
  

Информационен бюлетин за засегнатото 
население съгласно НАРЕДБАТА за 

предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последиците от тях.



  

 ЗАКОН за опазване на околната среда
 НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и предотвратяване на последиците от тях

Съгласно горепосочените нормативни документи всяко 
предприятие трябва да бъде класифицирано в зависимост от 
степента на риска за възникване на големи аварии

БИОВЕТ АД гр. Пещера е предприятие с нисък рисков 
потенциал. С настоящия бюлетин Биовет АД има за цел на 
уведоми населението на гр. Пещера за възможните рискове от 
дейността на предприятието и мерките, които предприема за 
ограничаване на риска от аварии.



  

             ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ.

В предприятието се провежда последователна политика 
за превенция и избягване на рисковете за безопасността и  
възникване на големи аварии.

Приети са и се прилагат процедури, които осигуряват 
безопасната експлоатация на предприятието, включително 
поддръжката на инсталацията, процеса на работа, 
оборудването и временното преустановяване на работа.

Персонала на „БИОВЕТ”АД преминава редица обучения 
свързани с въвеждане в работата за конкретната 
длъжност, поддържане на квалификацията, повишаване на 
квалификацията, безопасна работа, пожарна и аварийна 
безопасност, опазване на околната среда.

Извършва се строг контрол на всички рискови дейности



  

             ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ.

 Изготвяне на аварийни планове за отделните видове аварии;
 Мерки за ограничаване на последствията от аварии;
 Броя и вида на средствата за индивидуална и колективна 

защита;
 Телефоните и начините за връзка с отговорните лица от 

”Биовет”АД, РИОСВ, РСПБЗН
 Провеждане на обектови учения с персонала с органите на 

РСПБЗН.
 Периодичен преглед на готовността на персонала за действия 

при авариини ситуации.

Разработени са мерки и инструкции определящи начина 
и координацията на действията по локализиране на 
авариите и ликвидирането  на последствията от тях. 
Мерките и инструкциите включват:



  

ВЪЗМОЖНИ ИЗВЪНРЕДНИ 
СИТУАЦИИ

В Биовет АД са идентифицирани следните опасности от 
имащи потенциал да предизвикат големи аварии.

1. Възникване на пожар.
2. Разлив на амонячна вода.



  

ОБЯВЯВАНЕ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ

В случай на възникване на голяма авария следва да бъде 
уведомена РСПБЗН, която уведомява засегнатото население и 
организира дейностите за защита на  населението.

 ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ, СЕ ОТДАЛЕЧЕТЕ 
ОТ МЯСТОТО НА АВАРИЯТА

 СЛЕДВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ



  

Зона на сигурност при извънредни 
ситуации
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