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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
БАК     бедствия аварии и катастрофи 

ДППГА    Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии 

ЗБУР    Здравословни и безопасни условия на работа 

ЗБУТ    Здравословни и безопасни условия на труд 

ИСУ    Интегрираната система за управление 

НОНЕЛ    Неелектрически системи за иницииране 

ОУ    Основно училище 

ПАБ    Пожарна и аварийна безопасност 

ПВВГЦ    производство на взривни вещества за граждански цели 

ПП    Противопожарен 

СЗС     Събитията със загуба на съдържание 

СНАВР     спасителни неотложно аварийно възстановителни работи 

СУЗБУР    Системата за управление на здравословните и безопасни условия на работа  

СУК    Системата за управление на качеството 

СУМБ     Система за управление на мерките за безопасност 

СУОС    Системата за управление на околната среда 

ЦДГ     Целодневна детска градина 

 

[№]    Номер на съответното приложение 
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Настоящият доклад е изготвен съгласно чл. 13 от Наредба за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и в съответствие с 

Ръководството за изготвяне на доклад за безопасност. Допълненията в доклада са изготвени в 

съответствие с писмо на ИАОС, изх. № ПГА-725/14.03.2017г. 

I. ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ И 

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

I.1.  Официално изявление на ръководството на предприятието 

Политиката за предотвратяване на големи аварии в завод “Миджур” е неразривно 

свързана с политиката по опазване на околната среда и политиката по интегрирания 

наръчник по качество, околна среда и здравословни, и безопасни здравословни и безопасни 

условия на труд, които са основата за изграждане на условия на труд.  

Като компания ние се задължаваме: 

1. Да насочим усилията си към предотвратяване на аварии, които могат да 

увредят човешкото здраве и околната среда. 

2. Да ограничим последствията от аварии върху работещите в предприятието, 

населението и околната среда в района около него. 

3. Да развиваме дейността си паралелно с осъществяване на политиката за 

намаляване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях, 

чрез прилагане на утвърдената, в съответствие с действащото законодателство, 

система за управление на мерките за безопасност. 

4. Да развиваме дейността си без да нанасяме вреда на работещите в 

предприятието, населението и околната среда в района около предприятието. 

5. Да гарантираме спазване на законите и да си поставим по-високи стандарти по 

отношение на опазване на околната среда. 

6. Да докладваме, анализираме и оценяваме и авариите и предотвратените случаи 

на аварии в нашето предприятие. 

7. Да сме в готовност за прилагане на най-добрите практики. 

8. Да приемем грижата за безопасността и здравето на хората и опазването на 

околната среда за особено важни дейности, като ги включим в общата система 

за управление на предприятието. 

9. Да накараме работещите в предприятието да споделят тази готовност и да се 

ангажираме и вслушваме в загрижеността на хората 

10. Да поддържаме високо ниво на знания и технически умения на персонала 

За да осъществим тази политика: 

1. Ние сме изготвили СУМБ, чието прилагане е задължително за всички 

работещи в предприятието. 

2. Ние ще актуализираме внедрената Интегрираната система за управление, 

включваща Системата за управление на качеството /СУК/, Системата за 

управление на околната среда /СУОС/ и Системата за управление на 

здравословните и безопасни условия на работа /СУЗБУР/ в съответствие с 

изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 

18001:2007.  

3. Ние прилагаме системи и процедури за координиране на нашите действия. 

Нашите ръководители поемат тази инициатива, чрез поставяне на ясни цели. 
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Внимателно подбираме, обучаваме и редовно оценяваме компетентността на 

нашия персонал за поддържане на нормална работа. Оценяваме уменията на 

тези които работят с нас, като търговски партньори, доставчици и други 

заинтересовани страни. 

4. Редовно идентифицираме опасностите, свързани с нашата дейност. 

Предприемаме необходимите действия за предотвратяване или намаляване на 

въздействието от потенциални инциденти или аварии, чрез използване на 

утвърдени стандарти и изпитани процедури, подкрепени от добре работещи 

системи за управление. Поддържаме актуална информация. 

5. Ще докладваме и разследваме аварии и едва предотвратени случаи на аварии, и 

ще предприемем необходимите по-нататъшни действия за подобряване на 

работата. Ще обменим опит, ще направим необходимите заключения от такива 

инциденти и ще използваме тази информация за предприемане на действия за 

предотвратяване на повторното им настъпване. Редовно оценяваме нашата 

работа и сме поставили цели за постигане на стабилност. Налице са аварийни 

планове и съответното оборудване и обучен персонал, за защита на хората, 

околната среда и нашите служители в случай на авария или инцидент. 

6. Ще поддържаме и непрекъснато ще подобряваме утвърдената, в съответствие 

със съществуващото законодателство, система за управление на мерките за 

безопасност. 

7. Ще спазваме действащото законодателството в областта на: пожарната и 

аварийна безопасност, здравословните и безопасни условия на труд, 

експлоатацията на съоръженията с повишена опасност, опасните химични 

вещества и опазването на околната среда, както и всички вътрешни 

инструкции, указания и планове. 

8. Ще подбираме внимателно, обучаваме и редовно оценяваме компетентността 

на нашия персонал с цел поддържане на безопасни за здравето на работещите и 

околната среда условия на работа. 

9. Ще изискваме от контрагентите и всички, свързани по някакъв начин с нашата 

дейност, да поддържат висок стандарт на безопасност, дисциплина и охрана на 

труда; да контролират и развиват дейността си в съответствие с политиката на 

„Видекс” АД. 

10. Ще работим активно за минимизиране на рисковете за околната среда и 

ограничаваме до минимум въздействията върху околната среда. 

11. Ще поддържаме висока степен на контрол на сигурността. 

Като Изпълнителен директор на „Видекс” АД: 

ДЕКЛАРИРАМ 

личната си ангажираност за осигуряването на необходимите финансови и човешки ресурси 

за изпълнение на така обявената Политика за предотвратяване на големи аварии 

Изп. директор, „Видекс” АД: 

/Диана Миткова/ 

    Печат 
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Ръководството на „Видекс” АД, в качеството си на оператор на производствена и 

складова база за взривни вещества на завод „Миджур”, носи цялата отговорност пред 

компетентните държавни органи за спазването и изпълнението на предписанията на 

нормативните документи, отнасящи се до безопасната експлоатация на базите в съответствие 

с техния рисков потенциал. 

В Приложение 1.2 и 1.3 са представени доказателства, че „Видекс“ АД е оператор на 

предприятието – Договор за наем на недвижим имот № 889/01.02.2017г. и скица на 

поземления имот. 

I.2. Идентифицирани опасности от големи аварии в предприятието и съответните 

конкретни мерки, които операторът предприема с цел намаляване на риска от 

възникване на големи аварии 

При нормална експлоатация на предприятието и спазване на работните инструкции 

възможността за възникване на големи аварии  ниска. Потенциалните критични събития ще 

са пожар и/или експлозия, а причините, които биха ги предизвикали могат да се обединят в 

следните групи: 

Експлоатационни причини 

 Нарушаване на технологичния режим, технологическата дисциплина и 

инструкциите за безопасни условия на труд; 

 Неспазване инструкциите за безопасна работа с взривни вещества; 

 Неспазване на инструкциите за разделно съхранение на взривни материали в 

склада, като смесване на средства за взривяване с взривни вещества; 

 Неправилно заземяване или корозия на гръмоотвода или нарушение на неговата 

цялост; 

 Наличие на открит огнеизточник в района на складовете или завода, поради 

неспазване на инструкцията за пожарна безопасност; 

 Неправилно извършване на ремонтни работи, предизвикващи искра, както и от 

топлинен източник използван при ремонта; 

 Неправилно извършване на товаро-разтоварни дейности (хвърляне, триене, удряне 

и влачене на опаковките); 

Всички тези причини водят до възникване на: 

 пожар на съхраняваните ОХВ и смеси; 

 взрив. 

Външни причини: 

 Саботаж/терористичен акт; 

 Техногенни фактори – авария в съседно предприятие, автомобилна катастрофа 

извън територията на предприятието, но в опасна близост до него. 

 Термично въздействие от висока температура при пожари извън територията 

на обекта - това би предизвикало пожар и/или взрив с произтичащите от това последици. 

Естествени причини 

 Природни фактори:  земетресение, мълния, наводнение; 

 Техногенни фактори; 

 Термично въздействие от висока температура при пожари извън територията 

на обекта. 
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Мерки с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии 

1. Недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна 

дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото 

състояние на обекта; 

2. Идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и 

оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда; 

3. Възможност за телефонна връзка или GSM-връзка с компетентните и 

специализирани органи за защита от аварии и периодичната й проверка; 

4. Поддържане на складовите помещения на такова ниво, че рискът от възникване 

на аварии е сведен до минимум;  

5. Осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции 

и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на завода; 

6. Разработване на вътрешен авариен план, който свежда последствията от авария 

за хората, съоръженията, съседни обекти и околната среда до най-ниско ниво; Управление, 

гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при възникване на екстремни 

ситуации; 

7.  Подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи;  

8. 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; 

9. Поддържане в изправност средствата за защита – пожарогасители, варел за 

вода към всеки склад и др. - Осигуряване на работещите в материално-техническо 

отношение с необходимите средства: противогази и др. 

10. Подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в 

производствената и складовата база. Обучение, периодични упражнения и изпити на 

персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на 

последствия от авария;  

11. Строг контрол на всички рискови дейности; 

12. При необходимост организация на ремонтната дейност и работата с външни 

фирми с оглед спазване на всички изисквания за безопасни и здравословни условия на труд; 

Контрол на движението на МПС в района на площадката на предприятието; Спазване на 

пропускателния режим съгласно фирмения правилник и другите  действащи наредби и 

заповеди. Ежегодни контролни замервания на импеданса на контура фаза - защитен 

проводник;  

13. Ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба;  

Стриктно спазване на всички Заповеди и Инструкции на територията на завода: 

- Заповед 1/05.01.2015г. относно провеждането на инструктаж и обучение по 

безопасност и здраве при работа и противопожарна охрана в завод „Миджур“, с. Горни Лом; 

-  Заповед 2280/18.01.2016г. относно изключване на ел. захранването след 

приключване на работното време; 

- Заповед 2279/18.01.2016г. относно редът за обучение и подготовка по пожарна 

безопасност на личния състав; 

- Заповед 2273/18.01.2016г. относно пожаробезопасно извършване на огневи 

работи; 
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- Заповед 2272 и 2286/18.01.2016г. относно определяне на длъжностно лице за 

организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в завод „Миджур“, с. Горни 

Лом; 

- Заповед 2275/18.01.2016г. за осигуряване на пожарна безопасност в свободната 

дворна площ на завод „Миджур“, с. Горни Лом; 

- Заповед 2276/18.01.2016г. относно правилата за експлоатация и проверка на 

състоянието на средствата за първоначално пожарогасене, ПИС и съоръженията за 

осигуряване на евакуация; 

- Заповед 2277/18.01.2016г. за редът за използване на отоплителни и 

нагревателни уреди и съоръжения 

- Заповед 2278/18.01.2016г. относно определяне на разрешените и забранените 

места за тютюнопушене и използване на открит огън. 

- Заповед 2281/18.01.2016г. относно определяне на отговорници за експлоатация 

и поддържане на противопожарните уреди и средства за пожарогасене в завод „Миджур“, с. 

Горни Лом; 

- Заповед 2274/18.01.2016г. за осигуряване на пожарна безопасност в 

извънработно време, по време на почивни и празнични дни; 

- План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи 

ремонти и на строителни и на монтажни работи, за които не се изисква разрешение за 

строеж, на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.   [7] 

- Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в 

обекта             [7] 

- Процедури и Инструкции за безопасна работа;     [5] 

- Вътрешен авариен план; 

- План за действие при пожар;               [8.1] 

- Доклад за опасностите, идентификация и контрол на риска на обекта  [9] 

Операторът е предвидил допълнителни превантивни мерки за недопускане на голяма 

авария – представени са в Приложение 17.2, като: 

- извършване на вътрешни проверки за спазване на инструкциите за безопасна 

работа от страна на служителите в Завод „Миджур”; 

- провеждане на вътрешни изпити за подготовката на персонала за действие при 

аварийни ситуации; 

- провеждане на вътрешни изпити за познаването на реда за безопасна работа в 

съответствие с работните и технологичните инструкции; 

- провеждане на външни обучения и проигравания на аварийни ситуации. 

I.3. Средства, структури и организация на предприятието с оглед предотвратяването 

на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и 

околната среда 

Ръководството на „Видекс” АД, в качеството си на оператор на предприятието, носи 

цялата отговорност пред компетентните държавни органи за спазването и изпълнението на 

предписанията на нормативните документи, отнасящи се до безопасна експлоатация на 

съоръженията в съответствие с техния рисков потенциал. 

Операторът отговаря за:  
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- осигуряване на необходимите финансови и материални средства и инструментариум 

за поддържане безопасни условия на труд, което е гаранция за свеждане на риска от голяма 

авария до възможния минимум; 

- осигуряване на необходимите средства за защита на персонала в случай на авария, 

пожар или бедствие; 

- осигуряване на необходимите средства, материали и организация за ефективно 

провеждане на СНАВР и ограничаване на последствията от екстремни ситуации; 

- осигуряване на условия за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията 

на персонала по проблемите на безопасността във всичките и аспекти; 

- организиране на периодични тренировъчни учения за действия при големи 

производствени аварии и природни бедствия; 

- извършване на строг контрол за спазване на нормативните документи по 

безопасност от страна на целия персонал на предприятието. 

Отговорностите на служителите относно безопасната и експлоатация и 

предотвратяване възникването на големи аварии, се състоят в:  

- стриктно спазване на технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред; 

- спазване на инструкциите за работа, в т.ч. и частта им по безопасност; 

- безпрекословно изпълнение на заповедите и разпорежданията на ръководните 

длъжностни лица; 

- готовност за повишаване на подготовката си за действия при аварийни ситуации и 

бедствия. 

Отговорностите на всеки член от персонала, в т.ч. и тези, свързани с безопасността са 

отразени в длъжностните характеристики.       [3] 

В предприятието са обособени следните структури за предотвратяване на големи 

аварии и ограничаване на последствията от тях: 

- спасителна служба, служба за охрана и контрол на достъпа, служба за 

инспектиране на оборудването: 

- изградена е постоянна комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи и 

групи за защита при бедствия и аварии за изпълнение на аварийния план и плана за защита 

при бедствия; 

- контрол на достъпа се осъществява от охраната на обекта;  

- оборудването, което осигурява безопасните условия на територията на завода 

се инспектира от акредитирани за целта служби. Орган за контрол от вида „С” при „Иконт-

90” ЕООД извършва периодичен контрол на завод „Миджур“ за: импеданса на контур „Фаза-

защитен проводник” на ел. контактите в сградата за охрана, офис и почивка; контрол на 

съпротивление на мълниезащитната заземителна уредба на складовете за ВВ – Приложение 

№ 6. 
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I.4.  Система за управление на мерките за безопасност 

Безопасната експлоатация на „Видекс” АД – завод „Миджур” е изградена на основа на 

система от административни структури, отговорности и дейности, отчита наличните 

средства за безопасност и различни технологични решения за това. 

За да се осигури прилагането на Политиката за предотвратяване на големи аварии, в 

завод „Миджур” е въведена и се прилага Система за управление на мерките по безопасност. 

Тя отразява основните цели, които си поставя ръководството в областта на спазването на 

безопасни и здравословни условия на труд, стриктно спазване на технологичната 

дисциплина и опазването на околната среда. 

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 завода 

са разработени съответните процедури, насочени към организацията, непрекъснато 

идентифициране на опасностите от големи аварии и потенциалните рискове от тях за хората 

и околната среда, непрекъснато усъвършенстване на аварийното планиране, планиране на 

промените в завода и отчитане на евентуалните промени в безопасността, наблюдение на 

критичното за безопасността оборудване и преразглеждане на мерките за безопасност. 

Основни елементи на СУМБ са: 

- организация и персонал- включва ролята и задачите на персонала, отговорен за 

осигуряването на безопасната експлоатация на предприятието на всички административни 

нива. Определяне на необходимостта от обучение на този персонал и осигуряването на това 

обучение. Ангажиране на допълнителни служители, и когато е необходимо- 

подизпълнители; 

- идентифициране и оценка на риска от големи аварии- включва приемане и 

прилагане на процедури за систематично идентифициране на опасността от възникване на 

големи аварии при нормална експлоатация или при нарушения на технологичния режим. 

След идентифициране на опасността се извършва оценка на риска; 

- безопасно управление на технологичните процеси-включва приемане и прилагане 

на процедури и инструкции за безопасна експлоатация на предприятието. Тези процедури 

включват информация за задълженията на персонала при ежедневна експлоатация и 

поддръжка на съоръженията, както и задълженията при нарушения на технологичния режим; 

- планирани модификации- приемане и прилагане на процедури за планиране на 

модификации или изграждане на нови съоръжения; 

- аварийно планиране- приемане и прилагане на процедури за определяне на 

предвидими аварийни ситуации чрез системен анализ и изготвяне, проверка и 

преразглеждане на аварийни мерки за тези ситуации; 

- мониторинг- приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на 

съответствието между целите, залегнали в доклада за политиката за предотвратяване на 

големи аварии и постигнатите резултати. Механизми за коригиране на системата за 

управление на мерките на безопасност в случай на несъответствие; 

- одит и преразглеждане- приемане и прилагане на процедури за периодична 

системна оценка на доклада на политиката за предотвратяване на големи аварии и на 

ефективността и адекватността на СУМБ. 
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I.4.1. Организация и персонал 

I.4.1.1. Обща информация за завод Миджур 

Завод „Миджур” е предприятие за приемане, производство и съхранение на взривни 

вещества.  

Заводът е разположен в поземлен имот с номер 001424 в землището на с. Горни Лом, 

общ. Чупрене, на площ 361.289 дка. На площадката на завода функционират общо 7 склада 

за ВВ. На територията на обекта се извършва производство на ВВ в Цех „Неелектрически 

системи” и Цех Производство на взривни вещества за граждански цели (ПВВГЦ). 

Обектът е в непосредствена близост до четвъртокласен път, по който се извършва и 

транспортирането от и към обекта.       [Приложение № 1] 

Районът на базата е със стабилна ограда състояща се от бетонни колове - бетонирани в 

земята с височина 2 м, и оградна мрежа. На оградата са монтирани кльонови съоръжения 

оборудвани с няколко реда бодлива тел. Изграден е портал както за преминаване на 

пешеходци, така и за товарни автомобили. Прилежащата територия е осветена с осветителни 

тела монтирани на метални стълбове. 

По-голямата част от площта на базата е залесена с широколистна дървесна 

растителност и храсти. Вътрешните пътища са асфалтирани. Складовете са еднотажни, 

монолитни и с олекотена покривна конструкция. ВВ се разполагат върху бетонов под, 

стените са от тухла.  

Завод Миджур отговаря напълно на изискванията на Наредба № 2 от 10 юли 2000 г. 

за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни 

вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси: 

- площадката, върху която е разположена е със суха и отцедлива почва; 

- теренът е с естествен наклон, което подпомага оттичането на водите при 

проливни дъждове и обилно снеготопене; 

- всички складове са надземно обвалвани, с изключение на склад СВ за 

съхранение на неелектрически капсул-детонатори, който е вкопан; 

- осигурени са необходимите количества вода за противопожарни нужди 

няколко противопожарни водоема с по около 40 тона вода. Захранването на тези водоеми е 

независимо; 

- обваловките, подходите, пътищата, зоната от двете страни на оградата се 

почистват периодично от суха трева и храсти; 

- през имота не преминават продуктопроводи, в т.ч. газопроводи, 

електропроводи, водопроводи и други комуникационни съоръжения; 

- за обекта е осигурена 24 часова охрана. Извършва се и видеонаблюдение; 

- покривите на складовете са от негорими материали, които са леки и лесно 

изхвърлящи се при взрив; 

- складовите взривоопасни сгради се проектират по правило на един етаж, което 

напълно отговаря на настоящия обект; 

- прозорците на складовете са подсигурени с капаци, които не позволяват 

огряване от слънцето; 

- административната сграда е разположена самостоятелно, непосредствено след 

входа на базата. 
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Изградени са отделно стоящи мълниеотводи (пилони) за предпазване от преки 

попадения на мълния. 

Съгласно Разрешение № 113/06.07.2009г. издадено от КОС ГДОП – София и Решение 

№ У-35449/23.07.2012г. за допълване на разрешението, на площадката на Завод Миджур е 

разрешено да се произвеждат следните ВВ за граждански цели: 

- Амониевосилитрени прахообразни ВВ предназначени за извършване на взривни 

работи в подземни и открити разработки, опасни и неопасни по газ метан и въглищен прах – 

Амонит-6, Амонит-6ЖВ, Скаленит, Метанит-КС, Балканит; 

- Амониевосилитрени грубодисперсни ВВ предназначени за открити взривни 

работи: ГДА ЛМ, ГДА БМ, АНФО-Л, Видексан, Видексим; 

- ВВ предназначени за открити взривни работи произведени от тринитротолуол: 

Гранулотол-М; 

- Водонапълнени ВВ предназначени за открити взривни работи: Видексит; 

- Лети междинни детонатори предназначени за открити взривни работи: лят бустер, 

модификации; 

- Средства за взривяване: неелектрическа система „Видексдет”. 

На настоящия етап има издадено Решение № 62/29.02.2016г. на Министъра на 

околната среда и водите за отмяна на Разрешително за експлоатация № 67/26.07.2007г. на 

завод „Миджур“ като предприятие с висок рисков потенциал. Решение № 62/29.02.2016г., е 

обжалвано пред Върховен административен съд (Приложение 2.6). На площадката на завод 

Миджур се извършват единствено дейности по съхранение на ВВ. Производството временно 

е преустановено поради настъпила голяма авария на 01.10.2014г. на територията на завода.  

Разснарядяването (утилизиране, делабориране), е преустановено и в бъдеще не се 

предвижда. 

Вследствие аварията на 01.10.2014г. някои сгради са получили частични разрушения, 

а други са напълно разрушени: 

- цех „Неелектрически системи”, цех ПВВГЦ, складове за невзривни вещества 

(за амониева селитра към цех „ПВВГЦ” и № 9) са полуразрушени; 

- РМЦ е частично разрушен; 

- Склад СВ (за средства за взривяване) е в лошо техническо състояние – със 

счупена врата и прозорци. 

Съществуващо състояние: 

На територията на завод „Миджур” не се извършва производствена дейност или 

дейности по утилизация на боеприпаси.  

До настоящия момент са извършени строителни работи и са напълно възстановени: 

- склад амониева селитра към Цех „ПВВГЦ” – ремонтиран и напълно 

възстановен. 

- склад № 9 – напълно възстановен с предназначение невзривен склад; 

- склад СВ – изпълнена е частична смяна на стъклата и ремонт на касите на 

дограмата – врата и прозорци; 

- цех „Нонел” – напълно възстановен с предназначение производство на 

неелектрическа система за взривяване; 

- цех „ПВВГЦ” – напълно възстановен с предназначение производство на 

взривни вещества за граждански цели; 
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В Приложение 2.4 са представени протоколи за техническото състояние на 

строителните конструкции на сградите на територията на предприятието. 

В Приложение 2.5 е представен Акт образец 19 за извършените видове СМР на 

територията на Завод Миджур към 15.09.2015г. 

Във връзка с предписания в КП № 4/2015г., наличните количества ВВ в Склад СВ са 

преброени и преместени в Склад № 5. За дейността е издаден Протокол и Директора на 

РИОСВ Монтана, е уведомен.      [Приложение № 10] 

Издадена е Заповед 2261/16.09.2015г. относно изпълнение на дадена принудителна 

административна мярка от органите на РИОСВ – Монтана във връзка с определянето на 

комисия за установяване и заприхождаване на складовите наличности.[Приложение № 10] 

Във връзка с предписания в КП № 2/2017г. на РИОСВ - Монтана, наличните 

количества 23 341 бр. капсул възпламенители /КВ/ от мини М-16 А2 в цех „Утилизация“ са 

заприходени и се съхраняват в склад № 5 в завод „Миджур“. 

Временно на площадката са налични експлозивни вещества в състава на изделия 

(инженерни и артилерийски боеприпаси). В складове 1, 3, 4, 6 и 10 се съхраняват: ВВ от 

изд.310 сб.03, ВВ в корпус от изд.320 сб.03, Бойна част от изд.711, Бойна част от изд.713, 

Бойна част от изд.714, Бойна част от изд.63, Бойна част от изд.64, Бойна част от изд.С25 

ОФМПУ, ВВ в корпус от изделие 68, Мини М 2, Мини М 16 и Мини М 14. По-подробна 

информация за бройките на боеприпасите и местоположението им е представена в т. 8. 

Количеството на взривните вещества са представени в Таблица 2 към т. 10. 

Предстои извеждането на боеприпасите извън територията на предприятието. 

Отговорността за извеждането на експлозивните вещества и изделия от територията на 

предприятието е на Министерство на външните работи.  

В Приложение 18.1, е представен Протокол на складовите на личности в завод 

„Миджур, към 30.09.2015г., Приложение 18.2 Списък на химичните вещества и смеси през 

2016г.  

Планирани бъдещи мероприятия: 

Националната следствена служба е приключила с разследването на голямата авария 

възникнала на 01.10.2014г., поради което се предвижда възобновяване на производствената 

дейност съгласно Разрешение № 113/06.07.2009г. на КОС ГДОП-София и Решение № У-

35449/23.07.2012г. Отново отбелязваме, че Решение № 62/29.02.2016г. на Министъра на 

околната среда и водите за отмяна на Разрешително за експлоатация № 67/26.07.2007г. на 

завод „Миджур“ като предприятие с висок рисков потенциал, е обжалвано пред Върховен 

административен съд (Приложение 2.6). 

Складове №№ 1, 3÷6, 10 и СВ се запазват за съхранение на взривни вещества. 

Производствената дейност ще се възобнови в следните сгради от Генплана: 

- 1. Цех „Неелектрически системи” (НОНЕЛ); 

- 2. Цех Производство на взривни вещества за граждански цели. 

Складове № 2, склада за амониева селитра и Склад № 9 от Генплана (Приложение 1) 

ще се използват за съхранение на невзривни материали. 
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I.4.1.2. Организация на дейността 

Чрез въведените редица организационни, технически и други норми дейността на 

предприятието се осъществява при стриктното спазване на нормативните изисквания, 

свързани с безопасността на труда и противопожарната охрана. По този начин точното 

определяне на задълженията на всеки служител улеснява и защитава самия служител и целия 

производствен процес от възникването на злополуки и големи производствени аварии и 

предпазва околната среда от замърсяване. 

При подбора на персонала, работещ в предприятието, както и в длъжностните 

характеристики се набляга на задълбочените професионални знания и готовност за 

повишаването им, способност за вземане на бързи, самостоятелни решения и действия при 

извънредни обстоятелства. Работниците и служителите, назначавани в предприятието, 

трябва да имат минимум средно образование и задължително да преминат медицинско 

освидетелстване, и първоначален инструктаж по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

„Видекс” АД има изготвени следните процедури: 

- РИ 06 01.01 - Подбор и назначаване на персонал; 

- ПК 06 01 - Обучение и квалификация. 

Националната следствена служба е приключила с разследването на голямата авария 

възникнала на 01.10.2014г. и се предвижда възобновяване на производствената дейност 

съгласно Разрешение № 113/06.07.2009г. на КОС ГДОП-София и Решение № У-

35449/23.07.2012г. За целта предстои да се назначи обучен персонал, който да е 

доказателство за наличие на организационен и кадрови потенциал за надеждно и безопасно 

извършване на производствената дейност на ВВ. Независимо това за обекта има разработени 

процедури в съответствие с Интегрираната система за управление, включваща СУК, СУОС и 

СУЗБУР. Системата обхваща всички дейности, процеси, продукти и услуги свързани с 

основните технологични процеси като, производство на промишлени взривни вещества, 

производство на междинни детонатори, производство на неелектрически системи за 

иницииране („НОНЕЛ”). 

Във „Видекс” АД – завод „Миджур” към настоящия момент работят 5 човека - двама 

общи работници, един ел. механик, организатор производство и един управител склад. 

Охраната се осъществява от 9 броя охранители на фирма „Видекс Инженеринг” ЕАД, гр. 

София. 

Организацията на работните процеси е структурирана така, че едновременно с 

извършване на преките задължения се обхващат и дейности, свързани с поддържане на 

безопасността и опазването на околната среда. Отговорностите за техническата безопасност, 

опазването на околната среда и противопожарната охрана са равномерно разпределени, 

съобразно заеманият трудов пост. 

На следващата фигура е представена организационната структура на завод „Миджур”. 
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ИЗП. ДИРЕКТОР 

“ВИДЕКС” АД

ТЕХНИЧЕСКИ 

ОРГАНИЗАТОР

ИНСПЕКТОР ПО 

ЗБУТ И ПБ

УПРАВИТЕЛ 

СКЛАД

ЕЛ.МЕХАНО 

ШЛОСЕР

ЗАВЕЖДАЩ ЛС 

И АД
ОХРАНА ОБЩ РАБОТНИК

 

Фигура I.4.1.2-1 Органиграма на завод „Миджур” 

Отговорностите на персонала на предприятието са определени с Длъжностните им 

характеристики.         [Приложение № 3] 

а) Техническия организатор 

Отговорен е и следи за дейностите, като на същите недопуска изпълнението им без да 

ги контролира. Отстранява възникнали повреди при спазване на изискванията за безопасна 

работа  

б) Инспектор по безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност  

Той е главната фигура по контрола на риска от големи аварии и действията на 

персонала при възникване на аварии и извънредни произшествия. Следи за безаварийната и 

безопасна товарно- разтоварна дейност, контролира спазването на нормативните документи, 

отнасящи се до безопасността при експлоатация 

в) Ел. механо шлосер 

Контролира нормалното функциониране на наличното ел.оборудване, извършва 

ремонт. 

г) Управител на складова база 

Организира правилното заприходяване, съхранение и отпускане на ВМ в складовото 

стопанство по отношение количествата и съвместимостта на съхраняваните видове ВМ. 

Оформяне на отчетната документация и точност при количественото и по видово отчитане 

движението на ВМ (приход-разход). 

Отговаря за безопасното извършване на товаро-разтоварните дейности и подготовка 

на ВМ за тази цел, вкл. Пожарна безопасност. 

Извършва контрол относно количеството и качеството на постъпващите материали , 

участва при извършването на инвентаризации и изготвяне на протоколи за наличностите в 

склада. 

Системно информира за състоянието на складовите наличности, допуснати 

нередности при извършваните работи на територията на склада, нарушаване на 

безопасността, констатирани липси и излишъци, констатирани нередности по разрешителния 

режим, съхранението и охраната на склада. 
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За тази цел е необходимо познаването на необходимите актуални нормативни 

документи, паспортите на складовите помещения и комуникациите им. 

Негова отговорност е и поддържането на необходимите режими и условия в 

помещенията: температура, влажност, санитарни изисквания и др. 

д) Завеждащ ЛС и АД 

Управлява личните досиета на персонала и документацията свързана с движението на 

персонала. 

е) Общ работник поддръжка 

Поддържа в изправност поверените му съоръжения , като осигурява правилната му 

експлоатация. Извършва цялостната подготвителна дейност, необходима за ремонт и 

поддръжка на сградите и съоръженията. 

ж) Въоръжена охрана 

Носи отговорност за осигуряване на охранителната дейност на обекта. Отговаря за не 

допускане на кражби от завода.  

Охранява определените обекти съобразно плана за охрана, следвайки указанията 

дадени от компетентните органи и началник –охрана. 

Проверява състоянието на обектите за липси, наличие на съмнителни пакети и лица 

без пропуск за обекта- следи за установения пропускателен режим. 

Извършва проверка на сигнално-известителната техника и при констатиране на 

неизправност уведомява на по-горно ниво. 

При установяване на нарушител на територията на обекта извършва неговото 

задържане и уведомяване на инстанциите на по-високо ниво. При тези случаи изготвя 

писмен доклад до началник охраната. 

За целта се явява на периодичен и ежедневен инструктаж, спазва графика за работа, 

оказва съдействие на полицейските органи при нужда от тяхна страна. 

Необходимо е познаването на нормативната база свързана с охранителната дейност, 

разположението и обстановката на охраняемия обекти неговите уязвими места.  

Охранителната дейност се извършва от „Видекс инженеринг” ЕАД – София. 

Дейностите свързани с товарене, разтоварване на взривни материали се извършват 

при стриктно спазване на нормативните изисквания свързани с безопасността на труда и 

противопожарна охрана, опадване на околната среда и предотвратяването на големи аварии. 

Всички сътрудници на завода са запознати с наличието на риск от възникване на голяма 

авария и са наясно със задълженията си , целящи намаляването на този риск. „Видекс” АД 

завод „Миджур” има ясна организационна структура и задълженията по предотвратяване на 

големи аварии и ограничаването на последствията от тях са разпределени на всички нива във 

завода. 

Предвижда се да бъдат допълнително назначени служители на следните длъжности:  

- Мениджър цехове: Мениджър производство на промишлени взривни вещества, 

Мениджър производство „НОНЕЛ”; 

- Ръководител РМЦ; 

- Мениджър качество; 

За назначаването на квалифициран и отговорен персонал „Видекс” АД има изготвена 

процедура РИ 06 01.01 Подбор и назначаване на персонал.  
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Мениджъри цехове       [Приложение № 3] 

Организира, ръководи и контролира срочното изпълнение на производствена 

програма на ръководения от него цех, съобразно изискванията на закона и правилата за 

безопасна работа. 

Организира, планира, ръководи и контролира изпълнението на задачите, възложени на 

цеха. 

Следи за техническата и противопожарна безопасност в цеха, както и за 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; 

Организира безопасността на труда при извършване на производствената дейност в 

цеха. 

Осъществява системно ръководство и контрол за прилагане на безопасни методи на 

работа и създава благоприятни условия на труд на работните места. 

Отговаря за своевременното снабдяване на работниците с общо и специално работно 

облекло и с лични предпазни средства, съгласно действащите нормативи, като не допуска 

изпълнението на дейностите без спазване на изискванията за безопасна работа и без 

предписаните лични предпазни средства. 

Разработва графиците на работното време и разпределението на смените; 

Контролира правилното и редовно провеждане на встъпителните и периодичните 

инструктажи и обучението по безопасността, хигиената на труда и противопожарната 

охрана. 

Изпълнява предписанията на органите по безопасността, хигиената на труда и 

противопожарната охрана, информира незабавно съответните служби при възникване на 

пожар или авария. 

Организира и ръководи срочното изпълнение на производствена програма на цеха 

чрез най-добрия наличен технологичен, технически и кадрови ресурс. 

