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ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА
до потенциално засегнатата общественост
за планираните мерки за безопасност
и начините на поведение и действие в случай на аварии

Петролна база - Сливен е предприятие на Териториална дирекция „Държавен резерв”
- Бургас към Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА
ДРВВЗ), е с предмет на дейност съхранение и експедиция на петролни продукти.
В предприятието се осъществява стриктно спазване на нормалните изисквания,
свързани с безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда.
На ДА ДРВВЗ, Петролна база - Сливен е издадено Решение № 87-А3/2019 г. за
одобрен актуализиран доклад за безопасност от Изпълнителна агенция по околната
среда.

Съхраняваните опасни химични вещества са:
- Автомобилен бензин-отровен нефтопродук със слабо до умерено дразнещо действие.
Въздейства на централната нервна система. Предизвиква дразнене на очите, загуба
на съзнание, кожни обриви. Действа вредно и фатално при поглъщане.
- Дизелово гориво-отровен нефтопродукт със слабо до умерено дразнещо действие.
Въздейства на централната нервна система. Предизвиква дразнене на очите, загуба
на съзнание, кожни обриви. Действа вредно и фатално при поглъщане.
В Петролна база има съоръжения, криещи опасности и като такива подлежат на
контрол.
Промишлена авария е тази, при която в резултат на изпускането на опасни вещества,
съществува реален риск за живота и здравето на хората и околната среда. Това е
възможно единствено и само, ако едновременно не сработят всички предвидени и
планирани мерки и действия за предотвратяване на аварии.

Начини на информиране на засегната общност:
- вой на сирена;
- съобщение по местни радиостанции.

Поведение на населението:
- на открито-приберете се в затворени сгради, като уведомявате всички минувачи за
възникналата опасност, помогнете на хората в неравностойно положение;
- в сградите - затворете врати и прозорци, при затруднено дишане сложете мокри
кърпи пред носа и устата си, не блокирайте телефонните линии - те са нужни за
оказване на помощ и за спасителни операции.

Поведение при евакуация:
- запазете спокойствие;
- спазвайте стриктно инструкциите на компетентните органи;
- преди напускане на сградите, ги заключете.

Действия при аварии:
В Петролна база са предприети всички мерки за недопускане възникване на аварии на
територията й.
Съоръженията, криещи опасности са оборудвани и се експлоатират в съответствие с
най-добрите практики за сигурност, в това число и с извършена реконструкция и
модернизация на обекта. За да се сведе до минимум вероятността от възникването им
са взети следните мерки:
- осигуряване на безопасност на съоръженията - резервоари, оборудване и други са
съоръжени да поддържат нормалното протичане на технологичните процеси, както и
да регистрират и сигнализират настъпили отклонения и да и да предизвикат
предприемане на предвидените мерки.
- оптимална организация на екплоатацията - провеждане на инструктажи, обучения,
тренировки и учения за стриктно спазване на технологичната дисциплина и справяне
с предполагаема извънредна ситуация,стриктен пропускателен режим.
- изградени са аварийно-спасителни групи с ясно разписани отговорности в сучай на
бедствие и/или авария.

За подробна информация относно предприети мерки за минимизиране на риска от
възникване на големи аварии, както и за достъп до документите по издаденото ни
Разрешително се обръщайте към Началник Петролна база - инж. Димитър Чобанов на
телефон 0888 662 634.

