ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО АВАРИЙНОТО ПЛАНИРАНЕ НА СКОРПИО-46 ЕООД
И НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ
„СКОРПИО-46” ЕООД 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.
Във всекидневната си работа по осигуряване на безопасното провеждане на технологичните процеси
Дружеството се ангажира да спазва следните принципи:
1. Предотвратяване

на аварии, които могат да причинят вреда на хора, унищожаване на

материални ценности и трайни неблагоприятни въздействия върху околната среда.
2. Гарантирано спазването на законите, като си поставя по-високи цели по отношение на
опазване на околната среда.
3. Оценка, докладване и анализиране на авариите, както и предотвратените случаи на аварии на
площадката.
4. Създаване предпоставки за прилагане на най-добрите практики при опазването на околната
среда.
5. Развиване на дейността без да нанася вреда на работещите в дружеството, на населението и на
околната среда в района.
6. Ангажиране на персонала за прилагането на политиката за предотвратяването на големи
аварии, чрез записване на задължения в длъжностните характеристики, инструкциите за
работа и други вътрешни документи на дружеството.
7. Партниране за съхранение на екосистемите и за опазване на биологичното разнообразие.
За

изпълнението на тази политика „СКОРПИО-46” ЕООД предприема конкретни мерки с цел

намаляване риска от възникване на големи аварии.


Идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии, задълбочена
оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда.



Проучване и задълбочен анализ на предишни аварии и аварийни ситуации на нашето
предприятие.



Подбиране, обучаване и редовно оценяване компетентността на нашия персонал за
поддържане на нормална и безопасна работа в дружеството .



Оценка уменията на тези, които работят с нас, като търговски партньори, доставчици и други
заинтересовани страни.



Поддържане на техническите съоръжения и транспортните средства на такова ниво, че рискът
от възникване на авария да бъде сведен до минимум.
1



Разработване и актуализиране на аварийния план на предприятието, което да сведе
последствията от аварията за хората, съоръженията, съседни обекти и околната среда до
възможно най-ниското ниво.



Подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария на съоръжения и
съдове в предприятието. Редовно обучение на всички членове на персонала, за адекватни и
ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствията при авария.



Прилагане на различни форми за стимулиране на персонала към стриктно спазване на
мерките за осигуряване на безопасна работа на съоръженията и съпричастност към цялата
политика за предотвратяване на големи аварии.



Оценка на всички необходими промени в технологичните съоръжения и процеси,
организацията на производството и персонала от гледна точка на предотвратяване на
авариите.



Да извършва задълбочено разследване на причините за възникването на всички реални и
потенциални аварии. Да поддържа постоянна връзка с компетентните органи и своевременно
да ги информира за възникнали аварии.



Внимателно да избира, да обучава и периодично да оценява персонала. Това е предпоставка
за осигуряване на дългосрочно устойчиво и безопасно функциониране на производствените
процеси.
Безопасната експлоатация на предприятието е изградена на основа на система от
административни структури, отговорности и дейности, като отчита наличните средства за
безопасност и различни технологични решения за това.
Прилаганата управленска система на мерките за безопасност отразява традициите на
дружеството в областта на спазването на безопасни и здравословни условия на труд, много
стриктното спазване на технологичната дисциплина и опазване на околната среда, в резултат
на което е и липсата на каквото и да било аварийно произшествие на територията на
площадката от функционирането й до настоящия момент.
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
предприятието 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 на аварийното планиране, планирани и
обосновани модификации, наблюдение на критичното за безопасността оборудване,
преразглеждане на мерките за безопасност и т.н.