Организира и ръководи воденето и съхранението на цялата техническа документация 

и технологични карти за всеки един от произвежданите продукти; 

Ръководи и следи за точното и вярно водене на отчетната документация за отчитане 

на вложените материали и произведената продукция; 

Ръководи точното спазване на отделните технологични процеси за всеки един от 

произвежданите продукти; 

Планира техническото обслужване, необходимите енергийни ресурси и запасите с 

резервни части съвместно с отговорника по ремонт и поддръжка на завода, относно 

изправността на машините и съоръженията; 

Осигурява работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от 

квалифицирани и правоспособни лица. 

Контролира работата по приемане, обработка и разпределяне на постъпващата 

продукция ; 

Следи за наличната складова площ, работна сила, рационалното използване на 

транспортните средства и своевременното изпълнение на товаро-разтоварните дейности. 

Следи правилното оформление на приемо-предавателната документация за 

продукцията 

Контролира изпълнението на сроковете за производство и подготвя необходимите 

справки. Предприема действия по стопанисване и опазване на имуществото, включено в 

управлявания цех; Контролира дейността на цеха и дава сметка на Изпълнителния директор 

за състоянието на му и за резултатите от извършваната дейност; 
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Осигурява нормалното функциониране на цеха от гледна точка на действащите в 

Република България нормативни актове и стопанския интерес на предприятието; 

Разработва вътрешни актове за цеха, планове, стратегии и план графици; издава 

указания и инструкции. 

Решава всички ръководни въпроси по дейността на цеха; 

Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от 

КТ. Уведомява своевременно и съгласува действията си с Изпълнителния директор на 

дружеството и изпълнява всички конкретно възложени задачи от същия. 

Ръководител РМЦ: 

Отговаря за планирането на поддръжката и ремонта на машините и съоръженията. 

Събира и поддържа картотека с архивни данни за всички машини и съоръжения, отговаря за 

заявяване и поддържане на минимален брой резервни части и консумативи на склад, за 

оборудване с необходимите допълнителни приспособления към машините и съоръженията. 

I.4.1.3. Процедури за обучение и инструктаж на персонала на завод „Миджур“ 

с оператор „Видекс“ АД 

Персоналът на завода подлежи на процедури за обучение, които са: 

- за новопостъпил персонал; 

- за поддържане квалификацията, необходима за работното място и длъжност; 

- за Безопасност и здравословни условия на труд, противопожарна охрана; 

- при организационни промени, преместване и съвместяване на длъжности; 

- за професии, подлежащи на задължителни обучения за правоспособност; 

- при нови или променени държавни и организационни норми и стандарти; 

- при промени в техническата документация; 

- вследствие на системни и груби нарушения на технологичната дисциплина или на 

правилата по ТБОТ и ППО; 

- при внедряване на нови изделия, технология, оборудване, екипировка, 

информационни системи; 

- по желание и инициатива от страна на отделни сътрудници на организацията. 

Прилагат се следните видове инструктажи: 

- Начален инструктаж – подлежат всички новопостъпили работници и служители, 

като целта е да се запознаят с характера на работата и съществуващите опасности в района 

на базата. Управителят на склада запознава новопостъпилия с наличните аварийни планове 

на обекта и наличното противопожарно оборудване; 

- Инструктаж на работното място – практическо запознаване с конкретните 

изисквания за безопасно изпълнение на задълженията; 

- Периодичен инструктаж – провежда се не по-рядко от един път на три месеца; 

- Извънреден инструктаж – провежда се при настъпване на авария;  

- Инструктаж и обучение по безопасност, хигиена на труда, противопожарна 

безопасност и опазване на околната среда. 

Инструктажите се провеждат от упълномощени с писмена заповед длъжностни лица с 

висше образование и производствен опит. 

За провеждането на съответните инструктажи са изготвени следните програми: 
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- Програма за провеждане на начален инструктаж по безопасност и здраве при 

работа;         [Приложение № 4] 

- Програма за провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и здраве при 

работа;         [Приложение № 4] 

- Програма за провеждане на инструктаж на работното място.[Приложение № 4] 

Периодично се провеждат обектови учения на персонала за действия в условията на 

вероятна обстановка с цел създаване на определена нагласа и отработване на практически 

действия по използването на индивидуалните средства за защита, техниката и поведението. 

За проведените инструктажи, обучения и тренировки (проигравания на аварийни ситуации) 

ще се водят дневници.  

Обучението обхваща изпълнителния и ръководния персонал на предприятието. 

За провеждане на външните обучения се избира подходящ външен лектор. 

Извършват се и следните обучения: 

- за опасности за здравето от последиците от пожар и взрив; 

- за безопасност на труда при работа с взривни вещества; 

Използваните форми на обучения са: 

- курсове; 

- семинари, конференции; 

- обмяна на опит; 

- инструктажи; 

- наставничество (чрез определени вътрешни консултанти); 

- тренинги, дискусии; 

- самоподготовка; 

Процесът на обученията в завод „Миджур“ протичат в следната последователност: 

- определяне на потребностите от обучения; 

- планиране и осигуряване; 

- избор на квалификационни организации; 

- отчитане и анализ; 

- поддържане на информационна база данни. 

Персоналът подлежи на задължителни обучения за защита на правоспособност (чрез 

периодични опреснителни курсове) или за придобиване на следните видове правоспособност: 

- лаборант по взривни вещества; 

- ръководител производство взривни материали; 

- магазинер. 

Задължително обучение за правоспособност се провежда на всички сътрудници на 

организацията, работещи на длъжности, за които се изисква документ за правоспособност по 

силата на нормативни документи, държавни правилници и др. В началото на годината 

Мениджър ЗБУР (Инспектор по ЗБУТ и ПБ) предвижда тези обучения и те се включват към 

Годишния план за обучение, който се утвърждава от Изпълнителния Директор.  

Обучението се провежда от оторизирани организации или правоспособни 

инструктори и се удостоверява с “Протокол”. Издава се удостоверение или се удължава 

срока на действащите документи за правоспособност. Всички документи се съхраняват в 

личното досие на сътрудника на организацията и подлежат на проверка от оторизирани 

организации. 
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След актуализиране на ИСУ ще продължат да се провеждат обучения по документите 

на ИСУ на всички сътрудници на „Видекс” АД в следните случаи: 

- първоначално по процедурите, отнасящи се до неговата пряка работа; 

- при внедряване на нова или промяна на действаща процедура; 

- при внедряване или изменение в „Наръчника на ИСУ”; 

- опреснително или допълнително обучение в отделни структурни звена; 

- при констатирани несъответствия при прегледи от ръководството или 

вътрешни одити. 

За обученията ще се съставят протоколи, които се съхраняват при отговорника по 

обучението.  

Обучение за преквалификация се провежда в следните случаи: 

- когато се усвояват нови изделия или технологии - отговорника за разработките 

запознава работниците с промените и с новите изисквания; 

- когато се налага работник да бъде преместен на друго работно място - 

ръководителят на съответното звено го прикрепя към по-високо квалифициран работник, ако 

е необходимо; 

- когато за новата длъжност се изисква специална квалификация или 

правоспособност на съответния работник или служител; 

- Обучението за преквалификация приключва с издаването на “Протокол”. 

Обучение за поддържане и повишаване на квалификацията се провежда при 

повишаване на изискванията за заемане на съответната длъжност или при промяна на 

нормативната уредба. 

Инструктаж по безопасност на труда се провежда на всички сътрудници на 

организацията от ръководителите на структурни звена в съответствие с Наредба №РД-07-2 

от 16.12.2009 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена 

на труда и противопожарна охрана. 

Всички дейности и отговорности, свързани с обучението са подробно описани в 

процедура: ПК 06 01 - Обучение и квалификация.   [Приложение № 4] 

За провеждането на инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа и 

противопожарна охрана в завод „Миджур“ с. Горни Лом изпълнителният директор на 

„Видекс“ АД издава Заповед № 1/05.01.2015 г.     [Приложение № 4] 

Периодично се изготвя Доклад за анализ и оценка на ефективността от обученията в 

завод :Миджур: към „Видекс“ АД- София.    [Приложение № 4] 

За всички дейности, извършвани от външни фирми като напр. ремонтни работи се 

подписват съответните договори и споразумения с управлението на завода, в които са 

включени клаузи за безопасността при нормален режим на експлоатация и при аварийни 

ситуации. Изпълнителите по тези договори преминават задължително инструктаж по 

безопасност на извършваната от тях дейност. Противопожарната охрана и аварийно- 

спасителната дейност се осъществява от служител на завода и се подпомага експертно от 

външни консултанти. 

На всички външни посетители и гости на завода се раздават информационни 

бюлетини. 
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Приложените към доклада вътрешни документи: Длъжностни характеристики 

[Приложение № 3], Процедури и инструкции за работа на територията на предприятието 

[Приложение № 5], Програма за провеждането на обученията и опреснителните курсове 

[Приложение № 4] изпълняват изискванията на елемента на СУМБ „Организация и 

персонал“. В Приложение № 4 е представена процедура ПК 06 01: Обучение и 

квалификация. 

I.4.2. Идентифициране и оценка на големи опасности - приемане и прилагане на 

процедури за систематично идентифициране на големи опасности при нормални и 

анормални режими на работа, включително дейности, възложени на подизпълнители 

(при наличие на такива), и оценка на вероятността от възникване и оценка на 

тежестта на последствията и идентифициране на превантивни мерки 

За да се управлява риска, при дейността на едно предприятие, е необходимо и много 

важно оценката на риска да бъде един непрекъснат процес изучаващ не само възможните 

аварии и инциденти, но да отчита и промените в опита и в практическата дейност на 

предприятието, извършените модификации в него и заобикалящата го околна среда. Тази  

необходимост се засилва и от факта, че самият анализ води до генериране на нови и 

усъвършенстване на съществуващите мерки за безопасност. 

В практиката съществуват различни методи за идентифициране на опасностите и 

оценка на риска, които взаимно се допълват. При избора на подходящ метод  за 

идентифициране на опасностите в завод „Миджур” съществено внимание се обръща на тези 

методи които изискват работата в екип на експерти от различни области. Целта е да се 

осигури широка база за оценка, като се обхванат опасните вещества и продукти, 

оборудването, управлението на технологичният процес, възможните човешки грешки и 

прилаганите мерки за безопасност, което е гаранция за по-пълен и задълбочен анализ. 

Завод „Миджур” е възприел най-общата схема от етапи на провеждане на анализа. 

Най-напред се извършва определяне на системата – прави се пълно и задълбочено проучване 

на документацията на завода технология оборудване, планова с цел да се установи доколко 

тя съответства на реално съществуващите условия. Следващите етапи се базират на опита на 

членовете на екипа и наличието на статистически данни за възникването на аварии в 

идентични обекти. След това се идентифицират местата и процесите в завода, където е 

възможно възникването на голяма авария. Това идентифициране се извършва като се 

използват данни за вида и количеството на опасните химични вещества, налични в завода, 

техните физикохимични , токсикологични и екотоксикологични свойства, както и процесите 

в които участват и условията при които протичат тези процеси. 

Следващият етап е т.н. анализ на сценариите на големи аварии, който се състои от :  

- съставяне на сценарии за големи аварии; 

- оценка на вероятността от възникване 

- моделиране и анализ на последствията 

Заключителният етап е оценката на риска за конкретният обект на анализа, при която 

се извършва цялостна преценка за приемливостта на нивото на риска от големи аварии за 

живота и здравето на хората и за околната среда. 
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Определяне на системата

Анализ на сценариите на авариите

Идентифициране на опасностите

Оценка на честотите на авариите

Анализ на последиците и моделиране

Оценка на риска

Избор на мерки за безопасност
 

Фигура I.4.2-1 Общата схема от етапи на провеждане на анализа 

На територията на завода има пет склада с капацитет по 100 т, за съхранение на ВВ. 

Изчисленията за безопасните разстояния между тях са извършени въз основа на същите 

статистически методи. При авария на един от обектите почти не е възможно тя да засегне 

друг обект, тъй като те са разположени на разстояния определени от Наредба № 2, и ефекта 

на доминото е невъзможен. Поражения върху външни инфраструктурни обекти или хора са 

почти невъзможни тъй като обекта е отдалечен от населени места. В двата цеха за 

производство на ВВ е възможно да има налични до 300 кг тротил еквивалент иницииращи 

ВВ (Цех неелектрически системи) и до 25 000 кг амониево селитрени ВВ или барути в Цех 

„ПВВГЦ”. 

Всички дейности в завод “Миджур”, при които се извършват манипулации със 

взривни вещества /ВВ/ са пожаро и взривоопасни и е необходимо строго да се съблюдават 

инструкциите за безопасна работа. Тези дейности включват, товаро- разтоварни и 

транспортни дейности. При неспазване на указанията за безопасна работа и проява на 

своеволия могат да нанесат както материални  щети така и поражения върху занимаващите 

се с тези дейности. 

При извършване на товаро- разтоварни дейности в складовата база, или на 

територията на завода също е възможно макар и с малка вероятност за възникване на пожар 

или взрив от неспазване на технологичната дисциплина от работниците извършващи тази 

дейност. Това може да доведе до разрушаване на склада и до поражения с летален изход на 

товарачите които извършват тази дейност. Всички взривни вещества които се използват на 

територията на дружеството отразени в актуализираната информация са опасни поради 

спецификата на тяхното приложение и техните взривни, физични, химични и 

токсикологични свойства са отразени в информационните листи на продуктите.  

В дружеството има внедрени следните процедури:  
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- Индентификация на опасностите, оценка и контрол на риска. Правни и други 

изисквания. Общи и конкретни цели и програми;   [Приложение № 17.3] 

- процедура ПБЗ 431-01 за идентификация на опасностите, оценка и контрол на 

риска от голяма авария.  

Съгласно процедурите се извършва идентификация на опасностите, оценка на 

рисковете при процесите и контрол на риска. Инспектор ЗБУТ изготвя програма за оценка на 

риска включваща съответните дейности, срокове и отговорности, която е утвърдена от 

директора. За определяне на това дали рискът от идентифицираните опасности е допустим, 

рисковете се класифицират съобразно тяхната оценена вероятност и потенциална тежест на 

вредата, чрез определяне на рангово число. Инспектор ЗБУТ съвместно с специалистите от 

СТМ класифицират рисковете в  списък в които се записват мерките и действията 

необходими за отстраняване и намаляване на същите и техният контрол. 

В завода има изградена и функционира система за здравословни и безопасни условия 

на труд, на базата на която дружеството е сертифицирано по ISO 14001 и OHSAS 18001. С 

изграждането на тези две системи които обхващат всички дейности и процеси се подобриха 

значително мерките за безопасност, които към настоящия момент са на едно добро ниво. 

При нормална експлоатация на предприятието и спазване на работните инструкции 

възможността за възникване на големи аварии  ниска. Потенциалните критични събития ще 

са пожар и/или експлозия, а причините, които биха ги предизвикали могат да се обединят в 

следните групи: 

Експлоатационни причини 

 Нарушаване на технологичния режим, технологическата дисциплина и 

инструкциите за безопасни условия на труд; 

 Неспазване инструкциите за безопасна работа с взривни вещества; 

 Неспазване на инструкциите за разделно съхранение на взривни материали в 

склада, като смесване на средства за взривяване с взривни вещества; 

 Неправилно заземяване или корозия на гръмоотвода или нарушение на неговата 

цялост; 

 Наличие на открит огнеизточник в района на складовете или завода, поради 

неспазване на инструкцията за пожарна безопасност; 

 Неправилно извършване на ремонтни работи, предизвикващи искра, както и от 

топлинен източник използван при ремонта; 

 Неправилно извършване на товаро-разтоварни дейности (хвърляне, триене, удряне 

и влачене на опаковките); 

Всички тези причини водят до възникване на: 

 пожар на съхраняваните ОХВ и смеси; 

 взрив. 

Външни причини: 

 Саботаж/терористичен акт; 

 Техногенни фактори – авария в съседно предприятие, автомобилна катастрофа 

извън територията на предприятието, но в опасна близост до него. 

 Термично въздействие от висока температура при пожари извън територията 

на обекта - това би предизвикало пожар и/или взрив с произтичащите от това последици. 

Естествени причини 
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 Природни фактори:  земетресение, мълния, наводнение; 

 Техногенни фактори; 

 Термично въздействие от висока температура при пожари извън територията 

на обекта. 

Анализ и оценка на риска от големи аварии са подробно разгледани в т. II.3.2.1 

от настоящия доклад. 

Елементът на СУМБ „Доклад за опасностите, идентификация и контрол на риска“ 

[Приложение № 9] представлява част от изготвените и приложени в предприятието 

вътрешни документи. Такива са и процедурата „Индентификация на опасностите, оценка и 

контрол на риска. Правни и други изисквания. Общи и конкретни цели и програми“ 

[Приложение № 17.3] и „Вътрешен авариен план“. В случая не е необходимо приемане и 

прилагане на допълнителни процедури за систематично идентифициране на големи 

опасности и оценка на вероятността от възникване и оценка на тежестта на последствията и 

идентифициране на превантивни мерки. Оценка на вероятността от възникване и оценка на 

тежестта на последствията и идентифициране на превантивни мерки са подробно разписани 

към Раздели II.3.2 и II.4 от настоящия доклад. 

I.4.3. Оперативен контрол и управление на технологичните процеси - приемане 

и прилагане на процедури и инструкции за безопасна експлоатация, включително 

поддръжка на съоръженията, работните процеси, оборудването, и за управление на 

аварийната сигнализация и на временните спирания на производството, отчитане на 

наличната информация относно най-добрите практики за наблюдение и контрол с 

оглед на намаляване на риска от грешки в системата; управление и контрол на 

рисковете, свързани с остаряването на оборудването, инсталирано в предприятието, и 

корозия; списък на оборудването на предприятието, стратегия и методология за 

наблюдение и контрол на състоянието на оборудването; подходящи последващи 

действия и всякакви необходими превантивни мерки 

В основата на цялостното управление на „Видекс” АД- завод „Миджур” стои 

системата за безопасно управление на технологичните процеси, които се извършват при 

работа. Безопасната експлоатация и управлението се гради върху система от 

административни вътрешни документи, нормативна база и упражняването на строг контрол 

върху тяхното изпълнение. 

Регистрираните откази в системата за безопасно управление на технологичните 

процеси служат за нейното преразглеждане, коригиране и допълване. 

Основните документи в тази система са: 

 Политиката за предотвратяване на големи аварии; 

 Работни инструкции за безопасна работа; 

 Процедури за осигуряване на подходяща работна среда и безопасност при 

работа. 

Обектът е функционирал в съответствие с въведената Интегрираната система за 

управление, включваща СУК, СУОС и СУЗБУР. Системата обхваща всички дейности, 

процеси, продукти и услуги свързани с основните технологични процеси като, производство 

на промишлени взривни вещества, производство на междинни детонатори, производство на 

неелектрически системи за иницииране (НОНЕЛ). 
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На сътрудниците на организацията, които изпълняват специални процеси е осигурено 

подходящо образование и необходимите предпазни средства за работа. 

За всяко работно място и за всеки процес са утвърдени подробни официални работни 

инструкции и процедури, които обхващат както нормалното водене на технологичния 

процес, така и дейностите по поддръжка и при възможните извънредни ситуации.  

Осигурена е актуална техническа документация, която се намира на достъпни места и 

може да се ползва от всички сътрудници на организацията. 

Машините и съоръженията редовно се почистват и поддържат в изправност. 

В цеховете са подходящо обозначени местата за инструментална екипировка, за 

складиране на продуктите, поставени са подходящи палети за битови и други отпадъци. 

Подробно процесът, свързан с поддържане на наличните машини и съоръжения по 

подходящ начин, гарантиращ изпълнението на изискванията към процесите и продуктите е 

описан в ПК 06 02 Поддържане и ремонт на машини и съоръжения. [Приложение № 5] 

В предприятието са разработени и въведени работни инструкции, които осигуряват 

безопасното управление на технологичния процес и безопасната експлоатация на всички 

съоръжения и процеси. 

В инструкциите са описани реда за товаро-разтоварни дейности на територията на 

предприятието, процедурите за осигуряване на безопасна експлоатация на завода и 

осигуряването на пожарна безопасност. Посочени са начините за констатиране на 

отклонения от нормалните условия на работа и вземането на съответните мерки, аварийните 

операции и мероприятията за ликвидиране на аварията. 

Изготвени са и се прилагат следните инструкции:  [Приложение № 5] 

- Технологична инструкция за Безопасна работа при операция „Патрониране на 

ВВ”;          [Приложение № 5] 

- Технологична инструкция за Безопасна работа при приготвяне на взривни 

смеси;          [Приложение № 5] 

- Технологична инструкция за Безопасна работа при операциите „конвейрно 

парафиниране и пакетиране” на ВВ;      [Приложение №] 

- Работна инструкция за на технологичния процес за производство на междинен 

детонатор лят бустер ЛБ;       [Приложение № 5] 

- Работна инструкция за на технологичния процес за производство на 

неелектрически детонатори със закъснително действие Видексит; [Приложение № 5] 

- Технологична инструкция за производство на прахообразни и грубодисперсни 

амонити;         [Приложение № 5] 

- Инструкция за безопасна работа с тринитротолуен; [Приложение № 5] 

- Инструкция за безопасно съхранение и манипулации с ВВ;[Приложение № 5] 

- Технологична инструкция: „Техника на безопасност за монтаж, експлоатация и 

поддържане на аспирационни уредби, изтеглящи прахообразни ВВ”; 

- Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро- разтоварни 

работи и складиране на материали; 

- Инструкция за безопасна работа, техническа безопасност и противопожарна 

охрана в химическата лаборатория; 

- Инструкция за безопасна работа с мотокар; 

- Инструкция за безопасна употреба на Амонит-6; 

- Инструкция за безопасна работа на Амонит-6 ЖВ; 
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- Инструкция за безопасна употреба на ВВ „Балканит“ 

- Инструкция за безопасна употреба на „ГДА-БМ“; 

- Инструкция за безопасна употреба на „ГДА-ЛМ“; 

- Инструкция за безопасна употреба на ВВ „Метанит-КС“; 

- Инструкция за безопасна работа на ВВ „Скаленит“; 

- Инструкция за безопасна работа с пожарогасител с въглероден диоксид; 

- Инструкция за безопасна работа с прахов пожарогасител; 

- Инструкция за безопасна работа с пожароизвестителна и пожарогасителна 

инсталация; 

- Инструкция за безопасна работа при работа с воден пожарогасител. 

Към инструкциите се прилагат и различните форми на документи, които трябва да 

притежават определени съоръжения, или които си изготвят при ремонт и проверки на 

състоянието им, съгласно изискванията на съответните нормативни документи.  

За осигуряване на безопасна експлоатация и минимизиране на опасността от 

възникване на голяма авария се извършват следните превантивни дейности: 

[Приложение № 7] 

- ежегодно техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване 

на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно) на пожарогасителите 

- проверка на съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба 

За осигуряване на противопожарната безопасност на площадката са изготвени и 

се спазват следните Заповеди, Планове и Инструкции  [Приложение № 7] 

- Заповед 1/05.01.2015г. относно провеждането на инструктаж и обучение по 

безопасност и здраве при работа и противопожарна охрана в завод „Миджур“, с. Горни Лом; 

-  Заповед 2280/18.01.2016г. относно изключване на ел. захранването след 

приключване на работното време; 

- Заповед 2279/18.01.2016г. относно редът за обучение и подготовка по пожарна 

безопасност на личния състав; 

- Заповед 2273/18.01.2016г. относно пожаробезопасно извършване на огневи 

работи; 

- Заповед 2272 и 2286/18.01.2016г. относно определяне на длъжностно лице за 

организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в завод „Миджур“, с. Горни 

Лом; 

- Заповед 2275/18.01.2016г. за осигуряване на пожарна безопасност в свободната 

дворна площ на завод „Миджур“, с. Горни Лом; 

- Заповед 2276/18.01.2016г. относно правилата за експлоатация и проверка на 

състоянието на средствата за първоначално пожарогасене, ПИС и съоръженията за 

осигуряване на евакуация; 

- Заповед 2277/18.01.2016г. за редът за използване на отоплителни и 

нагревателни уреди и съоръжения 

- Заповед 2278/18.01.2016г. относно определяне на разрешените и забранените 

места за тютюнопушене и използване на открит огън. 

- Заповед 2281/18.01.2016г. относно определяне на отговорници за експлоатация 

и поддържане на противопожарните уреди и средства за пожарогасене в завод „Миджур“, с. 

Горни Лом; 
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- Заповед 2274/18.01.2016г. за осигуряване на пожарна безопасност в 

извънработно време, по време на почивни и празнични дни; 

- План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи 

ремонти и на строителни и на монтажни работи, за които не се изисква разрешение за 

строеж, на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.  [Приложение № 

7] 

- Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в 

обекта          [Приложение № 7] 

Съгласно Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро- 

разтоварни работи и складиране на материали:   [Приложение № 5] 

- до извършване на товаро- разтоварни работи се допускат само лица, преминали 

обучение и инструктаж за безопасна работа. Не се допускат за редовно ръчно пренасяна на 

товари работници ненавършили 18 години, бременни жени и работници със здравни 

противопоказания; 

- при работа задължително да се използват лични предпазни средства, за вида, 

употребата и начина на съхранение работещите са инструктирани. Забранява се работата на 

неизправни лични предпазни средства и такива с изтекъл срок на годност и периодична 

проверка; 

- при ръчна работа с тежести трябва да се спазват физиологичните норми за 

работа: - при вдигане, премествани и пренасяне на разстояние до 2 м, теглото на товара да не 

надвишава 15 кг за жени и 50 кг за мъже; - при пренасяне до 30 м (извършва се само от 

мъже) теглото на товара да не надвишава 30 кг;. 

- при ръчно извършване на товарно- разтоварни работи, работещият да поема 

товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците; вдига товара на ниво не 

по-ниски от височината на коленете и не по-високо от височината на раменете; държи гърба 

си възможно най-изправен, като повдига тежестта чрез подходящо приклякане; 

- при използване на колички, вагонетки и др. транспортното средство да се бута, 

а не да се тегли. 

- за извършване на товаро- разтоварни работи с товари с тегло от 50 до 500 кг да 

се използват изправни помощни приспособления и механизми (лостове, колички, лебедки и 

др). 

- за извършване на товаро- разтоварни работи с товари с тегло над 500 кг да се 

използват подемно- транспортни машини. 

- тежки и извънгабаритни товари да се укрепват срещу преобръщане или 

приплъзване. 

- при пренасяне на товар на рамо едновременно от двама работници, товара да се 

поставя на едно и също рамо (ляво или дясно и за двамата); 

- при пренасяна с сандъци, кафези и др., предварително да се проверява за 

наличие на стърчащи гвоздеи, чембери и др.; 

- товарене и разтоварване на варели, ролки, барабани и др. да става чрез 

търкаляне, като работника стои зад товара по посока на движението му; 

- ръчните товаро- разтоварни и преносни работи на насипни товари (пясък, 

пръст и др.) да се извършва с лопати и колички. 

- преместването, товаренето и разтоварването на бутилки и съдове със сгъстени 

или втечнени газове да става с повишено внимание, без удари, тласкане или хвърляне. 
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- при товарене в превозно средство товарите да се нареждат на фигури, като се 

постига необходимата стабилност срещу падане и повреждане на опаковката при 

транспортиране;  

- забранява се подреждането на товари в неустойчиво положение; 

- забранява се претоварване на стелажите. 

- забранява се работниците да се качват върху товарите; стоенето под 

обработваните товари; сядане и облягане на фигурите; 

- забранява се едновременното срязване на всички обвързващи и закрепващи 

товара средства, без да са взети предпазни мерки за стабилизирането му; 

- забранява се пренасянето на счупени съдове или товари, съдържащи основи, 

киселини, отровни вещества, с повредена опаковка; 

- забранява се пушене и хранене по време на извършване на товро- разтоварни 

работи; 

- да се осигури аптечка с необходимите медикаменти и превързочни материали 

за оказване на първа долекарска помощ; 

- персоналът да е запознат с начина на гасене и безопасна работа с уредите за 

пожарогасене, с които са оборудвани помещенията. 

Съгласно Технологична инструкция за производство на междинен детонатор лят 

бустер ЛБ:         [Приложение № 5] 

Всички работни помещения е необходимо да отговарят на изискванията за работа с 

взривни материали. 

I. Товаро-разтоварни работи и транспортиране. 

1. Товаренето трябва да се извършва внимателно без хвърляне, удряне и други 

действия, които могат да повишат температурата, налягането или да предизвикат искри. 

2. При товарене-разтоварване и разопаковането на чувалите с ВВ, същите да се 

пазят от вода, да се използва нож от цветен метал при разопаковането. 

3. Преди разопаковане на чувалите да се избърсват с памучни парцали от прах и 

пясък. 

4. Преди да се пристъпи към товарене, товарната повърхност на превозното 

средство или контейнера трябва да бъде внимателно почистена. 

5. Взривните материали се превозват с транспортни средства, отговарящи на 

изискванията. 

II. Разопаковане на касите с гилзи и подготовка за тяхното пълнене 

Задължително е : 

1. Ползването на изправни инструменти и приспособления. 

2. Спазване на предписаната технология 

3. Замърсените конци и парцали да се събират в определените за целта места.  

4. Работниците да бъдат инструктирани ежедневно по ЗБУР. 

III. Техническа приемка на гилзите 

Забранява се: 

1. Натрупване на предмети на работното място, които са ненужни. 

2. Задръстване на проходите . 



Доклад за безопасност на завод „Миджур”, с. Горни Лом с оператор „Видекс” АД 

 

 30 

IV. Пресяване на взривното вещество 

1. Преди пресяване да се огледат ВВ на външен вид и да се обърне внимание на 

надписите на етикетите върху чувалите. 

2. Ситата за пресяване да са от цветен метал, оборудването, приспособленията и 

инструментите да са заземени. 

3. При използване на механични сита ремонта да се извършва само след спиране 

и почистването му от ВВ.  

4. Забранява се паленето на огън и ползването на електрически уреди, 

5. Категорично се забранява подаване на непресяти и замърсени продукти за 

топене в смесителя. 

6. Стриктно спазване на норматива за количеството на ВВ. 

7. Аспирацията и вентилацията да работят и да са ефективни. 

8. Разпиляното ВВ да се събира на определените за тази цел места и 

периодически се изкарва и унищожава. 

V. Приготвяне на смес: 

1. Преди започване на работата да се провери изправността на оборудването и 

измервателните уреди. При най-малките съмнения за неизправност в апаратите, да се 

прекрати работата и се извика механика на цеха. 

2. Забранява се да извършва какъвто и да е ремонт, смазвания и др. по време, на 

работа на оборудването. 

3. Забранява се да се оставят работещите апарати без надзор. 

4. Сместа да се разбърква с дървена бъркалка периодично. 

5. Всички операции да се извършват при включена изправна вентилация, като 

контрола и отговорностите се възлагат на Мениджър цех. 

6. На работното място да не се внася храна. 

7. Апаратите и предавките да бъдат заземени и обезопасени. 

8. Да се работи с памучни ръкавици и противопрахови маски. 

9. След завършване на работа да се вземе душ. 

10. Забранено е паленето на огън и използването на електроуреди. 

11. Задължително спазване на нормативите за количеството ВВ. 

VI. Снарядяване на хартиените гилзи с парчета и смес  

Задължително е: 

1. Поддържане на работното място чисто и в порядък. 

2. Случайно разлята смес или парчета да се събират и изхвърлят на определените 

за целта места. 

3. Работните инструменти и приспособления да са чисти и изправни. 

4. Да се внимава при почистването на работното място по гилзите, канчетата със 

смес и сандъка с парчета да не попадне вода. 

5. Да работят обучени лица. 

6. Подът да е чист и влажен. Влажност в помещението не по-ниска от 65%. 

7. Да се работи с памучни дрехи и индивидуални средства за защита. По обувките 

да няма налчета. След работа, работниците да си вземат душ. Да не се яде на работното 

място. 

8. Използваните инструменти и приспособления да са от цветен метал. 

9. Да се спазва утвърдения норматив за ВВ от МВР. 
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10. Да се работи при включена вентилация и аспирация и тя да е ефективна. 

Забранява се паленето на огън, използването на електро-нагревателни уреди, 

внасянето на кибрит, запалки и др. 

11. Забранено е влизането на външни лица. 

VII. Контрол на готовото изделие  

1. Да се работи с памучни дрехи 

2. Операцията да се извършва при включена вентилация или аспирация и тя да е 

ефективна - контрол от Мениджър цех. 

3. Да се манипулира внимателно с бройките. 

VIII. Оформяне на среза 

1. Да се работи с инструменти от цветен метал. 

2. Отпадъците периодично да се събират на определените за целта места. 

3. Да се работи при включена и ефектна аспирация. 

4. Забранява се внасянето на храна на работното място. 

5. Да се работи с памучни дрехи и лични предпазни средства. Обувките да нямат 

напчета. 

6. След работа работниците да си вземат душ. 

7. Стриктно спазване на нормативите за ВВ, определени от МВР. 

Правилата по ЗБУР и нормите за натоварване с ВВ трябва да се спазват при всякакви 

условия независимо от срочността на изпълнение на работата. Недостигът на материални 

средства, работна сила или каквито и да било други причини, не се явяват основание за 

нарушаване правилата на ЗБУР и нормите за натоварване с ВВ и изделия. 

Отпадъците /замърсени конци, парцали и др./ да се събират и съхраняват на 

обозначените за целта места. 

Всички работни места с отделяне на пари и прах от токсични вещества, трябва да 

бъдат оборудвани с всмукателна аспирация. 

Основни правила по пожарна безопасност. 

- Всяко производствено помещение трябва да бъде обезпечено с първични 

средства за пожарогасене. Първичните средства за пожарогасене трябва да се подържат в 

изправност и периодически проверяват. Използването на пожарогасителните средства за 

други цели строго се забранява. 

- Цехът трябва да работи само при изправна действаща водопроводна мрежа. 

Крановете на водопроводната мрежа трябва да бъдат лесно достъпни / открити /. 

- Работниците в цеха са длъжни да знаят местата на пожарогасителните средства 

и да умеят да боравят с тях. За всеки участък /отделение/ или зала трябва да има определен 

противопожарен разчет с утвърден от Мениджър цех на ОПО план за действия при 

възникване на запалвания и пожар. 

- При възникване на пожар работниците трябва да изключат всички 

аспирационни уредби, парата и работещото оборудване, да пристъпят към гасенето на 

пожара с наличните средства и известят пожарната команда. 

- При запалване на разтворители да се използват пожарогасителите и 

покривалата. 

- При запалване на взривни вещества същите се гасят с вода от пожарните 

кранове и системите за пожарогасене. 
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Ред за допускане на основни и спомагателни материали 

1. При снарядяване на една партида лят бустер, суровините също трябва да са от 

една партида. 

След съгласуване и попълване Разрешение Ф 07 06.02 могат да се използват и ВВ от 

две партиди. Суровините се допускат в производството при наличие на Виза Ф 07 06.05 . 

Влагането на суровините в производството трябва да става строго по партии в 

съответствие с изискванията на Класификатор за входящ контрол на суровини и материалите 

Ф 07 06.01. 

