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Въведение 

Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) e изготвен 

съгласно изискванията на чл.106, ал.1 на ЗООС и приложение № 2 към чл.11, ал.1, т.2 на 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и 

ограничаване на последствията от тях. 

Балиста ЕООД, гр. Мъглиж е оператор на предприятие/съоръжение с нисък рисков 

потенциал (ПСНРП), класифицирано по реда на чл.103 (1) и в съответствие с критериите на 

приложение №3 на ЗООС. 

Предметът на дейност на дружеството, попадащо в обхвата на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на 

последствията от тях е производство на пиротехнически изделия и ловни патрони за  

гладкоцевно оръжие. 

Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии е разработен в съответствие 

с направената класификация на базата на максималните количества на използваните и 

съхранявани опасни вещества, и съдържа информация за средствата и управленските 

структури, гарантиращи безопасната експлоатация на предприятието, на чиято територия 

се използват и съхраняват опасните химични вещества, попадащи в част 1 и част 2 на 

приложение № 3 на ЗООС. 

 

I. Политика за предотвратяване на големи аварии 

1. Общи цели и политика за предотвратяване на големи аварии  

Балиста ЕООД, гр. Мъглиж е предприятие за производство на пиротехнически изделия и 

ловни патрони за  гладкоцевно оръжие. Предприятието съхранява химични вещества, 

които представляват опасност от възникване на пожар и експлозия при аварийно ситуация 

в резултат от грешки при експлоатацията на технологичните съоръжения, терористични 

актове и природни бедствия. Последиците от такива големи аварии може да включват 

поражения върху хора, технически съоръжения и други материални обекти.  

Отчитайки тези опасности, ръководството на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж провежда 

целенасочена Политика за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и това е един от 

приоритетите в дейността му.  

Дружеството цели поддържането на правилни експлоатационни режими на съоръженията 

и газовете преминаващи през тях, недопускане на аварии, а оттам и опазването живота и 

здравето на хората и целостта на съоръженията, не само на територията на предприятието, 

но и на съседни обекти и в населените места, намиращи се в близост до него.  
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО 

Във връзка с изпълнение на задълженията си по чл.105 на ЗООС, ръководството на Балиста 

ЕООД, гр. Мъглиж актуализира разработената Политика за предотвратяване на големи 

аварии (ППГА) и се ангажира да спазва следните принципи:  

1. Да развива дейността си следвайки политика за намаляване риска от големи аварии и 

ограничаване на последствията от тях чрез система за управление на мерките за 

безопасност, като си поставя за цел:  

 предотвратяване на аварии, които могат да причинят вреда на хората и околната 

среда 

 съобразяване със закона и доброволно възприетите стандарти  

 оценяване и докладване на аварии и предотвратени случаи на аварии.  

2. Да развива дейността си с ангажираност за безопасна експлоатация на предприятието.  

3. Да развива дейността си без да нанася вреда на работещите в предприятието, 

населението и околната среда в района около предприятието.  

4. Да опазва околната среда и работи за съхранение на екосистемите.  

5. Да търси партньорство за принос към опазване на биологичното разнообразие.  

6. Да управлява дейността по опазване на здравето, околната среда, безопасността и 

охраната на труда, както другите бизнес-дейности.  

7. Да изгражда фирмена култура, в която всички служители на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж 

споделят този ангажимент.  

За да изпълни целите на Политиката за предотвратяване на големи аварии (ППГА), 

ръководството на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж се ангажира: 

- да насочи усилията си към предотвратяване на аварии, които могат да увредят 

човешкото здраве и околната среда 

- да гарантира спазването на законите, като си поставя по-високи цели по отношение 

на опазване на околната среда  

- да оценява и докладва авариите, както и предотвратените случаи на аварии в 

предприятието  

- да създаде предпоставки за прилагане на най-добрите практики при опазването на 

здравето и околната среда  

-  да приеме грижата за безопасността и здравето на хората и опазването на околната 

среда за особено важни дейности, като ги включва в Система за управление на 

мерките за безопасност (СУМБ) и в общата система за управление на дружеството  

-  да ангажира персонала за прилагането на политиката за предотвратяването на 

големи аварии, чрез записване на задължения в длъжностните характеристики, 

инструкциите за работа и други вътрешни документи на дружеството.  

В тази връзка ръководството на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж си поставя високи цели и 

активно и фокусирано работи в следните насоки:  

- Идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии, 

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

- Поддържане на техническите съоръжения на такова ниво, че рискът от възникване 

на аварии да бъде сведен до минимум  

- Разработване и актуализиране на авариен план, с изпълнението на който 

последствията от авария за хората, съоръженията, съседните обекти и околната 

среда да се ограничат до минималните 

- Подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария на всяко 

съоръжение в предприятието. Редовно обучение на всички членове на персонала 

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

последствията при авария  

- Прилагане на различни форми за стимулиране на персонала към стриктно спазване 

на мерките за осигуряване на безопасна работа на съоръженията и съпричастност 

към цялата политика за предотвратяване на големи аварии  

- Оценка на всички необходими промени в технологичните съоръжения и процеси, 

организацията на производството и на персонала от гледна точка на 

предотвратяване на авариите  

- Осигуряване на необходимата информация до операторите на съседни обекти и на 

обществеността относно потенциалните опасности от авария в предприятието и 

възможните последствия за тях  

2. Идентифицирани опасности и конкретни мерки за намаляване риска 

от възникване на големи аварии в предприятието 

Анализът на последиците за персонала, населението и околната среда от възможните 

значими аварийни ситуации на територията на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж е изготвен на 

база на изискванията на Приложение 2 от Наредба за реда и начина за предотвратяване 

на големи аварии и ограничаване последствията от тях. Проучването се базира на данни 

от европейски държавни и специализирани в областта източници, както и приети 

методики в ЕС и САЩ, като данни от т. нар. Жълта книга (CPR, 1997), Лилава книга CPR 18 E 

, както и ,,Подбор за възможни сценарии за големи аварии‘‘ по проект ,,ASSURANCE’’, 

публикувани на страницата на МОСВ (превантивна дейност/химични вещества/СЕВЕЗО) 

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-

vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/. 

Основната цел на този анализ е да се определят най-тежките щети от идентифицираните 

значими аварии и да се планират и предприемат подходящи мерки за намаляване на риска 

от възникване на големи аварии и смекчаване последиците върху засегнатите страни. 

В обхвата на оценката на възможните значими аварийни ситуации са дейностите 

извършвани с взривни вещества и окислители на територията на Балиста ЕООД, гр. 

Мъглиж докато анализът на потенциалните въздействия обхваща и зони извън рамките на 

предприятието, доколкото е приложимо.  

На площадката на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж се съхраняват максимално допустими 

количества опасни химични вещества и смеси: 

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/
https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/
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 Склад 1 за барути (бездимен, черен и др.) с капацитет от 0,16 тона чисто барутно 

съдържание, съгласно техния паспорт с категория на опасност физични опасности 

Р1а. 

 Склад 2 за готова продукция (500 000 бр. ловни патрони и 500 000 бр. трасьори) с 

капацитет от 2,0 тона чисто барутно съдържание, съгласно техния паспорт с 

категория на опасност физични опасности Р1а. 

 Склад 3-1 за междинни заготовки за възпламенителни капсули (1 000 000 бр.) - 0,08 

тона взривно вещество с категория на опасност физични опасности Р1а. 

 Склад 3-2 за междинни заготовки на капсуловани ловни гилзи (1 000 000 бр.) - 0.08 

тона взривно вещество с категория на опасност физични опасности Р1а. 

 Склад „Окислители“ с общ капацитет от 45 тона, в който се съдържат: 

- Амониев перхлорат -1,0 т с категории на опасност физични опасности Р8 и Р1а; 

- Бариев нитрат - 5,0 тона с категории на опасност физични опасности Р8 и опасности   за 

здравето Н2; 

- Бариев пероксид - 5,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

-   Бариев хромат - 5,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

-   Борофен - 5,0 тона с категория на опасност опасности за околната среда Е1; 

- Бисмутов хромат - 1,0 тон с категория на опасност опасности за здравето НЗ; 

- Криолит -  1,5 тона с категория на опасност опасности за околната среда Е2; 

-   Калиев перхлорат – 8,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

- Калиев нитрат - 0,2 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

- Калиев хлорат - 1,5 тона с категория на опасност физични опасности Р8 и опасности за  

околната среда Е2; 

-  Натриев нитрат – 5,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

-   Натриев стеарат – 0,1 тона с категория на опасност опасности за околната среда Е2; 

-   Оловен минимум - 0,2 тона с категории на опасност опасности за околната среда Е1 иЕ2; 

-  Оловен хромат – 1,0 тон с категории на опасност опасности за околната среда Е1 и Е2; 

- Стронциев нитрат – 10,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 
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 Склад „Горива“- с общ капацитет от 20 тона, в който се сдържат:  

- Алуминий на прах – 1,5 тона с категория на опасност физични опасности Р7; 

- Антимон (V) сулфид – 0,05 тона с категория на опасност опасности за околната среда Е2; 

- Антимон (III) сулфид – 1,0 тона с категория на опасност опасности за околната среда Е2; 

-  Ацетон – 0,5 тона с категория на опасност физични опасности Р5в; 

-  Етанол – 0,1 тона с категория на опасност физични опасности Р5в; 

-  Магнезий на прах - 15 тона с категория на опасност физични опасности Р7; 

-  Цирконий на прах - 1,2 тона с категория на опасност физични опасности Р7; 

 Склад 4 за пиротехнически състави и изделия с капацитет от 10,0 тона 

пиротехническа смес, с категория на опасност физични опасности Р1а. 

 Склад 5 за бездимни и черни барути с капацитет от 10,0 тона чисто барутно 

съдържание с категория на опасност физични опасности Р1а. 

 Склад 6 за взривни вещества и изделия със специално предназначение, с капацитет 

от 10,0 тона взривни вещества с категория на опасност физични опасности Р1а. 

Идентифицирани опасности 

Подробно, идентифицираните опасности със свързаните сценарии са описани в 

извършената Оценка на риска от големи аварии, където са анализирани аварийни 

сценарии при: 

 Промишлени аварии 

 Природни бедствия 

 Аварии в съседни обект – ефект на доминото 

Химикалите, които обуславят ниския рисков потенциал и имат потенциал за авария са 

класифицирани с категория на опасност физични опасности – взривни вещества и 

окислители. Взривните вещества (или експлозиви) са химически съединения или техни 

смеси, способни в резултат на определени външни въздействия да се взривят, 

увеличавайки рязко и многократно обема си, при което обикновено отделят топлина и 

светлина. При детонация разлагането на взривните вещества протича толкова бързо, че 

отделилите се газообразни продукти с температура няколко хиляди градуса, се оказват 

сбити в обем, близък до началния обем на заряда. Разширявайки се рязко, те са основен 
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първичен фактор на разрушителното действие на взрива. При взрива се освобождава част 

от съдържаната във взривното вещество химическа енергия. Оксидиращи агенти са 

вещества, които произвеждат кислород, било то естествено или при излагане на топлина, 

като по този начин увеличават риска от пожар или експлозия. 

Най-тежки последици се очакват при: 

 Наличие на открит огнеизточник в района на производствените и складовите 

помещения, поради неспазване на инструкцията за пожарна безопасност; 

 Неправилно извършване на производствените дейности – човешка грешка. 

 Саботаж/ терористичен акт; 

 Външни фактори за голяма авария като терористичен акт, земетресение, 

наводнение, пожар в съседна площ и други.  

При всички разгледани сценарии, тежестта на последиците зависи от времето на 

установяване на аварията и предприемане на адекватни мерки за ограничаване и 

ликвидиране на последствията за дружеството и околните. Важен показател за посоката и 

границите на разпространение на пожар е моментното състояние на атмосферните 

условия (скорост и посока на вятъра, влажност, барометрично налягане).  

Конкретни мерки за намаляване риска от възникване на големи аварии 

За да бъде предотвратено възникването на аварийни ситуации и след това ограничено 

разпространението на авария и ликвидиране на последиците в рамките на обекта и извън 

него, дружеството е предприело и поддържа следните мерки: 

- използване и поддържане на специализирано оборудване за всички дейности с 

потенциал да образуват експлозивна атмосфера 

- поддържане на пожаротехнически средства (противопожарни уреди и 

съоръжения) 

- адекватна поддръжка на съоръжения и оборудване от компетентен персонал 

- контролиран достъп до площадката и местата за съхранение на взривни вещества 

и окислители 

- организация на работа за избягване на източници на запалване  

- поддържане на аварийна група и аварийно оборудване 

- програма за контрол и инспекции  

- инструкции и правила за безопасно товарене, разтоварване, съхранение, 

транспортиране и работа с взривни вещества и окислители 

- информация, обучение и инструктаж за безопасност при работа с взривни 

вещества и окислители 

- информиране на външните екипи за адекватно взаимодействие и помощ (ПБЗН, 

общински щаб при бедствия и аварии, спешен център и т.н.)  

