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РАЗДЕЛ І 
 
1. ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦЕТО/ЛИЦАТА, ОТГОВОРНО/ОТГОВОРНИ ЗА 

КООРДИНАЦИЯТА НА СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И 
НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЕКТА 

 
 За случаите на авария, която засяга територии извън територията на „Варна сторидж” 

ЕООД, Петролен терминал - Варна е изграден Щаб за изпълнение на аварийния план, който 

се състои от Председател на Щаба, Заместник - Председател, Секретар и Членове. Щабът за 

изпълнение на аварийния план е основен орган в обекта „Варна сторидж” ЕООД, Петролен 

терминал - Варна, отговорен за бързи, своевременни и адекватни реакции за 

предотвратяване, ограничаване и овладяване на последствията от големи аварии. 

Съставът на Щаба за изпълнение на аварийния план на „Варна сторидж” ЕООД, 

Петролен терминал - Варна с членовете и техните длъжности, както и схемата за 

оповестяване са посочени в Аварийния план на обекта. 

При възникване на авария на територията на обекта, първият установил 

разпространение на аварията, бедствието извън границите на територията, информира 

незабавно Управителя/Дежурния началник на смяна. 

При непосредствена опасност за живота на хората в завода, Дежурния началник на 

смяна организира евакуацията, като  информира персонала на смяната и всички 

пребиваващи на територията на обекта, чрез локалната система за оповестяване или по 

телефон. 

Управителят/Дежурният началник на смяна оповестява за аварията чрез тел.112 

Оперативния център на РД ПБЗН - Варна и кмета на Община Варна (Оперативния дежурен на 

Община Варна). Предоставя информация на пристигналите екипи от съставните части на 

единната спасителна система за взривни вещества, опасни химически вещества, източници 

на йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота и здравето на 

хората. Организира взаимодействие с екипите от единната спасителна система при 

отстраняване на аварията. 

За възникнала аварийна ситуация извън територията на обекта, Председателят на 

Щаба за изпълнение на аварийния план, информира Кмета на Община Варна и кмета на 

район „Аспарухово“. 

При възникнала аварийна ситуация извън територията на обекта ръководството на 

дейността по защита здравето и живота на населението, свързана с отделяне на опасни 

химически вещества, в съответствие с чл. 65 на Закона за защита при бедствия, се 

организира от Кмета на Община Варна. 

В своята дейност, Кметът се подпомага от членовете на Щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия.  

 

2. ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦЕТО/ ЛИЦАТА, УПЪЛНОМОЩЕНО/ 
УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ЗАДЕЙСТВА/ ЗАДЕЙСТВАТ ОПОВЕСТЯВАНЕТО И 
ПРИВЕЖДАНЕТО В ГОТОВНОСТ НА СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 
СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ИЗВЪН 



ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ „ВАРНА СТОРИДЖ” ЕООД 
 

 ОБЩИНА ВАРНА 6 
 
 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА 
След оповестяване за възникнала авария в обекта „Варна сторидж” ЕООД, Петролен 

терминал - Варна, длъжностните лица в Община Варна, които могат да разпореждат 

временно извеждане на населението, работници и служители на съседни обекти и от 

застрашени райони, са Кмета на Община Варна, ръководителят на операцията (определен 

със Заповед на Кмета на Община Варна) или упълномощено от Кмета лице. 

Във  „„Варна сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна е създадена организация 

за своевременно уведомяване на Кмета на Община Варна и привеждане в готовност на 

собствените сили и средства за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи на територията на обекта. 

Оповестяването на длъжностните лица (вкл. Кмета на Община Варна) при бедствия 

от природен или антропогенен характер или извънредна ситуация ще се извършва по 

телефон чрез Оперативният дежурен на Община Варна.  

 

3. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ, АЛАРМИРАНЕ И 

ИНФОРМИРАНЕ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ГОТОВНОСТ И СВИКВАНЕ 

На територията на град Варна има изградена акустична система за оповестяване при 

опасност или възникване на бедствие. Тя се задейства от Оперативния център на ОУ ПБЗН - 

Варна. 

 В обекта „Варна сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна има изградена локална 

система за оповестяване. Системата се задейства по указание на управителя на обекта. 

 При получаване на съобщение за авария в обект „Варна сторидж” ЕООД, Петролен 

терминал - Варна, в работно време при Оперативния дежурен на Община Варна, същият 

незабавно докладва в канцеларията на Кмета и на началник отдел „Дейности по защита на 

населението”. По указание на Кмета /началник отдел „Дейности по защита на населението”/ 

предупреждението се предава чрез Оперативните дежурни на районите до кметовете на 

райони „Аспарухово”, „Одесос” и фирмите, намиращи се в непосредсвена близост до обекта. 

 В не работно време незабавно докладва съобщението на началник отдел „Дейности по 

защита на населението”. Той информира Кмета на Община Варна и получава указания 

съобразно,  които предприема необходимите действия. 

Основните длъжностни лица (Кмета на общината, зам.кмета, отговарящ по въпросите 

за строителството, секретаря на Щаба, Оперативния дежурен на общината, кметовете на 

райони и населени места) са включени в Националната мрежа за оповестяване при бедствия 

и същите могат да бъдат оповестени за станалата авария от Оперативния център на РД ПБЗН 

- Варна.  Ръководният състав на общинската администрация /зам.кметове, директори на 

дирекции/ се оповестяват по указание на Кмета на Община Варна от Оперативния дежурен. 

След оповестяването им той докладва за тези от тях, които не са получили сигнала /не са 

оповестени/. 

Щабът за изпълнение на общинския план за защита се оповестява и привежда в 

готовност само по заповед на Кмета на Община Варна. Оповестяването на членовете на 

щаба се извършва от Оперативния дежурен. 
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 Оповестяването и привеждането в готовност на силите за извършване на 

спасителните и аварийно-възстановителни дейности (без основните сили на ЕСС – РД ПБЗН– 

Варна, ОД на МВР – Варна и ЦСНМ – Варна)  се извършва по указание на Кмета, съобразно 

създалата се обстановка и взетото решение за действие от  Оперативния дежурен на 

общината. 