Съхраняването на основните и спомагателни материали да става на строго определени 

за тях места, съгласно ППТВР. 

2. Незамърсените остатъци взривни вещества, получени в процеса на снарядяване 

на изделията / излишък от заливна смес, налепи от заливъчния инструмент, контролни 

образци, бустери-бракувани за плътност и пукнатини, се допускат за използване в същия цех, 

без допълнителен контролен анализ на физико-химични свойства в течение на три месеца. 

Ако взривните вещества се съхраняват повече от три месеца, преди пускането им в 

производство се подлагат на контролен анализ за тяхната годност. 

3. Годните за използване остатъци от снарядяването, ВВ се допускат в 

производството в количество не повече от 50 % в смес основни / пресни / постъпващи 

взривни вещества. 

Остатъците от взривни вещества получени при снарядяването трябва да бъдат 

опаковани в четирикатни или шесткатни книжни чували или тъкани, които не остават 

власинки. 

На всеки чувал да има етикет за идентификация на продукта. 

4. Гилзите и опаковката трябва да постъпват с необходимите съпроводителни 

документи потвърждаващи съответствието им. 

5. Преди пускане в производство на гилзите и опаковката трябва да бъдат 

проверени изборно: 

- наличие на съпроводителен документ, който потвърждава съответствието на 

гилзите със съответните изисквания; 

- съответствие на опаковката; 

- отсъствие на дефекти / деформиране, разлепване на пластовете и др./ 

- съответствие на данните с конструктивната документация ТС 1048 - 2009. 

6. Гилзите и опаковките без съпроводителни документи могат да бъдат пуснати за 

снарядяване с Разрешение ф 07 06.02. 

7. Входящ контрол на гилзите се извършва на всяка доставка 1%. 

8. При наличие на дефекти доставката се пресортира на 100%. 

Съгласно Технологична инструкция за производство на неелектрически 

детонатор:         [Приложение № 5] 

Правилата по ЗБУР трябва да се спазват при всякакви условия независимо от 

срочността на изпълнение на работата. Недостигът на материални средства, работна сила или 

каквито и да било други причини, не се явяват основание за нарушаване правилата на ЗБУР. 

- Отпадъците да се събират и съхраняват на обозначените за целта места. 

- Инструментите, използвани при съединяването на елементите, да се изработват 

от подходящи материали. 
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- При работа, същите не трябва да се подлагат на механични въздействия като: 

удряне, триене, набождане, хвърляне и влачене. 

- На работещите в цеха се забранява да носят по време на работа украшения 

/брошки, пръстени, обеци/, ключове и други подобни вещи, а така също изкуствено бельо. 

- Наличното оборудване трябва да бъде заземено. 

- Електрическата инсталация, електромоторите и пусковите устройства трябва да 

бъдат взривобезопасен тип. 

- Преди започване на работата да се провери изправността на оборудването и 

измервателните уреди. При най-малките съмнения за неизправност в апаратите, да се 

прекрати работата и се извика механика на цеха. 

- Забранява се да извършва какъвто и да е ремонт, смазвания и др. по време на 

работа на оборудването. 

- Забранява се да се оставят работещите апарати без надзор. 

- На работното място да не се внася храна. 

- Апаратите да бъдат заземени и обезопасени. 

- Да се работи с предоставените ЛПС. 

- След завършване на работа да се вземе душ. 

Основни правила по техника на безопасност при товаро-разтоварните работи. 

- Категорично се забранява работа с неизправни манипулатори и други 

съоръжения от подобен тип. 

- Транспортирането на елементите и неелектрическите системи да се извършва с 

одобрени транспортни средства. 

 При товарене и разтоварване на колата същата трябва да бъде с изключен 

двигател, а водача напуснал кабината. 

 При превозване на взривоопасна продукция, присъствието на странични лица в 

автоколата се забранява.За работниците, съпровождащи товара, трябва да има в каросерията 

оставени безопасни за сядане места. 

Основни правила по ЗБУР 

- Работниците в цеха трябва да бъдат обезпечени с работно облекло и 

предвидените ЛПС. Работното облекло трябва периодично да се изпира в заводска пералня. 

- След завършване на работа е необходимо да се вземе душ. Съхраняването на 

храна на работното място се забранява. Преди приемане на храна ръцете трябва добре да се 

измиват. 

- Работните места по време на работа трябва добре да са осветени. Стъклата на 

прозорците трябва периодически да се мият.  

Основни правила по пожарна безопасност. 

- Всяко производствено помещение трябва да бъде обезпечено с първични 

средства за пожарогасене. Първичните средства за пожарогасене трябва да се подържат в 

изправност и периодически проверяват. Използването на пожарогасителните средства за 

други цели строго се забранява. 

- Работниците в цеха са длъжни да знаят местата на пожарогасителните средства 

и да умеят да боравят с тях. 

- За всеки участък /отделение/ или зала трябва да има определен 

противопожарен разчет с утвърден от Мениджър цех на ОПО план за действия при 

възникване на запалвания и пожар. 
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- При възникване на пожар работниците трябва да, да пристъпят към гасенето на 

пожара ако е възможно с наличните средства и известят пожарната команда. 

Съгласно Технологична инструкция за производство на прахообразни и 

грубодисперсни амонити:       [Приложение № 5] 

Болшинството операции при производството на ПВВ са взривоопасни. Неспазването 

на правилата за водене на технологичните операции и необходимите предпазни мерки може 

да доведе до взрив или пожар. 

За изпълнение на всяка отделна операция се допускат работници, които добре знаят 

правилата за водене на технологичните операции необходимите предпазни мерки и да са 

инструктирани за дадената операция. 

Инструктажа на работниците се извършва от мениджърите цехове ежедневно със 

записване в дневника за инструктаж и подпис на инструктирания и инструктора. 

Приемане и предаване на смяната 

- Работниците са длъжни да се явят 15 минути преди започване на смяната. 

- При приемане на работното място работниците са длъжни да проверят 

изправността на съоръженията, наличието на технологични инструкции за дадена операция, 

норми за натрупване на ПВВ, както и чистотата на работното място. 

- При констатиране на нередности на работното място работникът докладва на 

мениджъра цех и пристъпва към работа с негово разрешение след отстраняването им. 

- По време на работа работникът е длъжен да извършва всички манипулации 

внимателно и предпазливо, да обмисля действията си, за да не допусне експлозия или 

запалване. 

- След свършване на работния ден работникът е длъжен да почисти работното си 

място, да се изкъпе и да остави работното си облекло в гардероба. 

Предохранителни мерки 

При изпълнение на технологичните операции се ЗАБРАНЯВА: 

- Да се пристъпва към работа без проведен инструктаж; 

- Да се пристъпва към работа без специално работно облекло; 

- Да се работи без наличие на технологична инструкция, инструкция по ТБ и 

установен норматив за натрупване на ПВВ на работното място; 

- Да се държат на работното място предмети, които могат да предизвикат 

възпламеняване и взрив; 

- Да се напуска работното място без разрешение на мениджъра цех; 

- Самоволно да се предава работата на други лица; 

- Да се затварят проходите към работните места и противопожарните средства; 

- Да се провежда чистене, ремонт и настройка на машините по време на работа; 

- Да се използват при опасните места инструменти от черен метал; 

- Да се съхранява и консумира храна на работните места; 

- Да се оставят без надзор работещи машини и да се работи на неизправни 

такива. 

Абсолютно се ЗАБРАНЯВА: 

- Носенето в отдела кибрит и други огневи средства; 

- Ходене из отдела и влизане в работните помещения с обувки, подковани с 

кабари и железца; 
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- Работа с накити - пръстени, верижки, часовник; 

- Носенето на бельо и горни дрехи от изкуствени материали. Косите да бъдат 

прибрани в барета; 

- Коване на кабари и гвоздей по стените; 

- Употреба на железни чукове или удари върху железни предмети; 

- Употреба на преносна лампа електрическа за осветлението; 

- Явяване на работа в нетрезво състояние. 

Триещите се части на машините, апаратите и механизмите трябва своевременно да се 

смазват и да бъдат снабдени, ако е необходимо със съдове за събиране на отработеното 

смазочно масло. 

Всички капитални и текущи ремонти, а също и прегледи и почистване се извършват 

по специално изработени графици и инструкции. 

За всяка сграда, склад, погреб и отделно производствено помещение трябва да бъде 

установено пределно допустимата норма на натрупване на ПВВ. Категорично се забранява 

превишаването на тази норма. 

Коридорите и вратите водещи в помещенията и изходите от тях, както основните, така 

и запасните трябва да бъдат съвършено свободни от задръстване. 

Осветителната инсталация, електромоторите, пусковите устройства трябва да бъдат 

взривобезопасни. 

Всички работници са длъжни да знаят най-бързия начин за пожарна сигнализация 

местонахождението на пожарогасителните средства и начина за тяхното използване. 

Работниците да се разделят по средствата за гасене и всеки трябва да бъде обучен за 

правилната им употреба. 

В случай на възникване на пожар, работниците незабавно вземат мерки за неговото 

потушаване, като използват всички налични средства и извикват пожарната команда. 

Отговорността за изпълнение на тази инструкция се възлага на работниците, 

мениджъра цех и административното ръководство. 

Съгласно процедура ПК 06 02 Поддържане и ремонт на машини и съоръжения:

          [Приложение № 5] 

За срочно и качествено провеждане на дейността по поддържане и ремонт на машини 

и съоръжения се поддържа постоянна наличност от най-необходимите резервни части и 

материали. Използва се квалифициран и обучен персонал, който да извършва ремонтите и, 

който, да разполага с подходящо за целта оборудване (инструменти, уреди, приспособления 

и др.). 

В завод Миджур се провеждат следните видове ремонтни дейности: 

- основни ремонти – извършва се пълен демонтаж, дефектация на машини и 

съоръжения, замяна или ремонт на съставните възли и детайли, регулиране и други ремонтни 

операции; 

- непланови ремонти – аварийни при неправилна експлоатация и възникнали 

аварии или при необходимост след преглед на машините и съоръженията; 

- прегледи, инспекции и проверки – проверка и техническа диагностика на 

машините и съоръженията, предписани в техническата им документация и за осигуряване на 

техническата безопасност. Цикличността е в зависимост от изискванията на нормативните 

документи по техническа безопасност и охрана на труда в България. 
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Необходимостта от възникнал непланов ремонт се сигнализира от ръководителите на 

производствените звена със запис в Ремонтен дневник, който се намира в цеховете. Въз 

основа на тези записи се предприемат необходимите мероприятия за ремонта на 

оборудването. След отстраняване на аварията, извършилият ремонта вписва в Дневника 

датата на отстраняване на аварията и се подписва. 

Всяка възникнала авария също се записва в Ремонтен дневник, но когато става 

подмяна на части се отразява и в Ремонтен картон на машини и съоръжения. 

Поддържането на машините и съоръженията се осъществява в съответствие с 

инструкциите за експлоатация, съгласно определени графици. 

В края на всяка година се разработва План - график за планови, текущи и основни 

ремонти за следващата година, който се съгласува със сменните отговорници и се предава на 

Директора за утвърждаване. План - графика се разработва на база на: 

- производствената програма на организацията и разчетите за натоварване на 

машините и съоръженията; 

- нормативите за периодичност на ремонтите; 

- резултатите от предшестващите ремонти. 

В процедурата са разписани действията, които се извършват при : 

- Профилактика на машини и съоръжения; 

- Модернизация и въвеждане на нови машини и съоръжения; 

- Осигуряване с резервни части и сервиз. 

Съгласно Инструкция за безопасна работа с мотокар: [Приложение № 5] 

- за водачи на кари се допускат лица навършили 18 години, инструктирани и 

обучени по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, притежаващи 

съответните документи за правоуправление и периодично преминаващи на медицински 

прегледи за преосвидеталстване. 

- всеки мотокар трябва да бъде зачислен на определен водач, който да отговаря 

за правилната му експлоатация и поддържането му в изправност. 

- преди започване на работа водачът е длъжен да провери изправността на 

уредбата за управление на кара, спирачките, светлините, изправността на повдигателната 

уредба, хидравличната система, звуковите сигнализации;. 

- забранява се повдигането или спускането на товар посредством 

високоповдигач, когато под товара не е осигурен необходимия просвет за вилиците, не е 

затегната ръчната спирачка, теглото на товара превишава максималната допустима 

товароподемност на кара, товара е неправилно (едностранно) поставен, не е балансиран и 

осигурен срещу разместване;  

- забранява се работата в затворени помещения на дизелови и бензинови кари, 

които не са снабдени с катализатори за изгорелите газове; 

- скоростта на движение на карите на територията на предприятието не трябва да 

превишава 10км/час; 

- преминаването на карите покрай машините, съоръженията и др. в 

предприятието трябва да става на разстояние най-малко 0,5 м; 

- движението на карите високоповдигачи с или без товар трябва да става при 

транспортно положение на повдигателната уредба- мачтата наклонена назад и виличните 

рогове на височина 300 мм над пътната настилка; 
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- забранено е превозването на хора с кари, качването на хора върху кара, 

виличните рогове, сменните съоръжения и ремаркета, ако те не са специално съоръжени за 

тази цел.  

- забранено е движението на кари по ръба на рампа, яма изкоп и др. на 

разстояние по-малко от 1 м;. 

- след преустановяване на работа с кар високоповдигач вилицата му или 

сменното приспособление трябва да бъде поставено в крайно долно положение; 

- преди напускане на кара водачът трябва да постави всички командни лостове в 

нулево положение, да изключи двигателя, да затегне ръчната спирачка, да освободи 

разединителя (за електрокари) и да вземе със себе си секретния ключ от ключа на 

оперативната верига (КОВ).  

- с карите се транспортират само добре поставени, подредени или палетизирани 

товари При пренасяне на дългомерен товар същият трябва да бъде в устойчиво положение и 

да не опира до земята; 

- забранява се повдигането на замръзнали, затрупани или с неуказано тегло 

товари; забранено е слизането на водача от кара при вдигнат товар; забранява се повдигането 

и спускането на товар когато: под товара няма необходимия просвет за вкарване или и 

изваждане на вилиците; не е затегната ръчната спирачка; теглото на товара превишава 

максималната товароподемност на кара; в близост до товара или под него стоят хора. 

Елементът на СУМБ „Оперативен контрол и управление на технологичните процеси“ 

представлява част от изготвените и приложени в предприятието вътрешни документи, като: 

- Работни инструкции за безопасна експлоатация – представена е в Приложение 

№7; 

- Длъжностни характеристики на персонала – представени са в Приложение 

№3; 

- Вътрешен авариен план – представен е като самостоятелно приложение към 

Заявлението за одобряване доклада за безопасност; 

- Схема с маршрута за евакуация на служителите – представена е в Приложение 

№1. 

- процедурите ПК 06 02 Поддържане и ремонт на машините и съоръженията и 

РИ 06 02.01 Енергетично осигуряване– представена е в Приложение №5. 

Извършването на ежегоден контрол на съпротивлението на мълниезащитната и 

заземителната инсталация; осигуряване на строг пропускателен режим; строг контрол на 

всички рискови дейности и др. са също част от СУМБ. В Приложение № 6 са представени 

Протоколи от извършен контрол на мълниезащитната заземителна уредба.  

Не е необходимо изготвянето на допълнителни процедури и инструкции за безопасна 

експлоатация на Завод „Миджур“.  

I.4.4. Управление на промените - приемане и прилагане на процедури за 

планиране на изменения и/или разширение на дейността на съществуващи или 

проектиране и изграждане на нови инсталации, производствени и/или складови 

съоръжения и/или процеси 

Като предприятие за приемане, производство и съхранение на взривни вещества 

„Видекс” АД се стреми да провежда дейността си на високо технологично ниво, безотказно 

да задоволява исканията на своите клиенти и партньори, при стриктно спазване на всички 
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отраслови нормативни документи и вътрешни правилници и осигуряване в максимална 

степен безопасност на технологичните процеси.  

Приемането на нови нормативни документи, стандарти и правилници, както и 

усъвършенстването на технологичните процеси, изисква въвеждането на адекватни 

модификации, промени в организацията на работа.  

Решенията за модифициране и промени в съоръженията и организацията на работа в 

завод „Миджур“ се вземат от Изп. директор на „Видекс ” АД . 

При планирани модификации, се наема специализирана фирма - изпълнител на 

заплануваната модификация, с която се сключва договор, съдържащ задължителен раздел за 

отговорностите на изпълнителя по безопасното изпълнение на модификацията. 

Тъй като на практика всички модификации, промени или монтиране на нови 

съоръжения в завода се съпътстват от огневи работи, задължително се разработват 

документи за безаварийни огневи работи, които предписват общите мерки за безопасност и 

отговорните за спазването им служебни лица, за етапите преди започване на ремонта, по 

време на ремонта, както и конкретните мерки за съответното съоръжение. Документите се 

заверяват от компетентните длъжностни лица и се съгласуват с Районното управление “ 

Пожарна безопасност и спасяване”. 

След изпълнението на модификацията или промяната, преди пускане на 

съоръжението в експлоатация, с персонала в завода се провежда инструктаж и обучение и се 

разработват инструкции за безопасна работа. 

Всяка бъдеща промяна в експлоатацията на предприятието, която е свързана с 

използването и съхранението на ОХВ, ще се документира чрез Доклад за извършена 

класификация, като в т. 3 от него се описват подробно планираните промени. В т.5 от 

Доклада се прави Анализ на промените и заключения от извършеното преразглеждане, като 

въз основа на заключенията се преценява дали да се подаде Уведомление за планирани 

изменения в експлоатацията на предприятието и актуализация на Доклада за безопасност. Не 

е необходимо изготвянето на допълнителни процедури за управление на промените.  

Докладът за класификация изпълнява изискването на елемента „Управление на 

промените“ към СУМБ. 

I.4.5. Аварийно планиране - приемане и прилагане на процедури за определяне на 

предвидими аварийни ситуации чрез системен анализ за изготвяне, изпитване, проверка 

и преразглеждане на аварийни планове за тези ситуации, както и осигуряване на 

подходящото обучение на персонала на предприятието и подизпълнителите, работещи 

в предприятието 

Аварийното планиране включва: 

- наемане на експерти за определяне на видовете опасности и изготвянето на 

съответни инструкции и начините за тяхното избягване и/или преодоляване; 

- изготвяне на аварийни планове за отделните видове бедствия, аварии и катастрофи 

(БАК); 

- начините на утвърждаване на съответните аварийни планове от ръководството на 

предприятието; 

- начините за оповестяване в случай на авария – пожар и/или експлозия; 

- организация на отговорностите при извънредни ситуации 

- списък на сътрудниците на организацията с ключова важност 
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- схеми за вътрешна комуникация  

- действия които се предприемат при различни извънредни ситуации 

- планове за обучение и проверка на ефективността им. 

- телефоните и начините за връзка с органите на Единната спасителна система 

- броя и вида на средствата за индивидуална и колективна защита; 

- провеждане на обектови учения с персонала на предприятието и отделно с 

органите на РС”ПБЗН”. 

Аварийното планиране във “Видекс” АД завод “Миджур” с. Г. Лом се осъществява 

на практика съгласно План за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Такива 

ситуации могат да се предизвикат от нарушения на технологичната дисциплина, 

възникнали природни бедствия и катастрофи, в резултат на които могат да възникнат 

сериозни въздействия върху околната среда или заплахи за живота и здравето на 

персонала и населението. 

Аварийните планове включва: 

- Организация на отговорностите при извънредни ситуации; 

- Списък на сътрудниците на организацията с ключова важност; 

- Подробности за службите за справяне с извънредни ситуации; 

- Схеми за вътрешна комуникация; 

- Действия които се предприемат при различни извънредни ситуации; 

- Планове за обучение и проверка на ефективността им. 

При изготвяне на аварийните планове са разгледани общите задачи и готовност за 

аварийни ситуации, възможните причини за злополуки и аварии, начините на действие при 

възникване на бедствия, аварии и катастрофи, готовността за действие на отделните 

подразделения, тяхното оборудване за аварийни ситуации и практическата на подготовка на 

формированията. 

Във “Видекс” АД непрекъснато се стремим към развитие и усъвършенстване, както на 

документално така и на физическо ниво в зависимост от промяната на обстоятелствата в 

завод “Миджур”, с. Горни Лом. Посредством планови и извънредни одити се прави системна 

преоценка на политиката за предотвратяване на аварии и се извършва периодична 

актуализация на отделните процедури и начини на действие за предотвратяване на аварии в 

съответствие с тях. 

ОПИСАНИЕ НА НАЛИЧНИТЕ АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ: 

За завод „Миджур“, с. Горни Лом на „Видекс” АД има изготвен Авариен план и План 

за защита при бедствия. Плановете са съгласувани с Кмета на Община Чупрене и Директора 

на РД ПБЗН Белоградчик.       [Приложение № 8] 

Аварийният план на завод „Миджур“, с. Горни Лом съдържа следното: 

I. Обща част 

В тази част са дадени определения за разглежданите в аварийния план понятия: 

 Природни явления, Инцидент, Авария, Промишлена авария; 

 Зона на бедствие, Потенциално опасен обект, Потенциално опасна дейност, 

Опасност, Уязвимост, Риск, Анализ и оценка на риска. 

1. Общи положения 

1.1. Нормативни основания за изработване на плана 
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В началото на този раздел са описани всички нормативни документи на основата и 

съгласно изискванията на които е разработен плана. 

1.2. Местоположение 

Дадено е кратко описание на местоположението на базата и площта, върху която е 

разположена тя и най-близките съседни обекти. 

1.3. Характеристика на технологичната схема 

Описани са съществуващите постройки на територията на обекта. 

1.4. Персонал 

Дадена е необходимата информация за броя на лицата, обслужващи базата, които в 

случай на авария, ще извършват Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

(СНАВР) до идването на специализирани поделения.  

Към аварийния план е приложен Списък на персонала работещ на обект “Видекс” АД 

– София, завод “Миджур” с.Горни Лом. 

1.5. Съседни обекти 

Дадена е информация за терените заобикалящи обекта, както и за достъпът до 

площадката.  

2. Цел и задачи на плана 

Аварийният план има за цел да осигури предварително всички необходими сили, 

средства и условия за бързо ефективно действие при екстремни ситуации (аварии и 

бедствия), които са изброени в тази част. 

2.1. Въвеждане на плана в действие 

Право да въвежда в действие Аварийния план има Изпълнителният Директор който е 

Ръководител на обектовия щаб (ОбЩ) за провеждане на СНАВР или Техническия 

организатор, който е Секретар на обектовия щаб за провеждане на СНАВР. Управлението се 

осъществява от определеното за целта помещение.  

В тази точка е описани последователността на действията, които е необходимо да се 

предприемат при получаване сигнала за бедствие; персоналът отговорен за изпълнение на 

плана за действие при бедствия, както и средствата чрез които се осъществява 

организацията. 

Към Аварийния план са приложени следните заповеди: 

- Заповед на Изпълнителния Директор на “Видекс” АД, с която нарежда да се изгради 

обектов щаб за действие при спасителни и неотложно аварийно възстановителни действия в 

обект: “ Видекс” АД – София, Завод “Миджур” с. Горни Лом. 

- Заповед на Изпълнителния Директор на “Видекс” АД, с която нарежда да се 

изградят групи за извършване на СНАВР в обект “Видекс” АД – София, Завод “Миджур” с. 

Горни Лом.  

В заповедта в определен и състава и ръководителя на отделните групи, който се 

сформират в обекта: 

1.Група за наблюдение и оповестяване; 

2.Санитарен пост; 

3.Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ); 

4.Противопожарна група. 

2.2. Име и длъжност на лицето, отговорно за осъществяване на връзка с 

компетентните органи по защита при бедствия 

Диана Миткова– Изпълнителен директор и Ръководител на обектовия щаб за 

провеждане на СНАВР. 
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II. Информация съгласно изискванията на Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях 

III. Информация съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия 

1. Максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда 

от възникване на авария в обекта 

Количественото определяне на риска по време на производството, употребата, 

боравенето, съхранението и транспорта на опасни материали е важно средство за 

охарактеризирането му. 

В точката са описани процедурите и сертификатите, изградени в дружеството, както и 

ползата от тях. Описани са също последиците от експлозията през 2014 г в завода, както и 

методи за идентифициране на опасностите и оценка на риска. 

Завод „Миджур” е възприел най-общата схема от етапи на провеждане на анализа. 

Най-напред се извършва определяне на системата – прави се пълно и задълбочено проучване 

на документацията на завода технология оборудване, планова с цел да се установи доколко 

тя съответства на реално съществуващите условия. Следващите етапи се базират на опита на 

членовете на екипа и наличието на статистически данни за възникването на аварии в 

идентични обекти. След това се идентифицират местата и процесите в завода, където е 

възможно възникването на голяма авария. Това идентифициране се извършва като се 

използват данни за вида и количеството на опасните химични вещества, налични в завода, 

техните физикохимични, токсикологични и екотоксикологични свойства, както и процесите 

в които участват и условията при които протичат тези процеси. 

Следващият етап е т.н. анализ на сценариите на големи аварии, който се състои от :  

- съставяне на сценарии за големи аварии; 

- оценка на вероятността от възникване 

- моделиране и анализ на последствията 

Заключителният етап е оценката на риска за конкретният обект на анализа, при която 

се извършва цялостна преценка за приемливостта на нивото на риска от големи аварии за 

живота и здравето на хората и за околната среда. 

1.1. Детайлен анализ на авария при взрив на склад и нейния обхват посредством 

модели на разпространение 

Описани са складовете за съхранение на взривни вещества /ВВ/ и изчисленията за 

безопасните разстояния между тях. 

Всички дейности в завод “Миджур”, при които се извършват манипулации с ВВ са 

пожаро- и взривоопасни и е необходимо строго да се съблюдават инструкциите за безопасна 

работа. Тези дейности включват, товаро-разтоварни и транспортни дейности. При неспазване 

на указанията за безопасна работа и проява на своеволия могат да нанесат както материални  

щети така и поражения върху занимаващите се с тези дейности. 

1.2. Описание на възможните сценариите за големи аварии 

Най-вероятните причини за възникване на големи аварии могат да бъдат, неизправно 

и незаземено електрооборудване, неспазване на изискванията за безопасна работа при 

ремонтно възстановителните работи с електрожен или оксижен в работните помещения, 

употребата на цигари и кибрит, неизправна пожарогасителна и пожароизвестителна система 

и неизправна мълниезащита. 

Освен производствени аварии, тъй като терена е планински, са възможни 

земетресения, които освен че могат да нанесат поражения на личния състав и сградния фонд 
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на дружеството, могат да предизвикат вторични поражения в цеховете, където се работи с 

взривни материали. 

Наводнение на територията на завода е малко вероятно, но не е изключено напълно, 

тъй като завода е построен на скатен терен, а над него преминава канала на ВЕЦ “Китка” и 

при евентуално разрушаване може да наводни някой от цеховете. 

Завода се намира в подножието на Стара планина и вероятността през зимния период 

от снежни бури, поледици и обледявания е голяма. Тези природни катаклизми могат да 

доведат до нарушаване на ел. захранването, замръзване на тръбопроводи с вода , 

снегонавявания и обледявания, както на пътя до завода така и на вътрешно-заводските 

пътища, което от своя страна не би довело до някакви производствени аварии. 

При възникване на пожар на територията на завода, при изгаряне на големи 

количества взривни вещества е възможно задушаване и натраване на персонала и хората, 

които гасят пожара, тъй като се отделят азотни окиси, серни двуокиси и други отровни 

вещества. 

АЕЦ Козлодуй се намира на 75 км. по права линия и е възможно при евентуална 

авария радиоактивното замърсяване да се насочи към селото и завод “Миджур”. 

1.3. Фактори за възникване на авария 

1.3.1. Външни фактори 

В точката са разгледани външните фактори, който могат да бъдат предпоставка за 

авария на територията на обекта (земетресение, наводнение, поразяване от мълния, 

снегонавявания и обледенявания, горски и полски пожари, авария в АЕЦ “Козлодуй”), както и 

мерките който са взети за предотвратяване на авария. 

1.3.2. Вероятни вътрешни фактори 

Разгледани са най-вероятните причини за възникване на големи аварии на 

територията на обекта, който са неизправно и незаземено електрооборудване, неспазване на 

изискванията за безопасна работа при ремонтно възстановителните работи с електрожен или 

оксижен в работните помещения, употребата на цигари и кибрит, неизправна 

пожарогасителна и пожароизвестителна система и неизправна мълниезащита. 

Голяма авария може да възникне също при товаро-разтоварни дейности в складовото 

стопанство и при неспазване на нормативите за съхранение на взривни вещества в цеховете и 

складовете. 

1.4. Възможните въздействия върху населението и околната среда 

Разгледани са въздействията върху хората и околната среда, които могат да се очакват 

при авария на територията на обекта. Описани са и последиците при предходните аварии в 

завода. 

Потенциално застрашени в случай на авария, могат да се разглеждат работещия в 

момента на произшествието персонал на територията на обекта. 

Вдишване и поглъщане на дози, над ПДК води до натравяния. При ненадвишаване на 

ПДК няма опасност от замърсяване на околната среда. 

Шрапнели от детонацията могат да причиняват значителни изгаряния и наранявания 

на кожата и очите. 

1.4.1. Обекти в близост до предприятието и/или съоръжението, чието 

местоположение води до повишаване на риска или до утежняване на последствията от 

голяма авария в предприятието и съоръжението 

Заводът се намира на 4,5km северозападно от село Горни Лом, като е застроен върху 

земеделска земя. До него се стига по шосе от четвъртокласната републиканска пътна мрежа и 
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е заобиколен от гори и ливади на горския и селскостопанския фонд. Най близкото населено 

място е село Горни Лом. 

1.4.2. Транспортна и инженерна инфраструктура в района около предприятието и 

съоръжението 

Достъпът до площадката се осъществява по съществуващо шосе от четвъртокласната 

републиканска пътна мрежа. Вътрешните пътища са с достатъчна ширина и с твърдо 

асфалтово покритие. Разположението им осигурява удобен достъп до съоръженията на 

инсталацията. Оградите вътре и около обекта, както и ширината на подходите отговарят 

напълно на изискванията за свободно преминаване на МПС при нужда от спешна евакуация. 

1.5. Други възможни аварии и природни бедствия на територията на обекта 

Разгледани са възможни аварии и природни бедствия на територията на обекта, както 

и задълженията и действията на персонала в следните случаи: 

 Авария в електрическото оборудване  

 Непозволена употреба на електронагревателни уреди, открит огън или искри 

при ремонтни и заваръчни дейности  

 Авария в резултат на термично въздействие от висока температура, отделена 

при пожари извън територията на обекта, но в опасна близост до него  

 “Домино ефект” 

 Възникване на авария в резултат на мълния при нарушена мълниезащита 

 Земетресение 

 Ураганен вятър 

 Снегонавявания 

 Заледявания 

 Обледенявания 

 Възникване на авария при саботаж или терористичен акт 

Всички гореизложени вероятни сценарии, макар и неизчерпателно дадени, биха 

довели главно до възникване на сериозни предпоставки за експлозии, пожари, повреди в 

технологично оборудване, сграден фонд и висок риск за здравето и живота на хората в 

района на завода. 

2. Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост 

от въвеждането на плана 

При възникване на кризисни ситуации в завода, незабавно се информират Общинския 

щаб за защита при бедствия и специализираните държавни органи (ГДПБЗН и Полицията). 

Управленията на действията по провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи се извършва от Ръководителя на обекта, а в негово отсъствие от 

назначен от него заместник. При провеждане на СНАВР с участието на други 

специализирани институции след пристигането им, управлението се поема от тях. 

2.1. Ред за искане на помощ при различни бедствени ситуации 

Редът и приоритетът за искане на помощ при различните бедствени ситуации е 

посочен в съответния план за бедствия, авария или катастрофа, дадени в приложение на 

настоящия план. 

2.2. Ред за информиране на населението 

Населението се информира за предстояща опасност от компетентните и 

специализирани органи за защита от аварии, бедствия и катастрофи след като са 

информирани за създадената обстановка на обекта. 
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При непосредствена опасност за намиращото се в близост на обекта население 

отговорното длъжностно лице на обекта изпраща лице(а) от персонала за устно известяване 

на населението за предстоящата опасност от възникналата обстановка на обекта. 

2.3. Ред за въвеждане на Вътрешния авариен план 

Въвеждането в действие на съответния план за предотвратяване последиците от 

аварии, бедствия и катастрофи става чрез нарочна заповед на отговорното длъжностно лице 

на обекта, по указание на компетентните и специализирани органи за защита от аварии, 

бедствия и катастрофи, или въз основа на констатации за наличие на такива от страна на 

персонала. В заповедта се посочва опасността за обекта от авария, бедствие или катастрофа, 

указва се какво е състоянието на обекта и се посочва кой план да започне да се изпълнява, 

както и отговорното лице за неговото изпълнение. 

Персоналът на обекта задължително, срещу подпис, трябва да се запознае със 

съдържанието на плана. 

2.4. Име и длъжност на лицето, упълномощено да задейства оповестяването и 

привеждането в готовност на силите и средствата при провеждането на СНАВР 

Диана Миткова – Изпълнителен директор и Ръководител на обектовия щаб за 

провеждане на СНАВР 

Ивайло Здравковски – Технически организатор и Секретар на обектовия щаб за 

провеждане на СНАВР 

2.5. Име и длъжност на лицето , отговорно за осъществяване на връзка с 

компетентните органи за защита при бедствия 

Диана Миткова – Изпълнителен директор и Ръководител на обектовия щаб за 

провеждане на СНАВР 

За обекта има изготвен и План за действие при пожар.  [Приложение № 8.1] 

За обекта има изготвен план за евакуация при пожар или авария на личния състав и 

пребиваващите в района лица      [Приложение № 8.2] 

Елементът на СУМБ „Аварийно планиране“ представлява част от изготвените и 

приложени в предприятието вътрешни документи, като: 

- „Доклад за опасностите, идентификация и контрол на риска“ – представен е в 

Приложение № 9  

- процедура „Индентификация на опасностите, оценка и контрол на риска. 

Правни и други изисквания. Общи и конкретни цели и програми“ – представена е в 

Приложение № 17.3; 

- Вътрешен авариен план – представен е като самостоятелно приложение към 

Заявлението за одобряване доклада за безопасност. 

I.4.6. Мониторинг – приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на 

съответствието между целите, залегнали в доклада за политиката за 

предотвратяване на големи аварии, и постигнатите резултати. Механизми за 

коригиране на системата за управление на мерките на безопасност в случай на 

несъответствие 

В завод „Миджур” е налице специална процедура за текуща оценка на съответствията 

между целите на ППГА и преките резултати от тази политика, като част от Системата за 

управление на качеството по ISO 9001 
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В завода има процедури по превантивен и коригиран мониторинг на мерките 

залегнали в Политиката за предотвратяване на големи аварии и за управление на 

съответствията. 