- комуникация със съседните обекти на дружеството; информиране за 

потенциалното въздействие и поведение в случай на авария и др. 

Конкретните мерки за безопасност, посочени по-горе, потвърждават ангажимента към 

безопасната експлоатация от страна на ръководството и всички работещи в 
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предприятието. 

Представяне на анализа на идентифицираните опасности и мерките, които се предприемат 

за предотвратяване възникването на големи аварии и ограничаване на последиците от 

такива, е осигурено и в Аварийния план на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж като приложение 

към този доклад. 

3. Средства, структури и организация с оглед предотвратяването на 

големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото 

здраве и околната среда 

Ръководството на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж е отделило значителни средства и е създало 

подходящи условия и организационна структура за осигуряване на безопасна 

експлоатация на съоръженията в дружеството. Взаимовръзките на структурните единици, 

ролите, отговорностите, функциите и задачите на лицата пряко ангажирани в процеса на 

управление на мерките за безопасност са определени и описани в действащите фирмени 

документи и длъжностни характеристики. Отговорностите на работниците и служителите, 

свързани с безопасността на експлоатация на съоръженията, се състоят в стриктно 

спазване на технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред, следване правилата на 

инструкциите за работа, в това число и частта им по безопасност, изпълнение на 

разпорежданията на ръководните длъжностни лица. 

Всички съоръжения и оборудване, в които се съхраняват, транспортират и обработват 

взривни вещества и пиротехнически състави са осигурени с технически средства за 

безопасност. Експлоатацията на съоръженията се извършва при спазване на 

технологичните инструкции и инструкциите за безопасност.  

Поддръжката на съоръженията е отразена в процедури и инструкции като:  

 Процедура ПУ-01 „Определяне на обучение” 

 Процедура ПУ-02 „Идентифициране на опасности и оценка на риска ”.  

 Процедура ПУ-03 „Контрол и управление на технологичните процеси ” 

 Процедура ПУ-04 „Планиране и модификации ” 

 Процедура ПУ-05 „Аварийно планиране ” 

 Процедура ПУ-06 „Мониторинг” 

 Процедура ПУ-07 „Одит и преразглеждане“ 

 Инструкция за безопасност при работа с използваните химични вещества и смеси; 

 Технологична инструкция за производство на основни пиротехнически състави, 

предназначени за осветителни, сигнални и трасиращи изделия; 

 Технологична инструкция за съхранение и транспортиране на ловни патрони, 

пиротехнически състави, барути и изделия от тях в рамките на производствената 

площадка; 

 Инструкция за провеждане на изпитания на сигнални средства в „Участък за изработка 

и монтаж на пиротехнически изделия и ловни патрони за гладкоцевни оръжия“; 

 Технологична инструкция за събиране и унищожаване на отпадъци и технологичен 
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брак; 

 Технологична инструкция за пресоване на факел осветителен,  комплектоващ 82 мм 

мина и др. 

За осигуряване на безопасността на процесите и дейностите в дружеството са изградени 

и поддържани следните съоръжения и системи:  

- 4 пожарни хидранти  

- противопожарни уреди 

- противопожарен басейн  

- система за видеонаблюдение 

За цялата площадка са осигурени необходимите на брой и вид пожарогасителни средства 

на базата на анализ на рисковете. В обособено помещение е оборудван склад със средства 

и уреди за действие при авария.  

Въведената система за управление на мерките за безопасност (СУМБ) съдържа процедури 

за обучение, контрол, мониторинг и други, свързани с управление на безопасността. 

Всички документи се изготвят и контролират съгласно основна процедура. 

Дружеството извършва ежегодно вътрешен одит. Инспектират се следните съоръжения и 

теми имащи отношение към осигуряването на безопасната експлоатация и 

предотвратяване възникването на големи аварии:  

 Персонал – по отношение на квалификация, компетентност и спазване 

изискванията за безопасност на труда 

 Всички складови и производствени помещения   

 Съоръжения и оборудване  

 Производство и контрол в процеса на производство  

 Санитарно-хигиенно състояние  

 

II. Описание на Системата за управление на мерките за 

безопасност (СУМБ) 

Дружеството е въвело система за управление на качеството ISO 9001:2008 и Съюзна 

публикация на НАТО за гарантиране на качеството при проектиране, разработка и 

производство AQAP 2110, в рамките на която са включени процедури по безопасна 

експлоатация на инсталациите. Съюзната публикация е разработена по модела на ISO 9001, 

но е разширена с допълнителни изисквания на НАТО. AQAP 2110 определя изискванията 

на Алианса към системата за управление на качеството на продуктите и услугите по време 

на целия им жизнен цикъл. 

Въведена е и действа Система за управление мерките на безопасност – СУМБ. В обхвата на 

системата са разработени различни процедури като контрол на производството, условия 

за складиране и съхранение, контрол на процеси и съоръжения, поддържане на 

технологична дисциплина и превенция на оборудване и машини, проверка на 

измервателни средства, действия при регистриране на отклонения, обучение и 
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компетенции на персонала, инспекции, одити, аварийно планиране, преглед от 

ръководството и други специфични процедури. Безопасната експлоатация се гради върху 

създадената структура с отговорности в конкретни дейности по отношение на осигурените 

и налични технически решения и средства за безопасност за осигуряване качеството на 

произвежданите газове, безопасността на работещите и външните лица. 

За постигане на поставените цели, свързани с намаляване на риска от аварии при 

експлоатацията на предприятието, са разработени съответни планове, насочени към 

организация на персонала, непрекъснато разкриване на опасностите и потенциалните 

рискове от тях за хората и околната среда, непрекъснато усъвършенстване аварийното 

планиране, планирани и обосновани модификации, наблюдение на критичното за 

безопасността оборудване, преразглеждане на мерките за безопасност и т.н.  

1. Организация и персонал - роли и задължения на персонала, 

отговорен за осигуряването на безопасната експлоатация на 

предприятието на всички административни нива 

Поради спецификата в дейността на обекта качеството на персонала е от основно 

значение за съблюдаване на условията за безопасна експлоатация. То се изразява в 

разбиране и изпълнение на отговорностите по отношение на конкретната дейност и 

безопасността, и поддържане на съответстваща квалификация за всички нива в 

организацията на базата. 

В „Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони за  

гладкоцевно оръжие“ са заети 27 души работещи, управляващи и въоръжена охрана. 

Производственият процес е организиран в 1 смяна само в светлата част на денонощието. 

Връзката на охраната със силите за сигурност (РПУ, ПБЗН и др.) при възникване на 

критични ситуации е чрез мобилен телефон. 

За всяка длъжност има разработена длъжностна характеристика. Точното определяне на 

задълженията и отговорностите на всеки служител го улеснява и защитава при възникване 

на инциденти и големи аварии с последствия за живота на хората и околната среда. 

В длъжностните характеристики на служителите и работниците са описани конкретни 

отговорности за съответните позиции. Цялостната дейност, свързана с осигуряване 

безопасната експлоатация на предприятието, се ръководи и наблюдава от управителя. 

Въведени са редица технически и организационни мерки за осъществяване на дейността 

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

противопожарната охрана, опазването на околната среда и предотвратяването на големи 

аварии. 

Лицата назначавани в Балиста ЕООД, гр. Мъглиж имат нужното образование и 

квалификация в съответствие с длъжността, която заемат. Отчитайки необходимостта от 

конкретизиране на отговорностите при изпълнение на служебните задължения, 

предприятието е разработило и поддържа длъжностни характеристики за всяка длъжност 

от щатното разписание. Точното определяне на задълженията и отговорностите на всеки 

служител улеснява работата му и допринася за осъзнаване ангажираността му в 

осигуряването на собствената безопасност и безопасността на производствения процес 
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като цяло. Отговорностите на всеки член от персонала, в това число и тези свързани с 

безопасността, са описани в длъжностните характеристики.  

По отношение на отговорностите и изпълнение на мерките за безопасност организацията 

на персонала е представена в следната органиграма: 

 

 

 

Създадената организация осигурява: 

- ясно и точно дефиниране на отговорностите в длъжностните характеристики. 

- обучение на персонала за придобиване и поддържане на необходимата за 

изпълняваните дейности квалификация. 

-  провеждане на система от инструктажи – начални, периодични и ежедневни, за общите 

правила за безопасност на площадката и технологичните операции и безопасността на 

конкретните работни места. 

- съхранение на знанията и опита, придобити във фирмата, чрез политиката в областта на 

човешките ресурси и приемственост, чрез обучение и наставничество на работното място 

на новопостъпили работници от такива с натрупан опит. 

Тази организационна структура се е наложила предвид специфичните задължения на 

работещите в предприятието. 

 

Отговорности на персонала: 

 

Управител - Управителят определя общата политика на дружеството, като поставя 

конкретни задачи за изпълнение на персонала. Той ръководи, координира, организира и 

контролира дейностите по техническото и организационно развитие на фирмата. Прилага 

действащото законодателство по опазване на околната среда и предотвратяване на 

големи аварии. Координира и контролира работата на персонала по отношение на 

прилагането на системата за безопасност. Той взема решение за изпълнение на конкретни 

мерки, назначава персонал и сключва договори с външни организации, като взема 

предвид практическата целесъобразност на решението по отношение на безопасността и 

Управител

Работници 
ПИЛП

Охрана

Ръководител 
производство

Инженер-
конструктор
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бизнес целите на Дружеството. 

 

Ръководител производство - Познава в детайли производствения процес и системите за 

безопасност. При възникване на авария организира работата по нейното ликвидиране. 

Грижи се за квалификацията и обучението на работниците. Организира периодичната 

проверка и ремонт на оборудването. Следи за приемането, складирането и експедирането 

на взривните вещества и готовата продукция.  Поддържа в наличие на информационни 

листи за безопасност и прилага изискванията в него. Ежедневно следи за състоянието на 

работните и складовите помещения, вентилацията и осветлението. 

 

Инженер-конструктор - Познава в детайли производствения процес и системите за 

безопасност. Ръководи изработката на техническата документация, съпътстваща новите 

изделия. Работи по усъвършенстване на вече съществуващи изделия с цел подобряване 

на техните характеристики. Ежедневно следи за спазването на технологичния режим. 

 

Работник ПИЛП - Има задачата да изпълнява задълженията си използвайки наличните 

машини и оборудване. Пряко подчинен е на ръководителя на производството. Длъжен е 

да изпълнява неговите указания. 

 

Охранител - Отговаря за организацията и прекия контрол върху изпълнението на 

дейностите по осигуряване физическата защита на обекта и състоянието на техническите 

средства за наблюдение. Отговаря пряко за водене на отчетност на достъпа до 

площадката. 

В случай на инцидент всеки от персонала има задължението незабавно да информира 

управителя и да реагира адекватно на ситуацията така, че да не допусне възникването на 

голяма авария. 

 

За всяка дейност, която се възлага на външна организация се изготвят изисквания за 

квалификация на изпълнителите. Договор се сключва след предоставяне на необходимите 

доказателства за съответствие с изискванията. Предоставените документи се съхраняват с 

договора на изпълнителя. 

Във връзка с изграждане на фирмена култура и гарантиране на безопасна експлоатация на 

съоръженията, охрана на труда и околната среда операторът е определил необходимостта 

от провеждане на различни видове инструктажи. 

 

Инструктажи: 

На инструктаж подлежат собствения персонал и външни лица, пребиваващи на 

площадката. Инструктажите ще се изпълняват по график и извънредно в съответствие 

изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 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. 

 Извършват се следните видове инструктаж: 
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Първоначален при постъпване на работа  - Новонаетото лице се запознава с 

площадката, характера на извършваните дейности, риска от тях, инструкциите за 

безопасност за конкретната длъжност и аварийния план. Преди да се допусне до 

самостоятелна работа лицето преминава обучение на работното място.  

 

Инструктаж на работното място – при внедряване на нови дейности или промяна в 

технологията и след дълго отсъствие от работа. Лицата се запознават с технологията, 

инструкциите за изпълнение на дейността и се обучават на работното място.  

 

Периодичен - Периодичния инструктаж се извършва по график за всяка конкретна 

дейност. Неговата цел е да поддържа квалификацията на персонала на необходимото ниво 

и служи за получаване на обратна информация за съществуващи проблеми при прилагане 

на инструкциите. Периодичният инструктаж обхваща технологичните инструкции, 

инструкциите за безопасна работа, действията при инциденти и аварии.  

 

Ежедневен - За дейностите с повишена опасност се извършва ежедневен инструктаж 

преди допуск за работа. Инструктажът включва основните изисквания за безопасност на 

работното място и запознаване с работата за деня и технологичните параметри, които 

трябва да се спазват.  

 

Извънреден - Извънредни инструктажи се извършват при констатирани нарушения на 

инструкциите и след инциденти или аварии. При тях се акцентира на анализа на 

допуснатите нарушения и регламентираните действия, които трябва да се изпълнят при 

съответната ситуация. 