Доброволното формирование на Община Варна се оповестява след заповед на Кмета 

на Община Варна от служители на отдел „Дейности по защита на населението”. 

Оповестяването се организира от началник отдел „Дейности по защита на населението”. 

 Оповестяването на населението се извършва от пресцентъра на Община Варна чрез 

местните електронни медии. При невъзможност за използване на средствата за масова 

информация чрез ОЦ на РД ПБЗН – Варна се търси възможност за оповестяване на 

населението посредством специални оборудвани с мегафони леки автомобили. 

 

4. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА КООРДИНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
ФОРМИРОВАНИЯТА И СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ИЗВЪН 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА, ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪНШНИЯ АВАРИЕН ПЛАН 

Спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при авария в „Варна 

сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна, която засяга територия извън завода се 

провеждат от формированията на Единната спасителна система и формированията на 

фирмите, намиращи се в непосредствена близост до обекта. Ръководството на цялостната 

дейност по защитата здравето и живота на населението и хората, пребиваващи на 

територията до обекта се извършва от Ръководителя на операцията, назначен от Кмета на 

Община Варна или управомощено от Директора на РД ПБЗН - Варна лице. Координацията 

на действията на съставните части на Единната спасителна система се осъществява чрез 

оперативния център на РД ПБЗН - Варна. 

В „Варна сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна като обект с висок рисков 

потенциал има планирани сили и средства за провеждане на СНАВР, с готовност да се 

включат и при авария, излизаща извън територията на предприятието. Координацията 

между Единната спасителна система и сформираните групи на „Варна сторидж” ЕООД, 

Петролен терминал - Варна се осъществява от Ръководителя на операцията, назначен от 

Кмета на Община Варна или управомощеното от Директора на РД ПБЗН - Варна лице. 

От изключителна важност е координирането и организиране на формированията и 

средствата, необходими за провеждане на СНАВР да бъдат периодично проигравани в 

условията на евентуално бедствено положение. За целта е необходимо да се извършва 

периодично проиграване на плана чрез провеждане на тренировка с участието на 

отговорните длъжностни лица по този план, формированията на „Варна сторидж” ЕООД, 

Петролен терминал - Варна, длъжностни лица от общинската администрация на район 

„Аспарухово“  и сили и средства на РД ПБЗН - Варна. 

Предварително се задават параметри на евентуална голяма авария в „Варна 

сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна, която се прехвърля извън границите на 

завода. 
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Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им за извеждане 

на населението до сборните пунктове. 

 

5. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ПРИ СПАСИТЕЛНИ И 
НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО И/ИЛИ 
СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Мерките за оказване на помощ при спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи в обекта се определят от Управителя и се прилагат в зависимост 

от ситуацията. Те са: 

1. Незабавно провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи: 

- ограничаване достъпа до аварията; 

- определяне характера и размерите на аварията; 

- ограничаване изтичане на опасното вещество  и неговото разпространение в 

околната среда; 

- събиране или преливане на опасните вещества – автомобилен бензин и 

дизелово гориво;  

- пожарогасене; 

- вентилиране на помещения; 

- деконтаминация /обеззаразяване,обезвреждане на замърсител посредством 

различни методи/; 

- други мерки, които са адекватни спрямо аварийната ситуация 

2. Незабавно информиране за аварията РД ПБЗН - Варна и Кмета на Община 

Варана; 

3. Предоставяне информация на съставните части на единната спасителна система 

за взривни вещества, опасни химически вещества, източници на йонизиращо лъчение, 

както и друга информация за опасности за живота и здравето на хората; 

4. Взаимодействие с екипите от единната спасителна система при отстраняване на 

аварията; 

5. Осигуряване на безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и 

нейното ликвидиране. 

 

6. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ИЗВЪН 
ПРЕДПРИЯТИЕТО И/ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕТО ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕАГИРАНЕ ПРИ СЦЕНАРИИ ЗА ГОЛЕМИ АВАРИИ, КАКТО Е 
ПОСОЧЕНО В ДОКЛАДА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ 
НА ДОМИНОТО, В ТОВА ЧИСЛО И СЦЕНАРИИ, ИМАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ЗА НЕОБХОДИМИТЕ НЕОТЛОЖНИ, СРЕДНО- ИЛИ 
ДЪЛГОСРОЧНИ ДЕЙСТВИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 65, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА 
ПРИ БЕДСТВИЯ 

 6.1. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън 
предприятието 

За случаи на бедствена ситуация засягаща територии извън „Варна сторидж” ЕООД, 

Петролен терминал - Варна, Кмета на Община Варна може да разпореди привеждане на 
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Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в готовност и да разпореди 

оповестяване и събиране на доброволното формирование. 

При необходимост Кмета въвежда със заповед Плана за защита при бедствия, а ако 

са се случили условията по чл.48 ал.3 от Закона за защита при бедствия, обявява 

бедствено положение съгласно чл.49 ал.1 от Закона за защита при бедствия. 

Спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи за овладяване и 

ликвидиране последствията от бедствието, аварията, извън територията на „Варна 

сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна  при авария в същия се провеждат от 

формированията на Единната спасителна система. Ръководството на цялостната дейност 

по защитата на населението се осъществява от Кмета на Община Варна или назначен от 

него Ръководител на операциите (Чл. 65. (1), т.8). Координацията на съставните части на 

Единната спасителна система се осъществява чрез оперативния център  на РД ПБЗН - 

Варна. 

Във „Варна сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна  като предприятие с висок 

рисков потенциал са сформирани групи за провеждане на СНАВР, които са в готовност да 

се включат при бедствия и/или авария извън територията на предприятието както 

следва:.  

Сили  

Във „Варна сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна работят общо 61 служители. С 

тях се организират защитните и спасителни дейности.  