Превантивен мониторинг – включва периодични проверки на потенциално опасните 

съоръжения в завода, състоянието на системите за оповестяване, спазването на инструкциите 

и принципите за безопасна експлоатация на съоръженията, наличие и поддържане на система 

оборудване, инструментариум за ликвидиране на аварийни ситуации и ограничаване на 

последствията от аварии. 

Коригиращ мониторинг – включва набелязване на мерки, срокове и отговорни лица 

за отстраняване на пропуските и констатираните несъответствия на мерките за безопасна 

експлоатация на съоръженията с вътрешните изисквания и нормативни документи. При 

настъпила авария се създава комисия със заповед на Изп. Директор на „Видекс” АД, завод 

„Миджур”, която разследва фактите по инцидента и излиза със заключения и предложения. 

Измерването на постиженията по осигуряването на ЗБУТ и постигнатите резултати се 

осъществява съгласно процедура ПБЗ 451-01, която включва описание на възможните 

причини за аварии, нарушения на технологичния процес и технологичната дисциплина, 

причините за техните възниквания, превантивни и коригиращи действия върху системата за 

безопасност, както и изводи от допуснати пропуски. По тази процедура се извършва 

мониторинг на факторите на работната среда. Мониторинг и измерване на 

електрообезопасеността. Мониторинг и измерване на мълниезащитните инсталации.  

Мониторинг на ЗБУТ. Резултатите се отразяват в дневници и ако има отклонения се 

набелязват коригиращи действия със съответните срокове и отговорници.  

Елементът на СУМБ „Мониторинг“ представлява част от изготвените и приложени в 

предприятието вътрешни документи, като: 

- „Доклад за опасностите, идентификация и контрол на риска“ – представен е в 

Приложение № 9; 

- процедура за текуща оценка на съответствията между целите на ППГА и 

преките резултати от тази политика, като част от Системата за управление на качеството по 

ISO 9001; 

- процедура ПБЗ 451-01. 

I.4.7. Одит и преразглеждане – приемане и прилагане на процедури за периодична 

системна оценка на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии и на 

ефективността и пригодността на СУМБ; документирано преразглеждане на 

изпълнението на ППГА и СУМБ и актуализирането им от страна на ръководството на 

предприятието, включително отчитане и въвеждане на необходимите промени, 

отчетени от одита и преразглеждането 

Политиката за предотвратяване на аварии е непрекъснат процес на повтарящи се с 

определена последователност дейности, основани на практически опит и анализ на 

възникнали инциденти.   

Политиката за предотвратяване на аварии изисква систематичен подход и анализ на 

дейностите, свързани с възможни рискове за възникване на аварии. Това налага прилагане на 

система за управление на мерките за безопасност, включваща процедури за управление на 

възможните рискове.  
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Интегрираната система по качество, околна среда и здравословни и безопасни 

условия на труд, която функционира, предполага развитие и усъвършенстване, както на 

документално така и на физическо ниво в зависимост от промяната на обстоятелствата в 

завод “Миджур”. Посредством планови и извънредни одити се прави системна преоценка на 

политиката за предотвратяване на аварии и интегрираната система като цяло, извършва се 

периодична актуализация на отделните процедури и начини на действие за предотвратяване 

на аварии в съответствие с тях. Политиката за предотвратяване на големи аварии се 

преразглежда поне един път годишно на заседание на комитета по интегрираната система и 

комитета по условия на труд съвместно с ръководителите на звена.  

На обекта се извършват редовни проверки от страна на контролните органи: 

[Приложение № 10] 

- ОД МВР Видин – във връзка с чл. 153, т.1 и 2 и чл. 154, ал. 1 и 2 от ЗОБВВПИ; 

- РД ПБЗН Белоградчик – във връзка с изискванията на Закона за защита при 

бедствия;  

- РИОСВ Монтана – във връзка с чл. 157б, ал.1 от ЗООС; 

 - ОД МВР Видин – охранително обследване. 

Допълнително и служителите на завода извършват проверки на състоянието на ПП 

средства.          [Приложение № 6] 

За всички проверки се съставят протоколи. 

Във връзка с предписания в КП № 4/2015г., наличните количества ВВ в Склад СВ са 

преброени и преместени в Склад № 5. За дейността е издаден Протокол и Директора на 

РИОСВ Монтана, е уведомен.      [Приложение № 10] 

Издадена е Заповед 2261/16.09.2015г. относно изпълнение на дадена принудителна 

административна мярка от органите на РИОСВ – Монтана във връзка с определянето на 

комисия за установяване и заприхождаване на складовите наличности. [Приложение № 10] 

Елементът на СУМБ „Одит и преразглеждане“ представлява част от изготвените и 

приложени в предприятието вътрешни документи, като: 

- процедура за периодична системна оценка на доклада за политиката за 

предотвратяване на големи аварии и на ефективността на системата за управление на 

мерките за безопасност – представена е в Приложение № 17.1. 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, 

СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО, ОЦЕНКА НА 

РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 

II.1. Информация за околната среда в района на предприятието 

II.1.1. Описание на предприятието и околната му среда, включително 

географското му местоположение, метеорологични, геоложки, хидрографски условия, 

предмета на дейност и ако е необходимо - историята му 

Производствената и складова база на завод Миджур на „Видекс” АД е разположена в 

землището на с. Горни Лом, община Чупрене, област Видин. Теренът е с голяма 

денивелация, с надморска височина от 600 - 740 м.  

Най-близките населени места са: 
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- с. Горни Лом – на 2900 м север-североизточно от границите на обекта; 

- с. Мартиново – на разстояние над 9 000 м югоизточно от границите на завода; 

Непосредствено до оградата на завода минава път IV клас, който осъществява и 

връзката на обекта с Републиканската пътна мрежа.  

Незастроената част от завода и района около оградата е залесен с широколистна гора: 

 
Фигура II.1.1-1 Сателитно изображение на района около завод Миджур 

 
Фигура II.1.1-2 Топографска карта с нанесени местоположение на Завод Миджур – М 1:83 333 
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Предмет на дейност на Завод „Миджур“: 

Завод „Миджур” е предприятие за приемане, производство и съхранение на взривни 

вещества.  

Заводът е разположен в поземлен имот с номер 001424 в землището на с. Горни Лом, 

общ. Чупрене, на площ 361.289 дка. На площадката на завода функционират общо 7 склада 

за ВВ. На територията на обекта се предвижда да се извършва производство на ВВ в Цех 

„Неелектрически системи” и Цех Производство на взривни вещества за граждански цели 

(ПВВГЦ). 

Обектът е в непосредствена близост до четвъртокласен път, по който се извършва и 

транспортирането от и към обекта. Районът на предприятието е със стабилна ограда 

състояща се от бетонни колове- бетонирани в земята с височина 2 м, и оградна мрежа. На 

оградата са монтирани кльонови съоръжения оборудвани с няколко реда бодлива тел. 

Изграден е портал както за преминаване на пешеходци, така и за товарни автомобили. 

Прилежащата територия е осветена с осветителни тела монтирани на метални стълбове. 

По-голямата част от площта на обекта е залесена с широколистна дървесна 

растителност и храсти. Вътрешните пътища са асфалтирани. Складовете са едноетажни, 

монолитни и с олекотена покривна конструкция. ВВ се разполагат върху бетонов под, 

стените са от тухла.  

Завод Миджур отговаря напълно на изискванията на Наредба № 2 от 10 юли 2000 г. 

за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни 

вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси. 

Съгласно Разрешение № 113/06.07.2009г. издадено от КОС ГДОП – София и Решение 

№ У-35449/23.07.2012г. за допълване на разрешението, на площадката на Завод Миджур се 

произвеждат следните ВВ за граждански цели: 

- Амониевосилитрени прахообразни ВВ предназначени за извършване на взривни 

работи в подземни и открити разработки, опасни и неопасни по газ метан и въглищен прах – 

Амонит-6, Амонит-6ЖВ, Скаленит, Метанит-КС, Балканит; 

- Амониевосилитрени грубодисперсни ВВ предназначени за открити взривни 

работи: ГДА ЛМ, ГДА БМ, АНФО-Л, Видексан, Видексим; 

- ВВ предназначени за открити взривни работи произведени от тринитротолуол: 

Гранулотол-М; 

- Водонапълнени ВВ предназначени за открити взривни работи: Видексит; 

- Лети междинни детонатори предназначени за открити взривни работи: лят бустер, 

модификации; 

- Средства за взривяване: неелектрическа система „Видексдет”. 

В настоящия момент на площадката на завод Миджур се извършват единствено 

дейности по съхранение на ВВ. Производството временно е преустановено поради настъпила 

голяма авария на 01.10.2014г. на територията на завода.  

Разснарядяване (утилизиране, делабориране), е преустановено и не се предвижда. 

С Решение № 62/29.02.2016г. Министъра на околната среда и водите отменя 

Разрешително за експлоатация № 67/26.07.2007г. на завод „Миджур“ като предприятие с 

висок рисков потенциал. Решение № 62/29.02.2016г., е обжалвано пред Върховен 

административен съд (Приложение 2.6). 



Доклад за безопасност на завод „Миджур”, с. Горни Лом с оператор „Видекс” АД 

 

 49 

В точка I.4.3 подробно са разгледани процесите при извършване на следните 

дейности на територията на завода: 

- производство на междинен детонатор лят бустер ЛБ съгласно Инструкция 

представена в Приложение № 5; 

- производство на неелектрически детонатор съгласно Технологична инструкция 

представена в Приложение № 5; 

- производство на прахообразни и грубодисперсни амонити съгласно 

Технологична инструкция представена в Приложение № 5; 

- ръчно изпълнение на товаро- разтоварни работи и складиране на материали, 

съгласно Инструкция представена в Приложение № 5; 

- работа с мотокар съгласно Инструкция представена в Приложение № 5; 

II.1.1.1. Заобикаляща среда 

Съседни територии: 

Територията на завода е в близост до следните обекти:  [Приложение № 1.2] 

- на изток – след оградата следва път IV клас и залесен с широколистна гора 

терен. Пътят осигурява връзка на завода и хижа Миджур с републиканската пътна мрежа. 

Трафикът е незначителен. Минаващите по пътя автомобили леко повишават риска от 

възникване на голяма авария на територията на предприятието. На изток е разположена 

местността „Ардина чука”; 

- на север са незастроени терени – след оградата следват ливади и горски 

територии с широколистна растителност. В съседство на завода минава канал захранващ 

ВЕЦ „Китка” и с. Горни Лом с вода. На разстояние над 1 600 м са разположени яз. Китка и 

ВЕЦ Китка. С. Горни Лом се намира на разстояние над 2 900 м. На север есе намира и 

местността „Годечки рът”; 

- на северозапад-запад-югозапад – след оградата следват горски територии с 

широколистна растителност. На запад се намира местността „Шипкова чука” На разстояние 

над 5 000 м се намира границата ни с Република Сърбия.  

- на юг – след оградата следва горска територия с широколистна растителност. 

Юг-югозападно от площадката преминава черен път. На около 600 м южно от границите на 

завода има съществуваща сграда, разположена непосредствено до четвъртокласния път и на 

около 1 400 м е разположена хижа Миджур;  

- на югоизток - след оградата следват: път IV клас, ливади и горска територия с 

широколистна растителност. На разстояние над 9 000 м се намира с. Мартиново. 

В Приложение 1.2 е представена карта с нанесени местоположенията на Завод 

Миджур и най-близките обекти. 

Жилищни зони - най-близкия жилищен район е с. Горни Лом (2 900 м север-

североизточно от завода). 

Чувствителни обществени сгради: 

Най-близките чувствителни обществени сгради са ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Христо 

Ботев” – намират се на разстояние над 2 900 м север-североизточно от завода. 

Защитени обекти: 

Площадката на Завод Миджур попада на територията на: 
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- Защитена зона (ЗЗ) „Западна Стара планина и Предбалкан“ по Директивата за 

опазване на природните местообитания с код BG0001040; 

- ЗЗ „Западен балкан“ по Директива за птиците с код BG0002002. 

Най-близките защитени територии са: 

- Защитена местност – Чупренски буки – на разстояние 2.5 км запад-югозападно 

от границите на завода; 

- Резерват Чупрене - на разстояние 2.8 км запад-югозападно от границите на 

завода. 

 
Фигура II.1.1.1-1 Карта с нанесени граници на Завод „Миджур” и най-близките защитени зони/територии 

Транспортна и инженерна инфраструктура в района около предприятието – 

завод „Миджур” е разположен в район със слабо развита транспортна инфраструктура. 

Единственият в близост до завода път е четвъртокласен път, който осъществява връзката с 

Републиканската пътна мрежа. Най-близкия до завода път с интензивен автомобилен 

трафика път Е 79, който отстои на разстояние над 18 км. Заводът няма железопътна връзка. 

Най-близката ж.п. линия (Видин-София) минава на разстояние над 20 км северно от обекта. 

Транспортната инфраструктура в района е достатъчно развита за да осигури 

целогодишен достъп до базата, включително и на специализирани подразделения в случай на 

голяма авария или природни бедствия. 

Обектът е електроснабден, като има инсталирани системи за видеонаблюдение, 

пожароизвестяване и пожарогасене. Предстои възстановяване на всички разрушени от 

аварията през 2014г. системи осигуряващи сигурността на обекта. 

Съобщителните комуникации се осъществяват чрез мобилна връзка чрез мобилни 

оператори.  

Водоснабдяването с вода на обекта е от собствен водоизточник. 

II.1.1.2. Природна околна среда 

Климатични и метеорологични условия 

Районът на предприятието попада в умерено континенталната климатична област.  
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Температурата на въздуха е важен фактор за разсейване на токсичните газове, които 

биха се отделили в атмосферата при авария съпроводена с пожар на ОХВ и смеси на 

територията на обекта. В следващата таблица са дадени средномесечните температури на 

въздуха за района. 

Таблица II.1.1.2-1 Средна температура на въздуха по месеци, ºС – ХМС Белоградчик 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

-2,1 -0,3 4,0 10,3 15,1 18,5 20,9 20,8 16,8 10,7 5,3 0,4 10,0 

Облачността е един от факторите, използвани в математическите модели, за 

изчисляване разположението на атмосферните замърсители. Годишният ход на средната 

облачност за района е както следва: 

Таблица II.1.1.2-2 Обща облачност по месеци, бр. дни – ХМС Белоградчик 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Средногод. 

7.0 6.7 6.2 5.6 5.4 4.6 3.5 3.1 3.4 4.9 6.5 7.4 5.4 

Валежите са едни от основните метеорологични елементи. От една страна те влияят 

върху климата, а от друга, те са важна предпоставка за самоочистването на атмосферния 

въздух от вредни вещества. Средната годишна сума на валежите е 694 mm, като 

преобладават пролетните – 257 mm. Максималните денонощни валежи са до 110 mm. 

Средностатистическите суми на валежите за района да дадени в следващата Таблица. 

Таблица II.1.1.2-3 Средна месечна сума на валежите, mm – ХМС Белоградчик 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

42 36 44 72 94 91 55 50 54 56 54 50 694 

Мъглите са метеорологично явление, което има важно значение за чистотата на 

въздуха. Значителната влажност на въздуха е предпоставка за протичане на взаимодействие 

на замърсителите на въздуха и образуването на нови токсични съединения. Особено 

неблагоприятно е съчетанието на безветрие и температурна инверсия, при което отделените 

токсични вещества при авария биха се натрупали в приземния слой. Конкретно за района на 

завода дните с мъгла през годината са 52.6: 

Таблица II.1.1.2-4 Средномесечен брой дни с мъгла – ХМС Белоградчик 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

6.8 6.2 6.8 2.7 2.2 1.3 0.3 0.8 1.1 4.3 9.7 10.4 52.6 

Вятърът е другият от основните фактори в процеса на самоочистване на атмосферата 

и разсейването и разпространението на опасни вещества при аварии. От основните му 

характеристики и скорост зависят посоката и времето за разсейване на замърсителите до 

безопасни концентрации. 

Средната многогодишна скорост на вятъра е сравнително ниска - 1,6 m/s. Зимата е по- 

ветровита с максимална средна месечна скорост на вятъра през февруари – 1,9 m/s. 

Минимумът е през есента – 1,5 m/s. 

Таблица II.1.1.2-5 Средномесечна скорост на вятъра, m/s - ХМС Белоградчик 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

1.7 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.8 1.5 1.5 1,5 1,6 1.6 1.6 

Концентрацията на замърсителите в приземния атмосферен слой са в пряка 

зависимост от честотата на тихо време (безветрие и вятър до 1-2 м/сек) и от средната 
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скорост на вятъра в съответната посока. Средногодишната честота на тихо време за 

разглеждания район е 53.6%. 

Таблица II.1.1.2-6 Средна скорост на вятъра по посока (м/сек); станция Белоградчик 

Посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 3.1 3.8 2.1 3.6 2.4 3.0 2.3 3.4 2.5 2.5 2.3 2.7 

NЕ 1.9 2.3 2.5 2.2 1.8 1.8 2.4 2.1 2.1 2.1 1.9 2.0 

Е 3.0 2.7 2.9 1.7 2.2 1.9 1.8 2.2 2.0 2.5 3.0 2.3 

SЕ 2.4 2.5 2.2 2.5 2.1 1.9 1.8 2.1 2.3 2.4 1.9 2.3 

S 2.5 2.9 2.4 2.5 1.8 2.6 2.4 2.1 2.3 2.7 2.0 2.4 

SW 3.0 3.0 3.0 2.4 2.7 2.5 2.9 2.3 2.3 2.3 2.7 2.3 

W 2.5 3.0 2.9 3.1 2.6 2.4 2.1 2.4 2.1 2.2 1.8 2.5. 

NW 3.0 3.6 3.1 3.4 2.9 3.2 3.2 2.9 3.0 2.7 2.9 2.5 

Преобладаващите ветрове през цялата година са от северозапад:  

ГОДИШНА - тихо 53.6%
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Фигура II.1.1.2-1 Роза на вятъра – станция Белоградчик 

Ветровите условия в района определят посоките на разпространение на токсичните 

газове при евентуална авария съпроводена с пожар/взрив на територията на завод Миджур. В 

случая основните посоки, в които се очаква да се разсейват токсичните газове са на 

югоизток: 
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Фигура II.1.1.2-2 Разпространение на токсични газове при авария съпроводена с пожар/взрив на територията 

на завод Миджур в зависимост от розата на ветровете 

Състояние на компонентите на околната среда: 

Атмосферен въздух  

В района на предприятието няма източници на замърсяване. 

Повърхностни и подземни води 

В близост до границите на завода минава река Голема, която е приток на река Лом.  

На разстояние над 2.9 км се намира язовир “Китка”. 

Сеизмичност и релеф 

Според сеизмичното районирана на страната (Норми за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони, КТСУ, БАН, София, 1987 г.) районът на обекта попада в 

територия с интензивност VII-ма степен. 

Релефът в района е предимно планински, силно пресечен с голяма разлика в 

надморската височина.  

Складове 1, 3, 4, 5 и 6 са разположени в северната част на завода с естествен наклона 

на терена на север и на изток. Складовете са разположение на надморска височина от 619 м 

до 672 м. 

Складове СВ и 10, и цеховете за производство на ВВ са разположени в южната част на 

завода с наклона на терена основно на изток и в по-малка степен на юг. Складовете и 

цеховете са разположение на надморска височина от 770 м до 660 м.  

В средната си част, теренът е издигнат с няколко метра от северната и южната, което 

гарантира непредаване на детонация между складовете разположени в северната част и 

складовете/цеховете разположени в южната част на завода. 
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Фигура II.1.1.2-3 Триизмерно изображение на релефа в района на завод Миджур – ориентация Север надясно 

Възможни природни бедствия за района 

Възможните природни бедствия за района на базата  са: 

- земетресения; 

- наводнения – при обилно снеготопене или проливни дъждове; 

- обилни снеговалежи, снежни виелици, заледяване и обледеняване; 

- силни ветрове; 

- разряд на атмосферно електричество. 

Земетресения: България се намира в Егейската сеизмична зона, която е част от 

Средиземноморския земетръсен пояс. Земетресенията на територията на България са най-

вече от тектонски произход с повече от 250 огнища, по-голямата част от които са в Южна 

България. Опасни сеизмични зони с възможен максимален магнитуд са Кресненската, 

Софийската, Пловдивската, Горнооряховската и Шабленската. 

Заводът се намира в сеизмична зона от VII степен по макросеизмичната скала на 

Медведев-Шпонхойер-Карник. 

Наводнения: наводненията могат да бъдат предизвикани от падането на обилни 

дъждове или интензивно снеготопене, при което естественото дрениране на земната 

повърхност не би могло да поеме цялото количество вода.   

Територията на завода не попада в близост до заливна зона.   
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Фигура II.1.1.2-4 Заливни зони в района на завод Миджур 

В непосредствена близост до територията на завода (северно и източно) тече река 

Голема, която е приток на р. Лом. При проливни дъждове водния отток на реката нараства, 

но не представлява сериозна опасност за завода, тъй като обекта се намира в горната част на 

водосбора й. Отделно между складовете и коритото на реката има над 3 м денивелация. 

Друга възможност за настъпването на наводнение не съществува, тъй като терена 

около най- близкия северно на базата язовир Китка е с наклон изток-север. В случай на 

бедствие водната вълна би се оттекла в посока източно – към ВЕЦ Китка и след това по 

южния наклон на терена, към с. Горни Лом.  

II.1.2. Идентифициране и описание на вида на съоръженията, процесите и 

дейностите, при които е възможно възникването на голяма авария 

Технологичните съоръжения, в които ще са налични опасни вещества и е възможно 

възникването на голяма авария са: 

Производствени обекти: 

Производствените обекти, в които се работи с експлозивни вещества имат определен 

норматив за количеството експлозиви, които могат да се намират в тях по време на работа. 

Предвид характера на работата, свързана с производството на взривни вещества, в един 

обект в даден момент могат да са налице повече от един вид експлозивно вещество.  

Складове за експлозиви и изделия, съдържащи експлозиви: 

Складовете на площадка на предприятието са предвидени за съхранение на опасни 

вещества, използвани за производство на ВВ. Всички вещества на площадката се съхраняват 

съобразно изискванията за съвместимост при съхранение и е възможно самостоятелно или 

смесено съхранение, като при експлозивните, се съблюдава норматива за съхранение на 

съответния склад ( t TNT). 

Складовете за ВВ са обвалвани със землен насип. 

Голяма авария, е възможно да възникне при следните дейности 

 Производство на ВВ, при нарушаване на технологичния режим, 

технологическата дисциплина и инструкциите за безопасни условия на труд; 
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 Производство на ВВ, поради неспазване инструкциите за безопасна работа с 

взривни вещества; 

 Съхранението на ВВ, при неспазване на инструкциите за разделно съхранение 

на взривни материали в склада, като смесване на средства за взривяване с взривни вещества; 

 Неправилно заземяване или корозия на гръмоотвода или нарушение на 

неговата цялост; 

 Неправилно извършване на ремонтни работи, предизвикващи искра, както и от 

топлинен източник използван при ремонта; 

 Неправилно извършване на товаро-разтоварни дейности (хвърляне, триене, 

удряне и влачене на опаковките); 

Всички тези причини водят до възникване на: 

 пожар на съхраняваните ОХВ и смеси; 

 взрив. 

II.1.3. Описание на местата в предприятието, където е възможно възникването 

на голяма авария, включително схема/карта на територията на предприятието и/или 

съоръжението с обозначение на тези места 

Местата, където е възможно възникването на голяма авария са складовете за 

съхранение на ВВ и цеховете за производство на ВВ. Местата са обозначени на Генплана на 

предприятието с червено (складове за ВВ) и оранжево (цехове за производство на ВВ).  

Разстоянията между сгради с наличие на взривни вещества и криещи опасност за 

възникване на голяма авария са отбелязани на Генплана – Приложение 1. 

II.1.4. Въз основа на наличната информация, идентифициране на съседните 

предприятия, както и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата 

на глава седма, раздел I от ЗООС, но биха могли да бъдат източник или да увеличат 

риска или последствията от голяма авария и от ефекта на доминото 

В близост няма други предприятия, които могат да са източник на или да увеличат 

риска или последствията от голяма авария в предприятието – вж. Фигура II.1.1-1. 

II.2. Информация за съоръжения, процеси и дейности в предприятието  

II.2.1. Описание на основните дейности и на продуктите на частите на 

предприятието, които са важни за безопасната експлоатация или са източници на 

риск от големи аварии, както и условията, при които е възможно възникването на 

големи аварии, с описание на планираните мерки за предотвратяването им 

Съоръженията, които имат важно значение за безопасната работа на обектите за 

съхранение на ОХВ и смеси могат да бъдат разделени в четири групи: 

А) Технически съоръжения, криещи потенциална опасност от възникването на големи 

аварии; 

Б) Съоръжения, предназначени да поддържат и контролират нормалното протичане на 

технологичните процеси, да регистрират и сигнализират настъпилите отклонения и да 

предизвикат предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии; 

В) Съоръжения, чието предназначение е ликвидиране на евентуално възникнали 

аварии и намаляване на последствията от тях; 
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Г) Съоръжения за наблюдение, охрана и сигнализация. 

Съоръженията от група А включва: складовото стопанство. 

Всички дейности в завод “Миджур”, при които се извършват манипулации със 

взривни вещества /ВВ/ са пожаро и взривоопасни и е необходимо строго да се съблюдават 

инструкциите за безопасна работа. Тези дейности включват, товаро- разтоварни и 

транспортни дейности. 

На територията на обекта има и няколко цеха за производство на ВВ и за 

разснарядяване на инженерни и артилерийски боеприпаси, но тези дейности временно са 

преустановени поради настъпила голяма авария на 01.10.2014г. на територията на завода. 

Производствената дейност ще се възобнови в следните сгради от Генплана: 

- 1. Цех „Неелектрически системи”; 

- 2. Цех Производство на взривни вещества за граждански цели; 

Тези цехове са били полуразрушени вследствие аварията; 

- РМЦ- частично разрушен. 

До настоящия момент са извършени строителни работи и са напълно възстановени: 

- склад амониева селитра към Цех „ПВВГЦ” – ремонтиран и напълно 

възстановен. 

- склад № 9 – напълно възстановен с предназначение невзривен склад; 

- склад СВ – изпълнена е частична смяна на стъклата и ремонт на касите на 

дограмата – врата и прозорци; 

- цех „Нонел” – напълно възстановен с предназначение производство на 

неелектрическа система за взривяване; 

- цех „ПВВГЦ” – напълно възстановен с предназначение производство на 

взривни вещества за граждански цели; 

В Приложение 2.4 са представени протоколи за техническото състояние на 

строителните конструкции на сградите на територията на предприятието. 

В Приложение 2.5 е представен Акт образец 19 за извършените видове СМР на 

територията на Завод Миджур към 15.09.2015г. 

С Решение № 62/29.02.2016г. Министъра на околната среда и водите отменя 

Разрешително за експлоатация № 67/26.07.2007г. на завод „Миджур“ като предприятие с 

висок рисков потенциал. Решение № 62/29.02.2016г., е обжалвано пред Върховен 

административен съд (Приложение 2.6). 

Разснарядяване на инженерни и артилерийски боеприпаси е преустановено и в 

бъдеще не се предвижда да се подновява. 

Цех „ПВВГЦ”- производство на взривни вещества за граждански цели, има 

разположени машини и вентилационни съоръжения. При авария в Цех „ПВВГЦ” 

ръководителя на противопожарната група или мениджъра цех преценяват обстановката и 

при положение, че пожара не може да бъде овладян и се появява реален риск, горенето от 

взривните материали да премине в експлозия изтеглят групите към изхода на завода. 

В участък „Нонел” /неелектрически системи за иницииране/, вероятността от 

възникване на пожар е минимална.  

В участък „Барут” има разположени машини за рязане на барут, които са на две нива 

и подемник с който се изкачва барута до машините за рязане.  
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В настоящия момент на площадката на завод „Миджур“ се извършват 

единствено дейности по съхранение на ВВ. 

В складовата база на територията на завода също съществува риск от голяма авария 

при неспазване на технологичната дисциплина от работниците извършващи тази дейност.  

Неспазването на нормативите за съхранение на взривни вещества в цеховете и 

складовете също води до повишаване на риска от голяма авария. 

На територията на завода има пет склада с общ капацитет 500 000 кг, за съхранение на 

ВВ, един склад за съхраняване на до 1 000 000 бр. капсул детонатори и един склад за 

съхранение на неелектрически капсул- детонатори (до 100 000 бр.) Изчисленията за 

безопасните разстояния между тях са извършени въз основа на статистически методи (вж. 

II.2.2.3).  

Склад 1 за съхраняване на до 100 000 кг барут. Складът е оборудван с инсталация за 

мълниезащита, инсталация СОТ и инсталация видеонаблюдение.  

Склад 3 за съхраняване на до 100 000 кг амониево селитрени ВВ. Складът е 

оборудван с инсталация за мълниезащита, инсталация СОТ и инсталация видеонаблюдение.  

Склад 4 за съхраняване на до 100 000 кг амониево селитрени ВВ. Складът е 

оборудван с инсталация за мълниезащита, инсталация СОТ и инсталация видеонаблюдение.  

Склад 6 за съхраняване на до 100 000 кг амониево селитрени ВВ. Складът е 

оборудван с инсталация за мълниезащита, инсталация СОТ и противопожарно табло.  

Склад 10 за съхраняване на до 100 000 кг тротил еквивалент ВВ. Складът е оборудван 

с инсталация за мълниезащита и противопожарно табло. 

Склад 5 за съхраняване на до 1 000 000 бр. капсул детонатори. Складът е оборудван с 

инсталация за мълниезащита и противопожарно табло. 

Склад за съхранение на неелектрически капсул- детонатори (до 100 000 бр.). 

Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита и противопожарно табло. 

Всички складове на територията на завод „Миджур“ са надземни, тристранно 

обвалвани и допълнително оборудвани с пожарогасител, компомпа, кофа за вода, кирка и 

лопата. 

Цех неелектрически системи – до 300 кг тротил еквивалент иницииращи ВВ; 

Цех „ПВВГЦ” – до 25 000 кг амониево селитрени ВВ или барути 

Всички взривни вещества които се използват на територията на дружеството отразени 

в актуализираната информация са опасни поради спецификата на тяхното приложение и 

техните взривни, физични, химични и токсикологични свойства са отразени в 

информационните листи на продуктите.  

При авария на един от обектите почти не е възможно тя да засегне друг обект, тъй 

като те са разположени на разстояния определени от Наредба № 2, и ефекта на доминото е 

невъзможен. Поражения върху външни инфраструктурни обекти или хора са почти 

невъзможни тъй като обекта е отдалечен от населени места. 

Съоръженията от група Б включват: 

На територията на завод „Миджур“ е изградена конвенционална пожароизвестителна 

инсталация, предназначена да приема сигнали от конвенционални ръчни и автоматични 
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пожароизвестители, като сигнализира звуково и светлинно за възникнала ситуация. 

Централата има възможност за включване на външни сигнализации и изпълнители.  

Пожароизвестителната централа е изградена с 4 пожароизвестителни линии.  

Системата е съставена от: 

- Ръчен пожароизвестител- подава сигнал към пожароизвестителната централа 

при възникнал пожар. Задейства се чрез счупване на стъклото и обозначаване 

на мястото на пожара със стрелки. 

- Димни датчици- разположени на трите нива в цех „ПВВГЦ“ 

- Външни сирени- 4 бр.- предназначени за възпроизвеждане на пожарен звуков 

сигнал. 

- Дренчерна инсталация- съвкупност от водопреносна система (тръби) 

разположени в производствените помещения на цех „ПВВГЦ“ и монтираните в 

тях дренчерни глави. Задейства се ръчно от отговорника на цеха. 

Цеховете за производство на ВВ са осигурени с аспирационна уредба, изтегляща 

прахообразни ВВ. Вентилационната уредба е необходимо и задължително съоръжение, което 

обезпечава нормални условия в производствените помещения. За правилната и безопасна 

експлоатация на аспирационната уредба има изготвена технологична инструкция: „Техника 

на безопасност за монтаж, експлоатация и поддържане на аспирационни уредби, 

изтеглящи прахообразни ВВ”. 

Съоръженията от група В включват: 

Съоръжения, чието предназначение е ликвидиране на евентуално възникнали аварии 

и намаляване на последствията от тях са: 

- пожарогасители; 

- кофи; 

- гумени тупалки. 

- 6 бр. изкуствени противопожарни водоема. 

Съоръженията от група Г включват: 

Складовата база на завода е оборудвана със сигналноохранителна техника. 

Складовете са оборудвани с инсталация СОТ или инсталация видеонаблюдение. 

На обекта ще се изгради Локална автоматизирана система за оповестяване, която ще 

отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за функциониране на 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 

опасност. В Приложение № 19 е представен Технически проект за изграждането ѝ. 

Достъпът до завод „Миджур” се контролира строго. Пропускателният режим се 

осъществява от въоръжена охрана на трудов договор.    [Приложение № 12.2] 

Изготвен е и се прилага План за организация на охраната в завод „Миджур“, с. Горни 

Лом.           [Приложение № 12.3] 

II.2.2. Описание на технологичните процеси и работните методи, и по-

специално на етапите на протичане на процесите; отчитане на наличната 

информация относно най-добрите практики, когато това е приложимо 

Завод „Миджур” е предприятие за приемане, производство и съхранение на взривни 

вещества.  



Доклад за безопасност на завод „Миджур”, с. Горни Лом с оператор „Видекс” АД 

 

 60 

Заводът е с площ 361.289 дка, като включва 7 склада за ВВ и няколко цеха за 

производство на ВВ. 

Завод „Миджур” отговаря напълно на изискванията на Наредба № 2 от 10 юли 2000 г. 

за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни 

вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси. 

II.2.2.1. Производство на ВВ 

Производствената дейност се извършва в следните цехове: 

- Цех „Неелектрически системи”; 

- Цех Производство на взривни вещества за граждански цели; 

Местоположението на всеки цех е означено на Генплана на завода. [Приложение №1] 

В завод „Миджур” е въведена процедура ПК 07 01 Планиране, организиране и 

оперативно управление на производството.    [Приложение № 5]  

В съответствие с процедурата, производственият процес включва следната 

последователност от подпроцеси и дейности: 

- Изясняване и съгласуване на получените от клиентите запитвания; 

- Пускане на вътрешни поръчки за приетите клиентски поръчки; 

- Изпълнение на процес разработване, ако това се налага; 

- Планиране на производствения процес за седмица въз основа на пуснатите 

вътрешни поръчки; 

- Съставяне на график за ежедневно отчитане на производството по видове 

продукти; 

- Осигуряване на необходимите за производствения процес материали чрез 

изпълнение на процес Закупуване; 

- Метрологично осигуряване на производството; 

- Производство на продукта; 

- Контрол в производството и краен контрол на продукта; 

- Складиране на готовите продукти; 

- Експедиране на готовите продукти. 

При производството се съблюдават изискванията на Закон за контрол над взривните 

вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и Правилник по безопасността на труда при 

взривните работи. 