 

За външни лица - Всички външни лица преди допускане на площадката се инструктират 

по основните правила за безопасност в зависимост от мястото на пребиваване. Когато 

външното лице е посетител, за времето на пребиваване на площадката то се придружава 

от длъжностно лице. Когато се допуска за работа персонал на външна организация, той 

преминава първоначален инструктаж за запознаване с рисковете, правилата за 

безопасност на площадката и конкретните инструкции за безопасност за извършваната 

дейност.  

В зависимост от рисковете от изпълняваната дейност и местоположението спрямо 

съоръженията за съхранение по преценка се извършват периодични и/или ежедневни 

инструктажи.  

Работата на външни организации на площадката се изпълнява под контрола на 

длъжностно лице. 
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2. Идентифициране и оценка на риска от големи аварии - приемане и 

прилагане на процедури за систематично идентифициране на големи 

опасности при нормални и анормални режими на работа 

Дружеството идентифицира и оценява рисковете за здравето и безопасността за всяко 

работно място, съгласно изискванията на ЗЗБУТ, Наредба № 5 за реда, начина и 

периодичността за извършване на оценката на риска, както и Наредба за  предотвратяване  

на  големи аварии  с  опасни  вещества  и  за ограничаване на последствията от тях. Тази 

оценка включва идентифициране на опасностите при рутинни и нерутинни задачи, при 

нормални и анормални режими на работа. Освен това, при въвеждане на нови и 

модифициране на съществуващи процеси се прилага метод за анализ на опасности и 

пропуски в процеса. Изследването на опасностите представлява формализирано, 

качествено, систематично и детайлно проучване на съоръжение, процес или дейност, 

посредством прилагането на опит и преценка, за да се определят правдоподобните 

отклонения от замисления проект на цялостната система, които може да причинят 

опасност или оперативни проблеми в нормални и анормални режими.  

Дружеството е разработило Оценка на риска от големи аварии, като има ангажимент да я 

преглежда и поддържа актуална при възникнали промени. В нея са изнесени изходни 

данни за обекта, процесите, използваните опасни материали, метеорологични 

характеристики и т.н. и е извършен подробен анализ на опасностите и вероятните 

последици. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА 

Площадката на „Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни 

патрони за  гладкоцевно оръжие“  се намира на около 2,2 км западно от град Мъглиж. 

Населението на града наброява около 3456 души.  

Предприятието има следните координати: 42о36′ 36,24″  N 25о30′ 38,55″ E 
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Метеорологичната информация е важна за оценката преди всичко на разпространението 

(дисперсията) на газове, както и при формирането на токсичен газовъздушен облак (напр. 

след експлозия). От значение са: 

• разпределение на вятъра по посока и скорост 

• периоди на затишие 

• изменение на плътността и влагосъдържанието на въздуха 

• барометрично налягане 

Мъглиж е разположен в Казанлъшката котловина, част от Задбалканските котловини. 

Общо по отношение на климатичните условия изследваната територия може да се 

характеризира с не много студена зима, топло и сравнително добре овлажнено лято. 

Преобладават ветровете със западна и северозападна компонента. Средната относителна 

влажност на въздуха е 50-60%. Климатът е преходно-континентален, със средногодишна 

температура от 10,7°С. Лятото е сравнително по-хладно, отколкото в Тракийската низина, 

и не така сухо поради близостта на планината. Най-неблагоприятни за замърсяване на 

атмосферния въздух са пролетните и зимните месеци. Те са свързани със сравнително 

ниската интензивност на слънчевата радиация (средно 90ч. месечно), попаднала върху 

земната повърхност през този сезон, което обуславя отрицателен турболентен топлинен 

поток и води до образуването на температурни инверсии.  

Следващият фактор на климата е наличието на вятър над 1м/сек., спомагащ процесите за 

разсейване на замърсителите или самопречистване на атмосферния въздух. Следва да се 

отбележи, че преобладаващите в региона зимни северозападни и северни ветрове с 
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висока средна скорост (1,6м/сек.) влияят благоприятно за хоризонталното разсейване на 

атмосферните примеси през периода. Ветровите условия в района са основният фактор, 

определящ посоката на разпространение на токсичните газове при пожар/взрив на 

територията на предприятието. Преобладаващите ветрове през цялата година са от 

северозапад в посока югоизток (честота 40%). Западните, южните и северните ветрове са 

със значително по- ниска честота, което се вижда от розата на ветровете.  

Средногодишната температура на въздуха в района е 11оС. През зимата средномесечните 

температури са: от -1 до +5°С, а през лятото средните температури са от +16 до + 28°С. 

 

 

 

Розата на вятъра за Мъглиж  показва колко дни в годината вятърът се движи в определена 

посока (https://www.meteoblue.com). 
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ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 

Предприятието е разположено в поземлени имоти № 49494.667.912, 49494.667.333 и  

49494.667.332 в местността „Кара кос“, в землището на гр. Мъглиж.  

Разположение на основните сгради и инсталации: 

В имот № 49494.667.912 в местността „Каракос“, в землището на гр. Мъглиж, се извършва 

производство на пиротехнически изделия и ловни патрони за гладкоцевно оръжие.  

Имот с № 49494.667.912 е преобразуван от имоти №49494.667.295 и 49494.667.298 с обща 

площ 16 551 кв. м. Начин на трайно ползване на имота: За друг вид производствен, складов 

обект. 
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В него са разположени: 

Сграда 1 – ЛП 2 – Участък за изработка и монтаж на пиротехнически изделия и ловни 

патрони за гладкоцевни оръжия. 

Сграда 1 (малка) – КПП и охрана 

Сграда 2 – Административно-битова сграда с монтажна работилница за оръжие, 

работилница за пластмасови изделия и лаборатории. В административно - битовата и 

производствена сграда се намират следните производствени участъци: 

- Работилница за ремонт на механични детайли и сборки; 

- Работилница за леене под налягане на пластмасови изделия; 

Помещение за мелене на пластмаси; 

- Помещение за подготовка на пластмаси; 

- Монтажна работилница за сигнално и предупредително оръжие- в помещението 

се извършва монтаж, проверка на окомплектоването, опаковка и окачествяване на 

предупредителни и сигнални оръжия. Монтажните дейности се извършват с помощта на 

универсални шлосерски инструменти, механични лостови преси. Предвидено е 

производството на следните предупредителни и сигнални оръжия: - пластмасови 

изстрелващи устройства тип „Писалка“ за 15 мм сигнални патрони; пластмасови сигнални 
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пистолети за 15 мм сигнални патрони и други новоразработвани пластмасови и метални 

предупредителни сигнални оръжия, не съдържащи взривни вещества и пиротехнически 

изделия. Капацитет на производство до 40000 бp. годишно. 

- Помещение за 3-D принтиране; 

- Аналитични лаборатории. 

Всички дейности и операции в административно-производствената сграда се провеждат 

съгласно: Технологични инструкции на производствените процеси и инструкции за работа 

с машини и съоръжения и здравословни и безопасни условия на труд. 

Сграда 3 – Участък за производство и съхранение на взривни вещества, пиротехнически 

изделия и физико-химична лаборатория. 

В този участък са обособени следните помещения: 

- Помещение № 1 - Обходен коридор на производствения участък 

- Помещение № 2 - Временен склад за пиротехнически състави и изделия. Норматив 

на пиротехническите състави и изделия — 120 кг. (ТНТ — 60 кг). 

- Помещение № 3 - Техническо помещение за хидроагрегат - 6 кВт към преса. 

- Помещение № 4 - Пресов участък с хидравлична колонна преса и химическа 

камина със смукателна инсталация. Норматив на пиротехническите състав и таблетки в 

помещението - 20 кг. (ТНТ - 10 кг). Норматив на пиротехнически състав на работната маса 

на пресата - 0,4 кг. (ТНТ - 0,2 кг). Норматив на пиротехническите пресовки зад предпазния 

щит на пресата — 0,4 кг. (ТНТ — 0,2 кг). Норматив на пиротехнически състав зад предпазния 

щит на химическата камина - 2 кг. (ТНТ - 1 кг). 

- Помещение № 5 - Склад за окислители. Капацитет на съхранение - 50 кг общо 

количество окислители. 

- Помещение № 6 — Склад за горива. Капацитет на съхранение — 50 кг общо 

количество горива. 

- Помещение № 7 — Склад за компоненти, материали, детайли и опаковки. 

- Помещение № 8 - Производство на основни и възпламенителни пиротехнически 

състави. В помещението са разположени химическа камина СИЗ за прах от графит и 

химически камини СИ4 и СИ5 за летливи пари от ацетон и етилов алкохол. Норматив на 

пиротехнически състави - 40 кг (ТНТ - 20 кг). 

- Помещение № 9 – Коридор 
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- Помещение № 10 - Темперовъчно помещение със сушилен шкаф 

- Помещение № 11 - Техническо помещение с електрически проточен уред и битов 

бойлер. 

- Помещение № 12 - Физикохимична лаборатория за производство на опитни 

количества пиротехнически състави с химическа камина и термобарокамера. Норматив на 

пиротехнически състави, барут и изделия - 5 кг (ТНТ - 2,5 кг). 

- Помещение № 13 — Навес от метална конструкция с ламаринен покрив. 

Сграда 4 – Изпитателна лаборатория за боеприпаси и пиротехнически изделия със 

стрелбищен тунел (полигон). 

Обособени са следните помещения: 

- Помещение №1 - За стрелба от стендовите установки, оборудвано с тестова 

апаратура и съоръжения за регистриране и запис на контролираните балистически и 

експлоатационни характеристики на произвежданите в обекта изделия; Норматив за 

боеприпаси, сигнални патрони и пиротехнически изделия: 1000 броя. Преизчисленото 

чисто съдържание на барут и пиротехнически състав в тях е 5 кг (ТНТ-2,5кг). 

- Помещение № 2- Преходно помещение; 

- Помещение № 3 - Стрелбищен тунел (полигон) за стрелба от стендовите установки 

и пясъчен куршумоуловител на дистанция 50м от дулов срез на балистичните цели. 

Сграда 5 –  Цех за производство и съхранение на оръжие, боеприпаси, взривни вещества 

и пиротехнически изделия. 

Обособени са следните помещения: 

- Помещение №1 - Фоайе; 

- Помещение №2 - Склад за съхранение на чистачен инвентар; 

- Помещение №3 - Офис за работна документация и провеждане на инструктажи; 

- Помещение № 4 - Лаборатория за подготовка и изпитване на образци, проби и - 

детайли. Норматив на пиротехнически изделия и барут- 5кг ( ТНТ-2,5 кг); 

- Помещение №5 - Техническо помещение и миячно, ел. бойлер, ел. котел и помпи; 

- Помещение №6 - Коридор на участъка за производство на малогазови 

пиротехнически състави; 

- Помещение №7 - Участък за производство на малогазови състави-смесване, 
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провялка, гранулиране, пресяване, фракциониране, обезпрашаване и др.; Норматив общ -

15 кг в т.ч. компоненти и състав -макс.0,6 кг и ацетон максимално количество с до 3 кг. 

- Помещение № 8 - Помещение за разтегляне на компоненти, формиране на партиди 

и опаковане. Норматив на компоненти и състав-20кг в т.ч. състав – макс. 8 кг (ТНТ- 0,4 кг). 

- Помещение № 9 - Помещение за темпериране и сушене на пиротехническите мало 

газови състави във вакуумна сушилни с водни „ризи“. Норматив на пиротехнически 

малогазови състав -20кг (ТНТ-1 кг); 

- Помещение № 10 - Склад за компоненти за малогазови състави. Норматив за 

съхранение – 20 кг общо количество компоненти.  

- Помещение № 11 - Коридор;  

- Помещение № 12 - Монтажно 1 за капсулиране, снаредяване, монтаж и опаковка 

на боеприпаси. Норматив: барут-5кг (ТНТ-2,5 кг), възпламенителни капсули- 10 000 броя; 

капсулирани гилзи и боеприпаси за сигнални и предупредителни оръжия -10 000 броя. 

- Помещение №13 - Склад временен за празни капсулирани гилзи, капсули, детайли 

и други елементи. Норматив - капсули – 10 000 броя и празни капсулирани гилзи-10 000 

броя. 

- Помещения № 14 и № 15 - Склад за инертни материали;  

- Помещение № 16 - Монтажно 2 за снаредяване, монтаж и опаковане на 

пиротехнически изделия и сигнални патрони. Норматив — пиротехнически състави и 

барут общо 8 кг (ТНТ 4 кг) възпламенителни капсули - 10 000 броя капсулирани гилзи, 

сигнални патрони и пиротехнически изделия - 10 000 броя;  

- Помещение № 17 - Монтажно 3 за маркиране, снаредяване и опаковане на ловни 

патрони. Норматив: -капсулирани гилзи - 10 000 броя; -ловен барут -2 кг ( ТНТ- 1 кг); - 

ловни патрони 5000 бр. в преизчислено количество барут – макс.5 кг (ТНТ – 2,5 кг). 

- Помещение № 18 - Монтажно 4 за ръчно снаредяване на ловни патрони. Норматив: 

-капсулирани гилзи — 5000 бр.; ловен барут — 2кг (ТНТ-1кг) и ловни патрони 5000 бр. в 

преизчислено количество барут – макс.2,5 кг (ТНТ – 1,25 кг).  

