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Увод –  основания за актуализиране на Вътрешния авариен план  
 

Представеният Вътрешен авариен план (ВАП) за обект Обогатителна фабрика 

”Лъки инвест - ЛОФ” ЕООД  (по-нататък за краткост означена като ОФ ”Лъки”) е 

актуализиран съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1 на Раздел II (Задължения на 

юридически лица и еднолични търговци) на Закон за защита при бедствия (ЗЗБ), обн. 

ДВ  бр. 102/19.12.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.77/18.09. 2018 г., а именно: 

”Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи 

дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" или "д" от 

ЗУТ, която представлява опасност за възникване на бедствие, разработват авариен 

план на обекта, който съдържа: 

1. Максималните възможни последици за персонала, населението и околната 

среда от авария в обекта, определени въз основа на оценка на риска; 

2. Мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта; 

3. Мерките за защита на персонала; 

4. Разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за 

изпълнение на предвидените мерки; 

5. Средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки; 

6. Времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4; 

7. Реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост 

от въвеждане на плановете за защита при бедствие”. 

По форма и съдържание актуализираният  ВАП  за ОФ ”Лъки” е съобразен също и 

с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 

и ограничаване  на последствията от тях (Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн. 

ДВ бр. 5/19.01.2016 г.) - Приложение 5 към чл. 14 и 18, част II. Съгласно Наредбата, 

основата цел на актуализирания ВАП на предприятието е да се постигне високо ниво на 

защита живата и здравето на хората и опазване на околната среда чрез: 

- Осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да 

се сведат до минимум и да се ограничат неблагоприятните въздействия човешкото 

здраве, околната среда и имуществото на предприятието; 

- Прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната 

среда от въздействието на големи аварии; 

- Съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на 

ефективна комуникация между оператора и компетентните органи; 

- Осигуряване на възстановяването на околната среда около предприятието след 

голяма авария.  

За обекта ОФ ”Лъки” има, потвърдено с писмо изх. № 26-00-351 от 07.03.2016 г. 

на Министъра на околната среда и водите, ”Уведомление за класификация по чл. 103, 

ал.2 на ЗООС” от м. януари 2016 г., като предприятие с нисък рисков потенциал”, както 

и ”Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии”, потвърден с писмо изх. 

№  КПД-04-72 от 19.04.2016 г. на Директора на РИОСВ-Смолян.   

При изготвяне на ВАП са използвани и следните  нормативни  актове: 

- Закон за опазване на околната среда.  Обн. ДВ бр.91/25.09.2000 г., посл. изм. и 

доп. ДВ бр.1/03.01.2019 г. 

- Закон за подземните богатства (ЗПБ. Обн.  ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г., посл. изм. 

и доп.  ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г.) 

- Закон за защита при бедствия. Обн. ДВ бр. 102 от 19.12.2006 г., посл. изм. и доп. 

ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г. 
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- Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати 

(Обн. ДВ бр. 10 от 04.02.2000 г. посл. изм., ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.).  

- Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр. 124 от 

23.12.1997 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 05.12.2017 г. 

- Наредбата за управление на минните отпадъци (приета с ПМС № 1/07.01.2016 г., 

обн. ДВ бр. 5 от 19.01.2016 г.) 

- Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  

на последствията от тях. Приета с ПМС № 2/11.01.2016 г., обн. ДВ бр. 5/19.01.2016 г., 

(транспонираща изискванията на Директива 2012/18/ЕС от 04.07.2012 г.)  

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите (Обн. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. ).  

- Наредба № 7 от 29.09.1999 г- за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на  труд  на работните места и при използване на работното 

оборудване” (Обн. ДВ бр. 88 от 08.09.1999 г., посл. изм. ДВ бр. 95 от 29.11.2016 г.)  

- Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Обн. ДВ бр. 102 от 

22.12.2009 г., попр. ДВ бр. 4/15.01.2010 г., изм. и доп, ДВ бр. 25/30.03.2010 г., последно 

обновяване  от 04.06.2016 г.) 

- Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна 

авария (ПМС № 313 от 22.11.2011 г., обн., ДВ. бр. 94 от 29.11.2011 г. 