Осигуряването на подходящо производствено оборудване се гарантира чрез 

процедурите ПК 06 02 Поддържане и ремонт на машините и съоръженията и РИ 06 02.01 

Енергетично осигуряване.       [Приложение № 5] 

Осигуряването на подходяща квалификация на персонала изпълняващ 

производствения процес е осигурено чрез изпълнението на процедура ПК 06 01: Обучение и 

квалификация.        [Приложение № 4] 

Осигуряването на необходимите за производствения процес покупни продукти се 

извършва по реда на процедура ПК 07 04 Организация на закупуването. Правилното 

съхранение и реда за изписване на материали за производството е описан в процедура ПК 07 

05 Организация на складовете за материали. 

Осигуряването на подходящи средства за измерване е описано подробно в ПК 07 09 

Метрологично осигуряване. 
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Безопасната работа при изпълнение на различни видове работи е подробно описано в 

съответни инструкции към техническата документация.  [Приложение № 5] 

Процесът на планиране на производството, е на база на поръчките, които са за 

седмичен период. Изготвя се план за производство за седмица, който се съгласува от гледна 

точка възможности за изпълнимост с отговорник смените или н-к цех и отговорника за 

закупуване и се утвърждава от директора. След утвърждаването той става задължителен за 

изпълнение от отговорник смените. В плана се вписват и вътрешните поръчки, пуснати от 

ръководството с оглед подържане на нормален производствен ритъм. 

Въз основа на този план отговорник смените или н-к цех изтеглят от складовете 

необходимите материали и разпределят работата между отделните работници. 

Последователност на изпълнение на производствения процес: 

Началник цех и отговорник смените теглят материалите от склада с Искане, което се 

попълва въз основа на планираните поръчки и разходните норми в техническата 

документация. 

Те проверяват своевременно наличието на техническа документация, инструментална 

екипировка и контролно измервателни средства за продуктите, включени в Плана за 

производство за седмица.  

Началник цеха и отговорник смените ежедневно в оперативен порядък определят 

задачите, които всеки от работниците изпълнява. 

Контролът по време на производството се извършва от ОТК и се отразява в Контролна 

карта. 

Подходящата идентификация по време на целия производствен процес е съгласно 

процедура: ПК 07 07 Идентификация и проследимост. 

Контрол на готовите продукти: 

След приключване на дадена поръчка контрольора от ОТК извършва контрол на 

крайния продукт съгласно ПК 08 03 Контрол в производството и контрол на крайния 

продукт и същата се заскладява чрез Сертификат за качество. При наличие на проблеми при 

крайния контрол се процедира съгласно процедура ПК 08 04 Управление на несъществуващ 

продукт. 

Готовите продукти се съхраняват в складове за готова продукция съгласно процедура 

ПК 07 08 Опазване на готовите продукти. 

Ежедневно отчитане на производството 

Началник цех и отговорник смените попълват ежедневно формуляр съгласно 

процедура Ф 07 08.05 Справка за произведена готова продукция и вложени материали, 

която предават на директора. 

Обобщавайки получените справки за произведена готова продукция Директора 

ежедневно попълва Производствена справка - Ф 07 01.04, в която се отразяват както 

произведените, така също и наличните и реализирани продукти. 

За осигуряване на безопасна работа при производствения процес са изготвени 

следните инструкции: 

- Технологична инструкция за Безопасна работа при операция „Патрониране на 

ВВ”;          [Приложение № 5] 

- Технологична инструкция за Безопасна работа при приготвяне на взривни 

смеси;          [Приложение № 5] 
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- Технологична инструкция за Безопасна работа при операциите „конвейрно 

парафиниране и пакетиране” на ВВ;      [Приложение № 5] 

- Работна инструкция за на технологичния процес за производство на междинен 

детонатор лят бустер ЛБ;       [Приложение № 5] 

- Работна инструкция за на технологичния процес за производство на 

неелектрически детонатори със закъснително действие Видексит; [Приложение № 5] 

- Технологична инструкция за производство на прахообразни и грубодисперсни 

амонити;         [Приложение № 5] 

- Инструкция за безопасна работа с тринитротолуен; [Приложение № 5] 

- Инструкция за безопасно съхранение и манипулации с ВВ;[Приложение № 5] 

- Технологична инструкция: „Техника на безопасност за монтаж, експлоатация и 

поддържане на аспирационни уредби, изтеглящи прахообразни ВВ”; 

- Инструкция за безопасна работа при ръчно изпълнение на товаро- разтоварни 

работи и складиране на материали; 

- Инструкция за безопасна работа с мотокар; 

II.2.2.2. Складово стопанство 

На площадката са разположени седем склада за съхраняване на ВВ, които могат да 

бъдат и за готова продукция (амониево селитрени ВВ): 

СКЛАД 1:        [Приложение № 11] 

Представлява надземен, тристранно обвалван едноетажен склад за съхраняване на до 

100 000 кг пределна вместимост на ВВ. 

- застроена площ –  300 м2,  

- полезен обем –  1170 м3; 

- височина –   3.90 м. 

Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита, инсталация СОТ и инсталация 

видеонаблюдение.  

СКЛАД 3:        [Приложение № 11] 

Представлява надземен, тристранно обвалван едноетажен склад за съхраняване на до 

100 000 кг пределна вместимост на ВВ. 

- застроена площ –  300 м2,  

- полезен обем –  1170 м3; 

- височина –   3.90 м. 

Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита, инсталация СОТ и инсталация 

видеонаблюдение.  

СКЛАД 4:        [Приложение № 11] 

Представлява надземен, тристранно обвалван едноетажен склад за съхраняване на до 

100 000 кг пределна вместимост на ВВ. 

- застроена площ –  300 м2,  

- полезен обем –  1170 м3; 

- височина –   3.90 м. 

Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита, инсталация СОТ и инсталация 

видеонаблюдение.  



Доклад за безопасност на завод „Миджур”, с. Горни Лом с оператор „Видекс” АД 

 

 63 

СКЛАД 5:        [Приложение № 11] 

Представлява надземен, тристранно обвалван едноетажен склад за съхраняване на до 

1 000 000 бр. капсул детонатори. 

- застроена площ –  72.88 м2,  

- полезен обем –  258.74 м3; 

- височина –   3.55 м. 

Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита и противопожарно табло. 

СКЛАД 6:        [Приложение № 11] 

Представлява надземен, тристранно обвалван едноетажен склад за съхраняване на до 

100 000 кг пределна вместимост на ВВ. 

- застроена площ –  450 м2,  

- полезен обем –  1710 м3; 

- височина –   3.80 м. 

Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита, инсталация СОТ и 

противопожарно табло.  

СКЛАД 10:        [Приложение № 11] 

Представлява надземен, тристранно обвалван едноетажен склад за съхраняване на до 

100 000 кг пределна вместимост на ВВ. 

- застроена площ –  362.5 м2,  

- полезен обем –  1087.50 м3; 

- височина –   3.00 м. 

Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита и противопожарно табло. 

СКЛАД СВ за съхранение на неелектрически капсул-детонатори: [Приложение 

№ 11] 

Представлява вкопан едноетажен склад за съхраняване на до 100 000 бр. 

неелектрически капсул-детонатори. 

- застроена площ –  34.8 м2,  

- полезен обем –  111.36 м3; 

- височина –   3.20 м. 

Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита и противопожарно табло. 

Всички складове допълнително са оборудвани с пожарогасител, компомпа, кофа за 

вода, кирка и лопата. 

II.2.2.3. Проверка на безопасните отстояния между сградите за непредаване 

на детонация 

Проверките се изпълняват в съответствие с „Наредба №2 от 10 юли 2000 г. за 

проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, 

огнестрелни оръдия и боеприпаси (ВВООБ): 

Глава III. Изисквания при планиране на територията за строежи за ВВООБ  

Раздел I. Планиране на строежи за ВВООБ извън населени места и селищни 

образувания 
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Чл. 16. ал (6) Безопасните разстояния между сградите (производствени и складови) 

на територията на строежа за ВВООБ за непредаване на детонации се определят по 

формулата: 

QKR 2 , където:  

R – разстояние между отделните сгради в м; 

Q е масата на ВВ, приравнена към тротила, в кг; 

К2 - коефициент  по непредаване на детонация съгласно Приложение № 7. 

Проверката за непредаване на детонация се прави за всяка сграда поотделно. 

Коефициента К2 се определя по два показателя: 

- в зависимост от това, дали сградите са обвалвани – всички складове на 

площадката са обвалвани. 

- в зависимост от съхраняваните ВВ в отделните сгради: 

 - амониево селитрени, барути:    К2 = 0.1÷0.3; 

 - тротил:       К2 = 0.6÷1.4 

 - иницииращи ВВ, други нитропроизводни:  К2 = 0.8÷1.6 

В складовете се съхраняват ВВ, които са съвместими съгласно Приложение № 4 на 

„Наредба № 2 за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на 

взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси”. В складове 1, 3, 4, 6, 9 и 10 се 

съхраняват амониево селитрени, хлоратни взривни смеси, пироксилин, динамити с по-малко 

от 33% нитроглицерин и барути и/или тротил. В складове 5 и СВ се съхраняват иницииращи 

ВВ – капсул детонатори. 

Разстоянията между отделните складове са представени в следващата таблица. 

Складовете от северната страна на завода се разглеждат отделно от складовете от южната 

страна, тъй като не е възможно да има предаване на детонация – складовете са разположение 

на двата противоположни склона на хълма – вж. Фигура II.1.1.2-3.  

Таблица II.2.2.3-1 Действителни разстояния между северните складове на територията на завод Миджур 

№ 1 3 4 5 6 

1 - 128 285 459 123 

3 128 - 133 307 265 

4 285 133 - 150 418 

5 459 307 150 - 591 

6 123 265 418 591 - 

Таблица II.2.2.3-2 Действителни разстояния между южните складове на територията на завод Миджур 

№ 10 СВ 

10 - 175 

СВ 175 - 

По-долу представяме изчислените безопасни разстояния между складовете за 

непредаване на детонация, при максималното им запълване. 
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Таблица II.2.2.3-3 Пресмятане на безопасните разстояния за непредаване на детонация за северните 

складове- при съхранение на амониево селитрени ВВ и/или барут 

Активен склад Пасивни складове 

Склад № Разстояния 1 3 4 * 5 6 

1 – 100 000 кг 
Реално - 128 285 459 123 

Безопасно - 32 32 *95 32 

3 – 100 000 кг 
Реално 128 - 133 307 265 

Безопасно 32 - 32 *95 32 

4 – 100 000 кг 
Реално 285 133 - 150 418 

Безопасно 32 32 - *95 32 

** 5 – 1 000 кг 
Реално 459 307 150 - 591 

Безопасно **25 **25 **25 - **25 

6 – 100 000 кг 
Реално 123 265 418 591 - 

Безопасно 32 32 32 *95 - 

* В пасивния склад 5 се съхраняват иницииращи ВВ - К2 = 0.3 

** В активния склад 5 се съхраняват до 1 000 000 бр. или 1 000 кг тротил еквивалент  иницииращи ВВ - К2 = 0.8 

Таблица II.2.2.3-4 Пресмятане на безопасните разстояния за непредаване на детонация за южните складове- 

при съхранение на амониево селитрени ВВ и/или барут 

Активен склад Пасивни складове 

Склад № Разстояния 10 *СВ 

10 – 100 000 кг 
Реално - 175 

Безопасно - *95 

**СВ – 100 кг 
Реално 175 - 

Безопасно **8 - 

* В пасивния склад СВ се съхраняват иницииращи ВВ - К2 = 0.3 

** В активния склад СВ се съхраняват до 100 000 бр. или 100 кг тротил еквивалент  иницииращи ВВ - К2 = 0.8 

По-долу са представени максималните капацитети на складовете за съхранение на 

тротил, при спазване на безопасните разстояния за непредаване на детонация – в случаи на 

съхраняване на АСВВ/барути в пасивните складове: 

Таблица.II.2.2.3-5 Максимални капацитети на северните складове за съхранение на тротил - при съхранение 

на амониево селитрени ВВ и/или барут в пасивните складове 

Активен склад Пасивни складове 

Склад № Разстояния 1 3 4 * 5 6 

1 – 42 000 кг 
Реално - 128 285 459 123 

Безопасно - 123 123 *287 123 

3 – 45 500 кг 
Реално 128 - 133 307 265 

Безопасно 128 - 128 *299 128 

4 – 11 500 кг 
Реално 285 133 - 150 418 

Безопасно 64 64 - *150 64 

6 – 42 000 кг 
Реално 123 265 418 591 - 

Безопасно 123 123 123 *287 - 

* В пасивния склад 5 се съхраняват иницииращи ВВ - К2 = 1.4 

В следващите две таблици са представени максималните капацитети на складовете за 

съхранение на тротил (в пасивните и активните складове), при спазване на безопасните 

разстояния за непредаване на детонация: 
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Таблица II.2.2.3-6 Максимални капацитети на северните складове за съхранение на тротил - при съхранение 

на тротил в активните и пасивните складове 

Активен склад Пасивни складове 

Склад № Разстояния 1 3 4 * 5 6 

1 – 23 600 кг 
Реално - 128 285 459 123 

Безопасно - 123 123 *215 123 

3 – 25 600 кг 
Реално 128 - 133 307 265 

Безопасно 128 - 128 *224 128 

4 – 11 500 кг 
Реално 285 133 - 150 418 

Безопасно 86 86 - *150 86 

** 5 – 1 000 кг 
Реално 459 307 150 - 591 

Безопасно **51 **51 **51 - **51 

6 – 23 500 кг 
Реално 123 265 418 591 - 

Безопасно 123 123 123 *215 - 

* В пасивния склад 5 се съхраняват иницииращи ВВ - К2 = 1.4 

** В активния склад 5 се съхраняват до 1 000 000 бр. или 1 000 кг тротил еквивалент  иницииращи ВВ - К2 = 1.6 

Таблица II.2.2.3-7 Максимални капацитети на склад 10 за съхранение на тротил 

Активен склад Пасивни складове 

Склад № Разстояния 10 *СВ 

10 – 15 600 кг 
Реално - 175 

Безопасно - *175 

**СВ – 100 кг 
Реално 175 - 

Безопасно **16 - 

* В пасивния склад СВ се съхраняват иницииращи ВВ - К2 = 1.4 

** В активния склад СВ се съхраняват до 100 000 бр. или 100 кг тротил еквивалент  иницииращи ВВ - К2 = 1.6 

В Таблица II.2.2.3-8, е представена обобщена информация за капацитетите на 

складовете в зависимост от вида на съхраняваните ВВ: 

Таблица II.2.2.3-8 Максимални капацитети на складовете 

Склад № АСВВ/барут 

[кг] 

Тротил 

[кг] 

Иницииращи ВВ 

[кг] 

1 100 000 23 600÷42 000 - 

3 100 000 25 600÷45 500 - 

4 100 000 11 500 - 

5 - - 1 000 

6 100 000 23 500÷42 000 - 

10 100 000 15 600 - 

СВ - - 100 

По-долу са представени безопасните разстояния за непредаване на детонация между 

производствените сгради, в които се произвеждат следните видове ВВ: 

- амониево селитрени ВВ - в Цех ПВВГЦ. 

Максималните количества на ВВ, които са налични в даден момент в цеховете са 

както следва: 

- Цех неелектрически системи – до 300 кг тротил еквивалент иницииращи ВВ; 

- Цех „ПВВГЦ” – до 25 000 кг амониево селитрени ВВ или барути; 



Доклад за безопасност на завод „Миджур”, с. Горни Лом с оператор „Видекс” АД 

 

 67 

Таблица II.2.2.3-9 Пресмятане на безопасните разстояния за непредаване на детонация за цеховете 

Активен склад Пасивни складове 

Склад № Разстояния 1 2 

1. Цех неелектрически системи 
Реално - 80 

Безопасно - 35 

2. Цех „ПВВГЦ” 
Реално 80 - 

Безопасно *79 - 

* В Цех неелектрически системи се произвеждат иницииращи ВВ - К2 = 0.5 

Безопасните разстояния за непредаване на детонация между цеховете и складовете (№ 

10 и СВ) са спазени, тъй като разстоянието между склад 10 и най-близкия Цех, е повече от 

175 м. Количеството на ВВ в склад 10 са такива, че при взрив не се очаква детонация в склад 

СВ (в който се съхраняват иницииращи ВВ), което гарантира, че не може да се предаде 

детонация и върху цеха, в който в даден момент може да има тротил/барут; 

Други съоръжения, които осигуряват нормалното функциониране на завода са 6 бр. 

изкуствени водоема за ПП нужди. 

Разположението на складовете, цистерни за противопожарни нужди и изкуствените 

водоеми са представени на генплан на площадката – Приложение № 1. 

II.2.2.4. Организация на вътрешния транспорт 

Транспортната инфраструктура в района е достатъчно развита за да осигури 

целогодишен достъп до базата, включително и на специализирани подразделения в случай на 

голяма авария или природни бедствия. 

Забранено е влизането на частни автомобили в района на завода. 

Организацията на вътрешния транспорт е разписана в Правилник за пропускателния 

режим.        [Приложение № 12.1] 

II.2.3. Актуален и изчерпателен списък на опасните химични вещества в 

предприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци, който съдържа 

II.2.3.1. Химично наименование, CAS №, ЕС №, наименование по IUPAC 

№ 

по 

ред 

Химично наименование CAS № ЕС № наименование по 

IUPAC 

1 2 3 4 5 

1 Амониев нитрат 6484-52-2 229-347-8 амониев нитрат 

2 Калиев хлорат 3811-04-9 223-289-7 калиев хлорат 

3 Калиев нитрат 7757-79-1 231-818-8 калиев нитрат 

4 Натриев нитрит 7632-00-0 231-555-9 натриев нитрит 

5 

Октоген/Окфол 

(1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-

тетраазоциклооктан) 

2691-41-0 220-260-0 

октахидро-1,3,5,7-

тетранитро-1,3,5,7-

тетразоцин 

6 Амонит 6 и 6 ЖВ - - - 

7 Балканит  - - - 

8 Метанит  - - - 

9 Скаленит - - - 

10 Видексит - - - 

11 Бездимен барут - - - 
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№ 

по 

ред 

Химично наименование CAS № ЕС № наименование по 

IUPAC 

1 2 3 4 5 

12 ГДА БМ, ГДА ЛБ - - - 

13 
Анфо Л 

 
- - - 

14 Тротил 118-96-7 204-289-6 2,4,6-тринитротолуен 

15 

Неелектрическа система за 

инициране  „Видексдет”: 

- Пентритол тетранитрат 

- Октоген 

- - 

- 

16 Детониращ шнур - - - 

17 
Електродетонатор: 

- Оловен азид 

- Пентритол тетранитрат 

- - 
- 

18 Капсул детонатор - - - 

19 ЛБ 02-400, 900 - - - 

20 Огнепроводен шнур - - - 

21 Exel детонатори - - - 

22 
Междинни детонатори „Лят бустер 

серия Д3 и Д4” 
- - - 

23 

Хексоген 

(Хексахидро- 

1,3,5-тринитро- 

1,3,5 триазин) 

- - 

- 

24 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

- - - 

 

II.2.3.2. Капацитет на съоръженията и максимално количество, което е 

налично или се очаква да бъде налично по всяко време на площадката на 

предприятието/съоръжението 

На територията на завод „Миджур” с Горни Лом се съхраняват следните взривни 

вещества:  

- Амониевосилитрени прахообразни ВВ предназначени за извършване на 

взривни работи в подземни и открити разработки, опасни и неопасни по газ метан и 

въглищен прах – Амонит-6, Амонит-6ЖВ, Скаленит, Метанит-КС, Балканит; 

- Амониевосилитрени грубодисперсни ВВ предназначени за открити взривни 

работи: ГДА ЛМ, ГДА БМ, АНФО-Л, Видексан, Видексим; 

- ВВ предназначени за открити взривни работи произведени от тринитротолуол: 

Гранулотол-М; 

- Водонапълнени ВВ предназначени за открити взривни работи: Видексит; 

- Лети междинни детонатори предназначени за открити взривни работи: лят 

бустер, модификации; 

- Средства за взривяване: неелектрическа система „Видексдет”. 

Капацитетите на сградите за съхранение на ОХВ е както следва: 

 Склад 1 - 100 000 кг пределна вместимост на ВВ, изразена в тротил 

еквивалент; 
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 Склад 3 - 100 000 кг пределна вместимост на ВВ, изразена в тротил 

еквивалент; 

 Склад 4 - 100 000 кг пределна вместимост на ВВ, изразена в тротил 

еквивалент; 

 Склад 5 - 1 000 000 бр. или 1 тон тротил еквивалент ВВ капсул детонатори; 

 Склад 6 - 100 000 кг пределна вместимост на ВВ, изразена в тротил 

еквивалент; 

 Склад 10 - 100 000 кг пределна вместимост на ВВ, изразена в тротил 

еквивалент; 

 Склад СВ - до 100 000 бр. или 100 кг тротил еквивалент ВВ  неелектрически 

капсул-детонатори; 

 Цех неелектрически системи – до 300 кг тротил еквивалент иницииращи ВВ; 

 Цех „ПВВГЦ” – до 25 000 кг амониево селитрени ВВ или барути 

Не е възможно да има напълно запълнени складове с ВВ и едновременно наличие 

на ВВ в някой от цеховете. При наличие на ВВ в цеховете, в складовете има свободен 

обем съответстващ на количеството ВВ в цеховете. 

На площадката на завода са налични и невзривни вещества, които попадат в обхвата 

на приложение 3 на ЗООС: 

- амониев нитрат – съхранява се в склад към цех „ПВВГЦ”, до 26 тона; 

- калиев хлорат – съхранява се в склад 9, до 0.2 тона; 

- калиев нитрат - съхранява се в склад 2, до 4 тона; 

- натриев нитрит - съхранява се в склад 9, до 1 тон. 

 

Химично наименование CAS 

№ 

EС 

№ 

Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 (CLP) (ОВ, L 

353/1 от 31 декември 2008 

г.) 

Класификация по 

приложение № 3 към 

чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Налично 

кол-во 

(т) 

Амониев нитрат 
6484-

52-2 

229-

347-

8 

Оксидиращ  

H 272, Н 319 

Поименно изброен част 

2, колона 1, т. 2 
26 

Калиев хлорат 
3811-

04-9 

223-

289-

7 

Оксидиращ кат. 1 

Н271, Н302, Н332, Н411  

Част 1, Р8 

Е 2 
0.2 

Калиев нитрат 
7757-

79-1 

231-

818-

8 

Оксидиращ кат. 2 

H 272, H 315, H319, H 335 

Поименно изброен в 

част 2, колона 1, т. 5 
4 

Натриев нитрит 
7632-

00-0 

231-

555-

9 

Оксидиращ кат. 3 

H 272, H 301, H400 

Част 1, P8 

Е 1 
1 

Октоген/Окфол 

(1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-

тетраазоциклооктан) 

2691-

41-0 

220-

260-

0 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 302, H 311 

Част 1, Р1а Експлозиви 

от Приложение 3 към 

чл. 103, ал. 1 на ЗООС 

до 501.1 

Амонит 6 и 6 ЖВ - 6484-

52-2 

- 118-

96-7 

- 

229-

347-

8 

- 

204-

289-

Експлозив 1.1  

H 201, H 272, H 319, H 

412 

Част 1, Р1а Експлозиви 

от Приложение 3 към 

чл. 103, ал. 1 на ЗООС 
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Химично наименование CAS 

№ 

EС 

№ 

Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 (CLP) (ОВ, L 

353/1 от 31 декември 2008 

г.) 

Класификация по 

приложение № 3 към 

чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Налично 

кол-во 

(т) 

6 

Балканит  - 6484-

52-2 

- 118-

96-7 

- 

229-

347-

8 

- 

204-

289-

6 

Експлозив 1.1  

H 201, H 272, H 319, H 

412 

Метанит  - 6484-

52-2 

- 118-

96-7 

- 

229-

347-

8 

- 

204-

289-

6 

Експлозив 1.1  

H 201, H 272, H 319, H 

412 

Скаленит - 6484-

52-2 

- 118-

96-7 

- 

229-

347-

8 

- 

204-

289-

6 

Експлозив 1.1  

H 201, H 272, H 319, H 

412 

Видексит - 6484-

52-2 

- 118-

96-7 

- 

229-

347-

8 

- 

204-

289-

6 

Експлозив 1.1  

H 201, H 272, H 319, H 

412 

Бездимен барут 7631-

99-4 

231-

554-

3 

Експлозив 1.1  

Н 201 

ГДА БМ, ГДА ЛБ - 6484-

52-2 

- 

64742-

47-8 

- 7631-

99-4 

- 7632-

00-0 

- 

229-

347-

8 

- 

265-

149-

8 

- 

231-

554-

3 

- 

208-

754-

4 

Експлозив 1.1  

H 201, H 272, H 319, Н 

412 

Анфо Л 

 

- 6484-

52-2 

- 

64742-

47-8 

- 

229-

347-

8 

- 

Експлозив 1.1  

H 201, H 272, H 319, Н 

412 
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Химично наименование CAS 

№ 

EС 

№ 

Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 (CLP) (ОВ, L 

353/1 от 31 декември 2008 

г.) 

Класификация по 

приложение № 3 към 

чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Налично 

кол-во 

(т) 

265-

149-

8 

Тротил 118-96-

7 

204-

289-

6 

Експлозив 1.1  

H 201, H 311, H 301, H 

373, H 411 

Неелектрическа система за 

инициране  „Видексдет”: 

- Пентритол тетранитрат 

- Октоген 

- - Експлозив 1.1  

H 201 

Детониращ шнур - 78-

11-5 

- 118-

96-7 

- 

201-

084-

3 

- 

204-

289-

6 

Експлозив 1.1  

H 201 

Електродетонатор: 

- Оловен азид 

- Пентритол тетранитрат 

- - Експлозив 1.1  

H 201, Н 302, Н 373, Н 

332, Н 400, Н 410 

Капсул детонатор 115-77-

5 

 Експлозив 1.1  

H 201 

ЛБ 02-400, 900 - 121-

82-4 

- 

64742-

47-8 

- 2691-

41-0 

- 78-

11-5 

- 479-

45-8 

- 

204-

500-

1 

- 

265-

149-

8 

- 

220-

260-

0 

- 

201-

084-

3 

- 

207-

531-

9 

Експлозив 1.1  

H 201, Н 301+311+331, Н 

317, Н 370, Н 373, Н 411 

Огнепроводен шнур - 7757-

79-1 

  

Exel детонатори - 121-

82-4 

- 78-

11-5 

- 

204-

500-

1 

- 

201-

084-

3 

Експлозив 1.1  

H 201 

Междинни детонатори 

„Лят бустер серия Д3 и 

Д4” 

- 118-

96-7 

- 121-

82-4 

- 

204-

289-

6 

Експлозив 1.1  

H 201, Н 301, Н 315 
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Химично наименование CAS 

№ 

EС 

№ 

Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 (CLP) (ОВ, L 

353/1 от 31 декември 2008 

г.) 

Класификация по 

приложение № 3 към 

чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Налично 

кол-во 

(т) 

- 

204-

500-

1 

Хексоген 

(Хексахидро- 

1,3,5-тринитро- 

1,3,5 триазин) 

121-82-

4 

204-

500-

1 

Експлозив кат. 1.1 

Н201, Н301,  H 370, Н372 

 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-45-

8 

207-

531-

9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

 

Временно на площадката са налични и експлозивни вещества в състава на изделия 

(инженерни и артилерийски боеприпаси). Информация за количеството и местоположението 

им за съхранение е представена в приложение: Списък на вида и количеството опасни 

вещества налични на територията на завод Миджур.  

На площадката са налични следните боеприпаси: 

- ВВ от изд.310 сб.03 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. изделие) – 

налични са общо 624 бр., които се съхраняват в склад 6; 

- ВВ в корпус от изд.320 сб.03 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. 

изделие) – налични са общо 113 бр., съхраняват се в склад 6; 

- Бойна част от изд.711 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. 

изделие)– налични са общо 46 бр., които се съхраняват в склад 6; 

- Бойна част от изд.713 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. 

изделие)– налични са общо 161 бр., които се съхраняват в склад 6; 

- Бойна част от изд.714 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. 

изделие)– налични са общо 280 бр., които се съхраняват в склад 6; 

- Бойна част от изд.63 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. изделие) – 

налични са общо 103 бр., които се съхраняват в склад 4 и 6; 

- Бойна част от изд.64 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. изделие) – 

налични са общо 103 бр., които се съхраняват в склад 4; 

- Бойна част от изд.С25 ОФМПУ (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 

бр. изделие) – налични са общо 133 бр., които се съхраняват в склад 6; 

- ВВ в корпус от изделие 68 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. 

изделие) – налични са общо 70 бр., които са в склад 6; 

- Мини М 2 (ср. 0,285 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. мина) – налични са 

общо 31 336 бр., които се съхраняват в складове: 1, 3, 4, 6 и 10; 

- Мини М 16 (ср. 0,407 кг тротил и 0,0100 т хексоген на 1 бр. мина) – налични 

са общо 158 993 бр., които се съхраняват в складове: 1, 3, 6 и 10; 

- Мини М 14 (ср. 1,109 кг тротил и 0,0155 т тетрил на 1 бр. мина) – налични са 

общо 285 бр., които се съхраняват в склад 6. 
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Таблица II.2.3.2-1 Списък на боеприпасите 

Химично 

наименование 

CAS 

№ 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по 

приложение № 3 към чл. 

103, ал. 1 ЗООС 

Налично 

кол-во 

(т) 

ВВ в корпус от 

изделие 340 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,052 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0007 

ВВ в корпус от 

изделие 360: 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,053 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0007 

ВВ от изд.310 

сб.03 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,692 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0097 

ВВ в корпус от 

изд.320 сб.03 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,125 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0018 

Бойна част от 

изд.711 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,051 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0007 

Бойна част от 

изд.713 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,179 

Тетрил 479- 207- Експлозив кат. 1.1 Н2 0,0025 
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Химично 

наименование 

CAS 

№ 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по 

приложение № 3 към чл. 

103, ал. 1 ЗООС 

Налично 

кол-во 

(т) 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

45-8 531-9 H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Р1а 

Бойна част от 

изд.714 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,310 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0043 

Бойна част от 

изд.63 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,114 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0016 

Бойна част от 

изд.64 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,114 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0016 

Бойна част от 

изд.С25 ОФМПУ 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,147 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0021 

ВВ в корпус от 

изделие 68 
     

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

0,078 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,0011 

Мини М 2      

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

8,919 
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Химично 

наименование 

CAS 

№ 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по 

приложение № 3 към чл. 

103, ал. 1 ЗООС 

Налично 

кол-во 

(т) 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,485 

Мини М 16:      

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

64,693 

Хексоген 

(Хексахидро- 

1,3,5-тринитро- 

1,3,5 триазин) 

121-

82-4 

204-

500-1 

Експлозив кат. 1.1 

Н201, Н301, H 370, Н372 

P1a 

H2 

H3 

1,589 

Мини М 14 - - 
Експлозив кат. 1.1 

H 201 
P1a  

Тротил 

(2,4,6-

тринитротолуен) 

118-

96-7 

204-

289-6 

Експлозив  кат. 1.1 

Н 201, Н 311, Н 301, 

Н373, Н411, Н350 

Н2 

Р1а 

Е2 

8,919 

Тетрил 

(N-метил 

-N,2,4,6-тетра- 

Нитроанилин) 

479-

45-8 

207-

531-9 

Експлозив кат. 1.1 

H 201, H 301, H 311, 

H 315, H317, H 319, 

H 331, H373 

Н2 

Р1а 
0,485 

Предстои извеждането на боеприпасите извън територията на предприятието. 

Отговорността за извеждането на експлозивните вещества и изделия от територията на 

предприятието е на Министерство на външните работи.  

II.2.3.3. Физични, химични, токсикологични свойства и 

категория/категории на опасност (стандартни фрази на риска), както 

и описание на преките и/или косвените (забавени във времето) опасни 

ефекти за човека и околната среда 

Опасните химични смеси, които се съхраняват на територията на предприятието имат 

следните свойства:        [Приложение № 13] 

Амониев нитрат - CAS № 6484-52-2, с категория на опасност Оксидиращ H 272, Н 

319; 

Калиев хлорат - CAS № 3811-04-9, с категория на опасност Оксидиращ кат. 1, Н271, 

Н302, Н332, Н411; 

Калиев нитрат - CAS № 7757-79-1, с категория на опасност Оксидиращ кат. 2, H 272, 

H 315, H319, H 335; 

Натриев нитрит - CAS № 7632-00-0, с категория на опасност Оксидиращ кат. 3, H 

272, H 301, H400. 

Октоген/Окфол - CAS № 2691-41-0, с категория на опасност Експлозив кат. 1.1, H 

201, H 302, H 311 

Амонити (6 ЖВ, 6): 

Информационните листа за безопасност са в процес на актуализация в съответствие с 

изискванията на Приложение № II на Регламент ЕО № 453/2010г.  
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Представляват бризантно ВВ тип В, смес от Амониев нитрат (79%) и тротил (21%). 

Предназначени са за подземни и открити взривни работи в рудници, неопасни по газ и прах. 

Амонитите имат малка чувствителност. Експлозивните свойства на продукта се 

проявяват при иницииране с детонатор - електрически и/ или неелектрически детонатори, 

капсул – детонатор № 8.  

Таблица II.2.3.3-1 Характеристики на Амонити 

Физико – химични и експлозивни свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  хомогенна прахообразна взривна смес от 

тринитротолуен и амониев нитрат със светложълт цвят 

Относителна плътност при 20ºC:   0.98÷1.080 g/сm3 

Разтворимост във вода:  частично разтворим 

Скорост на детонация:  3600 ms 

Tоплина на взрива   4241÷4315 kJ/kg 

Температура на взрива  2713 K 

Кислороден баланс   -0.53%÷0.71% 

Обем на газообразните продукти: 907.21 l/kg 

Токсичен при вдишване, при контакт с кожата, при 

поглъщане. 

В резултат на взривяване на продукта се отделят 

следните токсични газове и твърди вещества - азотни 

и въглеродни оксиди (CO, N2, CO2, NO, N2O), H2O, H2, 

NH3, CH4, C2H2, C2N2, HCN, C и други въглеводороди. 

Балканит: 

Информационният лист за безопасност е в процес на актуализация в съответствие с 

изискванията на Приложение № II на Регламент ЕО № 453/2010г.  

Представлява смес от тротил, калиев нитрат, натриев хлорид и др. Използва се като 

предохранително ВВ за взривяване в скални забои, рудници, опасни по газ метан и въглищен 

прах. 

Таблица II.2.3.3-2 Характеристики на Балканит 

Физико – химични и експлозивни свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  механична смес в прахообразно състояние 

При температура над 32 ºC прекристализира и се 

втвърдява 

Температура на възпламеняване: 260ºC 

Експлозивни свойства:  да 

Окислителни свойства:  да 

Относителна плътност при 20ºC:   0.96÷1.080 g/сm3 

Разтворимост във вода:  да 

Вдишване и поглъщане на дози над ПДК води до 

натрвяния, съпроводени с посиняванена устните, 

виене на свят, но без трайни увреждания и летателен 

изход. При попадане в очите или върху кожата са 

възможни дерматити, които отшумяват с течение на 

времето. 