-  Помещение № 19 - Коридор преходен към склад за барут;  

- Помещение № 20 - Склад за барути с норматив 160 кг (ТНТ- 80кг) - действащ и 

съществуващ към момента, описан в ДППГА ;  

- Помещение № 21 - Коридор преходен към склад временен за пиротехнически 

изделия; 
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- Помещение № 22 - Склад временен за пиротехнически изделия. Норматив за 

пиротехнически състави изделия – 32 кг (ТНТ- 16 кг).  

- Помещение № 23 - Коридор  

- Помещение № 24 - Склад за инструментална екипировка 

- Помещение № 25 - Монтажно 5 за опаковка, контрол и наблюдение. Норматив за 

пиротехнически изделия( пиротехнически състави, таблетки и пресовки) — 10 кг (ТНТ – 5 

кг)  

- Помещение № 26 - Коридор  

- Помещение № 27 - Пресов участък 1 за пиротехнически таблетки и пресовки. 

Норматив на пиротехнически изделия( пиротехнически състави, таблетки и пресовки) -2 

кг (ТНТ-1 кг): 

- Помещение № 28 — Техническо помещение компресор и хидроагрегат; 

- Помещение № 29 - Пресов участък 2 за пиротехнически таблетки, пресовки, звезди 

и закъснители.. Норматив на пиротехнически изделия (пиротехнически състави, таблетки, 

пресовки, звезди и закъснители в помещението - 2кг (ТНТ – 1 кг); Норматив на 

пиротехнически състав на работната маса на пресата -0,4 кг (ТНТ – 0,4 кг); Норматив на 

пиротехнически изделия (пиротехнически състави, таблетки, пресовки, звезди и 

закъснители и др. ) зад предпазния щит на пресата - 0.4 кг (ТНТ - 0,2кг).  

- Помещение № 30 - Помещение за темпериране. Норматив на пиротехнически 

изделия и състави – 46,74 кг (ТНТ – 23,37 кг)  

- Помещение № 31 - Производство на пиротехнически състави. Норматив на 

пиротехнически състави- 28 кг (ТНТ- 14 кг). 

- Помещение № 32 - Коридор; 

- Помещение № 33 - Склад за окислители - химически вещества в твърдо 

прахообразно състояние във фабрични опаковки, съдържащи кислород. Капацитет на 

съхранение — 50 кг общо количество окислители. 

- Помещение № 34  - Склад за горива -химически вещества в твърдо прахообразно 

състояние във фабрични опаковки. Капацитет на съхранение - 50 кг общо количество 

окислители. 

- Помещение № 35 - Склад за материали, компоненти и опаковки- съществуващ и 

действащ към момента; 

- Помещение № 36 - Техническо помещение за термопомпена станция. 
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Сграда 6 –  

• склад № 2 – за готова продукция с капацитет 2 т чисто барутно съдържание и 

пиротехническа смес, равняващи се на 1,2 т ТНТ по паспорт (500 000 бр. ловни патрони и 

500 000 бр. трасьори или други пиротехнически изделия). 

• склад № 3-1 – за междинни заготовки с капацитет  1 000 000 бр. възпламенителни 

капсули 

• склад № 3-2 - за междинни заготовки с капацитет 1 000 000 бр. капсуловани ловни 

гилзи 

• склад „Окислители“ – 45 т. (разделен на клетки за отделните химични вещества) 

• склад „Горива“ – 20 т (разделен на клетки за отделните химични вещества, ацетона 

и етанола са в същия склад в отделен метален шкаф). 

В имот № 49494.667.333 в местността „Каракос“, в землището на гр. Мъглиж, към 

настоящия момент не се извършва дейност.  

В имот № 49494.667.332 в местността „Каракос“, в землището на гр. Мъглиж, се извършва 

съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия и състави и изделия със 

специално предназначение в 3 склада .   
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• Склад 4 за пиротехнически състави и изделия с капацитет от 10,0 тона 

пиротехническа смес, с категория на опасност физични опасности Р1а. Представлява 

надземен, тристранно обвалован едноетажен склад с лека покривна конструкция. Складът 

е оборудван с инсталация за мълниезащита. 

• Склад 5 за бездимни и черни барути с капацитет от 10,0 тона чисто барутно 

съдържание с категория на опасност физични опасности Р1а. Представлява надземен, 

тристранно обвалован едноетажен склад с лека покривна конструкция. Складът е 

оборудван с инсталация за мълниезащита. 

• Склад 6 за взривни вещества и изделия със специално предназначение, с капацитет 

от 10,0 тона взривни вещества с категория на опасност физични опасности Р1а. 

Представлява надземен, тристранно обвалован едноетажен склад с лека покривна 

конструкция. Складът е оборудван с инсталация за мълниезащита. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

През последните години значително се увеличи използването на пиротехнически изделия. 

Те са предназначени да произведат различни ефекти за увеселителни цели. 

Производственият  им процес включва слените операции: 
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1. Подготовка на основните компоненти и спомагателни материали 

- Смилане 

- Пресяване 

- Изсушаване 

- Смилане 

- Пресяване 

- Съхранение 

2. Смесване на компонентите 

- Дозиране 

- Смесване 

- Дозиране 

- Опаковане 

3. Приготвяне на състави 

4. Опаковане 

5. Съхранение 

В технологията на производство не се използват химични процеси и няма автоматизирани 

поточни линии. Първо се приготвят пиротехническите състави, а от тях пиротехническите 

изделия. Операциите смилане, изсушаване, пресяване, смесване са механизирани, като 

съответното оборудване е с ръчно управление. Процесът на смесване се управлява 

дистанционно. Дозирането се извършва с помощта на техническа везна. Зареждането на 

оборудването, приготвянето на съставите, опаковането и пренасянето на компонентите, 

сместа и продукта се извършват ръчно. Съхранението на разходните количества суровини, 

спомагателни материали, междинните и крайните продукти става междинен склад за 

съхранение на пиротехнически изделия, трасьори и изделия със специално 

предназначение. Операциите се извършват на обособени работни места. 

Разпределението на дейностите за деня се извършва предварително, като се осигурява 

спазване на ограниченията за натоварване (в тротилов еквивалент) за отделните процеси 

и работни места и за участъка като цяло. Операциите са взриво- и пожароопасни. 

Ловните патрони са предназначени за лов на дребен бързодвижещ дивеч. Патронът за 

огнестрелно оръжие представлява тяло от четири компонента: гилза, възпламенителен 

капсул, заряд барут и куршум. Калибърът на патрона е външният диаметър на куршума. 
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Снарядяват се със сачми за да осигурят голямо биещо поле. 

СЪХРАНЕНИЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОКИСЛИТЕЛИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВИ И 

ИЗДЕЛИЯ 

Складовото стопанство е организирано в различни помещения:  

- Склад 1 за барути (бездимен, черен и др.) с капацитет от 0,16 тона чисто барутно 

съдържание, съгласно техния паспорт  

- Склад 2 за готова продукция (500 000 бр. ловни патрони и 500 000 бр. трасьори) с 

капацитет от 2,0 тона чисто барутно съдържание 

- Склад 3-1 за междинни заготовки за възпламенителни капсули (1 000 000 бр.) - 0,08 

тона взривно вещество  

- Склад 3-2 за междинни заготовки на капсуловани ловни гилзи (1 000 000 бр.) - 0.08 

тона взривно вещество  

- Склад „Окислители“ с общ капацитет от 45 тона 

- Склад „Горива“с общ капацитет от 20 тона  

- Склад 4 за пиротехнически състави и изделия с капацитет от 10,0 тона 

пиротехническа смес 

- Склад 5 за бездимни и черни барути с капацитет от 10,0 тона чисто барутно 

съдържание  

- Склад 6 за взривни вещества и изделия със специално предназначение, с капацитет 

от 10,0 тона взривни вещества  

Поради наличните различни взривни вещества, състави и изделия е необходимо те да се 

приведат към тротилов еквивалент посредством Коефициенти за привеждане на 

различните видове пиротехнически и капсулни състави, иницииращи и бризантни взривни 

вещества, и барути към тротила на Приложение № 7 към чл. 15 , ал. 2, 4 и 5 на Наредба № 

РД-02-20-1 от 19.1.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за 

производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и 

пиротехнически изделия. 

 

 

№ НА СКЛАД КАПАЦИТЕТ, тона ТРОТИЛОВ ЕКВИВАЛЕНТ, тона 

Склад 1 за барути 
0,16 т. чисто барутно 

съдържание 
0,08 

Склад 2 за готова 

продукция 

2,0 т. чисто барутно съдържание 

и пиротехнически състав  
1,0 
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Склад 3-1 за междинни 

заготовки на 

възпламенителни капсули 

0,08 т. взривно вещество 0,08 

Склад 3-2 за междинни 

заготовки на капсуловани 

ловни гилзи 

0,08 т. взривно вещество 0,08 

Склад 4 за пиротехнически  

изделия 
10 т. пиротехническа смес 5,0 

Склад 5 за бездимни и 

черни барути  
10 т. чисто барутно съдържание 5,0 

Склад 6 за взривни 

вещества и изделия със 

специално предназначение 

10 т. взривни вещества 10,0 

 

Общо ТНТ– 21,24 т. 

 

Балиста ЕООД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал, съгласно 

чл.103, ал.1 от ЗООС и съгласно чл. 6, ал.1 от Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Предприятието не 

попада в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда и няма 

издадено Комплексно разрешително.  

Въведени са практики за осигуряване на адекватен контрол на риска за човешкото здраве 

и околната среда при производството и съхранението на пиротехнически изделия и ловни 

патрони за  гладкоцевно оръжие чрез въвеждане на общи изисквания за съхранение и 

работа, организация за товарене и разтоварване, правила за поддържане на актуална 

информация за свойствата на суровините, материалите и готовата продукция и 

идентифициране на опасностите, с цел разделно съхранение на несъвместимите.  

 

Местата на площадката, където е възможно възникването на големи аварии са 

идентифицирани чрез: 

- Преглед на площадката и наличните съоръжения  

- Преглед на наличната документация, включваща:  

• правилник за работата на предприятието;  



Стр.28 

 

• инструкциите за технологичните процедури;  

• инструкции за безопасност 

• проектна документация 

• авариен план 

• описание на опасните свойства на взривните вещества  

• план-скица на предприятието  

• и други приложими документи 

За определяне на причините за възникване на големи аварии се извършва изследване на 

потенциалните опасни събития, които могат да доведат до загуба на цялост на 

оборудването. Проучването се извършва чрез детайлно изследване на процесите и 

оборудването. В обхвата на оценката на възможните аварийни ситуации са дейностите 

извършвани на площадката, докато анализът на потенциалните въздействия обхваща и 

зони извън рамките на предприятието, доколкото е приложимо.  

 

Химични характеристики на окислителите, горивата и взривните вещества: 

1.Алуминий на прах- сребристо сив прах, без мирис, неразтворим във вода, нереактивен 

при нормални условия; смесването му с киселини и основи води до експлозия. 

CAS 7429-90-5 EC 231-072-3 

H250  - Самозапалва се при контакт с въздух 

H261 - При контакт с вода отделя запалими газове 

2.   Амониев  перхлорат – безцветни кристали добре разтворими във вода; при висока 

температура е взривоопасен.  

CAS 7790-98-9 EC 232-235-1 

H201- Експлозив; опасност от масова експлозия 

H271- Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител 

3.Амониев хлорид – бяло прахообразно вещество; негоримо;  

CAS  12125-02-9 EC 235-186-4 

H302 - Вреден при поглъщане 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 
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     4.Антимон(V) сулфид – тъмно оранжево аморфно вещество, неразтворимо във вода и 

спирт; горимо; при висока температура може да отдели антимонов оксид.  

     CAS 1315-04-4 EC 215-255-5 

H228 - Запалимо твърдо вещество 

H302 - Вреден при поглъщане 

H332 - Вреден при вдишване 

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект  

5. Антимон(III) сулфит- тъмно твърдо вещество; при висока температура може да отдели  

антимонов оксид.  

CAS  1345-04-6 EC 215-713-4 

H411 -Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект  

H351- Предполага се, че причинява рак 

H360 - Може да увреди оплодителната способност или плода 

6. Ацетон - безцветна, лесно запалима течност; изпаренията са по-тежки от въздуха и могат 

да образуват с въздуха експлозивна смес; в случай на пожар могат да се отделят 

въглероден монооксид (CO), въглероден диоксид. 

CAS  67-64-1 EC 200-662-2 

H225 - Силно запалими течност и пари 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

H336  - Може да причини сънливост или световъртеж 

7. Бариев нитрат - бяло прахообразно вещество; в случай на пожар могат да се отделят 

азотни оксиди и бариев оксид (твърдо вещество). 