В обекта са изградени:  

1. Щаб за изпълнение на аварийния план и изпълнение на плана за защита при 

бедствия- съставът на щаба се определя със заповед на ръководителя в зависимост от 

конкретните условия и възможности на обекта. Председател на щаба е ръководителя на 

обекта. Основните му задачи са да организира защитата на личния състав при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации, да планира превантивни мероприятия и организира 

тяхното изпълнение и да поддържа органите и групите в готовност за действия при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации.  

2. Група за наблюдение и оповестяване- съставът се определя със заповед на 

ръководителя на обекта. Основните задачи на групата са организиране непрекъснато 

наблюдение при обявена опасност от пожари, бедствия и извънредни ситуации в района на 

обекта; обхождане района на обекта веднага след пожара, бедствието и извънредната 

ситуация и осигуряване първата информация за пострадали и състоянието на сградния 

фонд. Подпомага Председателя на Щаба за изпълнение на аварийния план на обекта при 

изясняване на цялостната обстановка след пожари, бедствия и извънредни ситуации. 

Своевременно информира Щаба за възникнали промени в обстановката.  

3. Санитарен пост - съставът се определя със заповед на ръководителя на обекта. 

Задачите на поста са оказване на долекарска помощ на пострадалите и участва в 

провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в обекта.  

4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ) - 

определя със заповед на ръководителя на обекта. Основните задачи на групата са 
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съхраняване и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания, водят точен отчет на 

наличните и полагащите се ИСЗ, създават необходимата организация за бързото получаване 

и раздаване на ИСЗ при авария свързана с отделяне на опасни химични вещества и др.  

5. Аварийна група за отстраняване на аварии - съставът се определя със заповед на 

ръководителя на обекта. Основните задачи на групата са установяване вида и характера на 

аварията, чрез техническите средства локализират, ограничават и отстраняват аварията и 

възстановяват нормалната работа на системата.  

При възникване на авария, първата група хора, които ще се включват в СНАВР са 

намиращите се на обекта. След оповестяването, по уточнен в аварийния план начин на 

обекта, пристигащите други членове на персонала ще се включат в СНАВР.  

Ръководството на аварийно-спасителните работи при възникване на авария се поема 

от отговорното длъжностно лице на смяна, а след това от органите на Единната спасителна 

система.  

 Средства   
Средствата за провеждане на СНАВР във „Варна сторидж” ЕООД, Петролен терминал - 

Варна се осигуряват и поддържат в наличност и изправност от Ръководството на 

предприятието и базата съгласно изискванията на нормативните документи. В базата се 

поддържа в наличност необходимия брой ръчни пожарогасители, кофи, пясък, ИСЗ и 

медицински консумативи. 

Координацията между съставните части на Единната спасителна система и 

формированията на „Варна сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна  се осъществява от 

Ръководителя на операциите. 

 От изключителна важност е координирането и организирането на формированията 

и средствата, необходими за провеждане на СНАВР да бъдат проигравани периодично и в 

условията на обявено бедствено положение. За целта, е необходимо да се извършва 

проиграване на плана, чрез провеждане на тренировка с участието на длъжностните лица 

от Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, отговорните 

длъжностни лица по този план, формированията на „Варна сторидж” ЕООД, Петролен 

терминал - Варна   и длъжностните лица от райони „Одесос“ и „Аспарухово“, която е 

избрана за обект на тренировката. 

Предварително се задават параметри на евентуална голяма авария на част от 

територията на община Варна, в която е включен района на „Варна сторидж” ЕООД, 

Петролен терминал - Варна и се прехвърля извън границите на територията на обекта. 

Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им за извеждане 

на работниците, служителите и населението от района на бедствието. 

6.2. Реагиране при сценарии за големи аварии, както е посочено в Доклада 

за безопасност, и разглеждане на възможни ефекти на доминото, в това число и 

сценарии, имащи въздействие върху околната среда 

При пожар на територията на „Варна Сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна не е 

възможно да се предизвика „ефект на доминото” в съседната площадка поради малките 

разстояния на поражения – вж. Фигура 1.  
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Фигура 1 

 

Това важи и при пожар на площадката на Терминала за базови масла поради 

значително по-малкото количество горива, които се съхраняват в резервоарите (по 2000 m3) 

– при пожар на цялото налично количество горива (8 000 m3 или 6 840 тона) зоните на 

аварийно планиране са: 41 м за първа зона и 82 м за втора зона. Радиусите на зоните на 

аварийно планиране при авария в Терминала за базови масла не достигат до границите на 

„Варна Сторидж“ ЕООД, Петролен терминал - Варна.  

Възникването на взрив на резервоар с гориво не е вероятно и не може да се 

предизвика т.нар. „ефект на доминото”, който да доведе до голяма авария на резервоарите 

за дизелово гориво в съседния Терминал за базови масла (и обратното).  

Основната дейност при опасност от авария с пожар е:  

 охлаждането на резервоарите с цел да се предпазят от повишаване на 

температурата и последваща експлозия;  

 локализиране на зоните на поражение, в които ще има смисъл от СНАВР при 

евентуален взрив;  

 информиране на органите на Единната спасителна система;  

 готовност за евакуация на работещите в съседните до обекта предприятия и 

живеещото в близост население;  

 евакуация на всички работещи в близост до зоната на поразяване от взрива и 

ударната вълна в безопасна зона.  

Евентуална авария в резервоарното стопанство на Терминала за базови масла не 

може да доведе до разрушаване на резервоари на територията на „Варна Сторидж” ЕООД 
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Петролен терминал - Варна. В случая съществува опасност от прехвърляне на пожара на 

територията на Петролен терминал - Варна, с произтичащите от това последствия. 