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2009 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн. ДВ бр.3 от 13.01. 2010 г.,  

изменение от 31.03.2010 г. , изменение и допълнение обн. ДВ, бр.46 от 23.06.2015 г.) 

- Наредба за ранно предупреждаване и оповестяване при бедствие. ДВ бр. 26 от 

07.04.2009 г. 

- Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на личните 

предпазни средства. Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г., обн. ДВ бр. 6/16.01.2018 г.   

- Наредба за ранното предупреждаване и оповестяването при бедствия. Приета с 

ПМС № 70 от 27.03.2009 г., Обн. ДВ. бр.26 от 07.04.2009 г., посл. изм. идоп. ДВ 

бр.20 от 09.03.2012 г. 

- Наредба за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. Обн. ДВ бр. 26 

от  07.04.2009 г. 

-  Наредба № 2 от 12.09.1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни 

химически вещества  (обн. ДВ. бр.100 от 14.12.1990 г.) 

-  Инструкция № Iз-33 от 11.01.2012 г. за реда за осъществяване на неотложни 

аварийно- възстановителни работи при бедствия (ДВ, бр. 7/24.01.2012 г.)  

- Наредба № 13 от 30.12.2003 г.за защита от рискове свързани с експозиция на 

химични реагенти при работа. Обн.  ДВ бр.8 от 30.01.2004 г., последно изм. и доп. ДВ 

бр. 46 от 23.06.2015 г. 

 

Използвана допълнителна информация при изготвяне на ВАП 

[ 1 ]. Актуализирано ”Уведомление за класификация по чл. 103, ал. 2 на ЗООС”,  

от м. януари 2016 г. ,потвърдено с писмо изх. № 26-00-351/07.03.2016 г. на 

Министъра на околната среда и водите (в архива на Дружеството). 

[ 2 ]. Актуализиран ”Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии” 

при производствената дейност по експлоатацията на ОФ ”Лъки”, март 2016 г. 

(в архива на Дружеството). 
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[ 3 ]. Актуализиран ”Вътрещен Авариен план за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни  работи при възникване на аварии и 

бедствия на територията на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”,  м. март 

2019 г. (в архива на Дружеството). 

[ 4 ]. Оценката на риска при експлоатацията на обогатителната фабрика на ”Лъки 

Инвест - ЛОФ” ЕООД,  м. юни 2019 г. (в архива на Дружеството). 

[ 5 ]. План за управление на минните отпадъци ”Лъки Инвест” АД, м. октомври 

2016 г. (в архива на Дружеството). 

[ 6 ]. План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност” на 

община Лъки, 2016 г. 

[ 7 ]. Общинския план за развитие на Община Лъки (2014 - 2020 г.). 

[ 8 ]. Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. (приет с Решение на 

МС № 270 от 07.05.2014 г.). 

Списък на използваните съкращения 

ВАП - Вътрешен авариен план 

ДОВОС -  Доклад за оценка за въздействие върху околната среда 

ЗБУТ - Закон за безопасни условия на труд 

ЗЗБ - Закон за защита при бедствия 

ЗООС - Закон за опазване на околната среда 

ЗУО - Закон за управление на отпадъците 

ИСЗ - Индивидуални средства за защита 

ЛПС - Лични предпазни средства 

НСРПО - Национална система за ранно предупреждение и оповестяване 

ОФ - Обогатителна фабрика 

ЛОФ - Лъкинска обогатителна фабрика 

ОХВ - Опасни  химични  вещества 

ПБ - Пожарна безопасност 

ПБЗН - Пожарна безопасност и защита на населението 

ПИС - Пожароизвестителни системи 

ПГС - Пожарогасителни системи 

ПУМО - План за управление на минните отпадъци 

РЗИ - Регионална здравна инспекция 

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води 

ПБЗН- Пожарна безопасност и защита на населението 

РД ПБЗН - Районна дирекция ”ПБЗН” - Пловдив“ 

СДОВ -  Силно действащи отровни вещества 

СНАВР - Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

СУМБ  - Система за управление на мерките за безопасност 

СУОС - Система за управление на околната среда. 

ФР - флотационни  реагенти. 