CAS 10022-31-8 EC 233-020-5 

H272 - Може да усили пожара; окислител 

H301 - Токсичен при поглъщане 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

8. Бариев пероксид – светлокафяв прах без мирис; трудно разтворим във вода; усилва 
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горенето; в случай на пожар може да се получи стопилка от бариев оксид (твърдо 

вещество) ; 

CAS 1304-29-6 EC 215-128-4 

H272 - Може да усили пожара; окислител 

H302 - Вреден при поглъщане 

H332 - Вреден при вдишване 

9. Бариев хромат- жълт прах без мирис; в случай на пожар могат да се отделят бариев 

оксид и хромни оксиди (твърди вещества в стопилка). 

CAS 10294-40-3 EC 233-660-5 

H272 - Може да усили пожара; окислител 

H302 - Вреден при поглъщане 

H332 - Вреден при вдишване 

10. Борофен – жълтеникаво твърдо вещество;неразтворимо във вода.  

CAS 9003-35-4 EC 500-005-2 

H317 - Може да причини алергична кожна реакция 

H302 - Вреден при поглъщане 

H312 - Вреден при контакт с кожата 

H315 - Причинява дразнене на кожата 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

H335 - Може да причини дразнене на дихателните пътища 

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

11. Бисмутов хромат – жълто-оранжев прах;  

CAS 37235-82-8 EC 253-420-3 

H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в 

дишането при вдишване 

H317 - Може да причини алергична кожна реакция 
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H350 - Може да причини рак 

H370 - Причинява увреждане на органите 

H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се 

експозиция 

12. Етанол - безцветна лесноподвижна течност със специфична миризма и парлив вкус; 

разтворим във вода.  

CAS 64-17-5 EC 200-578-6 

H225 - Силно запалими течност и пари 

13. Бездимен барут – твърдо запалимо вещество; 

H201- Експлозив; опасност от масова експлозия 

14. Криолит – безцветни кристали; слабо разтворими във вода;  

CAS 15096-52-3 EC 239-148-8 

H332 - Вреден при вдишване 

H372 - Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се 

експозиция 

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

15.Калиев перхлорат – бели кристали; слабо разтворими във вода; силен окислител  

CAS 7778-74-7 EC 231-912-9 

H271 - Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител 

H302 – Вреден при поглъщане 

16. Калиев нитрат -  бели кристали без мирис; в случай на пожар могат да се отделят азотни 

оксиди.  

CAS 7757-79-1 EC 231-818-8 

H272 - Може да усили пожара; окислител 

H315 - Причинява дразнене на кожата 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 
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H412 -  Вреден за водните организми, с дълготраен ефект 

17.Калиев хлорат – твърдо бяло вещество без мирис. 

CAS 3811-04-9 EC 223-289-7 

H271 - Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител 

H302 - Вреден при поглъщане 

H332 - Вреден при вдишване 

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

 18.Колофон – твърда жълтокафява смола; горима;  

     CAS 8050-09-7 EC 232-475-7 

H317 - Може да причини алергична кожна реакция 

19.Калциев стеарат – бял прах;   

     CAS 1592-23-0 EC 216-472-8 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

H302 - Вреден при поглъщане 

 H312 - Вреден при контакт с кожата 

 H315 - Причинява дразнене на кожата 

  20. Калциев карбонат – сивобяло твърдо вещество; много слабо разтворимо във вода 

CAS 471-34-1 EC 207-439-9 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

H315 - Причинява дразнене на кожата 

21.Магнезий на прах – сребристосив прах; бурно реагира с вода 

CAS 7439-95-4 EC 231-104-6 

H250 - Самозапалва се при контакт с въздух 

H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят 

22.Натриев нитрат - безцветни или бели кристали, без мирис; има висока разтворимост 
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във вода; при термично разлагане се образуват азотни оксиди, натриев нитрит(твърдо 

вещество)  и натриев оксид(твърдо вещество) . 

CAS 7631-99-4 EC 231-554-3 

H272 - Може да усили пожара; окислител 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

H302 – Вреден при поглъщане 

23.Натриев бензоат – бяло прахообразно вещество с лек мирис; разтворимо във вода;  

CAS 532-32-1 EC 208-534-8 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

H315 - Причинява дразнене на кожата 

H317 -  Може да причини алергична кожна реакция 

24.Натриев стеарат – бяло прахообразно вещество, без мирис, разтворим във вода; при 

термично разлагане се образува натриев оксид (твърдо вещество в стопилка) 

CAS 822-16-2 EC 212-490-5 

H315 - Причинява дразнене на кожата 

H318 - Причинява сериозно увреждане на очите 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

H411- Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

25. Оловен минимум -  прахообразно вещество с оранжев цвят, без мирис, 

неразтворимо във вода; при термично разлагане се образува оловен оксид (твърдо 

вещество в стопилка) . 

CAS 1314-41-6 EC 215-235-6 

H302 - Вреден при поглъщане 

H332 - Вреден при вдишване 

H351 - Предполага се, че причинява рак 

H400 - Силно токсичен за водните организми 
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H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

26.Оловен хромат – жълти, жълто-оранжеви кристали, без мирис, неразтворими във вода 

CAS 7758-97-6EC 231-846-0 

H350 - Може да причини рак 

H360 - Може да увреди оплодителната способност или плода 

H373 - Може да причини увреждане на органите 

H400 - Силно токсичен за водните организми 

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект 

27.Поливинил хлорид- бяло прахообразно вещество, без мирис; неразтворимо във вода;  

CAS 9002-86-2 - 

H315 - Причинява дразнене на кожата 

H319 - Причинява сериозно дразнене на очите 

H335 - Може да причини дразнене на дихателните пътища 

28.Стронциев нитрат – бели кристали без мирис, слабо разтворими във вода; при 

термично разлагане се образуват азотни оксиди и стронциев оксид (твърдо вещество). 

CAS 10042-76-9 EC 233-131-9 

H272 – Може да усили пожара; окислител 

H318 - Причинява сериозно увреждане на очите 

H335 - Може да причини дразнене на дихателните пътища 

29.Черен барут– представлява зърнообразна смес от калиев нитрат (CAS № 7757-79-  1), 

сяра техническа (CAS № 7704-34-9) и дървен въглен (CAS № 7440-44-0).  

H201- Експлозив; опасност от масова експлозия 

H272 - Може да усили пожара; окислител 

H315 - Причинява дразнене на кожата 

30.Цирконий на прах – без мирис; неразтворим във вода; при термично разлагане се 

образуват циркониеви оксиди (твърди вещества). 
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CAS 7440-67-7 EC 231-176-9 

H250 - Самозапалва се при контакт с въздух 

H260 - При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят 

31. Готова продукция - пиротехнически изделия и ловни патрони за гладкоцевно оръжие 

H201- Експлозив; опасност от масова експлозия 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ СЦЕНАРИИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ 

 

 

 

 

№ 

Аварийно 

събитие 
      Последствия 

Действия за намаляване на 

последствията 

 

 

 

1. 

Наличие на 

открит 

огнеизточник – 

от човешка 

грешка при 

неспазване на 

технологичните 

инструкции,   

авария в 

оборудване 

или при 

товаро-

разтоварни 

работи 

 

 

 

 

 

 

Пожар  

 

1. Извеждане на пострадалите от 

зоната на аварията; 

2. Локализиране и изолиране на 

пожара ако е възможно; 

3. Пожарогасене; 

4. Информиране на спасителни служби 

в зависимост от степента на аварията 

5.Следване на стъпките посочени в 

авариен план. 

 

2. 

 

Саботаж 

 

Взрив 

1. Извеждане на пострадалите от 

зоната на аварията; 

2. Информиране на спасителни служби 

в зависимост от степента на аварията 

2.Следване на стъпките посочени в 

авариен план.. 
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СЦЕНАРИИ ЗА АВАРИИ ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Аварийно 

събитие 
      Последствия 

Действия за намаляване на 

последствията 

 

3.  

Земетресение -  

разрушаване 

на сгради и 

съоръжения 

 

 

 

 

Пожар 

 

1. Извеждане на пострадалите от 

зоната на аварията; 

2. Локализиране и изолиране на 

пожара ако е възможно; 

3. Пожарогасене; 

4. Информиране на спасителни служби 

в зависимост от степента на аварията 

5.Следване на стъпките посочени в 

авариен план. 

 

4. 

 

Наводнение 

Разрушаване на 

сгради и съоръжения 

 

Следване на стъпките посочени в 

авариен план при наводнение. 

 

5. 

 

Ураганен вятър 

Разрушаване на 

сгради и съоръжения 

 

Следване на стъпките посочени в 

авариен план при ураганен вятър. 

 

6. 

Удар от мълния 

-  пожар в 

сгради и 

съоръжения 

 

1. Пожар  

2. Взрив 

 

Следване на стъпките посочени в 

авариен план  
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СЦЕНАРИИ ЗА АВАРИИ В СЪСЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕФЕКТ НА ДОМИНОТО 

 

 

В своята същност оценката на последствията е оценка на явленията, които протичат след 

създаването на условия за образуване на неконтролиран поток от енергия (Uncontrolled 

Flow of Energy). Това е свързано с изтичането на опасни вещества или с разпространението 

на топлинна радиация и ударна вълна, възможните последствия и въздействието върху 

хората и околната среда. Въз основа на оценката на последствията е възможно 

приблизително да се определи: 

• обхватът или разстоянието, на което ще има жертви или разрушения като следствие 

от авария 

• условната вероятност за загуба на живот или разрушение в резултат на 

произшествие 

В настоящото изследване са комбинирани силните страни на методи и техники, заедно с 

 

№ 

Аварийно 

събитие 
      Последствия 

Действия за намаляване на 

последствията 

 

7. 

 

Авария в 

съседно 

предприятие 

водеща до 

пожар  на 

площадката на 

фирмата 

 

 

 

 

Пожар 

 

1. Извеждане на пострадалите от зоната 

на аварията; 

2. Локализиране и изолиране на пожара 

ако е възможно; 

3. Пожарогасене; 

4. Информиране на спасителни служби 

в зависимост от степента на аварията 

5.Следване на стъпките посочени в 

авариен план. 

 

8. 

Пътно-

транспортно 

произшествие 

извън 

територията на 

обекта 

 

1. Разрушаване на 

сгради 

2. Пожар  

2. Взрив 

 

Следване на стъпките посочени в 

авариен план  
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методика за бърза оценка на риска на Министерство за гражданска защита, Италия, т. нар. 

Жълта книга (CPR, 1997), Лилава книга CPR 18 E [2], както и ,,Подбор за възможни сценарии 

за големи аварии‘‘ по проект ,,ASSURANCE’’, публикувани на страницата на МОСВ ( 

превантивна дейност / химични вещества / СЕВЕЗО ) 

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-

vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/. 

АНАЛИЗ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ СЦЕНАРИИ НА АВАРИИ 

Разгледани са идентифицирани аварийни ситуации, които може да възникнат при 

извършване на дейностите с взривни вещества, съхранявани на площадката, както и 

възможните последици за персонал, население и околна среда. Дейностите с взривни 

вещества имат най-голям потенциал за възникване на голяма авария. Поради въведените 

системи за безопасна работа на площадката и строгото спазване на всички технологични 

протоколи някои от сценариите са малко вероятни и почти хипотетични, но за нуждите на 

изследването трябва да се разгледат. 

 ВЕРОЯТНОСТ ОТ  ЗАГУБА НА СЪДЪРЖАНИЕ  

Структурата, начина на работа и съхранение на окислителите и взривните вещества не 

могат да доведат до загуба на съдържание. Преобладаващата част от веществата са в 

твърдо състояние и нарушението на опаковка може да доведе до евентуално разпиляване, 

което не може да е причина за пожар или експлозия  На площадката няма резервоари за 

съхранение на горива и течни химични вещества. 

 ВЕРОЯТНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР 

АНАЛИЗ И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО МАТРИЦАТА НА РИСКА  

Това е общопризнат метод за анализ и количествена оценка, който дава възможност за 

приоритизиране на сценариите за големи аварии. Положителната страна на този метод е, 

че дава възможност за извършване на бърза и сравнително обективна оценка на 

вероятността от възникване на голяма авария и евентуалните последствия от нея чрез 

задаване на определени категории за вероятност от възникване на авария и тежест на 

последствията, като по този начин позволява сравняването на различни сценарии за 

възникване на голяма авария.  

Първо се оценява негативното въздействие по скала от 1 до 5 за всяка рискова ситуация 

(колонка „В” в таблицата по-долу). 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 

https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/
https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/
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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 колонка „В”). 

 Показателите на скалата се отнасят както следва: 

• (1) – Възникването е много невероятно – трудно допустимо – честота на възникване 

за година: 10-6÷10-8; 

• (2) – Възникването е невероятно – малко вероятно или невероятно, но възможно – 

честота на възникване за година: 10-4÷10-6; 

• (3) – Възникването е вероятно – възможно е да се случи, но не непременно – честота 

на възникване за година: 10-2÷10-4. 