 
7. ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, 

ОТНАСЯЩА СЕ ДО АВАРИЯТА, И КАКВИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА И НАМИРАЩИТЕ СЕ В СЪСЕДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОБЕКТИ 
(ПРИ НАЛИЧИЕ НА ТАКИВА), КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ГЛАВА СЕДМА, 
РАЗДЕЛ I ОТ ЗООС, НО СА ИДЕНТИФИЦИРАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 103, АЛ. 3, Т. 
7 И ЧЛ. 116З, АЛ. 1 ЗООС ОТНОСНО ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЕФЕКТ НА 
ДОМИНОТО 

 „Варна Сторидж” ЕООД Петролен терминал - Варна е разположен на брега на канал 
Черно море - езеро, островна зона. Площадката е ситуирана в поземлени имоти с 
идентификатор 10135.5501.239 и 10135.5501.240, гр. Варна, район „Аспарухово“, Южна 
промишлена зона.  

На изток районът на базата граничи с Военноморска база ГСМ и Меласова база. 
На север с канала, свързващ Белославското езеро с Варненския залив. В близост са 

разположени Кораборемонтен завод и Военноморска станция. 
На запад със складове на Кораборемонтния завод. 
На юг с Водопречиствателна станция и Терминал (склад) за базови масла. 

Мерки и действия, които следва да се предприемат при разпространение на авария извън 
територията на обекта: 

- незабавно уведомяване ръководството на съседни предприятия и обекти; 
- уведомяване на населението за възникналата авария; 
- уведомяване на основните сили от ЕСС; 

- привеждане в готовност на Щаба за изпълнение на общинския план за защита 
на населението; 

- предприемане на мерки за извеждане на работниците, служителите и 
пребиваващите от района на предприятията и обектите, разположени в близост до района 
на аварията; 

- евакуация на работниците, служителите, пребиваващите и населението в 
застрашените от обгазяване райони; 

- организиране на аварийно-възстановителните работи в района на аварията 
извън територията на обекта. 

След получаване на информация от Оперативният дежурен на Община Варна за 
мащаба на аварията по телефон по указание на Кмета на Община Варна се уведомява 
ръководството на съседните предприятия и обекти. Оперативният дежурен на Община Варна 
след получаване на информация за авария и докладване на ръководството на Община Варна 
незабавно информира ОЦ на РД ПБЗН – Варна за създалата се обстановка след аварията и 
предприетите действия. 

Със Заповед на Кмета на Община Варна се привежда в готовност Щаба за изпълнение 
на общинския план за защита на населението. Оповестяването на членовете на Щаба се 
извършва от Оперативният дежурен на Община Варна. 

По указания на Щаба ръководствата на съседните предприятия и обекти извеждат 
работниците, служителите и пребиваващите на безопасно място. 

При усложняване на обстановката следствие на аварията, по решение на Кмета на 
Община Варна, Щабът организира евакуация на засегнатите работници, служители, 
пребиваващи и населението в застрашените от обгазяване райони. Евакуацията се 
извършва по предварително определени и оповестени маршрути. Щабът определя местата 
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за събиране на пострадали и ранени и пунктовете за евакуация. 
Едновременно с извършването на действията по защитата здравето и живота на 

хората Кмета на Община Варна организира и провеждането на аварийно-възстановителни 
работи в съответствие изискванията и разпоредбите на Закона за защита при бедствия. 

Най-близко разположените чувствителни обществени сгради до територията на 
петролна база Варна са: 

- ж.п. гара Варна – разположена е север-североизточно от територията на петролната 
база, на 1 020 m от най-близкия резервоар - № 4 и на 1 270 m от най-далечния - № 19; 

- Многопрофилна Транспортна Болница и Транспортен ДКЦ – разположени са север-
североизточно от базата, на 1 000 m от най-близкия резервоар - № 4 и на 1 250 m от най-
далечния - № 19; 

- Варненска морска гимназия Св. Николай Чудотворец – разположена е югозападно 
от базата, на 1 240 m от най-близкия резервоар - № 19 и на 1 470 m от най-далечния - № 
4; 

- СОУ Любен Каравелов – разположено е югозападно от базата, на 1 150 m от най-
близкия резервоар - № 19 и на 1 400 m от най-далечния - № 4; 

- 12 ЦДГ Пинокио – разположена е югозападно от базата, на 915 m от най-близкия 
резервоар - № 19 и на 1 170 m от най-далечния - № 4; 

- 9 ясла „Детелина“ – разположена е югозападно от базата, на 1 120 m от най-
близкия резервоар - № 19 и на 1 380 m от най-далечния - № 4; 

- 2 ДКЦ „Иван Рилски“ – разположен е югозападно от базата, на 1 100 m от най-
близкия резервоар - № 19 и на 1 330 m от най-далечния - № 4; 

- ОУ „Христо Ботев“ - разположено е юг-югозападно от базата, на 980 m от най-
близкия резервоар - № 19 и на 1 230 m от най-далечния - № 4 

- 17 ЦДГ „В. Терешкова“ - разположена е юг-югозападно от базата, на 770 m от най-
близкия резервоар - № 19 и на 1 020 m от най-далечния - № 4. 

Транспортна и инженерна инфраструктура в района около предприятието: 
Петролна база Варна е разположена в южния индустриален градски район със силно 

развита транспортна инфраструктура. Базата граничи от три страни с околовръстен път, 
който чрез пътна отсечка от 1,5 km се свързва с пътя Варна-Бургас и град Варна (АМ „Черно 
море“). Разстоянието от най-близкия резервоар до АМ „Черно море“ е над 1,1 km. Чрез тях 
базата се свързва с градската и националната пътна мрежа. 

Железопътната връзка на базата се осъществява с отклонение от ж.п. гара Варна 
през железопътен мост над канала. От моста до базата има няколко прелеза с пунктове за 
охрана, обслужвани от хора от щатното разписание на базата. 

Транспортната инфраструктура осигурява много добър целогодишен достъп на 
всякакъв вид автомобилни и железопътни транспортни средства, включително и на 
специализирани подразделения в случай на голяма авария или природни бедствия. 

