
 

Информация за заинтерсованата общественост, съгласно изискванията на 

чл.116д, ал.1 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях 

 Планирани мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма 

авария на обект Фабрика "ТЕКОМ"АД - клон Бургас 

 

    Ръководството на “ТЕКОМ ” АД провежда политика за предотвратяване на големи 

аварии, която гарантира високо ниво на защита живота и здравето на човека и околната 

среда, като планира, разработва и прилага подходящи средства, структури и системи за 

управление в съответствие с международни стандарти - EN ISO 9001:2015 и EN  ISO 

14001:2015.  

    Оператора Фабрика „ТЕКОМ”АД е клон на Централен офис „ТЕКОМ”АД гр. София 

с обхват на дейност: Разработване, производство и продажба на специализирани 

химически продукти за строителството и строителната индустрия, включващи химични 

добавки за циментови бетони и разтвори, сухи строителни смеси, хидроизолационни 

материали и флокуланти, полимерни и силиконови мазилки, силиконови емулсии и 

разтвори, както и спомагателни материали за строителството. 

    „Теком”АД - клон Бургас включва: Административна сграда, закрити складове и 

навеси; Инсталация за синтез на химични добавки и производни, Инсталация за 

производство на хидроизолации, инсталация за производство на флокуланти, 

Инсталация за производство на спомагателни продукти и Инсталация за сухи смеси. 

    Въведените технологии за производство на химични добавки за бетон и разтвори са 

собствени разработки на строителната лаборатория Изследователски център „Теком” 

гр.София и са безотпадни. Основните химични процеси са основани на органичен 

химичен синтез и нанотехнологии. 

    Информацията е изготвена за промишлена площадка фабрика „ТЕКОМ“ АД -клон 

Бъргас, кв.Черно море, ул."Васил Левски" 2, където се съхраняват опасни химични 

вещества и смеси. Съоръженията са съществуващи и в експлоатация. Съгласно 

изискванията на глава седма от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/и 

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

последствията от тях, предприятието е класифицирано като съоръжение/ предприятие с 

нисък рисков потенциал, и класификацията е потвърдена от Министерството на 

околната среда и водите /МОСВ/ - Изх № УК-115/28.04.2016г. 

    Потвърждение пълнотата и съответствието по чл.106, ал.2 ЗООС на Доклад за 

политиката за предотвратяване на големи аварии на фабрика  "ТЕКОМ"АД - клон 

Бургас от директора на РИОСВ - Бургас с изх. № АВ-430/07.04.2017г.  

    Съхранението и работата с химичните вещества и смеси на територията на обекта е 

свързано с определени опасности и рискове, идентифицирани и оценени на база 

изготвен Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии за съоръжение с 

нисък рисков потенциал. 
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   Част от съхраняваните химични вещества и смеси на промишлена площадка 

„ТЕКОМ“ АД - клон Бургас попадат под изискванията на Директива СЕВЕЗО III, 

докато за останалите вещества изискванията не са приложими. Стриктно са описани 

складовете и местата за разполагане на всяко вещество, като са осигурени безопасни 

разстояния до други сгради и съоръжения. 

  При идентифицирането на опасностите са взети в предвид следните изходни 

данни: 

  - инфраструктура, техническо състояние на основното технологично оборудване и 

съоръжения на територията на обекта 

 - изяснени технологии и химични процеси, условията на тяхното протичане, 

технологични параметри, контролни системи и отчитане. 

  - физико-химични характеристики на всички суровини, материали и продукти, 

биологично, токсикологични и пожарни характеристики, условия на съхранение и 

годност, условия на доставка, транспортиране и количества. 

  - поддържане на технологичното оборудване и съоръженията в изправност , 

мониторинг, записи, отговорности и срокове за изпълнение и др. данни 

    Промишлените аварии, които биха възникнали на територията на фабриката са 

описани в Оперативна част на План за защита при бедствия. (Приложение1), 

съгласуван с Община Бургас. 

    Конкретни мерки за намаляване риска от възникване на големи авариии за 

редуциране на рисковете за здравето и безопасността на хората и за околната среда са: 

     1. Мерки при проектиране, изразяващи се в представяне на оценка на риска от 

аварии на опасните производствени инсталации и отразяване на резултатите от анализа 

в проектната документация;  

     2. Мерки, отнасящи се до контрола на съоръженията с повишена опасност, 

изразяващи се в разработването на допълнителни вътрешнофирмени документи, 

регламентиращи завишени изисквания по отношение контрола и поддръжката на 

специфичните технически средства и оборудване;   

    3. Поддържане на техническите съоръжения и транспортните средства на такова 

ниво, че рискът от възникване на авария да бъде сведен до минимум.  