При разграждането му се отделят опасни продукти, 

като: CO, СО2, NOx. 

Метанит 

Информационният лист за безопасност е в процес на актуализация в съответствие с 

изискванията на Приложение № II на Регламент ЕО № 453/2010г.  

Представлява смес от тротил, амониев нитрат, натриев хлорид и др. Използва се като 

предохранително ВВ за взривяване в скални забои, рудници, опасни по газ метан и въглищен 

прах. 
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Таблица II.2.3.3-3 Характеристики на Метанит 

Физико – химични и експлозивни свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  механична смес в прахообразно състояние 

При температура над 32 ºC прекристализира и се 

втвърдява 

Температура на възпламеняване: 260ºC 

Експлозивни свойства:  да 

Окислителни свойства:  да 

Относителна плътност при 20ºC:   0.96÷1.060 g/сm3 

Разтворимост във вода:  да 

Вдишване и поглъщане на дози над ПДК води до 

натрвяния, съпроводени с посиняванена устните, 

виене на свят, но без трайни увреждания и летателен 

изход. При попадане в очите или върху кожата са 

възможни дерматити, които отшумяват с течение на 

времето. 

При разграждането му се отделят опасни продукти, 

като: CO, СО2, NOx. 

Скаленит 

Информационният лист за безопасност е в процес на актуализация в съответствие с 

изискванията на Приложение № II на Регламент ЕО № 453/2010г.  

Представлява смес от тротил, амониев нитрат, натриев хлорид и др. Използва се като 

предохранително ВВ за взривяване в скални забои, рудници, опасни по газ метан и въглищен 

прах. 

Таблица II.2.3.3-4 Характеристики на Скаленит 

Физико – химични и експлозивни свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  механична смес в прахообразно състояние 

При температура над 32 ºC прекристализира и се 

втвърдява 

Температура на възпламеняване: 260ºC 

Експлозивни свойства:  да 

Окислителни свойства:  да 

Относителна плътност при 20ºC:   0.96÷1.080 g/сm3 

Разтворимост във вода:  да 

Вдишване и поглъщане на дози над ПДК води до 

натрвяния, съпроводени с посиняванена устните, 

виене на свят, но без трайни увреждания и летателен 

изход. При попадане в очите или върху кожата са 

възможни дерматити, които отшумяват с течение на 

времето. 

При разграждането му се отделят опасни продукти, 

като: CO, СО2, NOx. 

Видексит 

Информационният лист за безопасност е в процес на актуализация в съответствие с 

изискванията на Приложение № II на Регламент ЕО № 453/2010г.  

Представлява смес от тротил, амониев нитрат, вода и др. Използва се като ВВ в 

открити обекти, в сухи или обводнени и с проточна вода сондажи. 

Таблица II.2.3.3-5 Характеристики на Видексит 

Физико – химични и експлозивни свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  еднородна, железообразна смес 

Температура на възпламеняване: 300ºC 

Експлозивни свойства:  да 

Окислителни свойства:  да 

Относителна плътност при 20ºC:   1.4 g/сm3 

Разтворимост във вода:  не 

Вдишване и поглъщане на дози над ПДК води до 

натрвяния, съпроводени с посиняванена устните, 

виене на свят, но без трайни увреждания и летателен 

изход. При попадане в очите или върху кожата са 

възможни дерматити, които отшумяват с течение на 

времето. 

При изгаряне и взривяване се отделят газове: CO, 

NOx. 

ГДА (БМ, ЛБ) 

Информационните листа за безопасност са в процес на актуализация в съответствие с 

изискванията на Приложение № II на Регламент ЕО № 453/2010г.  

Представлява смес от амониев нитрит, барут бездимен и дизелово гориво. Използва се 

като ВВ в открити рудници и кариери. 
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Таблица.II.2.3.3-6 Характеристики на ГДА 

Физико – химични и експлозивни свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  Хомогенна прахообразна смес 

Експлозивни свойства:  да 

Окислителни свойства:  да 

Относителна плътност при 20ºC:   0.8-1.1 g/сm3 

Разтворимост във вода:  да 

Вдишване или поглъщане на дози над ПДК води до 

натравяния, съпроводени с посиняванена устните, 

виене на свят, но без трайни увреждания и летателен 

изход. При попадане в очите или върху кожата са 

възможни дерматити, които отшумяват с течение на 

времето. 

При изгаряне и взривяване се отделят газове: CO, 

NOx, NH3. 

Анфо Л: 

Представлява смес от Амониев нитрат (60-85%) и леки петролни дестилати (<2.5%). 

Употребява се в минното дело. 

Таблица II.2.3.3-7 Характеристики на Анфо Л 

Физико – химични свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  Твърдо вещество, Паста, Гел 

Експлозивни свойства:  да 

Окислителни свойства:  да 

Относителна плътност при 20ºC:   0.84 g/сm3 

В действителност няма налични гранични стойности 

на експозиция. 

При разграждането му се отделят опасни продукти, 

като: CO, NOx, NH3. 

Барут: 

Информационният лист за безопасност е в процес на актуализация в съответствие с 

изискванията на Приложение № II на Регламент ЕО № 453/2010г.  

Представлява пироксилинова и нитроглицеринова смес. Използва се за производство 

на грубодисперсни експлозиви. 

Таблица II.2.3.3-8 Характеристики на барут 

Физико – химични и експлозивни свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  едрозърнеста смес, с размери на зърното до 2 

мм 

Температура на възпламеняване: 250ºC 

Експлозивни свойства: да, от междинен детонатор 

Окислителни свойства:  не 

Относителна плътност при 20ºC:   1.50÷1.25 g/сm3 

Разтворимост във вода:  не 

Вдишване и поглъщане на дози над ПДК води до 

натрвяния, съпроводени с посиняванена устните, 

виене на свят, но без трайни увреждания и летателен 

изход. При попадане в очите или върху кожата са 

възможни дерматити, които отшумяват с течение на 

времето 

При изгаряне и взривяване се отделят газове: CO, 

NOx. 

Тротил ТNТ (тринитротолуен) – С3Н2 (NO2)3 СН3 : 

Представлява прахообразен/гранулиран ТНТ (CAS № 118-96-7, EC № 204-289-6). 

Тротилът е пожаро и взривоопасен, и токсичен. Способен е да натрупва статично 

електричество. Не се разтваря във вода, не встъпва в реакции с твърди материали. Отличава 

се с голяма физическа и химическа устойчивост. При продължително излагане на слънце – 

потъмнява и повишава своята чувствителност (теоретично). При горене на открито в 

количество до 200 kg не се взривява, а в затворено пространство при горене на голямо 

количество може да премине в детонация. Има температура на избухване 310 °С и 

температура на топене 80,2 °С, зависеща от съотношението между изомерите и наличието на 

примеси. Тротилът е със силно отрицателен кислороден баланс. Вследствие на това при 

взривяването му се отделят много токсични газове – главно въглероден оксид. 
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Таблица II.2.3.3-9 Характеристики на Тротил 

Физико – химични и експлозивни свойства Токсикологични и др. свойства 

Вид:  на кристали, люспи и гранули 

Относителна плътност при 20ºC:   0.8÷1.59 g/сm3 

Разтворимост във вода:  частично разтворим 

Температура на възпламеняване 295-305ºC 

Скорост на детонация:  6900 m/s 

Tоплина на взрива   1000 kcal/kg 

Температура на взрива  2820 ºC 

Кислороден баланс   -74% 

Обем на газообразните продукти: 750-870 l/kg 

При температура над 80ºC се разтопява 

Тротиловият прах е токсичен. В организма може да 

попадне през дихателните пътища и през кожата. При 

остри отравяния се наблюдава посиняване на устните, 

ноктите, виене на свят, главоболие, болки в дясното 

подребрие. Появява се сънливост, която може да 

премине в загуба на съзнание. Наблюдава се 

понижени съдържание на хемоглобин и остра 

кислородна недостатъчност. МДК във въздуха на 

работната зона е 0,5 mg/m3 (максимално еднократна) 

и 0,1 mg/m3 (средно на смяна). 

Иницииращи: 

Неелектрическа система за иницииране „Видексдет”: 

Съдържа Пентротол тетранитрат (PETN) и Оловен азид. Двете ОХВ и смеси се 

съхраняват в отделни капсули. Представлява шнур, от PVC гумен уплътнител и капсул 

детонатор. 

Използва се за иницииране на междинни детонатори и силни взривни вещества. 

Съществува риск от експлозия при механичен удар, триене, огън или други 

запалителни средства, нагряване над температура от 70ºС. 

Детониращ шнур: 

Съдържа Пентротол тетранитрат (PETN). Представлява шнур, с покритие PVC или 

полиетилен и/или восък и текстил. 

Използва се за иницииране на експлозивни смеси. 

Съществува риск от експлозия при удар, триене, огън или други запалителни 

средства, както и при нагряване над температура от 70ºС/158ºF. 

Електродетонатори: 

Съдържа Пентротол тетранитрат (PETN), Оловен азид, Оловен тетраоксид и Бариев 

хромат. Представлява Гилза от алуминий или мед, с меден или железен проводник, с 

покритие PVC или PE. 

Използват се за електрическо иницииране на експлозивни заряди. 

Съществува риск от експлозия при механичен удар, триене, огън или други 

запалителни средства, електростатичност. Неправилната употреба може да причини 

детонация и нараняване от шрапнел. Взривяване в слабовентилирани райони може да доведе 

до концентрация на оловни изпарявания във въздуха. Продължителното излагане на слаби 

концентрации на оловни изпарения може да доведе до понижаване на хемоглобина, 

увреждане на бъбреците, анемия, увреждане на централната и периферната нервни системи. 

Капсул детонатор N8: 

Съдържа Пентротол тетранитрат (PETN) и Оловен азид. Двете ОХВ и смеси се 

съхраняват в отделни капсули. Представлява метален цилиндър. 

Използва се за иницииране на експлозивни смеси и междинни детонатори. 

Съществува риск от експлозия при удар, триене, огън или други запалителни 

средства, както и при нагряване над температура от 70 ºС/ 158ºF. Чувствителен към 

механичен удар. Относителна нечувствителност към електростатичност. 

При t = 190-210ºC (374-410 ºF) PETN експлодира. При t над 70º C(158º F) се разлага. 

Температурата на възпламеняване е 190-210 ºС.  
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Лят междинен детонатор ЛБ-02-450: 

Съдържа Нитропента, Хексоген и Тринитротолуол (тротил). Представлява 

монолитна отливка.  

Използва се за детониране на грубодисперсни амонити и емулсионни, взривни 

вещества в открити и подземни рудници и кариери. 

Съществува риск от експлозия при механични въздействия. 

Лят междинен детонатор ЛБ-900: 

Съдържа 55% Хексоген и 45% Тринитротолуол (тротил). Представлява монолитна 

отливка.  

Използва се за детониране на грубодисперсни амонити и емулсионни, взривни 

вещества в открити и подземни рудници и кариери. 

Съществува риск от експлозия при механични въздействия (удряне, триене). При 

температура и нагряване над 210 ºС е възможно да се възпламени.  

Огнепроводен шнур: 

Съдържа Калиев нитрат, Карбон черен и Сяра. Представлява шнур, с покритие от 

фабрична тъкан и защитни покрития, сърцевина – черен барут. 

Използва се за взривяване.  

Съществува риск от експлозия при удар, триене, огън или други запалителни 

средства. 

Exel детонатори: 

Детонатор/ присъединителни елементи съдържа: Пентаеритрит тертанитрат, 

Алуминий и гума. 

Детонатори с голяма мощност съдържат: Хексоген и Пентаеритрит тертанитрат. 

Вълновод съдържа: Октоген, Алуминиев прах и йономер. 

Детониращият шнур съдържа: Пентаеритрит тертанитрат. 

Използва се за иницииране на ВВ и детониращи шнурове, чувствителни към капсул-

детонатор. 

Съществува риск от експлозия при удар, триене, огън или други запалителни 

средства. 

Междинни детонатори „Лят бустер серия Д3 и Д4”: 

Съдържат: Тротил, Хексоген и Алуминиев прах. Представлява отливка от бризантна 

взривна смес. 

Използват се като междинни детонатори за иницииране на заряди от ниско 

чувствителни ВВ. 

II.2.3.4. Физични и химични свойства при нормални условия на употреба или 

при предвидими аварийни ситуации 

Основните физични свойства при нормални условия за опасните химични вещества и 

смеси, които са налични на площадката на „Видекс“ АД са представени в предходната точка. 

По-долу са представени физичните и химични свойства при аварийни ситуации с 

взривни вещества: 

Подходящи гасящи средства са: СО2, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. 

Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна. 

Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства: Вода в мощна неразпръсната 
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струя. Може да образува избухливи газово-въздушни смеси. Да не се допуска попадането в 

канализацията/повърхностни води/подпочвени води. Събраният материал да се отстрани 

съгласно предписанията. 

ВВ може да се запалят при непосредствен контакт с открит огън, искра, директно 

нагряване, удар, триене, искра от статично електричество или под действието на пряка 

слънчева светлина. 

II.3. Идентифицираните опасности и оценка на рисковете от аварии в 

предприятието/съоръжението и съответните превантивни мерки 

II.3.1. Подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и 

вероятността за възникването им и условията, при които те настъпват, в т.ч. резюме 

на събитията, които могат да изиграят ролята на първопричина за такива сценарии, и 

описание на факторите във или извън предприятието, които могат да доведат до 

осъществяването на тези сценарии 

Преди да се пристъпи към оценката на риска трябва да се дадат следните дефиниции: 

„Опасност” е вътрешно свойство на опасни вещества или физическа ситуация с 

възможности за нанасяне на вреда на човешкото здраве и/или на околната среда. 

„Риск” е вероятността от възникване на специфичен ефект в рамките на определен 

период или при определени условия. 

„Голяма авария” е възникване на голяма емисия, пожар или експлозия, която става в 

резултат на неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко предприятие или 

съоръжение в обхвата на глава седма, раздел I, и която води до сериозна опасност за 

човешкото здраве и/или за околната среда, която опасност е непосредствена, забавена, вътре 

или вън от предприятието и включва едно или повече опасни вещества, класифицирани в 

една или повече от категориите на опасност, посочени в част 1 на приложение № 3 или 

поименно изброени в част 2 на приложение № 3. 

Съгласно наименованието му, обектът се формира като предприятие за производство 

и съхраняване на взривни вещества. 

Взривните вещества, които са налични на територията на предприятието са опасни 

вещества и попадат в Част 1, Р1а Експлозиви от Приложение 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, в 

количества по-големи от посочените в колона 3 (50 тона). На площадката са налични и 

оксидиращи вещества. В този случай предприятието се класифицира с висок рисков 

потенциал поради наличието на взривни и оксидиращи вещества над граничния праг за 

висок рисков потенциал, съгласно приложение 3 на ЗООС. 

За персонала на дружеството и предприятието за складиране на взривни вещества се 

провеждат конкретни действия за информирането му и повишаването на способностите му за 

познаването на рисковете и оценката от последиците от големи аварии. 

За определяне на това дали рискът от идентифицираните опасности е допустим, 

рисковете се класифицират съобразно тяхната оценена вероятност и потенциална тежест на 

вредата. На база оценката на риска и препоръките за тях се класифицират рисковете, се 

записват мерките и действията необходими за отстраняване и намаляване на рисковете или 

техния контрол. 
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Причините за възникване на големи аварии са потенциално опасни събития, които 

могат да доведат до загуба на цялост на пакетираните ВВ или сградите, в които се 

съхраняват. 

Прилагайки методологията за “Анализ на риска от големи аварии” са 

идентифицирани потенциалните причини, водещи до възникване на критични събития. 

Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и които могат да се 

проявят могат да се обединят в следните групи: 

- експлоатационни причини; 

- външни причини; 

- естествени причини. 

II.3.1.1. Експлоатационни причини  

При нормална експлоатация на производственото оборудване и на складовите 

помещения практически не би имало възможност за големи аварии. Потенциалните 

критични събития са пожар и/или експлозия, а причините, които биха ги предизвикали са: 

 повишаване на налягането при технологичния процес, водещ до детонация на 

суровините и готовата продукция; 

 повреди в електрическото оборудване на използваната апаратура – възможно е 

възникването на пожар и/или взрив; 

 получаване на искра по време на технологичния процес във взривоопасните 

зони – възможно е възникването на пожар и/или взрив; 

 нарушаване на технологичния режим/дисциплина – при товарно-разтоварните 

дейности в складовата база риск от голяма авария съществува при неспазване на 

инструкциите за товарно-разтоварни дейности с ВВ, неизправни и необорудвани по АDR 

автомобили. При такива ситуации е възможно да се събори палет с ВВ и нарушаване 

целостта на опаковките им. На територията на складовете се съхраняват ВВ, за които 

съществува опасност от взрив при удар.  

 неспазване на инструкциите за разделно съхранение на взривни материали в 

складовете, като смесване на средства за взривяване с взривни вещества – в този случай има 

опасност от възникване на масиран взрив на склад с ВВ; 

 нарушаване на технологичния режим, технологическата дисциплина и 

инструкциите за експлоатация на производственото оборудване; неспазване указанията за 

ремонт и периодично почистване на машините и агрегатите; 

 неправилно извършване на ремонтни работи, предизвикващи искра, както и от 

топлинен източник използван при ремонта 

 неправилно заземление или корозия на гръмоотвода или нарушение на 

неговата цялост – при попадане на светкавица върху или в близост до складовете/цеховете е 

възможно да възникне пожар. В този случай би възникнал пожар на ВВ и/или взрив; 

 наличие на открит огнеизточник в района на складовете/цеховете, поради 

неспазване на инструкцията за пожарна безопасност – възможно е прехвърлянето на пожара 

на територията на складовете/цеховете. В този случай би възникнал пожар и/или взрив. 

Всички тези причини биха довели до възникване на: 

 пожар на склад/цех с ВВ; 

 взрив на склад/цех с ВВ; 
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II.3.1.2. Външни причини 

 Саботаж/терористичен акт - при злоумишлени действия от отделни лица или 

групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно 

предизвикване на авария на територията на завода. Тази авария би предизвикала пожар и/или 

взрив съпроводени с разрушаване и унищожаване на съоръженията налични на обекта, както и 

загазяване на околната територия с токсични газове; 

 Техногенни фактори – авария в съседно предприятие, автомобилна катастрофа 

извън територията на предприятието, но в опасна близост до него. Това би предизвикало 

пожар и/или взрив с произтичащите от това последици; 

 Термично въздействие от висока температура при пожари извън територията 

на обекта - това би предизвикало пожар и/или взрив с произтичащите от това последици. 

II.3.1.3. Естествени причини 

 Природни фактори:  

 - земетресение - сеизмично въздействие от VII степен ще доведе до 

умерени повреди по складовите постройки (пропуквалия на стените); 

 - мълния – авария е възможно да възникне единствено в случаи на 

нарушена мълниезащита. При попадане на светкавица върху или в близост до 

складовете/цеховете е възможно да възникне пожар. В този случай би възникнал пожар 

и/или взрив; 

 - наводнение – теренът е с естествен наклон, който подпомага оттичането 

на стеклите се води при обилно снеготопене или проливни дъждове; 

 Техногенни фактори – в района няма други предприятия, които биха 

представлявали заплаха за обекта. Възможно е да възникне автомобилна катастрофа извън 

територията на предприятието, но в опасна близост до него. Това би предизвикало пожар с 

произтичащите от това последици; 

 Термично въздействие от висока температура при пожари извън територията 

на обекта - това би предизвикало пожар на територията на обекта с произтичащите от това 

последици. 

II.3.2. Оценка на размера и тежестта на последствията от идентифицираните 

големи аварии, включително карти, изображения или еквивалентни описания, където е 

уместно, показващи зоните, които ще бъдат засегнати при такива аварии, възникнали 

в предприятието 

II.3.2.1. Оценка на риска 

Разглеждане на вероятността от възникване на големи аварии въз основа на 

статистически методи и детайлни анализи: 

Количественото определяне на риска по време на съхранението и транспорта на 

опасни материали е важно средство за охарактеризирането му. Една добра представа за 

големината на риска може да се получи на базата на общи статистически данни за събития 

със загуба на съдържание (СЗС) при товарене и разтоварване и на някои специфични за 

хората, процесите, материалите и проектните грешки. 

Данните, цитирани по-долу, при човешка грешка, при съхраняване в складове, както и 

вероятностите за взрив или пожар, са взети от Ръководство за изготвяне на количествена 

оценка на риска, Лилава книга CPR 18 E. Те са избрани въз основа на експертна оценка. 
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Съхраняване на взривоопасни вещества 

Събития със загуба на съдържание, отнасящи се до съхраняването на ВВ водят до 

следното: 

- масиран взрив в складов обект; 

- пожар в складов обект. 

Честотата на събитията със загуба на съдържание е дадена в следващата Таблица: 

Таблица II.3.2.1-1 Честота на СЗС при съхраняване на експлозиви 

Инсталация G1 

Масиран взрив 

G2 

Пожар 

Складове за експлозиви 1х10-5 за година Ако детонацията се изключва като 

събитие, СЗС води до пожар 

Грешки на оператора 

Като грешки на оператора са такива действия като неправилно извършване на товаро 

разтоварни дейности водещи до събаряне на палет с ВВ. Честотата на грешки се приема за 

7,2х10-6. 

За определянето степента на значимост на опасностите от голяма авария за обекта е 

използван количествен анализ на риска (матрица на риска по два фактора 1).  

Първо се оценява негативното въздействие по скала от 1 до 5 за всяка рискова 

ситуация (колонка „В” в таблицата). Показателите на скалата се отнасят както следва: 

 (1) – Пренебрежително – тогава, когато негативното въздействие може да бъде 

пренебрегнато; 

 (2) – Незначително – негативните въздействия са бързо отстраними, а загубите 

по ликвидиране на последствията не са големи. Въздействието върху технологичния процес 

е незначително; 

 (3) – Съществено – негативните въздействия не са големи, но въздействието 

върху технологичния процес е съществено; 

 (4) – Сериозно – негативните въздействия са сериозни, а ликвидирането на 

последствията е свързано с големи финансови загуби. Въздействието върху технологичния 

процес е чувствително и оказва пряко влияние върху дейността на предприятието; 

 (5) – Критично – негативните въздействия са критични за дейността на 

предприятието и водят до пълно спиране на технологичния процес. 

Второ, по скала от 1 до 3 се оценява вероятността за реализиране на всяка опасност 

(колонка „С” в таблицата). Показателите на скалата се отнасят както следва: 

 (1) – Възникването е малко вероятно – през последните години не е имало 

такъв случай; 

 (2) – Опасността може да възникне в течение на една година с вероятност 30%; 

 (3) – Опасността може да възникне през годината и то не един път. 

Трето се изчислява показателя на риска, като се умножават „В” и „С”. 

Четвърто се определя мястото на всяка рискова ситуация по значението на рисковия 

фактор. 

След направените по-горе разсъждения матрицата на риска придобива вида, показан 

по-долу. 

                                                 
1 „Технология на анализа на риска” автор „Компюлинк”, 06.03.2003г. 
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Фигура II.3.2.1-1 Матрица на риска 

Количественият анализ на риска по два фактора нагледно отразява връзката между 

факторите за негативно въздействие и вероятността за настъпване на опасността с отчитане 

на показателите на риска. 

Таблица II.3.2.1-2 Количествен анализ на риска 

Рискова ситуация Негативно 

въздействие 

(„В”) 

Възможност за 

възникване на 

опасност 

(„С”) 

Показател на 

риска 

„В” * „С” 

Възникване на авария при наводнение 1 1 1 

Снегонавяване/ обледеняване 1 2 2 

Ураганни ветрове 1 2 2 

Възникване на пожар/взрив при непозволено ползване 

на ел. нагревателни уреди, открит огън или искри при 

ремонтни и заваръчни работи 

4 1 4 

Възникване на пожар при авария в електрическото 

оборудване 

4 1 4 

Възникване на взрив при непозволено ползване на 

открит огън или искри при ремонтни и заваръчни 

работи 

5 1 5 

Взрив на ВВ при неспазване на технологичния режим 

при товаро-разтоварни работи 

5 1 5 

Възникване на авария при саботаж или терористичен 

акт 

5 1 5 

Възникване на авария при земетресение от VII степен 

по MSK 

4 1 4 

Пренебрежим риск, не са 

необходими мерки за намаляването 

му 

Приемлив риск, не е необходима 

оценка, за неговото намаляване 

следва да бъдат предприемани 

рутинни превантивни и защитни 

мерки  

Съществен риск, следва да 

бъде оценена приемливостта 

му и за намаляването му да 

бъдат дефинирани 

специфични превантивни и 

защитни мерки 
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Рискова ситуация Негативно 

въздействие 

(„В”) 

Възможност за 

възникване на 

опасност 

(„С”) 

Показател на 

риска 

„В” * „С” 

Възникване на пожар в резултат на мълния при 

нарушена мълниезащита 

4 1 4 

Възникване на взрив в резултат на мълния при 

нарушена мълниезащита 

5 1 5 

Възникване на авария при терористичен акт 5 2 10 

Пожар извън територията на обекта 3 1 3 

Автомобилна катастрофа извън територията на 

предприятието 

1 2 2 

Възникване на авария в процеса на производство на ВВ 

Възникване на пожар вследствие на неизправни 

машини и съоръжения 

4 1 4 

Възникване на взрив вследствие на неизправни 

машини и съоръжения (вкл. аспирационните уредби 

изтеглящи прахообразни ВВ) 

5 1 5 

Възникване на пожар вследствие неспазване на 

мерките за безопасност   * 

4 2 8 

Възникване на взрив вследствие неспазване на 

мерките за безопасност   * 

5 2 10 

Терористичен акт 5 2 10 

* Неспазване на мерките за безопасност са: 

- използване в производството на инструменти, които са забранени за употреба при взривни дейности: 

инструменти от черен метал, железни чукове и др.; 

- наличие на предмети на работното място, които могат да предизвикат възпламеняване и взрив; 

- влизане в работните помещения с неподходящо работно облекло - обувки, подковани с кабари и 

железца, дрехи от изкуствени материали и др.; 

- работа с накити - пръстени, верижки, часовник и др. 

- и др. 

От анализа на матрицата на риска се вижда, че най рисковите ситуации са свързани с 

детонация на взривни вещества в складовете/цеховете. Най-голяма възможност за 

възникване на авария е в цеховете за производство на ВВ. Основна причина за това са 

човешки грешки, които могат да бъдат:  

- неспазване на инструкциите за безопасна работа; 

- употреба на неподходящо работно облекло - обувки, подковани с кабари и 

железца, дрехи от изкуствени материали и др.; 

- използване в производството на инструменти, които са забранени за употреба 

при взривни дейности: инструменти от черен метал, железни чукове и др.; 

- наличие на предмети на работното място, които могат да предизвикат 

възпламеняване и взрив. Работа с накити - пръстени, верижки, часовник и др.; 

- неправилно извършване на ремонтни и заваръчни работи; 

- непозволена употреба на ел.нагревателни уреди, преносна електрическа лампа 

за осветление и др.; 

- или неправилно заземление/ корозия на гръмоотвода. 
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Допълнително е извършен анализ на риска при производство, чрез „Метода на 

папионката” 2, където са разгледани различните възможности за авария, които основно са:

          [Приложение № 15] 

- пожар – опасността от мигновено запалване и пожар на взривните вещества 

при наличие на огнеизточник или източник на електроенергия близо до тях е много голяма.  

- експлозия - опасността взривните вещества да експлодират под влиянието на 

висока температура или друг източник на топлина е много голяма. За това основно влияние 

оказват неговите свойства.  

При анализа на риска по „Метода на папийонката” и матрицата на риска се 

установява, че могат да възникнат следните резултати при възникване на авария: 

- пожар на обекта с разпространението на токсичен облак по посока на вятъра; 

- пожар и експлозия с отделяне на токсични газове 

- експлозия и токсичен облак; 

Основно авариите, които може да възникнат при работа с взривните вещества ще са 

свързани с грубо неспазване на правилата за техническа безопасност при работата с тях.  

Следва да се заключи, че при спазване на технологичната дисциплина от работниците 

и изпълнение на мерките предвидени в доклада за безопасност, вероятността за възникване 

на авария е нищожно ниска.  

Други рискови ситуации които биха оказали съществено влияние на производствения 

процес са свързани с терористичен акт. От анализа на причините за възникналата голяма 

авария на 01.10.2014г. в цех „С“ у-к „Утилизация“, з-д „Миджур“ с. Горни Лом може да се 

заключи, че саботажите не бива да се изключват като вероятност. 

Рискови ситуации които биха оказали влияние върху производствения процес са 

свързани с пожар извън територията на обекта или автомобилна катастрофа извън 

територията на предприятието, но в опасна близост до него. 

По-долу ще се извърши детайлен анализ на аварийните ситуации, които са с най-

голям показател на риска.  

Идентифицирайки основните опасности в количествения анализ на оценката на риска 

се отдава възможност да бъдат определени основните групи рискови дейности и да се 

набележат мерки за предотвратяване и/или ограничаване на последствията от тях.  

Безопасността на предприятието за производство и съхранение на взривни вещества е 

основно свързан с прилагането на организационни и/или управленски системи за 

безопасност каквито са процедурите за контрол на персонала, кадровия подбор, обучението, 

надзора, работните процедури и контрола, което означава, че Системата за управление на 

мерките за безопасност изпълнява основна роля при създаването на условия за безопасна 

експлоатация. В тази връзка, човешкият фактор представляват важно звено от системата, на 

което трябва да бъде отделено подобаващо внимание. 

При разработването на проекта за изграждане на предприятието са спазени 

изискванията на нормативните документи целящи безопасността, хигиената на труда и 

пожарната безопасност на обекта. 

                                                 
2 Идентифициране на сценарии за големи аварии и определяне на общи мерки за предотвратяване и/или 

ограничаване на последствията от тях 
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Функционирането на обекта е свързано с съхраняването на взривни вещества, което го 

прави пожароопасен и взривоопасен.  

Във връзка с това са взети следните общи мерки, сили и средства за ограничаване на 

последствията от възникване на аварии: 

II.3.2.2. Оценка на последиците от голяма авария 

Детайлен анализ за вида на аварията и нейния обхват при възможните сценарии 

за аварии посредством модели на разпространение 

Взривните вещества представляват химически съединения или механични смеси.  

Под влияние на определени въздействия, е възможно предизвикването на горене и 

взрив, при което се отделят топлина и газове, които от своя страна са способни да извършат 

разрушения. Взривът се характеризира с много бързо преминаване на химическата енергия в 

топлинна, с рязко повишаване на налягането в окръжаващата среда. 

За да се предизвика взривно превръщане, необходимо е външно въздействие, което да 

предаде на ВВ енергия, достатъчна за възбуждане на реакцията. Тази енергия може да бъде 

механична (удар, пробождане, триене), топлина (искра, пламък, нагряване), електрическа 

(искров заряд), енергия от взрива на друго ВВ (взрив на детонатор). 

Енергията при взрива се получава в резултат на окислителни процеси като въглеродът 

изгаря до въглероден двуоксид (СО2) и въглероден оксид (СО), а водородът до водни пари. 

Топлината, която се отделя при химическите взривове е от 2500 до 7000 кJ/kg. Голямата 

скорост на химическата реакция при взрива развива твърде високо налягане, което определя 

разрушителното действие на взрива. Процесът на взривно превръщане зависи от 

компонентите на ВВ, начина на иницииране и може да бъде взривно горене (пожар), 

детонация (експлозия) и термично разлагане.  

При анализа на причините за възникване на авария се вижда, че най-честите причини 

са свързани с човешка грешка, която може да доведе до пожар или взрив в складовите сгради 

(вж. Таблица II.3.2.1-2).  

В завод Миджур са обособени 7 отделни склада за съхранение на ВВ. [Приложение 

№ 1] 

При аварийна ситуация не се очаква едновременно взривяване на цялото налично 

количество ВВ. Максималното количество ВВ, които се съхраняват в складовете се 

съобразява така, че да не се предава детонация между складовете (вж.т. II.2.1).  

По-долу ще се разгледат аварийни ситуации в склад съхраняващ 100 000 кг тротил 

еквивалент ВВ водещи до пожар или взрив. 

Оценка на последиците при пожар: 

Една от предпоставките на аварийното планиране е определянето зоните, които може 

да бъдат засегнати от последствията на евентуална голяма авария, съпроводена с пожар на 

склад за ВВ. Последствията от тази авария са следствие на термичната радиация на горящото 

ВВ и в по-малка степен от образувалия се облак газове. Зоните се представят под формата на 

сектор от окръжност с център точката на горящото опасно вещество. 
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За определяне на зоните на аварийно планиране е използвана Методика за бърза 

оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества.  3 

Предвид разликата в мащаба на евентуалните последствия, могат да бъдат различени 

три зони на аварийно планиране (при пожар – табл. № 4 от методиката). 

Тук е важно да се отбележи, че не е приложимо сумиране на всички ВВ налични на 

площадката на завода. Складовете са обваловани и територията между тях е покрита с 

дървесна растителност. 

- Първа зона на аварийно планиране - зона на висока смъртност – тази зона е 

разположена непосредствено до мястото на пожара, като в нея се очаква висока смъртност 

при здрави индивиди (зоните с червено на Приложение 14.1). Първата зона е с форма на 

окръжност и център мястото на горящото ВВ. Радиусите на въздействие на първата зона, в 

зависимост от разглеждания сценарии са представени в следващата таблица. Въздействието 

на аварията е разпределено във всички посоки. В този случай се налага евакуиране на 

района. В тази зона трябва да бъдат съсредоточени медицинската помощ и аварийно-

спасителните работи. 

R1 = 50 + [(100-50)/(200-50)]*(100-50) = 66,5м; 

R2 = 0 + [(0,3-0)/(10-0)]*(50-0) = 1,5 м; 

R3 = 50 + [(25-10)/(200-10)]*(100-50) = 54 м. 

Таблица II.3.2.2-1 Радиус на зона на висока смъртност 

№. Пожар в склад/цех за 

ВВ 

Количество на 

горящото ВВ 

[t] 

Радиус на I зона 

на аварийно 

планиране 

[m] 

Засегнати територии 

1 Склад: 1, 3, 4, 6 или 10 max. 100 67 Завод Миджур 

2 Цех НОНЕЛ max. 0.300 1,5 Част от цеха 

3 Цех „ПВВГЦ”  max. 25 54 Завод Миджур 

От горната таблица се вижда, че при възможно най-лошия случай – запалване на 

100 000 кг ВВ, зоната, в която ще се очаква висока смъртност ще е с максимален радиус до 

67 m. Зоната, която ще бъде засегната попада изцяло на територията на обекта – вж. на 

Приложение 14.1. 