ЦРП и РП - Централна разпределителна подстанция и Разпределителна подстанция; 

ЩК при СНАВР - Щаб за координация при спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи 

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)   

RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (Règlement 

concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses) 
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Основни понятия  

Природни бедствия  (стихийно бедствие) –  разрушително по своята същност и 

мащаби природно явление, в по-голямата си част неподлежащо на контрол от страна на 

човека, което застрашава и заплашва здравето и живота на хората и води до значителни 

материални повреди и щети. Това са явления с геологичен (геофизичен, геоложки), 

хидрометеорологичен или биологичен произход, като земетресения, наводнения, 

движения на земни маси (свлачища), силни бури, градушки, големи снежни 

натрупвания,  масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия 
на вредители и други подобни, причинени от природни сили.  

Зона на бедствие – това е засегната от бедствие територия.  

Инцидент – непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и 

простронство действие, с висока интензивност на сили, или вследствие на човешка 

дейност, застрашаващо здравето или живота на хора, имуществото или околната среда. 
Инцидент е събитие, довело до злополука, или което би могло да доведе до авария. 

Злополука е нежелано събитие, водещо до нараняване, заболяване, смърт, или 

вреда. 

Авария (промишлена авария)  – технологична повреда на производствено 

оборудване (машини, съоръжения и агрегати), използването, съхраняването, 

натоварването или транспорта, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на 

технологичния процес, с евентуални взривове, разрушения, пожари, с опасност за 

здравето и живота на обслужващия персонал и околното население, както и със 
замърсяване на околната среда 

Локални аварии – с обхват рамките на ограничен технологичен участък. 

Голяма (крупна) авария  –  ”…събитие на миннодобивния обект по време на 

дейността му, водещо до сериозна опасност за човешкото здраве и околната среда, 

незабавно или с течение на времето, както на обекта, така и извън него” (ЗПБ - обн., 

ДВ, бр. 23/12.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 96/01.12.2017 г.). Една аварийна 

ситуация се оценява като ”голяма авария” когато:  

 Причинява поне едно от следните неблагоприятни последствия върху живота и 

здравето на хората и върху структурата на предприятието или съоръжението: 

- Смърт поне на един човек в/или извън предприятието или съоръжението; 

          - Шестима ранени в предприятието или съоръжението; 

          - Прекъсване на  водо- и електроснабдяването в зоната на аварията. 

 Причинява увреждане или замърсяване над пределно допустимите норми на 
водите на река (над 10 km) или щети в предприятието за не по-малко от 4 млн. лева. 

.Потенциално опасен обект – обект, който поради своите функции, размери или 

обслужвана зона, може при повтарящи се отклонения от нармалната експлоатация или 

при увреждане или разрушаване, да причини в големи размери увреждане на здравето 

на населението, смърт, материални щети или разстройване на жизненоважни социално- 

икономически дейности.  

Потенциално опасна дейност – всяка човешка дейност, която при неспазване на 

технологичните правила за извършването й, или поради други причини, може да 

причини в големи размери увреждане на здравето, или да застраши живота на 

обслужващия персонал и населението, да причини материални щети или разстройване 
на жизненоважни социално-икономически дейности. 

 Опасност –  събитие, причинено от прородно ядление или човешка дейност, 

което може да доведе до вредни последици за населението и имуществото му, околната 
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среда, икономиката и културните и материалните ценности. Опасност е възможен 

източник на вреда или ситуация, които може да доведат до нараняване на хора,  до 

заболяване, до щети на собствеността, на работната среда или комбинация от тези 

елементи. 

Уязвимост – това е показател за степента на податливост на дадена територия 
или обект на различните опасности.  

Риск – вероятност от възникване на опасно събитие с вредни последици за 

обслужващия персонал, населението и имуществото му, икономиката и околната среда 

в резултат на опасността и уязвимостта за дадена територия ири обект. Риск е 

вероятността за настъпване на вреда при конкретни условия. 
         Приемлив риск – риск, който е сведен до ниво, което даден производствен обект 

може да понесе, като се имат предвид нейните задължения в съответствие с 

нормативната уредба и нейната собствена политика за здравето и безопасността при 

работа.  

Безопасност – отсъствие на неприемлив риск от вреда. 

Терористични действия – преднамерени действия на хора и организации, които 

могат да предизвикат бедствия, аварии, биологични или химично заразяване на хора и 

животни.  