Електроснабдяването на базата се осъществява от Националната енергийна система 
чрез собствена подстанция (трансформатор). 

Съобщителните комуникации се осъществяват чрез мрежата на Виваком и мобилна 
връзка чрез „Мобилтел”. 

Водоснабдяването с вода за питейни и комунални нужди става от водопроводна 
мрежа, съгласно договор с ВиК – Варна. 

В съседните на обекта територии са разположени промишлени предприятия и няма 
жилищни сгради. При възникване на бедствия и/или авария на територията на „Варна 
Сторидж” ЕООД Петролен терминал - Варна работната смяна, служителите и пребиваващите 
се оповестяват от изградената в обекта локална система за оповестяване. 
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 Оповестяването на населението се извършва от пресцентъра на община Варна чрез 
местните електронни медии. При невъзможност за използване на средствата за масова 
информация чрез ОЦ на РД ПБЗН – Варна се търси възможност за оповестяване на 
населението посредством специални оборудвани с мегафони леки автомобили. 

Пресцентъра на Община Варна периодически информира населението за създалата 
се обстановка, предприетите мерки за защита и получава указания за поведение и 
действие чрез местните  средствата за масова информация.  

 
РАЗДЕЛ ІІ  

         І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ АВАРИЯ В ОБЕКТА 

1.Информация за обекта: 

- име на обекта /фирмата /: „Варна сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна 

- адрес: гр. Варна ; Островна зона 

- управител: Методи Пенев 

- телефон: 0889 669 010; 052/380 -831; факс:052/699 998  

- е mail:metodi.penev@naftekx.bg 

2.Основна дейност на обекта /фирмата/ 

В Петролен терминал Варна се извършват доставки с танкери, авто и ж.п. транспорт, 

продажби на едро на клиенти и съхранение на без оловни автомобилни бензини, дизелови 

горива, промишлено гориво /газьол/. 

 Видът и количествата на опасните вещества в предприятието към 28.06.2018 г. са 

както следва: 

- резервоар технологична позиция № 1, за дизелово гориво с обем 5 000м3  - 380,871 м3; 

- резервоар технологична позиция № 2, за дизелово гориво с обем 5 000м3  - 695,653 м3; 

- резервоар технологична позиция № 3, за дизелово гориво с обем 5 000м3  - 912,320 м3; 

- резервоар технологична позиция № 4, за дизелово гориво с обем 5 000м3  - 1867, 271 м3; 

- резервоар технологична позиция № 7, за биодизел с обем 2 000м3  - 277,013 м3; 

- резервоар технологична позиция № 11, за биодизел с обем 1 000м3  - 56,790 м3; 

- резервоар технологична позиция № 16, за бензин с обем 5 000м3  - 949,588 м3; 

- резервоар технологична позиция № 17, за дизелово гориво с обем 5 000м3  - 453,881 м3; 

 Обекта /фирмата /има общо личен състав: 

Общ брой: 61 

 От тях:на смяна: - 4 смени по 10 

- редовна смяна: 21 

Обектът е с непрекъснат режим на работа. 

3. Други данни: 

- обща площ на обекта: 92 995 м 2 

- застроена площ: 5 900 м 2 - застроена площ сгради. 

Петролния терминал представлява съвкупност от съоръжения и инсталации, които са 

обвързани функционално и са обособени на конкретна площадка, включително и 

спомагателните и обслужващи сгради.  

Състои се от :  
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- административна сграда; 

- сграда Централна операторна; 

- автоестакада; 

- железопътнаестакада; 

- сграда на техническа работилница;  

- сграда на лаборатория;  

- противопожарна помпена станция;  

 - пречиствателни съоръжения за отпадни води; 

- портал. 

4. Опасности при възникване на аварии 

4.1. Опасности при съхранението на автомобилен бензин: 

- лесно запалима течност, може да се възпламени при нормална температура;  

- опасност от мигновено образуване на експлозивна смес от пари и въздух; 

- пари в опасни концентрации могат да се натрупат в недостатъчно вентилирани 

места;  

- парите могат да се разпространят на значително разстояние в зависимост от 

посоката на вятъра; 

- опасност от пожар при наличие на запалителен източник; 

- риск от натрупване на статично електричество в течността; 

- други условия, които трябва да се избягват: висока температура, източници на 

топлина, открит пламък и други запалителни източници. 

4.2. Опасности при съхранението на дизелово гориво: 

- гори бурно при запалване. Пламната температура е 55°С; 

- риск от пожар, ако продуктът се загрее до температура, по-висока от пламната 

точка; 

- продуктът е запалим и нагряването може да генерира изпарения, които могат да 

образуват експлозивни пари или въздушни смеси; 

- индикаторни стойности за остра токсикоза от дизелово гориво:  

• Летална доза LD 50 (орална-кожа) по-голяма от 2.000 mg/кg 

• Летална концентрация LС 50 (вдишване; 4часа) по-голяма 5 mg/l. Вреден, 

ако се погълне може да навлезе в белите дробове. 

Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замайване, 

главоболие, гадене и загуба на координация. 

Поради полицикличните ароматни въглеводороди в състава си може да има 

канцерогенен ефект. 

Други условия, които трябва да се избягват: висока температура, източници на 

топлина, открит пламък и други запалителни източници. 