- Втора зона - зона на аварийно планиране – зона на сериозни поражения – в тази 

зона могат да се очакват също смъртни случаи, но в нея предимно ще се наблюдават 

сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави индивиди (зоните с оранжево на 

Приложение 14.1). Радиусите на въздействие, в зависимост от разглеждания сценарии са 

представени в следващата таблица:   [Rвтора зона = Rпърва зона*2] 

                                                 
3 Методика за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества. 

Италианско министерство за гражданска защита, 1994 г. 
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Таблица II.3.2.2-2 Радиус на зона на сериозни поражения 

№. Пожар в склад 

за ВВ 

Количество на 

горящото ВВ 

[t] 

Радиус на II зона на 

аварийно планиране 

[m] 

Засегнати територии 

1 1, 3 или 4 max. 100 133 Завод Миджур 

2 6 или 10 max. 100 133 

Завод Миджур; 

Участък с дължина до 265 м от път IV клас 

при пожар на склад 6 или до 170 м от път IV 

клас при пожар на склад 6 

3 Цех НОНЕЛ max. 0.300 3 Част от цеха 

4 Цех „ПВВГЦ”  max. 25 108 Завод Миджур 

В сравнение с първата зона, осигуряването на първа помощ е с по-нисък приоритет. 

Зоната, в която ще се очаква негативно въздействие върху здравето на хората ще е с 

максимален радиус до 133 m. Както първата зона и тази попада на територията на завода, 

като се засяга и малка част от съседния на обекта четвъртокласен път. 

- Трета зона на аварийно планиране – зона на особено внимание – третата зона е 

зоната, където се очакват по-слаби неблагоприятни ефекти, предимно при уязвими или 

предразположени индивиди (малки деца, астматици, възрастни хора и др.). Тази зона не 

засяга населени територии и не се очаква негативно въздействие върху уязвими или 

предразположени индивиди. 

В приложение са представени зоните на аварийно планиране.  [Приложение № 14.1] 

Основната дейност при този вид аварии е: 

 локализиране на пожара; 

 предпазване от неговото по-нататъшно разпространение на територията на 

завода или върху съседните територии; 

При пожар се очаква и образуването на токсични газове, които ще са съставени 

главно от въглеродни, серни и азотни оксиди – разгледано е по-долу в Оценка на 

последиците от разсейване на токсични газове. 

Обобщение: 

В зоните на аварийно планиране не попадат населени или застроени територии, 

поради което може да се заключи, че при пожар в складовото стопанство без взрив, 

въздействието ще бъде върху персонала на обекта.  

Оценка на последиците при взрив: 

При определяне на разстоянията, на които ще има поражения при евентуален взрив 

трябва да се отчитат също и местните условия - най-вече характерът и релефът на местността 

между складовете и околните площи. В конкретния случай между складовете за ВВ и най-

близките обекти подлежащи на защита има гора. Отделно от това естествения релеф 

допълнително допринася за минимизирането на щетите, тъй като районът е планински и има 

естествен наклон в северна и източна посока, а най-близките сгради са южно разположени 

(хижа Миджур – вж. Приложение 1.2). 

Лесноизхвърлящата се покривна конструкция на сградите и обваловките са така 

направени, че при евентуален взрив разрушителното действие на въздушно ударната вълна 

да се насочи основно нагоре и в северна посока (за северните складове) или източна (за 

южните складове), където естествения релеф допълнително допринася за минимизирането 
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на щетите. Цеховете не са обвалвани, но в тях може да има много по-малко ВВ в сравнение с 

складовете. 

 

Фигура II.3.2.2-1 Посока на разпространение на въздушната ударна вълна в зависимост от релефа и 

обваловките на складовете 

Първо ще се направят изчисления за минималните безопасни разстояния R в m до 

урбанизирани територии, до отделни сгради и съоръжения съгласно чл. 16 на „Наредба № 2 

за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни 

вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси”: 

R=K1*(Q)1/2, където: 

- Q е масата на ВВ, приравнена към тротила, в кг; 

- К1 е коефициент, който отчита очакваните повреди съгласно приложение № 6 

Както отбелязахме по-горе между складовете/цеховете за ВВ и най-близките обекти 

подлежащи на защита има гора. Ако между складовете/цеховете (взрива) и застрашения 

обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал) безопасното разстояние, 

изчислено по формулата, се намалява 1,5 - 2 пъти (съгласно „Наредба № 2 за проектиране на 

строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни 

оръжия и боеприпаси”). 

Складовете за ВВ са обвалвани, което налага безопасното разстояние да се дели на 

1,5. Цеховете не са обвалвани – не се прави корекция на безопасното разстояние. 

Разрушаване на масивни тухлени постройки: 

R=1*(100000)1/2 = 316 м –   за складовете 

R=1*(300)1/2 = 17 м -   за Цех „НОНЕЛ” 

R=1*(25000)1/2 = 160 м -   за Цех „ПВВГЦ” 

Отчитайки намаляващия ефект на обваловката и горската настилка може да се очакват 

разрушения на масивни тухлени постройки на разстояние 105 м от складовете.  
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Отчитайки намаляващия ефект на горската настилка може да се очакват разрушения 

на масивни тухлени постройки на разстояние 9 м от Цех „НОНЕЛ” и 79 м от Цех „ПВВГЦ”.  

В тези зони не попадат обекти извън площадката на завод Миджур. 

Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане 

на транспортни средства и скъсване на въздушни електропроводи: 

R=2*(100000)1/2 = 632 м –   за складовете 

R=2*(300)1/2 = 35 м -   за Цех „НОНЕЛ” 

R=2*(25000)1/2 = 316 м -   за Цех „ПВВГЦ” 

Отчитайки намаляващия ефект на обваловката и горската настилка може да се очакват 

разрушения на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на 

транспортни средства и скъсване на въздушни електропроводи на разстояние 210 м от 

складовете.  

В тази зона попада единствено участък от съществуващото трасе на път IV клас. 

Отчитайки намаляващия ефект на горската настилка може да се очакват разрушения 

на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на транспортни средства 

и скъсване на въздушни електропроводи на разстояние 17 м от Цех „НОНЕЛ” и 160 м от Цех 

„ПВВГЦ”.  

В зоните около Цех „ПВВГЦ” попада единствено участък от съществуващото трасе на 

път IV клас. 

Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане рамките на 

прозорците, вратите, леките прегради и покривите: 

R=5*(100000)1/2 = 1580 м –   за складовете 

R=5*(300)1/2 = 87 м -   за Цех „НОНЕЛ” 

R=5*(25000)1/2 = 790 м -   за Цех „ПВВГЦ” 

Отчитайки намаляващия ефект на обваловката и горската настилка може да се очакват 

разрушения на разстояние 527 м от складовете.  

Отчитайки намаляващия ефект на горската настилка може да се очакват разрушения 

на разстояние 43 м от Цех „НОНЕЛ” и 395 м от Цех „ПВВГЦ”.  

В тези зони не попадат обекти извън площадката на завод Миджур. 

Изчисления за безопасно разстояние за недопускане повреждане на 

остъкляването на сградите и транспортните средства: 

R=15*(10000)1/2 = 4700 м –   за складовете 

R=15*(300)1/2 = 260 м -   за Цех „НОНЕЛ” 

R=15*(25000)1/2 = 2370 м -   за Цех „ПВВГЦ” 

Отчитайки намаляващия ефект на обваловката и горската настилка може да се очаква 

повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства на разстояние 1580 м от 

складовете.  

От Приложение 1.2 е видно, че в зоната влизат съществуваща сграда в близост до 

завода и хижа Миджур.  

Отчитайки намаляващия ефект на горската настилка може да се очаква повреждане на 

остъкляването на сградите и транспортните средства на разстояние 130 м от Цех „НОНЕЛ” и 

1180 м от Цех „ПВВГЦ”.  

В зоната около Цех „ПВВГЦ” попада единствено съществуващата сграда в близост до 

завода – поз. 4 от Приложение 1.2. 
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Пълна липса на повреди по сградите, транспортните средства и други обекти и 

съоръжения: 

R=50*(100000)1/2 = 15 800 м –  за складовете 

R=50*(300)1/2 = 870 м -   за Цех „НОНЕЛ” 

R=50*(25000)1/2 = 7 900 м -   за Цех „ПВВГЦ” 

Отчитайки намаляващия ефект на обваловката и горската настилка може да се очаква 

пълна липса на повреди по сградите, транспортните средства и други обекти и съоръжения 

на разстояние до 5 км от складовете. В тази зона попада с. Горни Лом.  

Отчитайки намаляващия ефект на горската настилка може да се очаква пълна липса на 

повреди по сградите, транспортните средства и други обекти и съоръжения на разстояние до 

430 м от Цех „НОНЕЛ” и 3900 м от Цех „ПВВГЦ”.  

В зоната около Цех „ПВВГЦ” попада малка част от с. Горни Лом, около 30 къщи в 

южната част на селото. 

Изчисляване на зоните на поражение от разрушителната сила на взривната 

вълна: 

За последиците от разглежданата голяма авария съществено значение оказва 

отдалечеността от центъра на възникването на взрива. При масиран взрив на ВВ би се 

получила взривна вълна с повишено налягане, което определя три зони на поражение: 

-  Първата зона - зона на пълни разрушения; 

-  Втора зона - зона на силни разрушения; 

-  Трета зона - зона на слаби разрушения. 

Свръхналягането във фронта на въздушната ударна вълна е определено чрез формула 

за пресмятане: 

∆Pф = [k1*(2q)1/3 / R]+[k2*(4q)1/3 / R2]+[k3*2*q/R3]   4 

Свръхналягането ∆pф във фронта на въздушната ударна вълна е в пряка зависимост 

от: 

- q – мощността на взрива в kt – в случая :   0,080 kt или 0,025 kt; 

- коефициенти, чийто стойности при q<1 Mt са:    k1=12,2 km.kt-1/3.kPa 

        k2=1,6 km2.kt-2/3.kPa 

        k3=0,24 km3.kt-1.kPa 

- R – разстояние от центъра на взрива в km  

Пресмятанията са в случай на взрив на 100 000 кг тротил еквивалент. 

Зона на пълни разрушения: 

Това е зоната, в която повишеното налягане във фронта на ударната вълна е по-голямо 

от 100 кРа. Тази зона обхваща около 3% от площта на поражения. Тя се характеризира с 

пълно разрушаване на сградите, съоръженията и надземните комуникационни съоръжения.  

В тази зона материалните и човешките загуби са безвъзвратни на разстояние до 160 м, 

като се засяга площ до 80 дка. При взрив на някой от цеховете, зоната на пълни разрушения, 

е значително по-малка – 47 м от Цех „НОНЕЛ” и 120 м от Цех „ПВВГЦ”. 

                                                 
4 Гражданска отбрана – учебник за студентите от машинно-електротехническите висши учебни заведения, 

Военно издателство, 1986 г. 
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Таблица.II.3.2.2-3 Радиус на зона на пълни разрушения 

Склад № Количество на 

взривените ВВ 

[t] 

Радиус на зона на пълни 

разрушения 

[m] 

Засегнати територии 

1, 3 или 4 max. 100 160 Завод „Миджур” 

6 или 10 max. 100 160 
Завод „Миджур”, участък от път 

IV клас 

Цех НОНЕЛ max. 0.300 47 Завод „Миджур” 

Цех 

„ПВВГЦ”  
max. 25 120 Завод „Миджур” 

Тук трябва да се отбележи, че изчисленията по формулата не отчитат местните 

условия, наличието на обваловки (за складовете) и лесноизхвърлящата се покривна 

конструкция на сградите. Радиусите на пълни разрушения са завишени от реалното, което 

може да се случи. 

Зона на силни разрушения: 

Това е зоната, в която повишеното налягане във фронта на ударната вълна е от 100 до 

30 кРа. Тази зона обхваща до 14% от площта на поражение. Характеризира се с големи 

разрушения на сградите и съоръженията и с повреждане на надземните комуникационни 

съоръжения. В тази зона трябва да бъдат съсредоточени основните сили на спасителните 

групи. 

Радиусът на поражение в тази зона е до 360 м от центъра на взрива. Засегнатата площ 

е до 327 дка. При взрив на някой от цеховете, зоната на силни разрушения, е значително по-

малка – 95 м от Цех „НОНЕЛ” и 250 м от Цех „ПВВГЦ”. 

Таблица II.3.2.2-4 Радиус на зона на силни разрушения 

Склад № Количество на 

взривените ВВ 

[t] 

Радиус на зона на пълни 

разрушения 

[m] 

Засегнати територии 

1, 3, 4, 6 или 

10 
max. 100 360 

- Завод Миджур 

- съседни незастроени терени 

- участък от път IV клас 

Цех НОНЕЛ max. 0.300 95 - Завод Миджур 

Цех 

„ПВВГЦ”  
max. 25 250 

- Завод Миджур 

- съседни незастроени терени 

- участък от път IV клас 

Тук трябва да се отбележи, че изчисленията по формулата не отчитат местните 

условия, наличието на обваловки (за складовете) и лесноизхвърлящата се покривна 

конструкция на сградите. Радиусите на пълни разрушения са завишени от реалното, което 

може да се случи. 

Зона на слаби разрушения: 

Това е зоната, в която повишеното налягане във фронта на ударната вълна е от 30 до 

10 кРа. Тази зона обхваща до 83% от площта на поражение. Характеризира се със средни и 

слаби разрушения на сградите и съоръженията. Надземните съоръжения и комуникации 

получават повреди.  

Радиусът на поражение в тази зона е до 880 м от центъра на взрива. Засегнатата площ 

е около 2 000 дка. При взрив на някой от цеховете, зоната на слаби разрушения, е значително 

по-малка – 190 м от Цех „НОНЕЛ” и 580 м от Цех „ПВВГЦ”. 
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Таблица II.3.2.2-5 Радиус на зона на слаби разрушения 

Склад № Количество на 

взривените ВВ 

[t] 

Радиус на зона на пълни 

разрушения 

[m] 

Засегнати територии 

1, 3, 4, 6 или 

10 
max. 100 880 

- съседни незастроени терени 

- участък от път IV клас 

- съществуваща сграда в близост до 

завода 

Цех НОНЕЛ max. 0.300 190 
- Завод Миджур 

- съседни незастроени терени 

Цех 

„ПВВГЦ”  
max. 25 580 

- Завод Миджур 

- съседни незастроени терени 

Тук трябва да се отбележи, че изчисленията по формулата не отчитат местните 

условия, наличието на обваловки (за складовете) и лесноизхвърлящата се покривна 

конструкция на сградите. Радиусите на пълни разрушения са завишени от реалното, което 

може да се случи. 

Подробна схема на зоните на поразяване при взрив е представена в Приложение № 

14.2. 

Обобщение: 

Съгласно пресмятанията за безопасни разстояния при възможно най-лошите 

сценарии, може да се очаква: 

- разрушаване на масивни тухлени постройки единствено в територията на 

завода; 

- обръщане на транспортни средства по нисконатоварения четвъртокласен път 

съседен на обекта; 

- възможни са повреди по остъкляването на сградата в близост до завода и на 

хижа Миджур (сгради 4 и 5 от Приложение 1.2). 

Съгласно изчисленията на зоните на поражение от разрушителната сила на 

взривната вълна може да се очаква: 

- пълни разрушения на територията на завод Миджур; 

- силни разрушения на територията на завод Миджур и участък от път IV клас. 

При взрив на някой от складове 1, 3, 4, 5, 6 или цеховете основната сила на взрива ще 

бъде директно нагоре (поради обваловките на складовете и лесноизхвърлящата се покривна 

конструкция на сградите), следвано от разпространение на взривната вълна в северна и 

североизточна посока (поради характера на релефа и обваловките – вж. Фигура II.1.1.2-3 и 

Фигура II.3.2.2-1) и с най-малка сила в западна, южна и източна посоки. В този случай, е 

възможно да има леки разрушения по стъклата на най-близките до завода сгради на с. Горни 

Лом. Не се очакват разрушения на постройки. Възможно е да има негативни последици за 

живота и здравето на работещите на територията на предприятието – до 5 човека. 

При взрив на склад 10 се очакват най-малко поражения: основната сила на взрива ще 

бъде директно нагоре от склада, следвано от разпространение на взривната вълна в източна 

посока (поради характера на релефа и обваловките – вж. Фигура II.1.1.2-3 и Фигура 

II.3.2.2-1) и с най-малка сила в северна, южна и западна посоки.  

Най-близко разположените чувствителни обекти: (училища, болници, детски 

градини) са на разстояние над 2.9 km по права линия и не съществува опасност за 
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живота на хората. Неблагоприятни ефекти върху хората в жилищните зони също не 

се очаква поради отдалечеността на същите – най – близко разположените жилищно 

постройки са на разстояние над 2.9 km.  

Оценка на последиците от разсейване на токсични газове: 

В зависимост от взривното вещество, което се е взривило/запалило, в атмосферата ще 

се отделят токсични газове, които могат да се приравнят към т.нар. условен въглероден 

оксид. Условният въглероден оксид представлява съвкупност от следните токсични газове:  

CO+6.5NОx+2.5(SO2+H2S), [l/kg],                    където 

6.5 и 2.5 са съответните коефициенти за по – голяма токсичност на азотните и 

серните газове в сравнение с токсичността на CO.  

Максималното количеството на ВВ, което може да се взриви/запали е 80 t. 

Количеството на образуваните токсични газове е в пряка зависимост от кислородния 

баланс на конкретното взривно вещество. При ВВ с положителен кислороден баланс, 

количеството на азотните оксиди се увеличава, а въглеродният оксид намалява. При 

отрицателен кислороден баланс на ВВ, въглеродният оксид се увеличава и съответно 

азотните оксиди намаляват.  

Изчисления по емисионен фактор на ВВ: 

Съгласно информацията в AP-42. Compilation of Air Polutant Emission Factors, Fifth 

Edition, Volume I, Stationary Point and Area Sources, Chapter 13, Section 13.3 Explosives 

Detonation US EPA, 1995, в атмосферата се отделят най-много въглероден оксид при взрив на 

Тротил и най-много азотни оксиди при взрив на динамит (с над 20% нитроглицерин): 

- 398 кг СО на 1 тон тротил или 39 800 кг СО при взрив на 100 тона тротил; 

- 26 кг NOx на 1 тон динамит или 2 600 кг NOx при взрив на 100 тона динамит. 

В зависимост от климатичните условия по време на взрив/пожар ще има опасност за 

хората намиращи се в непосредствена близост до завода. За да се отчете рискът от залпово 

замърсяване с токсични газове на близките населени места е използвана програмата ALOHA 

(Aerial Location Of Hazardous Atmosphere), разработена от Американската агенция по 

опазване на околната среда (Environmental Protection Agency of USA, http://www.epa.gov). 

Симулирано е разпространението на въглеродни оксиди и азотни оксиди в посока към най-

близкото населено място, при характерни за района климатични условия - скорост на вятъра 

1.6 m/s и температура на въздуха 10ºС.  

Най-близкото населено място до предприятието е село Горни Лом, разположено 

североизточно от обекта. Разстоянието между селото и границите на завода е 2 900 m. Най-

близкият склад с капацитет 100 т ВВ е разположен на разстояние 3 000 м от селото. 

Симулираното разпространение на въглеродните оксиди вследствие взрив на 

100 000 кг ВВ е представено на следващата фигура: 

http://www.epa.gov/
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Фигура II.3.2.2-2 Симулиране разпространението на СО при взрив на 100000 кг ВВ 

Представени са секторите, в които ще се очаква краткотрайно превишаване на 

съдържанието на въглероден оксид в атмосферния въздух. На разстояние до 909 m от обекта, 

концентрацията на въглероден оксид ще достигне нива опасни за живота или здравето на 

хората. Продължителното излагането на хората може да доведе до смърт или 

непосредствени, или забавени постоянни неблагоприятни последици за здравето. Най-

близкият обект, в който се очаква да пребивават хора е сградата разположена на 720 м от 

склад № 10. Превишаването на концентрациите на СО е за период около 3 минути, поради 

което не може да се очакват негативни ефекти върху живота и здравето на хората. 

 
Фигура II.3.2.2-3 Период на превишение на концентрациите на СО в най-близките обекти 

На разстояние 1.2 км от складовете се очаква превишаване на концентрацията, под 

която се смята, че почти всички лица могат да бъдат изложени в продължение на 1 час, без 

да изпитват или разработване животозастрашаващи ефекти върху здравето. В конкретния 

случай експозицията е краткотрайна – под 5 минути. 

На разстояние 1.3 км от складовете е възможно да има превишаване в концентрацията 

на газа, при която при излагане за 60 минути води до животозастрашаващ за здравето ефект 
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или смърт. В случая излагането е за краткотраен период от време и не може да се очакват 

такива ефекти върху хората. 

Симулираното разпространение на азотните оксиди вследствие взрив на 100 000 

kg ВВ е представено на следващата фигура: 

 
Фигура II.3.2.2-4 Симулиране разпространението на NOx при взрив на 100000 кг ВВ 

На разстояние 2.2 км от завода се очаква превишаване на концентрацията, под която 

се смята, че почти всички лица могат да бъдат изложени в продължение на 1 час, без да 

изпитват или разработване животозастрашаващи ефекти върху здравето. Продължителното 

излагането на хората може да доведе до смърт или непосредствени, или забавени постоянни 

неблагоприятни последици за здравето. Най-близкият обект, в който се очаква да пребивават 

хора е сградата разположена на 720 м от склад № 10 (вж. Приложение 1.2). Превишаването 

на концентрациите на NOx е за период около 2 минути, поради което не може да се очакват 

негативни ефекти върху живота и здравето на хората. 

 
Фигура II.3.2.2-5 Период на превишение на концентрациите на NOx в най-близките обекти 

На разстояние 2.5 км от складовете е възможно да има превишаване в концентрацията 

на газа, при която при излагане за 60 минути води до животозастрашаващ за здравето ефект 

или смърт. В случая излагането е за краткотраен период от време и не може да се очакват 

такива ефекти върху хората. 
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Най-близко разположените чувствителни обекти: (училища, болници, детски градини) 

са на разстояние над 2.9 km по права линия и не съществува опасност за живота на хората. 

Тук е важно да се отбележи, че токсичните газове с най-голяма вероятност ще се 

разсеят в югоизточна посока, извън близките населени места – вж. Фигура II.1.1.2-2. 

II.3.2.3. Оценка тежестта на последствията при голяма авария 

При пожар на територията на предприятието е възможно да има негативни последици 

за живота и здравето на работещите в радиус до 133 м от пожара. Ще бъдат засегнати до 5 

човека. 

При взрив на някой от складове 1, 3, 4, 5, 6, 10 или цеховете основната сила на взрива 

ще бъде директно нагоре (поради обваловките на складовете и лесноизхвърлящата се 

покривна конструкция на сградите), следвано от разпространение на взривната вълна в 

северна и североизточна посока (поради характера на релефа и обваловките – вж. Фигура 

II.1.1.2-3 и Фигура II.3.2.2-1) и с най-малка сила в западна, южна и източна посоки. В този 

случай, е възможно да има леки разрушения по стъклата на най-близките до завода сгради на 

с. Горни Лом. Не се очакват разрушения на постройки. Възможно е да има негативни 

последици за живота и здравето на работещите на територията на предприятието – до 5 

човека. 

При взрив на склад 10 се очакват най-малко поражения: основната сила на взрива ще 

бъде директно нагоре от склада, следвано от разпространение на взривната вълна в източна 

посока (поради характера на релефа и обваловките – вж. Фигура II.1.1.2-3 и Фигура 

II.3.2.2-1) и с най-малка сила в северна, южна и западна посоки.  

Токсичното разсейване при взрив не би довело до трайни последици за хората в 

съседните обекти. 

Най-близко разположените чувствителни обекти: (училища, болници, детски 

градини) са на разстояние над 2.9 km по права линия и не съществува опасност за 

живота на хората. Неблагоприятни ефекти върху хората в жилищните зони също не 

се очаква поради отдалечеността на същите – най – близко разположените жилищно 

постройки са на разстояние над 2.9 km.  

Независимо от сценария на авария не е необходимо да се евакуират хората живущи в 

с. Горни Лом. 

II.3.3. Оценка на минали аварии и инциденти, при които са използвани същите 

опасни вещества и процеси, отчитане на поуките от тях и изрично позоваване на 

конкретни мерки, предприети за предотвратяване на такива аварии 

На площадката на завод Миджур е регистрирана голяма авария, станала на 

01.10.2014г. Съгласно Протокол № 5 от 17.10.2014г. на НОИ в момента на инцидента в цех 

„С” за утилизация са се обезвреждали противопехотни мини, което се е състояло в следното: 

разкомплектоване на опаковката, обезопасяване на дървена маса ръчно, срязване на струг на 

корпуса, извличане на тротила чрез нагряване във вани. В процеса на работа възниква взрив 

в цех „С” по неустановени до момента причини.  

Във връзка с аварията, е изготвен Вътрешен протокол за авария 01.10.2014г. в цех 

„С“ у-к „Утилизация“, з-д „Миджур“ с. Горни Лом .   [Приложение № 16] 
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В протокола са разглеждани вероятните причини за настъпване на инцидента, като: 

човешка грешка, иницииране на противопехотна мина, външни фактори и саботаж.  

- Човешка грешка – най-малко вероятно, е операторът да е допуснал 

субективна грешка за създаване на начален импулс, изхождайки от факта, че цялото 

ръководството на фирмата към момента на аварията се намира в цеха и възможността 

работник да излезе от рамките на технологичния процес (да импровизира), е нереална и 

невъзможна, макар че, такава вероятност може да съществува; 

- Иницииране на отделна противопехотна мина – такъв сценарии не би довел 

до авария в подобен мащаб. Изхождайки от аналогичен случай, познат от аварията в бившия 

завод „Еловица“ през 2012г. инициирането на отделна мина, подобна на наличните в з-д 

„Миджур“, отне живота на един работник и не нанесе почти никакви щети по сградите и 

съоръженията, като детонацията не е предадена към складираните в близост сандъци с мини 

предназначени за разснарядяване и утилизация; 

- Външни фактори – тези фактори могат да бъдат няколко: 

 - автокатализа – представлява разлагане на зарядите в боеприпасите под 

действието на многократното изменение на температурата и кислорода в следствие на 

годините прекарани по складовите бази. При автокатализата се отделят азотни оксиди и 

други газообразни продукти, които на свой ред стимулират разлагането на ВВ. В резултат 

зарядите стават  по-чувствителни към външни въздействия, а от там висока степен на взриво- 

и пожароопасност. 

- - корозия на елементи от конструкцията на бойните припаси - под 

действието на атмосферната влага, въпреки херметичността на корпуса антикорозионното си 

покритие, с течение на времето корозират и стават негодни. Процесът на корозия протича по 

целия обем на боеприпаса и влагата прониква във вътрешността му. Особена опасност 

представлява излизането от строя, вследствие продължително съхранение, на елементите на 

взривателите. Това може да предизвика тяхното сработване от незначителни тласъци и 

удари. Това не може да бъде причина за възникналата авария, тъй като 

противопехотните мини не са съдържали взриватели. 

 - физични изменения в зарядите - в тротила с качество на очистване, с 

който са снарядени бойните припаси във военно време, често се наблюдава отделянето на 

тротилово масло. Този процес предизвиква изменение в структурата на заряда, което 

довежда до нарушаване на целостта на заряда и намалява здравината на неговото сцепление 

с вътрешната повърхност на снаряда.  

- Саботаж - изхождайки от разказите на присъствалите служители в района на 

завод „Миджур“, възникването на мигновен и разрушаващ взрив, без каквито и да е 

предхождащи или подсказващи признаци, само по себе си говори за външна човешка намеса, 

като саботаж или терористична атака. Предвид мащаба на първоначално възникналият, 

единичен, мощен взрив и разрушенията върху сградите и съоръженията, вследствие 

детонацията, то иницииращия импулс е бил целенасочен и мигновен. Началният импулс по 

всяка вероятност е даден от външен източник, като масата на инициирания бризантен 

експлозив е била минимум 10 кг тротилов еквивалент – поставен в непосредствен контакт с 

противопехотните мини намиращи се в цех „С“ участък „Утилизация“. 

По отношение на недопускането на големи аварии вследствие на саботаж, операторът 

е осигурил строг контрол на пропускателния режим, който се осъществява от въоръжена 
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охрана въз основа на договор. Заводът е подсигурен допълнително и със сигнално 

охранителна техника. Независимо това, предвид постиженията на иновациите в технологията 

и науката (разработват се все по-мощни ВВ в по-малък обем, непроследими безжичните 

комуникации, незабелижими приемници и предаватели), е изключително трудно да се 

прогнозират подобни действия от страна на трети лица.  

Независимо направените изводи на този етап от разследването за възникналата 

авария, не бива да се изключат субективните причини (като човешка грешка), независимо 

малката вероятност в конкретния случай. Операторът е предвидил превантивни мерки за 

недопускане на повторното възникване на подобна авария.  [Приложение № 17.2] 

За обекта се въвежда допълнително и Процедура за периодична системна оценка на 

Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии и на ефективността на 

системата за управление на мерките за безопасност. Целта на процедурата, е да се установи 

дали политиката на дружеството и превантивните мерки, които се изпълняват, са способни 

ефективно да гарантират оптималния работен процес и недопускане възникването на големи 

аварии.          [Приложение № 17.1] 

По-долу е представена информация за минали аварии и инциденти в предприятия 

съхраняващи, употребяващи, произвеждащи ВВ. Въз основа на информацията са направени 

констатации за необходимостта от прилагането на допълнителни превантивни мерки с цел 

недопускане възникване на подобни на възникналите в миналото аварии. 

В базата данни на Системата за докладвана на големи аварии на Европейската 

комисия за сектора „Съхраняване на взривни вещества“ има вписани 11 аварии, които са 

описани по-долу: 

1. Авария настъпила на 09.10.2007г. 

На 09.10.2007г. е възникнала авария в производствена сграда за производство на 

димни, светлинни и проследяващи заряди по време на смесването на основните компоненти 

в смесителна машина. В процеса на смесване на компонентите за производство на светлинни 

заряди за военни цели (51 кг смес на мегнезий 51,5%, 26,265 кг, амониев нитрат 43%, 21,930 

кг и епоксидна смола 5,5%, 2,805 кг съгласно производствения дневник за деня) възникнала 

експлозия. Експлозията причинила пожар, разрушаване на вътрешна преградна стена между 

зона Е и L, избити са врати и прозорци, смъртта на един от работниците и 11 са 

хоспитализирани.  

Разследването за причините за възникналата авария е възложено на местната пожарна 

команда в Рим и звеното за разследване към Националната пожарна служба. Разследването 

до момента не е стигнало до заключение за причините за аварията. 

Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

Тъй като няма заключение за възникналата авария не е възможно да се заложат 

допълнителни мерки. 

2. Авария настъпила на 03.02.2010г. 

На 03.02.2010г. възникнал пожар с последваща експлозия в цех за производство на 

взривни вещества, като аварията се разпространила към съседния цех. В двата цеха имало 

около 2 тона тротил и 8 тона амониев нитрат (АН). Вследствие на аварията е пострадал един 

от работещите и още двама са получили леки наранявания. Двата цеха били напълно 

разрушени. 
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Инцидентът е станал в резултат на неефективна комуникационна система на обекта, в 

резултат на неадекватна организация за управление. 

В резултат на аварията са предприети следните промени и подобрения:  

- процедурите за обучение на персонала били прегледани и подобрени; 

- процедурите за извършване на проверки на поддържащия персонал били 

прегледани и подобрени 

- подобрение на годишния доклад по системата за управление на безопасността; 

- актуализация на доклада за безопасност и оценката на риска. Разработени са 

мерки за намаляване на последствията. 

След инцидента са предприети следните превантивни мерки:  

- разработени са ясни и ефективни процедури за реагиране при спешни случаи;  

- направени са подобрения на аварийния план. 

Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

За предприятието е изготвен Вътрешен авариен план, който дава насоки за адекватни 

действия от страна на персонала при опасност от възникване на авария. Аварийният план се 

проиграва ежегодно чрез проиграване на сценарии на аварийни ситуации. 

3. Авария настъпила на 17.02.2010г. 

На 17.02.2010г. възникнала експлозия по време на операция по унищожаване на 

отпадъци на ВВ чрез изгаряне. В резултат на инцидента двама работници загинали. 

Докладвано е, че в момента на аварията е имало лек дъжд без вятър. 

В експлозията участвали „Гемулит 100“ отпадъчна емулсия, LER 160403 и други 

отпадъци от експлозиви. 

Причините за аварията не са изяснени. По време на разследването не са открити следи 

на продуктите, от които е произлязла аварията. 

Вследствие на аварията е извършен технически преглед на процедурата отнасяща се 

към обезвреждането на отпадъци и работната инструкция. Подобрено е обучението по 

обезвреждане на експлозиви. 

Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

На територията на предприятието не се извършва унищожаване на отпадъци на ВВ. 

4. Авария настъпила на 07.09.2010г. 

На 07.09.2010г. възникнал пожар в сграда за сглобяване на минохвъргачки вследствие, 

на което се инициирали серия експлозии. Сградата е напълно разрушена, като голяма част от 

предприятието получило повреждания от взрива. Инцидентът бил причинен от запалването 

на 81 мм минохвъргачка тип HE M512A1 по време на последната операция по пакетиране.  

Едната страна на палето бил с 54 бр. 81 милиметрови снаряди. Проблемът възникнал 

по време на затварянето на транспортиращите контейнери. Минохвъргачките се 

транспортират в пластмасови контейнери, в които се съхраняват 3 снаряда в отделни 

сектори. Операторът имал затруднения по поставянето на минохвъргачките в контейнерите и 

затварянето на капаците.  

В някои случаи минохвъргачките не могли да се поставят точно в леглото на 

отделението и имало затруднения по завъртането им за да се позиционират както трябва. В 

резултат на това не можело да се затвори плътно контейнера. Операторът открил, че при 

нанасяне на удар по капака на контейнера с дървен чук било достатъчно за да се прилепи 

плътно капака.  
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Според информацията от оператора, инцидента възникнал когато ударил капака с 

дървения чук. Това не е бил първия случай, в който оператора използвал дървения чук за да 

затвори капака.  

По време на разследването били направени серия от експерименти за да се определи 

доколко удар с дървен чук през капака на контейнера може да въздейства на детонатора и 

запалителната система на минохвъргачката. Тестовете показват, че не е възможно удар с 

дървен чук да предизвика запалване или иницииране на детонация. Вероятна причина за 

инцидента е неволен удар директно по минохвъргачката с дървения чук по време на 

операцията за затваряне на контейнера. Разследването открило и косвен проблем свързан с 

реакцията на управлението. Операторите са информирали ръководството на фирмата за 

проблемите при затварянето на контейнерите, но нищо не е било предвидено, което довело и 

до аварията.  

В резултат на аварията няма загинали. Едно училище в близост до предприятието е 

било евакуирано. Една мотописта била затворена за няколко часа. 