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. 
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Рискова ситуация 
Негативно 

въздействие (В) 

Вероятност з 

възникване на 

опасност (С) 

Показател на 

риска(В*С) 

Възникване на 

пожар на 

площадката поради 

неизправност в 

машина или 

съоръжение, 

човешка грешка 

или неправилни 

товаро-разтоварни 

дейности 

3 3 9 

Възникване на 

пожар на 

площадката поради 

саботаж  

2 2 4 

Възникване на 

пожар на 
1 2 2 
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площадката поради 

земетресение 

Възникване на 

пожар на 

площадката поради 

ураганен вятър 

1 2 2 

Възникване на 

пожар на 

площадката поради 

мълния 

2 2 4 

Възникване на 

пожар на 

площадката поради 

авария в съседно 

предприятие 

3 3 9 

Възникване на 

пожар на 

площадката поради 

пътно-транспортно 

произшествие 

2 3 6 

 

От анализа на матрицата на риска се вижда, ситуациите свързани с възникване на пожар 

на територията на обекта са поради човешка грешка, поради нарушаване на 

технологичните инструкции, неизправност в машина или съоръжение, в резултат на 

неправилни товаро-разтоварни дейности, при авария в съседно предприятие и при 

пътнотранспортно произшествие извън територията на обекта, но в опасна близост до 

него.  

Най-честите причини са: 

• неправилно извършване на производствени дейности поради нарушаване на 

технологичните инструкции по правила за работа с ВМ и от човешка небрежност   

• допускане на грешка при товаро-разтоварни дейности при неспазване на 

технологичния режим   

• грубо неспазване на правилата за техническа безопасност (грешки на оператора).  

Честотата на грешки се приема за 7,2х10-2 на товар. Грешките на оператора са по принцип 

едни от най-често случващите се рискове. 

Причини за аварийна ситуация могат да бъдат и външни въздействия, като 

пътнотранспортно произшествие извън територията на обекта, но в опасна близост до 

него, както и в резултат на авария в съседно предприятие. Тези  събития не могат да бъдат 

предотвратени, тъй като не зависят от превантивните мерки, които операторът може да 

предприеме. В тези случаи могат да се предприемат действия единствено за ограничаване 
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на последствията, като се прилагат мерките посочени в аварийния план – обучение на 

личния състав за действия в такава ситуация и евакуация на персонала.  

При спазване на технологичната дисциплина от служителите и изпълнение на 

инструкциите, и заповедите във връзка с осигуряване на безопасни условия на труд, 

вероятността за възникване на авария е ниска. 

Най-голяма е вероятността от възникване на пожар при горимите химични вещества. При 

взривните вещества наличието на огнеизточник (искра) води до експлозия. При анализа 

на риска се разглеждат най-вероятните рискови ситуации за възникване на пожар именно 

с горими химични вещества. 

Запалимите химични вещества се съхраняват в склад „Горива“, като най-голямото 

количество е на магнезиевия прах - 15 т. Той се съхранява в метални варели, които са 

плътно затворени. Магнезият може да се възпламени от топлина, искри или пламъци, както 

и от вода. При горенето си ( при температура над 800оС) той се свързва с кислорода от 

въздуха и образува магнезиев оксид. 

2Mg + O2 = 2MgO + топлина 

Самият магнезиев оксид е огнеупорен материал, твърдо вещество, което е физически и 

химически стабилно при високи температури.  

Първоначално горенето започва от повърхността с пламъци и продължава в дълбочина с 

тлеене. Реакцията на окисление протича на повърхността, а изгарянето с реакция на 

топене започва от вътрешността. Страничните продукти от горенето на магнезиевия прах 

създават крехки бели твърди предмети на повърхността, тоест MgO, и коагулирани сиви 

обекти под изгорената повърхност . Тази коагулация се счита за един от феномените на 

топене, които пренасят топлина към вътрешната повърхност по време на изгарянето на 

магнезий. Важно е да се отбележи, че топлинното излъчване намалява защото става 

преразпределяне на енергия към магнезиевия оксид. В някакъв момент започва да се 

изразходва целия кислород от въздуха с което намалява реакцията на изгаряне. (“UV and 

visible radiation from magnesium powder combustion in air”- 

https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/6247). 

АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ИТАЛИАНСКАТА МЕТОДИКА ЗА БЪРЗА 

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 Първа зона: зона на висока смъртност 

Тази зона е разположена непосредствено до точката на изпускане на опасното вещество, 

като при нея се очаква висока смъртност при здрави индивиди. 

Основни мерки, които се предприемат е евакуиране на района, сигурни убежища, 

медицинска помощ и аварийно възстановителни дейности. 

 Втора зона: зона на сериозни поражения 
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При тази зона се наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави 

индивиди. 

Основни мерки: информиране и обучение на персонала, отговорен за извършване на 

аварийно спасителните дейности; наличие на индивидуални средства за защита; мобилни 

средства за комуникация, осигуряване на първа помощ и медицинско обслужване. 

 Трета зона: зона на особено внимание 

При тази зона се очакват по-слаби неблагоприятни ефекти, предимно при уязвими или 

предразположени индивиди- малки деца, асматици, възрастни хора. 

Основни мерки: информиране, обучение и комуникация. Недопускане на паника. 

 

Определяне стандартни  пространствени граници на зоните за аварийно планиране на 

последствията от  евентуална голяма авария 

Диаметърът на първата зона за аварийно планиране се изчислява въз основа на 

стандартните разстояния. 

Втората зона се определя чрез умножаване на стойността на първата зона по определен 

коефициент на въздействие Кв. Стойността на Кв за експлозивни и запалими вещества е 

константа - 2.  

 

Вид вещество Стойност на Кв 

Експлозивно или запалимо 2 

 
Третата зона, която е по-голяма от втората не се изчислява директно, а се определя чрез 

подробен анализ на прилежащата територия и уязвимите обекти. 

 

Макар, че магнезият като количество е най-много изчисления са правят с всички горива, 

които се съхраняват в склада – 20 тона. В използваната методика не са посочени стойности 

за горими твърди вещества като магнезий и  алуминий, както и такива с горими свойства 

(амониев перхлорат, бариев нитрат, калиев перхлорат, натриев нитрат и др.). Условно те 

се приравняват към експлозивите, което е най-тежкия случай. 

В склад „Горива“ се съдържат 20 тона химикали. 

Използвана 

таблица 
Информация Код № 

Таблица 1 Съхранение на експлозиви 14,15 

Таблица 2 Съхраняват се в опаковки 15 

Таблица 3 
Общо количество на площадката -  20 

тона  
С II 

Таблица 4 Категория С Форма II Стандартно  разстояние 0-100 м 
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Полуокръжност с център точката на 

изпускане на опасното вещество и 

ориентирана по 

посоката на вятъра 

 

 

Изчисление на първата зона 

 

Общото количество е 20 тона и е в интервала 10 - 50 тона, дефиниран от Таблица 

3. Стандартното разстояние, определено от Таблица 4, е в интервала 0 - 100 метра. 

Формулата, по която се определя стандартното разстояние е: 

d = 0 + (20 – 10)/(50-10) х (100-0) = 25 м 

Първата зона на аварийно планиране е с формата на полуокръжност с диаметър 25 

м метра.  

 

Изчисление на втората зона 

 

Коефициент за запалими вещества = 2 

диаметър на втората зона:  2.25 = 50 м. 

 

Втората зона на аварийно планиране е с формата на окръжност с радиус 50 метра (радиуса 

на първата зона умножен по Кв = 2). 

 

 

 
 

Според всички направени изчисления на вероятностите за възникване на различни 

събития и очертани аварийни зони може да се стигне до извода, че: 

• Като цяло всички последствия ще се отразят най-вече върху работещите в 

предприятието. Наоколо са разположени сгради (складове в складова база „Кара кос“ на 

„Арсенал“ АД) без постоянно пребиваване на хора. Ограничен брой работници 3-4 са в 

помещенията само при товаро-разтоварни дейности за кратко време и не всеки ден. 
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• При пожар на окислители и горивни вещества димът ще се усети от хората 

в съседното предприятие и ще предизвика кихане, кашляне и дискомфорт у някои 

индивиди. 

• За това ръководството на фирмата е предприело редица мерки за 

недопускане на голяма авария. Въвело е интегрирана система за управление на 

качеството, здравето и безопасността при работа ISO 9001:2008 и Съюзна публикация на 

НАТО за гарантиране на качеството при проектиране, разработка и производство AQAP 

2110, в рамките на която са включени процедури по безопасна експлоатация на 

инсталациите. Разработен е Авариен план на обекта. Взети са мерки за защита на 

персонала и пребиваващите на площадката. Разпределени са задълженията на 

отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки по ограничаване и ликвидиране 

на последствията от авария в обекта. Сформирана е аварийна група. Дейностите при 

възникване на аварии и за предотвратяването им, са ресурсно осигурени с необходимото 

оборудване за съответните аварийни ситуации. 

 ВЕРОЯТНОСТ ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА УДАРНО-ВЪЗДУШНА ВЪЛНА 

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 r с рязко повишаване на налягането в околната среда. 

За да се предизвика взривно превръщане, необходимо е външно въздействие, което да 

предаде 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. 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 взривните вещества, начина на иницииране и може да бъде взривно 

горене (пожар), детонация (експлозия) и термично разлагане. 

При аварийна ситуация не се очаква едновременно взривяване на цялото налично 

количество. Максималното количество взривни вещества, които се съхраняват в 

складовете са съобразени така, че да не се предава детонация между сградите.  

На площадката на предприятието се съхраняват взривни вещества и готова продукция в: 

№ НА СКЛАД КАПАЦИТЕТ, тона ТРОТИЛОВ ЕКВИВАЛЕНТ, тона 

Склад 1 за барути 
0,16 т. чисто барутно 

съдържание 
0,08 
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Склад 2 за готова 

продукция 

2,0 т. чисто барутно съдържание 

и пиротехнически състав  
1,0 

Склад 3-1 за междинни 

заготовки на 

възпламенителни капсули 

0,08 т. взривно вещество 0,08 

Склад 3-2 за междинни 

заготовки на капсуловани 

ловни гилзи 

0,08 т. взривно вещество 0,08 

Склад 4 за пиротехнически  

изделия, обвалован 
10 т. пиротехническа смес 5,0 

Склад 5 за бездимни и 

черни барути, обвалован  
10 т. чисто барутно съдържание 5,0 

Склад 6 за взривни 

вещества и изделия със 

специално предназначение, 

обвалован 

10 т. взривни вещества 10,0 

Общо – 21,24 т ТНТ 

За да бъде коректна направената оценка на последствията от голяма авария при експлозия 

редно е да се разгледа потенциала за възникване на голяма авария съдържанието на 

складовите помещения разположени в различните имоти.  

В имот с № 49494.667.912 са разположени склад 1 за барути, склад 2 за готова продукция, 

склад 3-1 за междинни заготовки на възпламенителни капсули и склад 3-2 за междинни 

заготовки на капсуловани ловни гилзи. Количеството взривно вещество, което се 

съхранява в тях е 1,24 тона ТНТ т.е. твърде нисък потенциал за възникване на голяма 

авария, далече от долната гранична стойност на Приложение 3 на Закона за опазване на 

околната среда. 

В имот № № 49494.667.332 са разположени склад 4 за пиротехнически  изделия, склад 5 за 

бездимни и черни барути и склад 6 за взривни вещества и изделия със специално 

предназначение с общо количество взривни вещества 20 тона ТНТ. Тук количествено 

съществува потенциал за голяма авария. Складовете представляват надземни, тристранно 

обваловани едноетажни съоръжения с лека покривна конструкция, които са оборудвани 

с инсталация за мълниезащита. 
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Възможни са различни сценарии при които се взривява поне един от трите склада за 

съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия и изделия със специално 

предназначение. В действителност складовете са проектирани на минимални безопасни 

разстояния за не предаване на детонация от един към друг със коефициенти К@ от 

приложение №8 от Наредба РД-02-20. По проект взрив в един от складовете не може да 

доведе до взрив в някой от останалите. 

Разгледан обаче е най-тежкия случай - на взрив във всички складове с общо количество 

20 тона ТНТ. Предполага се ефект на доминото, при който взрив в един от складовете ще 

доведе до взрив и в останалите. 

При взрив в складовете за взривни вещества на територията на предприятието би се 

получила взривна вълна с повишено налягане, което определя три зони на поражение.  

Първа зона - Разрушаване на масивни тухлени постройки 

Изчисленията за минималните безопасни разстояния R в метри до урбанизирани 

територии, до отделни сгради и съоръжения се извършват съгласно чл. 15, ал.3 на Наредба 

№ РД-02-20-1/19.1.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, за производство, 

съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически 

изделия по формулата:  

R= K2 х (Q)1/3, където: 

- Q е масата на ВВ, приравнена към тротиловия еквивалент, в кг;  

- К2 е коефициент, който отчита очакваните повреди съгласно приложение № 8 на 

наредбата = 1,9 за обваловани складове 

R= K2 х (Q)1/3 =1,9 х (20 000)1/3 =52 м т.е. на разстояние 52 м от точката на взрива могат да 

се получат поражения върху масивни тухлени постройки. В тази зона влизат трите склада 

заедно с техните обваловки.  

