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1. ИМЕ ИЛИ ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАТОРА 

„Видекс” АД 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Завод „Миджур”, ПИ 001424 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене 

3. НОМЕР/ДАТА НА АКТУАЛНОТО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕТО, ПОДАДЕНО СЪГЛАСНО ЧЛ. 103, АЛ. 2 ИЛИ 5 ЗООС 

С писмо вх. № УК-157/25.05.2016г. е подадено актуално уведомление за класификация 
на „Видекс“ АД. 

4. НОМЕР/ДАТА НА СТАНОВИЩЕТО ПО ЧЛ. 103, АЛ. 6 ИЛИ 7 ЗООС ЗА 
ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЕТО Е 
ИЗГОТВЕН ДБ 

Класификацията е потвърдена с писмо на МОСВ, изх. № УК-157/02.06.2016г. 

5. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ИЛИ ДЕЙНОСТИТЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕТО 

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. 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: 
- 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; 
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- 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 завода. 
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 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.  

Разснарядяване (утилизиране, делабориране), е преустановено и в бъдеще не се 
предвижда. 

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. 

Служителите на завода са с нормално работно време (8 часа), а охраната е на 12 часови 
смени.  
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6. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ОПАСНИ 
ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС 

№ по 
ред 

Химично наименование CAS № ЕС № 

1 2 3 4 

1 Амониев нитрат 6484-52-2 229-347-8 

2 Калиев хлорат 3811-04-9 223-289-7 

3 Калиев нитрат 7757-79-1 231-818-8 

4 Натриев нитрит 7632-00-0 231-555-9 

5 
Октоген/Окфол 
(1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазоциклооктан) 

2691-41-0 220-260-0 

6 Амонит 6 и 6 ЖВ - - 

7 Балканит  - - 

8 Метанит  - - 

9 Скаленит - - 

10 Видексит - - 

11 Бездимен барут - - 

12 ГДА БМ, ГДА ЛБ - - 

13 Анфо Л 
 

- - 

14 Тротил 118-96-7 204-289-6 

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) 

- - 

Опасните химични смеси, които се съхраняват на територията на предприятието имат 
следните свойства:           [15] 

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. 
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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.  
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 6-1 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 6-2 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 6-3 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 6-4 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 6-5 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.6-6 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 6-7 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 6-8 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 6-9 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. 

7. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕСТЕСТВОТО НА ОПАСНОСТИТЕ ОТ 
ГОЛЕМИ АВАРИИ И ПОТЕНЦИАЛНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СЦЕНАРИИ ЗА ГОЛЕМИ АВАРИИ И МЕРКИТЕ ЗА 
КОНТРОЛ ПРИ ТАКИВА СЛУЧАИ 

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: 
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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. 

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;  
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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.  

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. 

8. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ И 
ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ 
В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ, ИЛИ ПОСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИКА, КЪДЕТО 
ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ 

За предприятието има изготвен Вътрешен авариен план. Право да въвежда в действие  на 
Вътрешния аварийния план /ВАП/ има Изпълнителният Директор който е Ръководител на  щаба 
за изпълнение на ВАП или Техническия организатор, който е Секетар на на щаба за изпълнение 
на ВАП. Управлението се осъществява от определеното за целта помещение. При получаване 
сигнала за бедствие Ръководителя на щаба и по негово указание дежурният охранител 
оповестява членовете на щаба и ги запознава със създалата се обстановка. Ръководителят на 
щаба въвежда плана или част от него в зависимост от нивото на аварията, след което уведомява 
Председателя на Общинския щаб за защита при бедствия. След въвеждането на Вътрешния 
аварийния план /ВАП/ поема организацията и управлението на защитните, спасителни и 
аварийно – възстановителни действия на територията на фирмата. 

Привеждане в готовност на силите, планирани да извършват спасителни и спешни 
аварийни дейности се извършва по решение на Изпълнителния директор или негов заместник. 
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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. 

При непосредствена опасност за намиращото се в съседство 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. 

При възникване на бедствие, авария или катастрофа дежурния в общината получава 
информация от отделни граждани, дежурните лица в обекта на събитието или от изградената 
информационна система. Населението периодически се информира за създалата се обстановка, 
предприетите мерки за защита и получава указания за поведение и действие чрез местния 
радиовъзел. При всяка промяна на обстановката, населението се информира. 