Анализите на разследването показали, че основната причина за инцидента е човешкия 

фактор и най-вече поведението на операторите, които упражнявали удар с дървен чук върху 

капаците на контейнерите с минохвъргачки. За да не се стига в бъдеще до подобни проблеми 

трябва да се обръща по-голямо внимание при съобщения от работещите за възникнали 

проблеми.  

Оценката на риска в предприятието е актуализирана, като е съобразена с промените в 

работните инструкции и инструкциите за безопасни условия на труд.  

Процесът по пакетиране на минохвъргачките е трябвало да бъде променен по начин, 

който да гарантира свободното поставяне на минохвъргачките едновременно с осигуряване 

на безопасното им транспортиране при наличие на вибрации и удари.  

Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

На територията на предприятието не се извършват интервенции с дървени чукове по 

боеприпаси. За извършваните на територията на предприятието операции по производство на 

ВВ има изготвени инструкции указващи начина на работа гарантиращ безопасни условия на 

труд. На персонала се извършват редовни инструктажи и ежегодни обучения съгласно 

утвърдена Програма за обучения. 

5. Авария настъпила на 20.04.2011г. 

На 20.04.2011г. възникнала експлозия на територията на оператора „Експлозия“ АД. 

Инцидентът станал в две сгради: едната за смесване на пластични експлозиви на базата на 

желатин и втората за автоматично претегляне на азотна киселина. Експлозията разрушила 

напълно двете сгради, четирима били убити и шестима с наранявания. 

В експлозията участвали Нитроглицерин, Нитроцелулоза и Амониев нитрат, които се 

използват като суровина за производството на ВВ Перунит Е. 

Не е възможно да се разбере причината за възникналия инцидент. За вероятна 

причина е посочена дефект в материалите за производство на изделието.  

Разследването води до някои промени за засилване сигурността на предприятието, 

като извършването на тестове на свойствата на материалите на някои устройства. Извършени 

са организационни и управленски промени. Мерките са изпълнени и впоследствие са 

проверени.  
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Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

Не е ясна причината за аварията и съответно не може да се набележат превантивни 

мерки. 

6. Авария настъпила на 06.09.2011г. 

На 06.09.2011г. избухнал пожар цех за производство на пиротехнически изделия, в 

края на пресевен цикъл на съединения базирани на бор и на калиев нитрат. Пожарът 

възникнал в момент когато оператора е влязъл в производствената клетката след като ситото 

е било изключено и захранването прекъснато. Работникът получил сериозни изгаряния по 

лицето, торса и ръцете въпреки, че носил лични предпазни средства (памучно бельо, работно 

облекло, кожени ръкавици с огнеупорни маншети и предпазни обувки). Работникът починал 

няколко седмици след инцидента.  

Вследствие на аварията било извършено щателно разследване – анализирани са 

материалите в производството, предпазните средства, процедурите за работа и т.н. Вероятна 

причина за инцидента е счупване на прикрепващите елементи на ситата вследствие, на което 

е предизвикан удар, който инициира пожара. 

Вследствие резултатите от разследването, операторът забранил междинно съхранение 

на активното вещество в стаи с блиндирани врати. Към операционната процедура е добавено 

изискване, съгласно което скрепителните елементи трябва да се проверява всеки ден и са 

разработени инструкции за това какво да се направи, ако има съмнения за здравината им.  

Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

На територията на предприятието не се извършват операции по пресяване на ВВ. 

7. Авария настъпила на 21.05.2012г. 

На 21.05.2012г. е възникнал пожар във фабрика за барут на EURENCO Vihtavuori Ltd 

в Laukaa (Финландия), който е бил причинен от бързото изгаряне на етер. По време на 

разследването на инцидента, проведено от Агенция за безопасност и химикали (Tukes) не е 

открита специфична причина за пожара, но се предполага, че е бил причинен от статично 

електричество или твърда неравност, която е предизвикала искри. По време на инцидента е 

имало изключително високи концентрации на силно запалим етер в атмосферата, който 

изведнъж избухва в пламъци. По време на инцидента двама работници са били ранени, 

единият, от които претърпява тежки изгаряния. Разследването на Tukes открива недостатъци 

в способността на компанията да оценява риска от наличните ОХВ, в прилагането на 

промени и съответствието с инструкциите за безопасност. 

Екипът на разследването предлага следните мерки за предотвратяване на подобни 

инциденти. Препоръките са общи, по отношение на цялата индустрия и други подобни 

проекти. 

Препоръки за целите на надзора и индустрията: 

 да се извършва редовно обучение на персонала за осигуряване на безопасен 

работен процес съгласно технологичните инструкции за работа и осъществяване на контрол 

за спазването на работния процес съгласно указанията в инструкциите. Важни оперативни 

насоки по отношение на безопасността, включват организационни отговорности, 

идентификация и оценка на опасностите, управление на промяната, инструкции за работа и 

управление на отклонения; 

 процедурите и насоките за качеството и стандартите за околната среда и 

здравето и безопасността трябва да бъдат разработени от гледна точка на производството, 
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обработката и съхранението на опасни химични вещества и безопасността на процесите. 

Опасностите от големи аварии трябва да бъдат идентифицирани и управлявани по 

систематичен начин. Следва да се гарантира функционалността на системата за управление. 

Промените следва да бъдат систематично идентифицирани по отношение осигуряване 

безопасността на процесите с ОХВ в предприятието;  

 функционалност на организацията трябва да бъде гарантирано при всяка 

промяна: организационна, персонална, промяна в процеса или отговорностите. Системата за 

управление трябва да се поддържа актуална. 

 лицата, които изпълняват ръководна роля в производственото предприятие и 

тези, които планират и прилагат промените, трябва да се запознаят с процедурите за 

управление на промените в организацията, които трябва да се спазват. 

 аварийният план трябва да се разработи в съответствие с управлението на 

риска. Аварийният план цели да се подготви предварително персонала за да реагира 

максимално бързо и адекватно при аварии. 

 в идентифициране на опасностите и оценка на риска, осигуряването на 

безопасността при работа с химични вещества е със същата степен на важност като 

безопасността при работа с експлозиви. Екипът по оценяването трябва да включва членове с 

опит в областта на химичните вещества и производствения процес, като служителите на 

мястото на работа трябва да бъдат консултирани. 

 трябва да се гарантира, че служителите са запознати с инструкциите за работа 

и рисковите фактори на работното си място и са в състояние да ги идентифицират. Трябва да 

бъдат предоставени насоки за надзора на спазването на инструкциите за безопасност и 

работа. 

 трябва да бъде разработена процедура, чрез която да се мотивират служителите 

да правят наблюдения за безопасност и да докладват за извършване на своевременни 

подобрения. 

 трябва да бъде изготвени насоки за процедурите по здравословни и безопасни 

условия, обученията. Следва да се гарантира, че нуждата от обучение на персонала в 

производственото предприятие, са идентифицирани и са определени в съответствие с 

процедурите по безопасност. Обученията за безопасност трябва да се поддържат и да се 

записват. 

 следва да се осигури обмен на информация между договорните партньори 

работещи на площадката на предприятието и персонала. 

 реакциите при аларма за авария трябва да бъдат уточнени допълнително. 

Причините за алармите и предвидените мерки трябва да бъдат записани. Честотата на аларми 

трябва да се следи и причината за повтарящите се аларми трябва да бъдат отстранени. 

Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

Разследването на аварията е дало насоки и общи препоръки за цялата индустрия 

свързана с производството, съхранението или употребата на ВВ. Операторът е осигурил 

следните превантивни мерки: 

 извършва се редовно обучение на персонала за осигуряване на безопасен 

работен процес съгласно технологичните инструкции за работа. За всяко работно място са 

осигурени съответните инструкции за работа; 
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 при всяка промяна в дейността на предприятието или количеството и вида на 

съхраняваните ОХВ се пристъпва към актуализиране на Системата за управление на мерките 

за безопасност и оценката на риска; 

 разработен е авариен план, който периодично се проиграва ;  

 всички служители са запознати с инструкциите за работа и рисковите фактори 

на работното си място и са в състояние да ги идентифицират. Извършват се и редовни 

инструктажи, които се отбелязват в Дневник; 

 реакциите при аларма за авария са предварително уточнени при проиграването 

на отбрани сценарии от аварийния план. 

8. Авария настъпила на 26.03.2013г. 

На 26.03.2013г. възниква инцидент в сграда, в която се пресяват барути за боеприпаси 

към завод за експлозиви разположен в централна Финландия. Пресяването е един от 

последните процеси при производството на горивните прахове за боеприпасите. По принцип 

процеса на пресяване е автоматизиран без да е нужно присъствието на оператор в залата за 

пресяване. Операторите запълват пълначните бункери и изпразват преработения продукт от 

бункера за събиране, когато машината е изключена. В деня на инцидента двама оператори са 

били в залата: новоназначен служител на временен договор, в период на обучение и един 

опитен оператор, който бил обучаващ. На 26.03.2013г. първото действие на операторите било 

да демонтират и сглобят пресевното оборудване, както е предвидено в процедурата за 

работния процес с оглед да се почисти преди последващото пресяване. Около 4 ч. сутринта 

възникнала повреда в инсталацията за пресяване и избухнал пожар в машината, който след 

това се разпространил по цялата площадка с барут. В момента на аварията в залата за 

пресяване бил опитния работник, който вероятно бил там заради подозрителен шум. 

Алармата се активирала и включило пожарогасителната система – спринклерната 

инсталация. Независимо незабавната реакция на противопожарната система пожарът се 

разпространил до втори бункер с 250 кг барут, който вторият оператор бил донесъл до входа 

на залата и се инициирало второ огнено кълбо. Пожарът се разпространил и до трети бункер 

с 250 кг барут – вероятно филтриран, който бил разположен извън залата за пресяване, но все 

още не бил преместен на подходящо място за съхранение. Инициирало се трето огнено 

кълбо, което е наблюдавано от свидетелите дошли да помогнат на жертвите. Двамата 

оператори получават тежки изгаряния – втора и трета степен, но били в състояние да излязат 

от залата със собствени сили и останали в съзнание до прехвърлянето им в болница, където 

получили подходящи грижи. Въпреки лекарската намеса, в седмиците след аварията двете 

жертви загинали от ефектите на техните изгаряния.  

Разследването на инцидента показва, че вероятната причина за аварията е износване 

на крепежните елементи на ситата, което предизвикало триене метал в метал по време на 

работа. Процедурата за работния процес не позволява присъствието на човек от персонала по 

време на производствения процес, но служителя е пренебрегнал безопасността за да 

разследва странния шум, който се чувал по време на работа.  

За да не се допускат бъдещи инциденти е повишена информираността на персонала за 

рисковете в производствената сграда и са запознати с процедурите, които възпрепятстват 

достъпа на персонала, когато машините работят. Допълнително е монтиран детектор за 

присъствие, който автоматично изключва инсталацията, веднага след като се отворят вратите 

за достъп, и прекратява процеса на зареждане на барут.  
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Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

На територията на предприятието не се извършва пресяване на ВВ. Независимо това 

основната поука от аварията е да се спазват стриктно инструкциите за осигуряване на 

безопасен работен процес. 

9. Авария настъпила на 05.12.2013г. 

На 05.12.2013г., в сградата на фабрика за аеронавигационно оборудване, блок с 

ракетно горивото се запалва в 7,45 ч., по време на процес на „изваждане“. Тази ръчна 

операция, която се извършва с трима оператори, е завършващ етап, който се състои в 

отстраняване на блоковете на гориво, които остават прикрепени към инсталацията.  

Предприятието е специализирано в производството на задвижващи елементи за 

балистични снаряди за граждански и военни цели. В предприятието се произвеждат и 

блокове и агломерати от моторно гориво, използвани за активирането на автомобилни 

въздушни възглавници. 

По време на разследването са направени няколко проучвания за да се определи 

причината за запалването. Горивото е чувствително към електростатични заряди, удари и 

триене, но не са открити аномалии, които са довели до инцидента. 

Вследствие на инцидента трима служители са получили сериозни изгаряния, от които 

единия е починал. Съоръжението е било сериозно повредено и неизползваемо – олекотеният 

покрив е бил разрушен, изграждащите блокове – сринати, стоманените компоненти и 

оборудването за интериора са деформирани.  

Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

На територията на предприятието не се използва/съхранява ракетно гориво. 

10. Авария настъпила на 28.02.2014г. 

На 28.02.2014г. възникнал инцидент в една от работните зали на отдел 130 за 

производство на барут в Завод 4 на „Арсенал“ АД. В момента на инцидента имало двама 

работещи. Единият работил с механично сито за пресяване на барута, докато другия 

служител бил извън работната зала. В нарушение на „Инструкцията за безопасност и здраве 

при работа в отдел 130“, която не позволява извършването на механично триене или 

електрически въздействия върху експлозиви и Инструкцията по безопасност на труда при 

пресяване, която не позволява триене и удряне на експлозиви, работникът е причинил 

механичен удар с ръка (абразия на ръка) по механично сито. Неговото действие е довело до 

експлозията на състава в ситото и последваща експлозия на запалими вещества намиращи се 

на масата на входа на залата. Другият работник чул експлозията. Само работника работещ в 

залата е получил наранявания. Той е бил откаран в болница веднага, но въпреки усилията на 

докторите е починал. 

Инцидентът бил причинен от експлозия на 3,6 кг запалими вещества.  

Непосредственат причина за аварията е механично въздействие върху барута. 

Работникът не е обърнал внимание на риска от експлозия, като основната причина за 

аварията е нарушаване на трудовата дисциплина. 

След инцидента, са били въведени следните допълнителни превантивни мерки:  

- обученията на персонала са били преразгледани и подобрени.  

- извършени са подобрения на системата за управление на безопасността са били 

направени. 

- ревизирани са Инструкциите в стандартната техническа оперативна процедура, 

за да станат по-ясни и по-разбираеми 
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Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

На територията на предприятието не се извършват операции по пресяване на барут, но 

на площадката има наличие на опасното вещество. Всички работници, които извършват 

производствени дейности преминават редовни инструктажи и обучения. Осигурени са лични 

предпазни средства и подходящо работно облекло. Всички работещи са запознати с 

рисковете и опасностите от статично електричество (от дрехи, мобилни телефони, бижута и 

др.), удари с метални предмети, триене и т.н. Операторът е осигурил превантивни мерки, с 

които се цели недопускане на подобни аварии. 

11. Авария настъпила на 07.03.2014г. 

На 07.3.2014г. възникнала експлозия в сграда за приготвяне на нитроцелулозни 

вещества и възстановяване на единични базови прахове за последващо използване в процеса 

на производство. Експлозията причинила сериозни щети на производствената сграда и 

хвърлила отломки в радиус 50-70 метра. Стъклата по сградите били счупени в радиус 100-

150 м. Експлозията причинила впоследствие и пожар. Двама оператори които работели в 

задната част на сградата по времето на инцидента били защитени от първичния взрив от 

тухлена стена и успели да избягат. По време на евакуацията единия от двамата оператори 

претърпял незначително нараняване на ръката. И двамата оператори били приети в болница 

и са изписани същата вечер.  

Разследването на инцидента все още не е финализирано и причините не са напълно 

идентифицирани. 

Нужда от превантивни мерки за недопускане на подобна авария: 

На територията на предприятието не се приготвят нитроцелулозни вещества. 

II.3.4. Описание на техническите параметри и оборудването, използвано за 

безопасна експлоатация на съоръженията 

Съоръженията, които имат важно значение за безопасната работа на предприятието са 

както следва: 

- пожароизвестителна инсталация; 

- пожарогасители; 

- 6 бр. изкуствени противопожарни водоема; 

- сигналноохранителна техника и видеонаблюдение; 

- дренчерна инсталация; 

- всички производствени помещения и складове за взривни вещества имат земно 

насипни обваловки; 

- територията на дружеството е изолирана от външната среда чрез ограда с 

височина 2.20 m, която на практика прави невъзможен несакционирания достъп на външни 

лица; 

- контролно-пропусквателният режим на територията на предприятието се 

осъществява от въоръжена охрана. Охраната има задача да охранява външния периметър и 

входовете и изходите на обекта в съответствие с инструкциите по пропускателния режим. 
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II.4. Мерки за защита и средства за ограничаване на последствията от големи 

аварии 

II.4.1. Описание на оборудването, инсталирано в предприятието с цел 

ограничаване на последствията от голяма авария за човешкото здраве и за околната 

среда 

Предприятието е осигурено със следното оборудване за ограничаване на 

последствията от голяма авария: 

 пожарогасители; 

 кофи; 

 гумени тупалки; 

 6 бр. изкуствени противопожарни водоема; 

 и др. 

Служителите са осигурени с Индивидуални средства за защита, като: 

 Противогази – ГП 1 

 Памучно-марлени превръзки 

 Престилки 

 Гумени ръкавици 

 Въздушно - дихателни апарати 

 и др. 

„Видекс” АД- завод „Миджур“ изпълнява следните превантивни мерки за 

предотвратяване на голяма авария: 

- недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна 

дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото 

състояние на обекта; 

- идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и 

оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда; 

- поддържане на складовите и производствените помещения на такова ниво, че 

рискът от възникване на аварии е сведен до минимум; 

- осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции 

и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на базата; 

- управление, гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при 

възникване на екстремни ситуации; 

- подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи; 

- 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; 

- подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в 

производствената и складовата база. Обучение, периодични упражнения и изпити на 

персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на 

последствия от авария;  

- строг контрол на всички рискови дейности; 

- при необходимост организация на ремонтната дейност и работата с външни 

фирми с оглед спазване на всички изисквания за безопасни и здравословни условия на труд; 

- контрол на движението на МПС в района на площадката на предприятието; 
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- спазване на пропускателния режим съгласно фирмения правилник и другите 

действащи наредби и заповеди. 

- ежегодни контролни замервания на импеданса на контура фаза- защитен 

проводник; 

- ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба; 

Територията на завода периодично се почиства от суха трева, храсти и други горими 

материали на разстояние минимум 5м. от хранилищата. В района на е забранено пушенето и 

паленето на огън, както и не се допуска внасянето на запалителни средства. 

Следи се стриктното спазване на:    [Приложение № 5 и 7] 

- Заповед 1/05.01.2015г. относно провеждането на инструктаж и обучение по 

безопасност и здраве при работа и противопожарна охрана в завод „Миджур“, с. Горни Лом; 

-  Заповед 2280/18.01.2016г. относно изключване на ел. захранването след 

приключване на работното време; 

- Заповед 2279/18.01.2016г. относно редът за обучение и подготовка по пожарна 

безопасност на личния състав; 

- Заповед 2273/18.01.2016г. относно пожаробезопасно извършване на огневи 

работи; 

- Заповед 2272 и 2286/18.01.2016г. относно определяне на длъжностно лице за 

организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в завод „Миджур“, с. Горни 

Лом; 

- Заповед 2275/18.01.2016г. за осигуряване на пожарна безопасност в свободната 

дворна площ на завод „Миджур“, с. Горни Лом; 

- Заповед 2276/18.01.2016г. относно правилата за експлоатация и проверка на 

състоянието на средствата за първоначално пожарогасене, ПИС и съоръженията за 

осигуряване на евакуация; 

- Заповед 2277/18.01.2016г. за редът за използване на отоплителни и 

нагревателни уреди и съоръжения 

- Заповед 2278/18.01.2016г. относно определяне на разрешените и забранените 

места за тютюнопушене и използване на открит огън. 

- Заповед 2281/18.01.2016г. относно определяне на отговорници за експлоатация 

и поддържане на противопожарните уреди и средства за пожарогасене в завод „Миджур“, с. 

Горни Лом; 

- Заповед 2274/18.01.2016г. за осигуряване на пожарна безопасност в 

извънработно време, по време на почивни и празнични дни; 

- План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи 

ремонти и на строителни и на монтажни работи, за които не се изисква разрешение за 

строеж, на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.  [Приложение № 

7] 

- Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в 

обекта          [Приложение № 7] 

- Инструкциите за безопасна работа. 

- и др. 

„Видекс” АД е изпълнило следните мерки за ограничаване на последствията от 

голяма авария: 

- около всеки склад е изградена обваловка; 
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- поддържане на дървесната растителност на територията на обекта и при 

необходимост се извършва допълнително залесяване; 

- осигурена е възможност за телефонна връзка или GSM-връзка с компетентните 

и специализирани органи за защита от аварии и периодичната й проверка; 

- разработен е вътрешен авариен план, който свежда последствията от авария за 

хората, съоръженията, съседни обекти и околната среда до най-ниско ниво; 

- осигурени са и се поддържат в изправност средствата за защита – 

пожарогасители, варел за вода към всеки склад и др.  

-  работещите са осигурени в материално-техническо отношение с необходимите 

средства: противогази и др. 

II.4.2. Организация и описание на мерките за предупреждение, алармиране и 

информиране в случай на авария, както и на мерките по локализиране и ограничаване на 

последствията, включително на системите за детекция/защита, технически 

съоръжения за ограничаване на аварийно изпуснатите количества, включително чрез 

напръскване с водна струя, парни екрани, съдове за аварийно улавяне или събирателни 

съдове, отсекателни клапани; инертизационни системи; улавяне и събиране на водите, 

изпускани при пожар 

Ефективността на мерките за предотвратяване и ограничаване на последствията от 

авария в голяма степен зависи от: своевременно алармиране, предупреждаване, добра 

информация на персонала в базата, на съседните обекти и потенциално застрашено 

население и на компетентните органи и специализирани поделения.  

При авария на територията на обекта, първият забелязал я незабавно уведомява 

Управителя. Управителят и охраната, преценява създадената обстановка и при необходимост 

известяват органите от Единната спасителна система. Известяването става посредством 

наличните комуникационни средства (кабелни или клетъчни телефони, а при необходимост– 

устно). 

Схемите за оповестяване в случай на авария и всички мерки за предупреждаване, 

алармиране, и реда за прилагането им са подробно описани във Вътрешния авариен план на 

обекта. 

На обекта ще се изгради Локална автоматизирана система за оповестяване, която ще 

отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за функциониране на 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 

опасност. В Приложение № 19 е представен Технически проект за изграждането ѝ. 

II.4.3. Описание на наличните сили и средства (във и извън предприятието), 

необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи, в т.ч. за организиране на тревога и интервенция 

Сили 

Защитата на населението и околната среда, на обектите и фирмите при възникване на 

производствена авария с отделяне на химически отровни и токсични вещества, се извършва 

своевременно, чрез създаване на групировки от сили и средства за незабавно провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.  
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Във „Видекс“ АД- завод “Миджур “ работят общо 9 служители. С тях се организират 

защитните и спасителни дейности. 

В обекта са изградени: 

1. Постоянна комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи за изпълнение на 

аварийния план и изпълнение на плана за защита при бедствия- Състав на щаба /определя се 

със заповед на Изпълнителния Директор на „Видекс” АД/. .Председател на ПК е 

ръководителя на обекта съгласно Закона за защита при бедствия 

2. Група за наблюдение и оповестяване- Състав на групата /определя се със заповед на 

председателят на ПК в обекта 

3. Санитарен пост- Състав на поста /определя се със заповед на председателя на ПК от 

предварително обучени лица от персонала за оказване на първа медицинска помощ. 

4. Лице за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита- Лицето се 

определя съгласно заповед на председателя на ПО 

5. Група за противопожарна защита- Състав на групата /определя се съгласно 

инструкциите на РСПБЗН и заповед на председателя на ПК. Дейността, състава и задачите на 

групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на Авариен план за 

действия при взрив или  пожар в предприятието се съгласува с Районна дирекция Пожарна 

безопасност и защита на населението /РД ПБЗН/.  

При възникване на авария, първата група хора, които ще се включват в СНАВР са 

намиращите се на обекта. След оповестяването, посредством начините, описани в аварийния 

план, пристигащите други членове на персонала ще се включат в СНАВР. 

Ръководството на аварийно-спасителните работи при възникване на авария се поема 

от отговорното длъжностно лице на смяна, а след това от органите на Единната спасителна 

система. 

Средства 

Средствата за провеждане на СНАВР в завода се осигуряват и поддържат в наличност 

и изправност от Ръководството на предприятието и базата съгласно изискванията на 

нормативните документи. В базата се поддържа в наличност необходимия брой ръчни 

пожарогасители, кофи, пясък, индивидуални средства за защита и медицински консумативи. 

Таблица II.4.3-1 Списък на инструменти, материали, индивидуални предпазни средства и противопожарни 

съоръжения и медицински консумативи 

№ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

1. Индивидуални средства за защита   

1.1. Противогази – ГП 1 Бр. 20 

1.3. Памучно-марлени превръзки Бр. 15 

1.4. Престилки Бр. 3 

1.5. Гумени ръкавици Бр. 10 

1.6 Въздушно - дихателни апарати Бр. 1 

2. Медицинско имущество   

2.1. Санитарни чанти Бр. 4 

2.4. Бинт Бр. 10 

2.5. Памук Бр. 10 

3. Противопожарно имущество   

3.1. Пожарогасители Бр. 30 

3.2. Кофи Бр. 7 

3.3 Тупалки гумени Бр. 10 
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Цеховете и складовете за съхранение на взривни материали са оборудвани с 

противопожарни табла и резервоари за пожарогасене. 

При запалване на който и да е от взривните складове се извършват пожарогасителни 

действия само ако огънят може да бъде потушен в начална фаза на горенето. При положение, 

че огънят не може да бъде овладян се отварят и двете врати на склада  и всички се изтеглят 

зад обваловката на най-отдалечения склад или през портала. Оповестяването и охраната 

(отцепването) на района се извършва при същия порядък, както при останалите случаи. 

Алармира се за пожара и се напуска района на бедствието в посока обваловките на 

най- отдалечените складове или портала. 

Противопожарното осигуряване на защитните, спасителните и аварийни работи при 

земетресение и крупни производствени аварии в обекта се осъществява от Районна Служба 

Пожарна безопасност и защита на населението– Белоградчик и от обектовата 

противопожарна команда. 

Оповестяването се извършва по телефони, радиостанции и чрез биене на камбани, 

след което ел. захранването се изключва от главното табло. 

Осигурени са и необходимите средства за оказване на първа помощ на пострадали до 

идване на специализирана медицинска помощ. 

II.4.4. Описание на всички технически и нетехнически мерки, които имат 

отношение към намаляването на последствията от голяма авария 

1. Недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна 

дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото 

състояние на обекта; 

2. Идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и 

оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда; 

3. Осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции 

и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на завода; 

4. Разработване на авариен план, който свежда последствията от авария за хората, 

съоръженията, съседни обекти и околната среда до най-ниско ниво;  [Приложение № 8] 

5. Управление, гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при 

възникване на екстремни ситуации; 

6. Подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи;  

7. 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; 

8. Поддържане в изправност средствата за защита – пожарогасители, 

пожароизвестителна система и др. Осигуряване на работещите в материално-техническо 

отношение с необходимите средства индивидуални предпазни средства и друго специално 

оборудване:  

9. Подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария. 

Обучение, периодични упражнения и изпити на персонала за адекватни и ефективни 

действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствия от авария; 

10. Строг контрол на всички рискови дейности; 

11. Контрол на движението на МПС в района на завода; 
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12. Осъществяване на строг пропускателен режим и минимизира външна 

злонамерена намеса в процеса на работа ; 

13. Ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба; 

14. Стриктно спазване на заповедите осигуряващи ПБ на обекта;  [Приложение № 

7] 

15. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа на обекта: 

[Приложение № 5] 

- и др. 

II.4.5. Резюме на информацията по т. 4.1, 4.2 и 4.3 необходима за изготвяне на 

авариен план на предприятието 

По-горе в т. 4.1 е представена информация за оборудването, инсталирано в 

предприятието с цел ограничаване на последствията от голяма авария за човешкото здраве и 

за околната среда.  

При възникване на авария на територията на обекта (например пожар около 

складовото стопанство), първият забелязал аварията незабавно уведомява Управителя на 

обекта.  

Силите необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи са персонала на предприятието – 9 човека. 

В обекта са изградени: 

1. Постоянна комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи за изпълнение на 

аварийния план и изпълнение на плана за защита при бедствия; 

2. Група за наблюдение и оповестяване; 

3. Санитарен пост; 

4. Лице за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита; 

5. Група за противопожарна защита.  

Средствата необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи представляват противопожарното оборудване на предприятието и 

индивидуалните средства за защита на персонала. 

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЗДАДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА 

ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ 

За да се осигури пожарната безопасност на територията на завод „Миджур” са 

изготвени инструкции и заповеди както следва – Приложения № 4, № 5, № 7: 

- Заповед 1/05.01.2015г. относно провеждането на инструктаж и обучение по 

безопасност и здраве при работа и противопожарна охрана в завод „Миджур“, с. Горни Лом; 

-  Заповед 2280/18.01.2016г. относно изключване на ел. захранването след 

приключване на работното време; 

- Заповед 2279/18.01.2016г. относно редът за обучение и подготовка по пожарна 

безопасност на личния състав; 

- Заповед 2273/18.01.2016г. относно пожаробезопасно извършване на огневи 

работи; 

- Заповед 2272 и 2286/18.01.2016г. относно определяне на длъжностно лице за 

организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в завод „Миджур“, с. Горни 

Лом; 
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- Заповед 2275/18.01.2016г. за осигуряване на пожарна безопасност в свободната 

дворна площ на завод „Миджур“, с. Горни Лом; 

- Заповед 2276/18.01.2016г. относно правилата за експлоатация и проверка на 

състоянието на средствата за първоначално пожарогасене, ПИС и съоръженията за 

осигуряване на евакуация; 

- Заповед 2277/18.01.2016г. за редът за използване на отоплителни и 

нагревателни уреди и съоръжения 

- Заповед 2278/18.01.2016г. относно определяне на разрешените и забранените 

места за тютюнопушене и използване на открит огън. 

- Заповед 2281/18.01.2016г. относно определяне на отговорници за експлоатация 

и поддържане на противопожарните уреди и средства за пожарогасене в завод „Миджур“, с. 

Горни Лом; 

- Заповед 2274/18.01.2016г. за осигуряване на пожарна безопасност в 

извънработно време, по време на почивни и празнични дни; 

- План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи 

ремонти и на строителни и на монтажни работи, за които не се изисква разрешение за 

строеж, на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба 8121з-647 от 01.10.2014г.   [7] 

- Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в 

обекта             [7] 

- Процедури и Инструкции за безопасна работа;     [5] 

- Вътрешен авариен план; 

- План за действие при пожар;               [8.1] 

- Доклад за опасностите, идентификация и контрол на риска на обекта  [9] 

Извършват се проверки на знанията по пожарна и аварийна безопасност на персонала 

на обекта; 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЛИ В ИЗГОТВЯНЕТО НА 

ДОКЛАДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Име, Фамилия Длъжност Телефон Факс e-mail 

Ивайло Здравковски Технически организатор    

Ивайло Предьов Магистър еколог 0885248527 - ivail@tu-sofia.bg 

инж. Любен Цанков Ръководител НИС при ТУ София 02/8689188 02/8680141 lic@tu-sofia.bg 

mailto:ivail@tu-sofia.bg
mailto:lic@tu-sofia.bg
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ИЗПОЛЗВАНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Закон за опазване на околната среда; 

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях; 

Наредба № 2 за проектиране на строежи, предназначени за производство и 

съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси; 

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми 

за осигуряване на безопасност при пожар; 

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите; 

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

Ръководство за изготвяне на количествена оценка на риска, Лилава книга CPR 18 E, 

1999 г.; 

Ръководство за изготвяне на доклад за безопасност – МОСВ, София 2004 г.; 

Методика за бърза оценка на риска – Италианско министерство за гражданска защита, 

1994 г.; 

Гражданска отбрана – учебник за студентите от машинно-електротехническите висши 

учебни заведения, Военно издателство, 1986 г.; 

„Технология на анализа на риска” – автор „Компюлинк”, 06.03.2003 г. 

AP-42. Compilation of Air Polutant Emission Factors, Fifth Edition, Volume I, Stationary 

Point and Area Sources, Chapter 13, Section 13.3 Explosives Detonation US EPA, 1995 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Генплан и извадка от кадастрална карта на района с нанесени местоположенията на 

завод „Миджур“ и съседни обекти (инфраструктурни, промишлени, чувствителни 

обществени сгради, населени места и др.) 

2. Документи 

2.1. Разрешение № 113/06.07.2009г. издадено от КОС ГДОП – София и Решение № У-

35449/23.07.2012г. 

2.2 Договор за наем на недвижим имот № 889/01.02.2017г.  

2.3. Скица на поземления имот 

2.4. Протоколи за техническото състояние на строителните конструкции на сградите на 

територията на предприятието 

2.5. Акт образец 19 за извършените видове СМР на територията на Завод Миджур към 

15.09.2015г. 

2.6. Жалба на Решение № 62/29.02.2016г. 

3. Длъжностни характеристики 

4. Заповеди, програми и процедура за провеждането на инструктажи и обучения: 

- Начален инструктаж  

- Инструктаж на работното място  

- Периодичен инструктаж  

- Извънреден инструктаж  
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5. Инструкции 

6. Протоколи от проверки 

- на съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба  

- Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите 

пожарогасители в завод „Миджур“, с. Горни Лом. 

7. Заповеди за осигуряване на ПБ 

8. Аварийни планове 

8.1. План за действие при пожар 

8.2  Схема евакуация 

9. Доклад за опасностите, идентификация и контрол на риска на обекта 

10. Проверки за законосъобразната експлоатация завод „Миджур“ 

- ОД МВР Видин – във връзка с чл. 153, т.1 и 2 и чл. 154, ал. 1 и 2 от ЗОБВВПИ;  

- РИОСВ Монтана – във връзка с чл. 157б, ал.1 от ЗООС; 

- ОД МВР Видин – охранително обследване. 

- Протокол 

- Заповед 2261/16.09.2015г. относно изпълнение на дадена принудителна 

административна мярка от органите на РИОСВ – Монтана  

- Уведомление за изпълнение на предписания 

11. Паспорти на складовете за съхранение на ВВ 

12. Охрана на предприятието 

12.1. Правилник за пропускателния режим 

12.2. Договор охрана 

12.3. План за организация на охраната   

13. Информационни листа за безопасност  

14. Зони на поражения 

14.1. Аварийно планиране 

14.2. Зони на поразяване при взрив 

15. Анализ на риска чрез Метод на папионката 

16. Вътрешен протокол за авария 01.10.2014г. в цех „С“ у-к „Утилизация“, з-д „Миджур“ 

с. Горни Лом  

17. Процедури: 

17.1. Процедура за периодична системна оценка на Доклада за политиката за 

предотвратяване на големи аварии и на ефективността на системата за управление на 

мерките за безопасност 

17.2. Превантивни мерки за недопускане на голяма авария на територията на завод 

„Миджур” 

17.3. Индентификация на опасностите, оценка и контрол на риска. Правни и други 

изисквания. Общи и конкретни цели и програми 

18. Информация за складовите на личности в завод „Миджур: 

18.1. Протокол за складовите на личности към 30.09.2015г. 

18.2. Списък на химичните вещества и смеси през 2016г. 

19. Проект за изграждане на Локална оповестителна система 