Втора зона - Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, 

рамките на вратите и прозорците и керемидите на покривите  

R= K1 х (Q)1/3 = 2,5 х (20000)1/3 =  68 м 

- К1 е коефициент, който отчита очакваните повреди съгласно приложение № 7 = 2-3 

т.е. на разстояние 68 м от точката на взрива могат да се получат поражения върху бараки, 

навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на вратите и прозорците и 

керемидите на покривите. В тази зона влизат трите склада, обваловките им и преградна 

растителност на запад и северозапад от имота. 

Трета зона - Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане 
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рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите 

R= K1 х (Q)1/3 = 6,5 х (20000)1/3 =  177 м 

- К1 е коефициент, който отчита очакваните повреди съгласно приложение № 7 =5-8 

т.е. на разстояние 177 м от точката на взрива могат да се получат поражения върху 

остъкляването на сградите и повреждане рамките на прозорците, вратите, леките прегради 

и покривите. В тази зона влизат трите склада, обваловките им, преградна растителност на 

изток, запад и северозапад от имота като достига до дерето на имота, собственост на 

„Арсенал“ АД. В тази зона няма сгради с остъкление и прозорци.  

 

Определяне на зоните за аварийно планиране 

Приложена е Италианската методика за бързо определяне на риска, която е публикувана 

на електронната страница на Министерството на околната среда и водите. При 

изчисляването на зоните са взети максималните количества на взривните вещества и 

запалимите химични вещества приравнени към експлозиви. 

 

Използвана 

таблица 
Информация Код № 

Таблица 1 Съхранение на експлозиви 14,15 

Таблица 2 Съхраняват се в опаковки 15 

Таблица 3 
Общо количество на площадката -  40 

тона  
С II 

Таблица 4 Категория С Форма II 

Стандартно  разстояние 0-100 м 

Полуокръжност с център точката на 

изпускане на опасното вещество и 

ориентирана по 

посоката на вятъра 
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Изчисление на първата зона 

Общото количество е 40 тона и е в интервала 10 - 50 тона, дефиниран от Таблица 

3. Стандартното разстояние, определено от Таблица 4, е в интервала 0 - 100 метра. 

Формулата, по която се определя стандартното разстояние е: 

d = 0 + (40 – 10)/(50-10) х (100-0) = 75 м 

Първата зона на аварийно планиране е с формата на окръжност с диаметър 75 м 

метра и център точката на авария. Първата зона попада изцяло на площадката на 

предприятието. Очаква се най-малко 1 летален случай на работник и 1 – на охранител. 

Изчисление на втората зона 

Коефициент за запалими вещества = 2 

диаметър на втората зона:  2.75 = 150 м. 

Втората зона на аварийно планиране е с формата на окръжност с радиус 150 метра 

(радиуса на първата зона умножен по Кв = 2) и център точката на авария. 

Диаметърът на втората зона попада на площадката на предприятието, тъй като дължината 

на терена е 325 м. Очаква се най-малко 1 пострадал работник и 1 охранител. 

Саботажът е преднамерено действие на лице или група лица с цел да се нанесат вреди на 

съоръжение, машини, разрушаването им или трайна вреда на оборудването. Дружеството 

е предприело редица действия за предотвратяване на терористични действия. 

Периметърът е ограничен от външната среда чрез метална ограда, която на практика 

ограничава нерегламентирания достъп на външни лица. Извършва се невъоръжена 

физическа охрана от частна охранителна фирма. 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ СЦЕНАРИИ ПРИ БЕДСТВИЯ 

Земетресенията представляват колебания на земната повърхност, предизвикани от 

вътрешно земно раздвижване на тектоничните плочи в отделни райони, континенти и 

пояси  на земното кълбо Те са резултат от  геологическата активност на нашата планета. Тя 

се изразява във вулканичната дейност, планинообразувателните процеси и в бавните 

понижения и издигания на отделни части от земната кора. Причините за тази съвременна 

активност, включително и земетресенията са свързани с вътрешният строеж на планетата, 

с движението и преразпределението на веществата и температурният режим в земните 

недра. 
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Като физически процес земетресението представлява, нарушаване непрекъснатостта на 

земните пластове. То е съпроводено с отделянето на механична енергия, от която само 

една малка част 1-2% се превръща в енергия на сеизмичните вълни. 

Земетресенията могат да имат и тектонски произход. Това са най-разпространените 

земетресения, които причиняват огромни материални щети и човешки жертви. Могат да 

имат и вулканичен произход, причинявани от изригванията на вулкани в резултат на 

придвижване на лавата към повърхността на Земята, която освобождава огромни 

количества енергия. 

България се намира в Егейската сеизмична зона, която е част от Средиземноморския 

земетръсен пояс. Земетресенията в България са от тектоничен произход с повече от 250 

огнища, по-голямата част от които са в Южна България.  

 На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони, с възможен максимален 

магнитуд са Кресненската, Благоевградската, Софийската, Горнооряховската, Шабленската 

и Маришката.  

Балиста ЕООД гр. Мъглиж е разположено в зоната на действие на Маришката земетръсна 

зона, която е част от средногорският сеизмичен район с VIII степен по 12 степенната скала 

на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64). 

 

При земетресение с максимален интензитет съгласно сеизмичното райониране се очаква 

формирането на усложнена обстановка, характеризираща се с разбалансиране на 

психологичната устойчивост на работниците и служителите, вследствие на стресовото 

натоварване от самото явление и резултатните последствия в сградният фонд. 

Сградите са осигурени конструктивно за земетръс. При по силни трусове не 

се очаква конструктивно им повреждане, а само падане на части от тях. 
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Възможно е счупване на стъклата на прозорци,  което е свързано  с пострадал 

персонал. Съществува  вероятност от  прекъсване  на електрозахранването на 

обекта, вследствие на скъсани електропроводи, централно изключване от съответния 

район на електродоставчика или собствена защитна система, което няма да доведе до 

вторични опасности. Има вероятност от възникване на пожар поради късо съединение в 

електрическата инсталация на съоръженията. 

 

Наводнение се нарича временното заливане на дадена земна местност или територия с 

огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на река, езеро, море 

или океан. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат 

различни – проливни дъждове, топене на снегове, скъсване на язовирна стена, или 

образуване на цунами. Наводненията може да са следствие и от различни селскостопански 

дейности като напояване, ерозиране на почвата, дренажи и други. 

За обекта съществува малка опасност от наводнение. На територията обекта не са 

възможни наводнения от големи хидротехнически съоръжения, язовири и големи реки, 

които при разрушаване да я наводнят.  

Възможно е наводняване на отделни помещения на обекта при проливни дъждове за 

което не се налага да се планират мерки за защита.  

 

Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването, 

е рядко явление, но въпреки това се случва.   

Спецификата на континенталния климат е в основата на възможни снегонавявания. В 

резултат се получават средно големи преспи, което би затормозило комуникацията на 

обекта. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако възникне аварийна ситуация. 

Преодоляването на такова затруднение се осъществява от община Стара Загора, 

ангажирана със снегопочистването на първокласен републикански път I-6 Стара Загора – 

Сливен. 

 

Заледяването е природно бедствие, което настъпва при рязко понижаване на 

температурата под 00С, когато вали дъжд, сняг, при лапавица, при мъгла и висока влажност 

на въздуха, придружени от студен вятър и се изразява в образуване на ледена кора по 

земята, предметите и съоръженията. Заледяване може да се получи на път водещ до 

обекта. 

 

Обледеняването е явление, което се образува при атмосферните условия, при които се 

образува заледяването, и се изразява в натрупване на голямо количество лед по намиращи 

се във въздуха предмети и съоръжения. При определено стечение на атмосферните 

условия може да се създадат предпоставки за обледеняване на някои части от 

конструкцията на сградите и съоръженията. 



Стр.52 

 

Предприемането на специални мерки срещу тези природни бедствия при проектирането 

би оскъпило изключително стойността на сградите. Предвид на тяхната рядкост специални 

проектантски и технологични мерки не се предприемат, но трябва да има 

организационната готовност за тяхното възникване и минимизиране на последиците. 

Обектът не е застрашен от свлачища и срутища. 

 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ СЦЕНАРИИ ПРИ АВАРИИ В СЪСЕДНИ ОБЕКТИ 

 

Възникване на пожар на площадката поради авария в съседно предприятие 

До площадката на предприятието на разстояние около 200 метра е разположен склад № 

1 на Складова база „Кара кос“, собственост на „Арсенал“ АД завод 4. Дейността на фирмата 

попада в приложното поле на изключенията по чл.103, ал. 8, т.1, буква „б“ от Закона за 

опазване на околната среда т.е. не е Севезо предприятие.  

Естеството на складовата база предполага вероятност от възникване на аварийна ситуация 

– пожар или експлозия. Това може да доведе до възникване на аналогична ситуация на 

територията на обекта с нежелани последствия. Най-близко стоящите съоръжения са 

складове 4, 5 и 6. Те са обезопасени с вал от земно-насипен тип и 1 вход-изход който е 

противоположен на този на съседните складове с цел не предаване на детонация. В случай 

на подобна ситуация се действа според разработения авариен план. Дружеството е въвело 

редица мерки за реакция в такъв случай – обучение на персонала в случай на пожар, 

осигуряване на  противопожарни средства, лични предпазни средства и индивидуални 

средства за защита.  

Авария в резултат на транспортно произшествие  

От юг на около 1 км. от обекта преминава републикански път I-6 - първокласен път, част 

от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ на територията на области 

Сливен, Стара Загора и Пловдив. При верижно пътно-транспортно произшествие на него 

възникналия пожар не може да достигне до най-близката сграда на площадката.  На изток 

от предприятието има локален път, обслужващ „Балиста“ ЕООД и „Арсенал“ АД. Същият не 

се използва за преминаване на транспортна техника към Складова база „Кара кос“.  

Според Ръководство за изготвяне на количествена оценка на риска “Лилава книга 

вероятността за възникване на авария в следствие на пътно-транспортно произшествие се 

приема за 7,2 х10-6 на товар (за течни товари). Най-близко разположените сгради са 

производствените в които има ограничено количество взривни и химични вещества.  Най-

близкостоящия склад за взривни вещества е обезопасен с вал от земно-насипен тип.  

 

3.Оперативен контрол и управление на технологичните процеси - приемане 

и прилагане на процедури и инструкции за безопасна експлоатация 
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Балиста ЕООД, гр. Мъглиж осъществява дейността си на база разписаните оперативни 

процедури, доклади, програми и инструкции. Въведена е система от процедури за 

обучение, контрол, мониторинг и много други, свързани с управление на безопасността.  

Безопасната експлоатация се гради на система от административни наредби и 

провеждането на строг контрол за тяхното прилагане. Установените откази в системата за 

безопасно управление на технологичните процеси служат за нейното преразглеждане и 

коригиране.  

Оградите вътре и около обекта, както и ширината на подходите отговарят напълно на 

изискванията за свободно разминаване на МПС при нужда от спешна евакуация. Достъпът  

до площадката е строго ограничен. Обектът се охранява от частна охранителна фирма 

„Вертекс“, гр. Казанлък чрез въоръжена охрана и мониторен контрол, съгласно Договор от 

01.06.2016 г. Фирмата притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 

1334/20.10.2008 г. Задълженията на охраната са регламентирани в правилник за 

пропускателния  режим, в който са включени клаузи за безопасността на базата при 

нормален режим на експлоатация и при аварийна ситуация 

За безопасното протичане на технологичните процеси са разработени и въведени 

конкретни писмени инструкции. Тези инструкции се разработват от компетентни 

ръководни длъжностни лица.   

Преди започване на всяка товаро-разтоварна дейност, основното задължение на 

персонала е да проверява изправността на съоръженията. Особено внимание в 

инструкциите е обърнато на всички дейности, свързани с поддържане на чистотата на 

работните площадки. Налични са подходящи пожарогасителни средства.   

Предприятието разполага с технологична схема, на която са обозначени разположението 

и номерацията на съоръженията.  

Строително-ремонтни дейности, огневи работи и електротехнически дейности се 

извършват след издаване на разрешителни за работа. С външните фирми, изпълняващи 

самостоятелно дейности на територията на дружеството, се изготвя споразумение за 

съвместно осигуряване на ЗБУТ, съгласно изискванията на чл. 18 на ЗЗБУТ.  

Паленето на огън е строго забранено, дефинирани са местата на използване и вида на 

електрическите нагревателните уреди.  

В съответни оперативни процедури и инструкции са описани задълженията на персонала 

при нормален и преходен към авариен режим. В резюме, задълженията на персонал са 

следните:  

При нормален режим на работа, всеки служител изпълнява стриктно своите задължения 

съгласно длъжностна характеристика, оперативните процедури и в съответствие с 

разписаните за съответните дейности производствени инструкции.  

При възникване на предпоставки за анормални обстоятелства се задействат процедури за 

отстраняване на неизправностите. 