5. Възможни последици за населението и въздействие върху околната среда  

5.1. Възможни последици за населението при аварии с бензин и въздействие върху 

околната среда  

Като смес от летливи въглеводороди, голяма част от бензина при изпускане във 

водни източници се изпарява. Летливите компоненти на бензина претърпяват фотохимично 
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разграждане, реагирайки с хидроксилни радикали, времето на полуживот, на които варира 

от 6.5 дена за бензола до 0.5 дена за н-додекан. Замърсяването на водните източници с 

големи количества бензин е възможно да причини смърт на морските обитатели и има 

продължително неблагоприятно влияние на водната среда. Степента на остра токсикоза за 

водните организми (риби и др.) варира от 1 до 100 мг/литър. Компонентите на бензин се 

смятат за токсични за морския свят като биологически не се разграждат веднага. Когато 

малки количества от бензин са в досег с почвата, по-голямата част се изпарява останалата 

част се абсорбира от горните аеробни слоеве на почвата и се неутрализира. В случай на 

замърсяване на почвата с големи количества бензин, значителна част ще проникне през 

аеробните слоеве, вероятно достигайки ниво на подпочвени води ще замърси питейната 

вода. Смята се, че такива компоненти не ще се задържат за достатъчно дълъг период от 

време, за да се постави в опасност здравето на хората. Вдишването на високи концентрации 

от изпарения на автомобилен бензин може да причини виене на свят, замайване, 

главоболие, гадене и загуба на концентрация. Продължителното вдишване може да доведе 

до загуба на съзнанието. Продължителният или многократен контакт с кожата може да 

предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване и местно акне. Съставките на 

автомобилния бензин могат да проникнат в тялото през кожата. Може да се причини 

увреждане на черния дроб. Аспирираните в белите дробове капки от продукта чрез поемане 

или повръщане могат да причинят сериозна химична пневмония. 

5.2. Възможни последици за населението при аварии с дизелово гориво и 

въздействие върху околната среда 

Няма значителен риск при излагане на дизелови пари при обикновена температура, 

поради ниската летливост. Във въздуха, въглеводородите на дизела реагират лесно с 

хидроксилни радикали, които имат време на живот по-малко от един ден.  

Вдишването на високи концентрации от изпарения на дизелово гориво може да 

причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на концентрация. 

Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Продължителният или 

многократен контакт с кожата може да предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, 

екзема/напукване и местно акне. Съставките на дизелово гориво могат да проникнат в 

тялото през кожата. Може да се причини увреждане на черния дроб. Аспирираните в белите 

дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна 

химична пневмония. 

Дизеловото гориво е токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни 

неблагоприятни ефекти във водната среда. Замърсяването на воден басейн с дизелово 

гориво може да предизвика смърт на водни организми. 

Замърсяването на почвата с дизелово гориво може да доведе до замърсяване на 

подпочвените води. 

Петролния терминал е така проектиран, че дори и при авария практически няма да 

бъдат засегнати съседните обекти - на изток ВМБ и база за меласа, на запад складове на КРЗ 

- Одесос ЕАД, на юг ПЧМВ, на север море, Варненско езеро и КРЗ Одесос ЕАД. 

При разлив от танкери се прилага: 

- разлива се изолира от източници на искра; 
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- известява се Морска администрация - Варна, пристанище Варна и местните 

власти, както и превозвача; 

- разливите се ограничават с помощта на плаващи бариери /заграждения. 

 

ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ АВАРИИ В 

ОБЕКТА И ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ 

Мерките за предотвратяване или намаляване на риска от аварии в обекта и 

ликвидиране последствията от тях се определят от Управителя на петролния терминал и се 

прилагат в зависимост от ситуацията. Такива са:  

1. Непрекъснат контрол и профилактика за спазване на технологичната дисциплина 

при различните дейности в обекта. 

2. Точно изпълнение на изискванията за пожарна безопасност. 

3. Точно изпълнение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд 

при работа с лесно запалимите горива. 

4. Незабавно информиране за аварията в ОЦ на РД ПБЗН - Варна и Кмета на Община 

Варна за района и границите на непосредствено застрашената територия. 

5. Незабавно провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при възникване на авария: 

- ограничаване достъпа до аварията; 

- определяне характера и размерите на аварията; 

- ограничаване изтичане на опасното вещество и неговото разпространение в 

околната среда; 

- събиране или преливане на опасните вещества - автомобилен бензин и дизелово 

гориво; 

- пожарогасене; 

- вентилиране на помещения; 

- деконтаминация /обеззаразяване, обезвреждане/ на замърсител посредством 

различни методи/; 

- други мерки, които са адекватни спрямо аварийната ситуация. 

 

ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1. Оповестяване 

2. Извеждане и евакуация 

3. Издирване и спасяване 

4. Оказване на първа помощ 

5. Транспортиране до болнични заведения 

При авария в обекта оповестяването на населението в гр.Варна се извършва от 

ОЦ на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”, след 

получаване на сигнал за авария в обекта „Варна Сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна 

от управителя – Методи Пенев. 
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За предупреждение и оповестяване населението на град Варна се използва 

автоматизирана акустична система за гласово оповестяване. Чрез нея гласово се обявява на 

населението вида на аварията и се дават кратки указания за действие на населението, 

попадащо в района на аварията. 

Чрез пресцентъра на Община Варна периодично се предава информация за 

обстановката в района на аварията, въздействието на аварията в прилежащия на обекта 

район, мерките, които са предприети за ограничаване на аварията и последствията от нея и 

мерки, които следва да се предприемат от населението, намиращо се в близост до района на 

аварията (обекта). 

При авария в обекта се планира извеждане и евакуация на населението, 

попадащо в зоната на аварията, което се организира и ръководи от ръководителя на място, 

който ще ръководи спасителните неотложни аварийно спасителни работи (СНАВР) в обекта. 

За извеждане ще бъдат организирани работниците, служителите и пребиваващите в 

съседните за обекта предприятия на островната зона, попадащи в района на въздействие на 

аварията. При застрашаване на населението в жилищните райони (северно от стария канал, 

населението от район „Одесос”) се пристъпва и към временна евакуация и извеждане от 

жилищните райони. 

 За извеждането на населението се определят маршрути, които трябва да са 

обезопасени. По тези маршрути не трябва да има сгради или съоръжения, които да са 

понесли разрушения следствие на аварията в такава степен, че да представляват опасност 

при преминаване край тях. 

За това се избират маршрути, осигуряващи безопасност на движението на хората, 

насочващи се към райони извън зоната на обсег на аварията. В зависимост от създалата се 

обстановка се извършва и евакуация на работници и служители от граничещите с обекта 

предприятия. 