Основна част на системата за цялостното управление на дейността на дружеството заема системата за
безопасно управление на технологичните процеси и осигурявания чрез нея контрол. Безопасната
експлоатация на предприятието е изградена върху система от административни наредби и върху
провеждане на строг контрол за тяхното изпълнение. Забелязани откази в системата за безопасно
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управление на технологичните процеси служат за нейното преразглеждане и коригиране. Достъпът
до площадката се контролира строго.
За безопасното провеждане на технологичните процеси са разработени и въведени писмени
инструкции, разработени и утвърдени от Управителя на „Скорпио-46” ЕООД.
Основно задължение на персонала е преди започване на всяка товаро-разтоварна дейност да
проверява изправността на съоръженията.
Особено внимание в инструкциите е обърнато на действията при евентуални разливи, както и на
всички дейности, свързани с поддръжане на чистотата на работната площадка.
Създадената в дружеството система за безопасно управление на технологичните процеси ще следи
особено стриктно за сроковете на профилактика на технологичните съоръжения.
Площадката е оборудвана със средства за пожарогасене.
В „Скорпио-46” ЕООД са приети и се прилага следния набор от инструкции по околна среда, работни
инструкции и процедури, които осигуряват безопасна експлоатация на всички съоръжения и процеси
с опасните химични вещества:


Оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси.



Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.



Програма за обучение за съхранението на опасните химични вещества и смеси на лица на
територията на „Скорпио-46” ЕООД.



Инструкция за съхранение на опасни химични вещества и смеси.



Инструкция за осъществяване на вътрешен контрол по изпълнението на инструкциите за
съхранение на опасни химични вещества и смеси.



Инструкция за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества
и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им.



Инструкция за безопасност на труда при работа с хлор.



Инструкция за безопасност при работа с натриев хипохлорит.



Инструкция за действие в случай на авария на пълначната станция за хлор.
Отчитайки рисковия потенциал на предприятието, „Скорпио-46” ЕООД си поставя като
приоритет в дейността си предотвратяването на големи аварии в своя склад. Една от страните
на тази дейност е разработения Авариен план на дружеството, съгласно изискванията на чл.35
от Закона за защита при бедствия, Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията от тях, Наредба № РД-07-2/ от 20.12.2009 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Наредба
за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на
запасите от индивидуални средства за защита.
В Аварийния план са поставени следните цели:
- Определяне и систематизиране на видовете опасности и произтичащите от тях
неблагоприятни последици за работниците
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- Осигуряване на своевременно и адекватно реагиране, ограничаване и ликвидиране на
последиците от възникнали бедствия и аварии.
Анализирани и оценени са всички възможни видове опасности, породени както от природни
явления и аномалии – бедствия и стихии, така и от дейностите и средствата за тяхното
овладяване, контролиране и управление, свързани с участието на човека. На тази база, като са
отчетени реалните потенциални опасности за работниците и служителите, са определени
основните функции на органите за ръководство, силите и средствата и тяхното
взаимодействие при организирането и провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи за всеки отделен случай на производствена авария, инцидент,
катастрофа.
В съответствие с целта за изпълнение се поставят следните основни задачи:
- Създаване на организация, подготовка на органи за ръководство, сили и средства и
поддържането им в постоянна готовност за провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при възникване на бедствия и аварии.
- Обучение на работниците и служителите от "Скорпио-46"ЕООД за адекватни действия и
поведение при бедствия.
- Мерки за защита живота и здравето на работниците и служителите при възникване на
природни и други бедствия и точно и ясно разпределение на задълженията и отговорностите
за изпълнение на предвидените мерки.
- Събиране, обработване, обмен и разпространение на информация за съществуващите
потенциални опасности и рискове от възникване на бедствия и аварии.
- Осигуряване и поддържане в готовност на средствата за оповестяване, за колективна и
индивидуална защита
Всички работници на територията на обекта са осигурени с индивидуални средства за
защита.
В Аварийният план е приложен списък на длъжностните лица във “Скорпио-46” ЕООД,
които трябва да бъдат незабавно уведомени в случаите на авария и пожар, както и списък на
заинтересованите и компетентни органи за оповестяване.
Аварийният план се преразглежда и актуализира при необходимост.
Ситуации от Аварийния план се проиграват 2 пъти годишно, определени със заповед на
Управителя, а резултатите се отразяват в съответни протоколи.
Знанията на работещите на територията на работната площадка се проверяват на всеки 6
месеца от вътрешна комисия, резултатите се отразяват в протоколи.
„Скорпио-46” ЕООД е готово да предостави аварийният план в пълния му текст на органи и лица,
които пожелаят.
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