Eкологична щета  е измерима отрицателна промяна в състоянието на природен 

ресурс или измеримо засягане на услуга от природен ресурс, настъпила в резултат на 

пряко или непряко въздействие или бездействие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1. Максимални възможни последици за персонала, населението и 

околната среда от авария в обекта, определени въз основа на оценка 

на риска 
 

1.1. Характеристика на обекта 
 

Обогатителна фабрика ”Лъки Инвест - ЛОФ” ЕООД  (по-нататък наричана кратко 

ОФ ”Лъки” –  обект на Вътрешния аварийен план”) е предназначена за преработка на 

сулфидни оловно-цинкови руди,  добивани на територията на община Лъки. В  ОФ 

”Лъки” се извършва флотационна преработка на добиваната в рудниците “Дружба“ и 

“Джурково“  руда по пряка селективна схема на обогатяване. 
 

1.1.1. Местоположение, съседни обекти и близки селища 
 

Обектът на Вътрешен авариен план се намира в град Лъки, община Лъки, област 

Пловдивска. Територията на общината включва площ от 292 519 дка. На територията 

на общината  се разполагат – град Лъки, като административен център и осем села, с 

брой жители от национално преброянане  към м. март 2015 г.,  отстоящи от ОФ ”Лъки” 

по въздушна линия  на разстояния както следва (виж картата в Приложение 1):  

Борово (86 жители)  – на около 4 km в североизточна посока; Югово (44 жители) – 

на около 4 km в северна посока; Белица (210 жители)  – на около 6 km в източна посока; 

Дряново  (179 жители)  – на около  6 km в посока югоизток; Лъкавица (14 жители)  – на 

около 4 km в южна посока; Здравец – (52 жители)  – на около 4 km в южна посока; 

Джурково (99 жители)  – на около 4 km в южна посока; Манастир (100 жители)  – на 

около 4 km в южна посока. 

Представените данни показват, че поради отдалеченост, производствената 

дейност на ОФ ”Лъки” не може да има отношение към безопасността на населението от 

посочените селища. 
 

Населението  на град Лъки възлиза на 2354 жители (по данни към  март 2015 г.). В 

три от селата на общината населението е над 100 души, а в две от селата населението е 

под 50 души. Независимо от това, средната гъстота на населението (средно около 100 

домакинства на 1 km
2
) е близка до средната гъстота в страната. 

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западни 

Родопи –  виж по-долу картата на фиг. 1.1.  Граничи с общините Чепеларе, Смолян, 

Баните и Асеновград. В близост са Бачковският манастир на север и курорта 

Пампорово на юг. На нейна територия се намира манастирският комлекс "Кръстова 

гора –  Света Троица" и Държавно ловно стопанство (ДЛС) "Кормисош".  

Град Лъки  се намира на 36 km от Асеновград, на 54 km от град Пловдив  и на      

88  km от град Смолян.  Има относително добри комуникационни връзки –  асфалтови 

пътища и ежедневни неколкократни автобусни линии от град Пловдив и Асеновград. 

Град Лъки се разполага на около 700 m н. в., което определя умерения планински 

климат с мека зима и прохладно лято. Средната годишна температура е между 6 и 11 

С
о
. Средната януарска температура варира  между +1 и -4 С

о
, а средната юлска –  

между 15 и 22 С
о
. Районът се характеризира със средно-годишна сума на валежите от 

700 до 1100 mm. Валежите от сняг са значителни в местата над 1300  m,  кaто дните със 

снежна покривка са 80 - 100 в годината. Преобладаващите ветрове са западни и южни. 

В района на града минават чисти планински реки – Манастирска, Джурковска,  

Лъкинска (Юговска) и Белишка. 

Площадката на ОФ ”Лъки” е разположена в регулацията на град Лъки (виж по-
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долу фиг. 1.1 и  Приложения 1). На изток площадката граничи с улица ”Възраждане“, 

която дублира ул. ”Хайдушки поляни“, част от шосето Лъки -  Пловдив.  На север ОФ 

”Лъки” граничи с терен УПИ-5  (бетоновъзел), понастоящем свободен, предвиден за 

евентуално технологично разширение на площадката на фабриката. На запад са терени 

от горския фонд, по регулационния план на града УПИ-1 и УПИ-2, предвидени за 

озеленяване. На юг е разположен административно-битовия корпус в УПИ-3, 

предвиден по регулационния план за безвредна индустрия с машиностроително 

предприятие.  