С извеждане на населението от района на аварията ОД на МВР организира контролно 

- пропускателни пунктове и не допуска влизане на лица и техника освен тези, които 

участват в СНАВР. 
 

Издирване и спасяване 

Осъществява се от: 

           -  служители и работници от обекта; 

           -  спасителни  групи на РД ПБЗН 

Оказване на първа помощ 

Осъществява се от: 

           - дежурни екипи от центъра за спешна медицинска помощ; 

           - доброволци от БЧК 

 

 Транспортиране до болнични заведения 

В зависимост от създалата се обстановка и броя на пострадалите при необходимост се 

разкриват пунктове за временно настаняване на пострадалите извън района на аварията, а 

евакуацията на пострадали се осъществява в Университетската болница МБАЛ „Св.Марина”, 
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МБАЛ ”Св.Анна”, ББАЛ – Варна при ВМА, СБАЛ със специализиран транспорт на болниците. 

При наличие на пострадали с изгаряния същите се насочват към ББАЛ – Варна при ВМА. 

 

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ПРИ АВАРИЯ В ОБЕКТА 

Координацията на силите и средствата при провеждане на спасителните и неотложни 

аварийно-възстановителни работи при авария в обекта се организира от управителя Методи 

Пенев, телефон за връзка 0889/669 010 и Директора на РД ПБЗН - Варна или определен от 

него ръководител на място. 

Оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата за провеждане на 

аварийно - възстановителни работи при авария в обекта се организира от управителя 

Методи Пенев, телефон за връзка 0889/669 010 за силите и средствата на обекта и от 

Директора на РД ПБЗН - Варна, комисар Тихомир Тотев, за силите на ЕСС. Оповестяването 

на силите на ЕСС се извършва чрез единния телефон за спешни повиквания 112 и 

оперативния център на РД ПБЗН. 

При възникване на авария в обекта и получаване на информация за мащабите и при 

вероятна опасност за предприятията, намиращи се в близост до района на „Варна Сторидж” 

ЕООД, Петролен терминал - Варна се уведомяват ръководителите (управителите) на тези 

предприятия и обекти за предприемане на мерки за защита на работниците и служителите.  

При авария с разлив на горива в района на плавателния канал (при товаро-

разтоварни работи на кораб или жп композиция) се уведомяват Морска администрация, 

Морския аварийно-спасителен център и предприятието за Поддържане чистотата на 

морските води за предприемане на мерки за ограничаване на разлива. 

1. Длъжностни лица, отговорни за координиране на силите и средствата при 

провеждане на СНАВР при авария в обекта: 

1.1. От общинската администрация: 

 - Кмета на Община Варна; 

 - Директорите на дирекции „Социални дейности” и „Здравеопазване“; 

 - секретар на Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

1.2. От силите на ЕСС на територията, на Община Варна: 

 - Директора на РД ПБЗН - Варна; 

 - Директора на ОД на МВР - Варна; 

 - Директора на ЦСМП - Варна; 

 - Началника на ІІра РС ПБЗН - Варна 

2.  Длъжностни лица, отговорни за оповестяване на населението 

2.1. От администрацията на обект „Варна Сторидж” ЕООД, Петролен терминал - 

Варна: 

 - управителя на „Варна Сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна; 

 - зам.управител на „Варна Сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна; 

2.2. От общинската администрация: 

 - Кмета на Община Варна; 

 - Директора на дирекция „Канцелария на кмета”; 
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 - секретар на Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

2.3. От ръководството на РД ПБЗН - Варна 

 - Директор на РД ПБЗН - Варна; 

 - Началник на ОЦ ПБЗН - Варна; 

 - ръководител на място 

3.  Длъжностни лица, отговорни за извеждане и евакуация на населението 

3.1. От общинската администрация: 

 - Кмета на Община Варна; 

 - Директора на дирекция УСКОР; 

 - Кмет на район „Аспарухово”;  

- Кмет на район „Одесос”; 

 - секретар на Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

3.2. От силите на ЕСС на територията на община Варна: 

 - Директор на РД ПБЗН - Варна; 

 - Директора на ОД на МВР - Варна; 

 - Началника на ІV то РПУ на ОД на МВР - Варна; 

 - Началника на ІІ ра РС ПБЗН - Варна 

4. Длъжностни лица, отговорни за издирване и спасяване 

       - Директора на РД ПБЗН - Варна; 

 - ръководителя на група СД от РД ПБЗН - Варна; 

 - Началника на ІІ ра РС ПБЗН - Варна  

5. Длъжностни лица, отговорни за оказване на първа помощ 

- Директор на ЦСМП - Варна; 

- Директорите на дирекции „Социални дейности” и „Здравеопазване“; 

- началник отдел "Лечебни заведения и ДУЗ" на Община Варна 

6.  Длъжностни лица, отговорни за транспортиране до болнични заведения 

- Директор на ЦСМП - Варна; 

- Директорите на дирекции „Социални дейности” и „Здравеопазване“; 

- управителите на болнични заведения 

 

 V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ АВАРИЯ В ОБЕКТ „ВАРНА СТОРИДЖ” ЕООД, ПЕТРОЛЕН 

ТЕРМИНАЛ - ВАРНА 

1. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последствията от аварията 

на обекта  

- група за наблюдение и оповестяване; 

- санитарен пост; 

- аварийна група за отстраняване на аварии. 

Групите са създадени със заповеди на управителя на „Варна Сторидж” ЕООД, 

Петролен терминал - Варна, в които са определени съставите на групите и задачите им. 

