относно 
възникването на авария и действията, конто трябва да предприеме.

Решаващо за успешен ход на спасителните дейности и СНАВР е първоначалното 
информиране на населението за:

1. Местата и маршрутите за изнасяне (евакуиране, временно извеждане) извън 
обгазените (опожарени) райони без допускане на паника и задръстване на пътищата.

2. Пунктовете за събиране на пострадали и оказване на медицинска помощ.
3. Полицейските постове за възстановяване на обществения ред.
4. Инструкция за поведение на населението при създадената обстановка.
5. Ограниченията за употреба на храна и вода . ако обстановката изисква налагане на 

ограничения.
6. Ред и начини за привличане на работни групи от доброволци в помощ на СНАВР 

водени от щатни сили на МВР и ПБЗН (при необходимост).

14. Планирани мерки за информиране на спасителните служби в съседни държави в 
случай на голяма авария с възможни трансгранични последствия

Обект Складово стопанство за газ пропан-бутан. „Топливо“ АД София клон Добрич не 
представляват опасност с възможни трансгранични последствия в случай на авария и за това не 
се налага разработването на мерки за информиране на специалните служби в съседни страни.

Планът е съгласуван в съответствие с изискванията на чл.108, ал.З от Закона за опазване 
на околната среда. (Приложение №2 към Плана)

Приложения: - №1 Схема за оповестяване
- №2 Лист за съгласуване

Разработил:
Владислав Димов
Главен експерт ОМП, зн ъ а  и c m
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