 Подходът към обекта се осъществява от към улица ”Възраждане“, разположена 

по източната страна на парцела, с като е осигурена комуникация към общинските и 

републиканските пътища. Теренът на производствената площадка е наклонен, следващ 

релефа на околния ландшафт. Ориентацията на площадката е по надлъжната ос ”север - 

юг”. Общата площ на обекта е 21 000 m
2
.   

 

 
 

 

 

 
 

ОФ ”Лъки” 

Фиг. 1.1   

Сателитна снимка на площадката на Обогатителна фабрика ”Лъки” 

                  Координати на границите на площадката: 

                   Север – запад:   41° 50' 15,16"  N;    24° 49' 51,91"   Е;   (654 m н. в.) 

                   Север –  изток: 41° 50' 17,31"  N;    24° 49' 53,77"  Е;  (638  m н. в.) 

                   Юг  –  запад:  41° 50' 8,97"  N;     24° 49' 51,10"  Е;  (659 m н. в.)  
                   Юг –  изток:  41° 50' 7,92"   N;     24° 49' 53,86"   Е;  (646 m н.в.) 
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В обхвата от 100 до 500 m от площадката на ОФ ”Лъки” са разположени 

общината, кметсвото, производствени предприятия, търговски обекти училище и др. 

По искане на оператора е извършено геодезическо заснемане на обекта в мащаб    
1 : 500 (виж Приложение 1).  

Местната индустрия в града, освен от отрасъла за обогатяване на руди на цветни 

метали на ”Лъки инвест - ЛОФ” ЕООД , се представя от лека промишленост (главно 

трикотажно и шивашко производство), дърводобив и дървопреработване. От малките и 

средни фирми  в града могат да се посочат: 

”Преспа Фешън” –  значимо за икономиката на общината предприятие на леката 

промишленост, специализирано в производство на мъжки, дамски и детски трикотажни 

облека, 90 %  от които се реализират на външния пазар; 

Брод Лъки ЕООД –  с предмет на дейност пpoизвoдcтво на прежди и тpикoтaжни 

издeлия; 

 Форест старт АД – с предмет на дейност дърводобив, преработване на 

дървесина, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки и разсаден 

материал, залесяване;   

Лъки трейд 2012 ООД – с предмет на дейност вътрешен и международен превоз;  

Русев и Ко ООД – с предмет на дейност строителство и транспорт; 

Монтес-09 ООД – с предмет на дейност транспорт;  

Дърводобив и дървопреработване. Представят се от две фирми в града –  

Лъки лес” ЕООД - град Лъки и ЕТ ”Величка Жухова” - гр. Лъки. 

Транспортът на територията на община Лъки е изцяло автомобилен. Пътната 

мрежа се състои от около 130 km, от които около 50 km пътища от републиканската 

пътна мрежа и 80 km общински пътища. До всички населени места, с изключение на 

махалите, пътищата са асфалтирани, в относително добро състояние. Няма пряк 

железопътен превоз, най-близката ж. п. гара е в Асеновград, на 36 km от гр. Лъки.  
 

1.1.2. Състав на обекта 
 

Производствено-административната дейност на ”Лъки Инвест - ЛОФ” ЕООД  е 

организирана в следните структурни звена (виж ситуационния ген-план на площадката 

в  Приложение 2): 

-  Външни бункери; 

-  Трошачно отделение; 

-  Мелнично отделение; 

-  Флотационно отделение; 

- Вакуумно-филтрувално отделение; 

-  Складове реагентно стопанство 

-  Склад “Готова продукция”; 

- Лаборатория;  

- Администрация; 

     - Други –  в  т. ч.  механична работилница, резервоар с вода за противопожарни 

нужди (108 m
3
), битов корпес, КПП, Помпена станция за транспортиране на хвоста.  