2. Сили и средства на Единната спасителна система за реагиране и 

ликвидиране на последствията от аварията на обекта  
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- дежурни екипи на РД ПБЗН - три екипа за пожарогасене и група спасителни 

дейности; 

- дежурни екипи на ЦСМП; 

- мобилни патрули на ОД на МВР; 

- лаборатория за изследване чистотата на въздуха от РИОСВ - Варна 

3. Сили и средства на община Варна (привличат се за участие в ликвидиране на 

последствията по решение на Кмета на Община Варна при поискване от Директора на РД 

ПБЗН - Варна) 

 

4. Ред за привличане на допълнителни сили и средства  

При необходимост, на основание на чл.65(2) т.5, във връзка с чл.37 от ЗЗБ, се 

извършва извикване и включване на допълнителни сили за провеждане на дейности по 

ликвидиране последствията при авария на юридическите лица и едноличните търговци 

 Кметът на Община Варна при необходимост може да изисква включване на 

допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на Единната спасителна 

система, извън територията на общината, чрез Оперативния център на РД ПБЗН – Варна или 

чрез Областния управител на област с административен център Варна.  

В отделни случаи, когато има необходимост от включване на части от модулното 

формирование на ВМС, Кмета адресира искането си с факс директно към Командира на ВМС. 

5. Ресурси, предвидени за ликвидиране на последствията при авария във 

„Варна Сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна 

Средствата, необходими за ликвидиране на последствията при авария извън района 

на обекта са от Бюджета на Община Варна. След приключване на възстановителните 

дейности и ликвидиране на последствията се изготвя обобщена справка за изразходваните 

финансови средства и се прави искане за възстановяването им чрез Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.  

 

 VІІ. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО, СИЛИТЕ ЗА 

РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ В ОБЕКТ „ВАРНА СТОРИДЖ” ЕООД, 

ПЕТРОЛЕН ТЕРМИНАЛ - ВАРНА 

1. Система за оповестяване 

1.1.Налична система за оповестяване 

На територията на град Варна има изградена акустична система за оповестяване при 

опасност или възникване на бедствие. Тя се задейства от Оперативния център на РД ПБЗН - 

Варна. 

 В обекта „Варна Сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна има изградена локална 

система за оповестяване. Системата се задейства по указание на управителя на обекта. 

№ 

по ред 
наименование на силите л.с. наименование на структурата 

място за 

събиране 

1. аварийна група 8 общинска администрация Община Варна 

2. доброволни формирования 47 жители на град Варна Община Варна 
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1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им при оповестяване: 

 При получаване на съобщение за авария в обект „Варна Сторидж” ЕООД, Петролен 

терминал - Варна, в работно време при Оперативния дежурен на Община Варна, същият 

незабавно докладва на Директор „Канцелария на кмета” и на началник отдел „Дейности по 

защита на населението”. По указание на Кмета на Община Варна /началник отдел „Дейности 

по защита на населението”/ предава предупреждението чрез Оперативните дежурни на 

районите до кметовете на райони Аспарухово, Одесос и фирмите, намиращи се в 

непосредсвена близост до обекта. 

 В неработно време незабавно докладва съобщението на началник отдел „Дейности по 

защита на населението”. Той информира Кмета на Община Варна и получава указания 

съобразно,  които предприема необходимите действия. 

 2. Оповестяване на органите за управление, щаба за изпълнение общинския 

план за защита, силите за реагиране и населението 

  А. Органи за управление  

Основните длъжностни лица - Кмета на Община Варна, зам.кмета, отговарящ по 

въпросите за строителството, секретаря на Щаба, Оперативния дежурен на Община Варна, 

кметовете на райони и населени места, са включени в Националната мрежа за оповестяване 

при бедствия и могат да бъдат оповестени за станала авария от Оперативния център на РД 

ПБЗН - Варна.  Ръководният състав на общинската администрация /зам.кметове, директори 

на дирекции/ се оповестяват по указание на Кмета на Община Варна от Оперативния 

дежурен. След оповестяването им той докладва за тези от тях, които не са получили сигнала  

/не са оповестени/. 

  Б. Щаб за изпълнение общинския план за защита на населението  

Щаба за изпълнение общинския план за защита на населението се оповестява и 

привежда в готовност само по заповед на Кмета на Община Варна. Оповестяването на 

членовете на щаба се извършва от Оперативния дежурен. 

  В. Сили за реагиране 

 Оповестяването и привеждането в готовност на силите за извършване на 

спасителните и аварийно-възстановителни дейности (без основните сили на ЕСС – РД ПБЗН– 

Варна, ОД на МВР – Варна и ЦСНМ – Варна)  се извършва по указание на Кмета на Община 

Варна, съобразно създалата се обстановка и взетото решение за действие от  Оперативния 

дежурен. 

Доброволното формирование на Община Варна се оповестяват след заповед на Кмета 

на Община Варна от служители на отдел „Дейности по защита на населението”. 

Оповестяването се организира от началник отдел „Дейности по защита на населението”. 

 

VІІІ. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА 

ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА 

1. Време за готовност за реагиране на основните части от единната 

спасителна система 

   Основните части от Единната спасителна система (РД ПБЗН – Варна, ОД на МВР – 

Варна и ЦСМП – Варна) поддържат екипи в постоянна готовност и могат да реагират 
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Приложение №1 
 
 

СХЕМА (СНИМКА) 
на островна зона с разположение на обект „Варна сторидж” ЕООД 

 Петролен терминал - Варна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

 
 
 
 

Телефонни номера на фирми, намиращи се в непосредствена близост до обект „Варна 
сторидж” ЕООД, Петролен терминал - Варна 

 
 
 
№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ТЕЛЕФОН ФАКС 
1 Кораборемонтен завод „Одесос” - Варна 052/601 107 052/608 289 
2 Пункт за базиране на ВМС - Варна 052/552 700 052/552 767 

3 ПЧМВ - Варна ( Приста Ойл) 052/630 626   
(052/630 631) 052/630 629 

4 Пристанище Варна (база за меласа) 052/692 232 052/632 953 

5 
Район „Аспарухово”    
Кмет  
Дежурен по район 

 
052/370 010 
052/370 023 

052/370 030 

6 
Район „Одесос” 
Кмет  
Дежурен по район 

 
052/612 888 
052/612 889 

052/612 888 

    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