При анормален режим на работа, всеки служител стриктно изпълнява своите задължения 
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по аварийните инструкции, в зависимост от вида на съоръжението или събитието, което 

излиза от нормални параметри. Веднага се уведомява прекия ръководител на дейността. 

Той взема адекватно решение и набелязва мерки за привеждане на съоръженията в 

нормално състояние.  

 

4.Управление на промените - приемане и прилагане на процедури за 

планиране на изменения и/или разширяване на дейността 

 

Балиста ЕООД, гр. Мъглиж се стреми да провежда дейността си на високо технологично 

ниво, безотказно да задоволява исканията на своите клиенти и партньори, при стриктно 

спазване на всички отраслови нормативни документи и вътрешни правилници и 

осигуряване в максимална степен безопасност на технологичните процеси.  

Решенията за съществени изменения и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения се 

вземат след задълбочено проучване, оценка на въздействието на промяната и се обсъждат 

с управителя на дружеството.  

При изграждането на нови инсталации и процеси или при модификации на съществуващи, 

още на етапа на проектиране се описват възможните рискове за безопасността и мерките 

за минимизирането им. Това се съдържа в част Безопасност и здраве на проектната 

документация.   

След изпълнение на промяната, преди пускане на ново или модифицирано съоръжение в 

експлоатация, на засегнатите служители се провежда инструктаж и обучение по 

безопасност и се разработват инструкции за работа.  

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 

Отчитайки рисковия потенциал на обекта, един от основните приоритети на Балиста 

ЕООД, гр. Мъглиж е предотвратяването на големи аварии на територията на дружеството.  

Аварийният план на дружеството е разработен на основание чл.35 ал.1 от Закона за защита 

при бедствия и е съобразен с изискванията на следните нормативни актове: ЗООС, ЗБУТ, 

ЗЗВВХВС, Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията 

от тях.  

Мерките за защита на работещите и външните лица се базират на анализ на предвидимите 

аварийни ситуации, които е възможно да възникнат на територията на дружеството, и 

последиците от тях. При прогнозата се взема предвид географското разположение на 
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обекта, дейностите, които се осъществяват, оборудването, използваните основни и 

помощни материали и суровини, състоянието на комуникациите, транспортните връзки и 

реалните възможности за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации. 

Процедурите за действие при авария и пожар са свързани с:  

- Евакуация на персонал, който не е ангажиран с противоаварийни дейности  

- Задействане на аварийни процедури с технологичните съоръжения, съгласно съответните 

инструкции за безопасност  

- Противопожарни и противоаварийни инструкции  

Актуализираният авариен план на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж се предоставя на кмета в 

община Мъглиж, като Председател на Общински щаб за защита при бедствия с цел 

съгласуване на действията по уведомяване на населението и други застрашени обекти от 

прогнозните въздействия на идентифицираните опасности в засегнатите зони, както и 

действия за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварии.   

Аварийният план се преглежда за актуалност и при необходимост се променя (напр. при 

промяна вида и количеството на опасните вещества, промяна в технологичните процеси 

и инфраструктурата на обекта, промяна в отговорните лица, т.н.). Практическо тестване на 

аварийна ситуация се планира и извършва най-малко веднъж годишно. Обучение за 

поведение на персонала при предвидими ситуации е разписано в стандартни оперативни 

процедури.  

С актуалния план са запознати всички работници и служители. Всички други външни лица 

получават необходимата информация за плана по време на началния инструктаж. 

 

6.Мониторинг - приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на 

съответствието между целите, залегнали в ДППГА и СУМБ, и постигнатите 

резултати 

 

В Балиста ЕООД, гр. Мъглиж е разработена процедура за превантивен и коригиращ 

мониторинг. Извършват се периодични проверки на потенциално опасните съоръжения, 

спазването на инструкциите и правилниците за безопасна експлоатация на предприятието, 

поддръжката на системи, оборудване и инструментариум за контрол на процеса и 

ликвидиране на аварийни ситуации и ограничаване на последствията от аварии. При 

установяване на несъответствие при прилагане на мониторинга се предприемат 

коригиращи действия  

На регулярно наблюдение подлежат:  

- Служители – по отношение на образование, квалификация, компетентност;  

- Всички складови и производствени помещения;  

- Съхраняването на взривни и опасни химични вещества и готова продукция;  

- Съоръжения и оборудване;  
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- Документация;  

- Санитарно-хигиенно състояние;  

- Резултати от предишни инспекции и предприети коригиращи действия.  

Коригиращият мониторинг включва наблюдение на изпълнението и ефективността на 

набелязване на мерки, срокове и отговорни лица за отстраняване на пропуските в 

предпазните мерки и констатирани несъответствия на мерките за безопасна експлоатация 

на съоръженията с вътрешните изисквания и нормативни документи.  

 

6.Одит и преразглеждане - приемане и прилагане на процедури за 

периодична системна оценка ППГА и на ефективността и пригодността на 

СУМБ 

 

Политиката за предотвратяване на големи аварии включва ангажимент за непрекъснато 

подобряване. За да потвърди пригодността и ефективността на ППГА, ръководството на 

дружеството, на определени интервали от време, преглежда общата политика за 

безопасност и стратегията за контрол върху рисковете от възникването на големи аварии. 

Посредством приетата процедура за вътрешен одит се разглеждат всички елементи на 

системата за управление на мерките за безопасност, за да се потвърди съответствие с тях. 

Цел на процедурата за одит е да създаде ред и да определи отговорности във връзка с 

провеждането на вътрешния одит. Проверките се извършват от компетентни лица, 

независими от оперативното управление на предприятието за да се осигури обективност 

на техните оценки.  

Подготовката за вътрешния одит включва проверка с прецизирани въпроси, съобразно 

обхвата и дейността, съобразно структурата и изискванията.  

Целта на одита е, чрез обективни доказателства, да се потвърди, че проверяваната дейност 

се извършва в съответствие с изискванията на документите. След края на одита ако е 

необходимо се правят предложения за коригиращи и превантивни действия, които да се 

предприемат за отстраняване на несъответствията и недопускане тяхното повтаряне, и 

планиран срок за тяхното изпълнение. Ефективността на предприетите действия се 

установява в последващ одит.  

Балиста ЕООД, гр. Мъглиж има въведена процедура за текущ одит на съответствието на 

целите на Политиката за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и преките резултати от 

тази политика. 

Резултатите от вътрешните одити, както и от проверките на компетентните контролни 

органи, и по-специално констатираните несъответствия на мерките за безопасност с 

декларираната политика за предотвратяване на големи аварии, служат за актуализиране и 

подобряване на СУМБ.  

Обобщените резултати се отразяват в Прегледа от Ръководството.  
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III. Нетехническо резюме на доклада 

1. Име или търговско наименование на оператора  

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ 

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението  

Балиста ЕООД, гр. Мъглиж  

3. Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на 

предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС  

№ 25/31.08.2017 г. 

4.  Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване 

на класификацията, въз основа на което е изготвен ДППГА 

№ УК - 25/12.09.2017 г. 

5. Кратко описание на дейността или дейностите на 

предприятието/съоръжението  

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор 

Балиста ЕООД, гр. Мъглиж пиротехнически изделия и ловни патрони. Дейността му се 

развива в имоти поземлени имоти № 49494.667.912, 49494.667.333 и  49494.667.332 в 

местността „Кара кос“, в землището на гр. Мъглиж. 

6. Обобщена информация за наличните в предприятието/ съоръжението 

опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо 

наименование или, в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 

първа на приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и 

класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към 

ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и 

ясно и разбираемо описание на основните им опасни свойства  

На площадката на Балиста ЕООД, гр. Мъглиж се съхраняват максимално допустими 

количества опасни химични вещества и смеси: 

• Склад 1 за барути (бездимен, черен и др.) с капацитет от 0,16 тона чисто барутно 

съдържание, съгласно техния паспорт с категория на опасност физични опасности Р1а. 

• Склад 2 за готова продукция (500 000 бр. ловни патрони и 500 000 бр. трасьори) с 

капацитет от 2,0 тона чисто барутно съдържание, съгласно техния паспорт с категория на 

опасност физични опасности Р1а. 



Стр.58 

 

• Склад 3-1 за междинни заготовки за възпламенителни капсули (1 000 000 бр.) - 0,08 

тона взривно вещество с категория на опасност физични опасности Р1а. 

• Склад 3-2 за междинни заготовки на капсуловани ловни гилзи (1 000 000 бр.) - 0.08 

тона взривно вещество с категория на опасност физични опасности Р1а. 

• Склад „Окислители“ с общ капацитет от 45 тона, в който се съдържат: 

- Амониев перхлорат -1,0 т с категории на опасност физични опасности Р8 и Р1а; 

- Бариев нитрат - 5,0 тона с категории на опасност физични опасности Р8 и опасности   

за здравето Н2; 

- Бариев пероксид - 5,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

-   Бариев хромат - 5,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

-   Борофен - 5,0 тона с категория на опасност опасности за околната среда Е1; 

- Бисмутов хромат - 1,0 тон с категория на опасност опасности за здравето НЗ; 

- Криолит -  1,5 тона с категория на опасност опасности за околната среда Е2; 

-   Калиев перхлорат – 8,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

- Калиев нитрат - 0,2 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

- Калиев хлорат - 1,5 тона с категория на опасност физични опасности Р8 и опасности 

за  околната среда Е2; 

-  Натриев нитрат – 5,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

-   Натриев стеарат – 0,1 тона с категория на опасност опасности за околната среда Е2; 

-   Оловен минимум - 0,2 тона с категории на опасност опасности за околната среда Е1 иЕ2; 

-  Оловен хромат – 1,0 тон с категории на опасност опасности за околната среда Е1 и Е2; 

- Стронциев нитрат – 10,0 тона с категория на опасност физични опасности Р8; 

• Склад „Горива“- с общ капацитет от 20 тона, в който се сдържат:  

- Алуминий на прах – 1,5 тона с категория на опасност физични опасности Р7; 

- Антимон (V) сулфид – 0,05 тона с категория на опасност опасности за околната среда 

Е2; 

- Антимон (III) сулфид – 1,0 тона с категория на опасност опасности за околната среда 

Е2; 

-  Ацетон – 0,5 тона с категория на опасност физични опасности Р5в; 

-  Етанол – 0,1 тона с категория на опасност физични опасности Р5в; 

-  Магнезий на прах - 15 тона с категория на опасност физични опасности Р7; 

-  Цирконий на прах - 1,2 тона с категория на опасност физични опасности Р7; 

• Склад 4 за пиротехнически състави и изделия с капацитет от 10,0 тона 

пиротехническа смес, с категория на опасност физични опасности Р1а. 

• Склад 5 за бездимни и черни барути с капацитет от 10,0 тона чисто барутно 

съдържание с категория на опасност физични опасности Р1а. 

• Склад 6 за взривни вещества и изделия със специално предназначение, с капацитет 

от 10,0 тона взривни вещества с категория на опасност физични опасности Р1а. 

Ниският рисков потенциал на предприятието се определя от количеството опасни 
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химични вещества от категория „Физични опасности“, съхранявано на площадката.  

 

 

 

7. Обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в 

предприятието/съоръжението и мерките за предотвратяване на рисковете 

от големи аварии и ограничаване на последствията от тях  

Съгласно направения анализ идентифицираните аварии са: 

 Наличие на открит огнеизточник в района на производствените и складовите 

помещения, поради неспазване на инструкцията за пожарна безопасност; 

 Неправилно извършване на производствените дейности – човешка грешка. 

 Саботаж/ терористичен акт; 

 Външни фактори за голяма авария като терористичен акт, земетресение, 

наводнение, пожар в съседна площ и други.  

 За да бъде, на първо място предотвратено възникването на аварийни ситуации, и след 

това, ограничаване разпространението на авария и ликвидиране на последиците в 

рамките на обекта и извън него, дружеството е предприело и поддържа следните мерки: 

 използване и поддържане на квалифицирано оборудване за всички дейности с 

потенциал да образуват експлозия 

 поддържане на пожаротехнически средства  

 технически проверки и контрол на критичните елементи на съоръженията  

 контролиран достъп до площадката и местата за съхранение на ОХВ 

 организация на работа за избягване на източници на запалване  

 поддържане на аварийна група и аварийно оборудване 

 програма за контрол и инспекции  

 инструкции и правила за безопасно разтоварване, съхранение, транспортиране и 

работа с ОХВ 

 информация, обучение и инструктаж за безопасност при работа с ОХВ 

 информиране на външните екипи за адекватно взаимодействие и помощ (ПБЗН, 

общински щаб при бедствия и аварии, бърза помощ и т.н.)  

 комуникация със съседните обекти на дружеството; информиране за 

потенциалното въздействие и поведение в случай на авария и др. 

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  

Служителите на дружеството действат съгласно аварийния план. В зависимост от типа на 
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аварията навременното предупреждаване на всички пребиваващи в дружеството е чрез 

пряка комуникация и телефони за връзка. 

Съседните предприятия се предупреждават от дежурен охрана по реда за оповестяване 

при авария чрез телефонно обаждане. 
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