    4. Осигурени сорбиращи материали и съоръжения за събиране на евентуални 

разливи. 

    5. Съгласно фирмената политика на фабрика “ТЕКОМ” АД предвидените в 

аварийният план мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии, чрез 

разработването и поддържането в актуално състояние на планове за предотвратяване и 

ликвидиране на аварии за всяка производствена структура, в които са идентифицирани 

потенциалните опасности, посочени са конкретни изисквания и параметри към 

дейностите, технологичните процеси и контрола;  

   6. Мерки за безопасно извършване на газоопасни, ремонтни, огневи и земни работи, 

за които Дружеството е въвело най – добрите практики, базиращи се на издаване на 

писмени разрешителни за работа с определяне на подготвителни и обезопасителни 

мероприятия, правила за безопасно провеждане и ред за приемане в експлоатация след 

завършване на дейността;   

   7. Система от мерки за провеждане на инструктажи, обучения и проверка на знанията 

с цел поддържане на високо ниво на знания по промишлена, пожарна безопасност, 

охрана на труда, опазване на околната среда и за предотвратяване и ликвидиране на 

аварийни ситуации.  

   8. Обучение и обмяна на опит. Проиграване на аварийни ситуации на база, на които 

се правят необходимите заключения, използвайки тази информация за предприемане на 

адекватни коригиращи действия за предотвратяване на настъпване на авария. 



   9. Периодични проверки за спазването на инструкциите и правилниците за безопасна 

експлоатация: ежедневни проверки на количеството и качеството на постъпващите 

материали, суровини; проверки по годишни план – графици; периодични контролни 

проверки; контролни измервания; проверка оценката на риска; разследване на 

инциденти и правонарушения; проучвания; проверка по сигнали; 

  10. Осигуряване на необходимата информация до съседни обекти и на 

обществеността, относно потенциалните опасности от авария и възможните от нея 

последствия, както и за цялостната система за осигуряване на безопасна работа и 

бързото ликвидиране на последствията от авария.  

    Оповестяване и евакуация:  

    В обсега на въздействие не влизат натоварени пътни артерии и друг тип 

инфраструктурни съоръжения и обекти в непосредствена близост. 

    Лицето, установило аварията или пожара оповестява персонала и всички 

пребиваващи на територията на оператора „ТЕКОМ“ АД - клон Бургас чрез 

задействане на известителната система. Длъжностните лица незабавно уведомяват: 

    Единен европейски номер за спешни повиквания - 112 

    Община Бургас - Дежурен денонощен център 056/ 841 560 

    РИОСВ Бургас - 056/813 205 

    РС "Пожарна безопасност и защита на населението" - 056/856 321 

    ЦАУ кв.Черно море - 05518 2101 

    При задействане на пожароизвестителната система, отговорникът по ПАБ 

организира незабавната евакуация на персонала и посетителите и започва 

пожарогасене с наличните противопожарни уреди и съоръжения до пристигане на 

екипите на специализираните звена. Сборните пунктове са обозначен с табели на 

площадката. Всички работещи и пребиваващи се евакуират по най-късия и безопасен 

път, съгласно евакуационните схеми. Проверява се поименно за останали 

/неевакуирани/ хора в обекта. Дава се информация за наличие на хора в обекта – 

местоположение и брой; огнище на пожара или аварията, наличие на токсични 

вещества и материали; наличие на леснозапалими и горими течности и газове, 

местоположение на ел. табла и др. Персоналът на фирмата остава на разположение и 

под ръководството до ликвидиране на пожара или аварията. 

 

  Обществена отговорност:  

„ТЕКОМ“ АД провежда политика на открит диалог с властите и контролните органи в 

общината, областта и държавата с целефективно планиране и предотвратяване на 

големи аварии.  

Информация за настъпили промени и актуализации на произодствената площадка 

„ТЕКОМ“ - клон Бургас, дружеството ще предоставя чрез фирмения си сайт. 

За контакти: директор фабрика "ТЕКОМ" АД -клон Бургас, инж.Христова 0888220089 

     

 

  

 

 

 

 

 