В обекта работят 112 човека  (виж по-нататък т. 3.1), от които 5 души управление 

на Дружеството.  
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1.1.3. Технология на производството на ОФ ”Лъки” –  обща характеристика на 

инсталацията за обогатяване на оловно-цинкови руди  
 

В  ОФ ”Лъки” се извършва флотационно обогатяване на добиваните в рудниците 

“Дружба“ и “Джурково“ оловно-цинкови руди.  Рудодобивната дейност се основава на 

концесионни договори за двете находища от 1999 г, в които е предвидена възможност 

за продължаване с допълнителни споразумения, с максимални продължителности за по 

35 години. Двете находища се експлоатират чрез подземен добив. Съгласно работния  

проект за 2018 г. от тях ще бъдат добити около 160 000 тона руда, от които след 

преработката им ще бъдат произведени около 10 000 тона оловни и цинкови 

концентрати. Получаваният флотационен отпадък (хвост) за депониране в хвосто-

хранилище ”Лъки-2 комплекс” възлиза на около 150 000 тона.  

Характерно за ОФ ”Лъки” е, че рудата от двете находища се преработва заедно, в 

общ поток (т. нар.  валова преработка), а не разделно. От двата типа руди се приготвя 

шихта за флотационна преработка, химичният състав на която варира в определени 

граници. В следващата таблица 1.1 е даден представителен състав на  общия поток 

оловно-цинкова  рудата от слива на класификатора (смляна руда преди флотация). 

Таблица 1.1 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Олово 2,5-4,5 Мед  0,16-0,25 Стронций  0,007-0,01 

Цинк  1,7-2,7 Сребро  0,003-0,007 Рубидий  0,005-0,006 

Желязо  3,6-4,6 Кадмий  0,007-0,012 Цирконий  < 0,002 

Манган  0,3-1,4 Калай  0,02-0,03 Молибден  < 0,001 

Силиций  6,9-7,8 Никел  0,004-0,007 Кобалт  < 0,001 

Калций  3,4-5,1 Хром  0,007-0,014 Бисмут  < 0,001 

Сяра  3,9-4,6 Фосфор  0,032-0,038 Арсен  < 0,001 

Калий  0,8-0,9 Барий  0,04-0,05 Селен  < 0,001 
 

Прилаганата в ОФ ”Лъки” схема на флотация е пряка селективна, с първоначална 

флотаци на оловните минерали, агитация за активиране на депресираните в оловната 

флотация цинкови минерали и последваща флотация на цинковите минерали. Схемата е 

устроена така, че при по-високо съдържание да се работи с две основни и една 

контролна операция, а при по-ниско – с една основна и с две контролни, съответно с 

три, четири или пет пречистни операции. Транспортирането на камерните продукти в 

технологичния поток на флотацията се извършва на самотек. Пенните продукти от 

пречистните операции – също. Пенните продукти от основните и контролните 

операции се транспортират с камерна помпа. Според резултатите от технолотичните 

изпитания, рудата се класифицира като лесно обогатима. 

Добитата  от двата рудника оловно-цинкова руда постъпва във ОФ ”Лъки” с 

автотранспорт и се акумулира  във вътрешните приемни бункери.. Режимът на работа е 

трисменен, на петдневна работна седмица. При средно-годишен добив и преработка на 

160 хил. тона руда, средно-дневното транпортирано количество руда възлиза на около 

600 тона. При транспортни разстояния от рудник ”Джурково” до ОФ ”Лъки” 5 km и от 

рудник ”Говедарника” (”Дружба”) до фабриката – 14 km, интензивността на трафика 

през  града е под 2 курса на час. Транспортните операции на руда и концентрати се 

осъществяват с дизелови самосвали с товароподеимност 15 и 20 t  (клас EURO IV и 

EURO V, или по висок клас)  от външни фирми със собсвено обслужване и гориво. 
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1.1.3.1. Технологични операции и процеси в ОФ ”Лъки”  

В  ”Лъки Инвест - ЛОФ” ЕООД  на “Лъки Инвест“ АД се извършва флотационно 

обогатяване на добиваната в рудниците “Дружба“ и “Джурково“ оловно-цинкови руди, 

с получаване на оловен и цинков концентрати като крайна продукция.  Цялостният 

процес на флотационна преработка минава през: 

- Първична преработка –  включва всички процеси и операции от приема на 

рудата, натрошаване, смилане, флотация и обезводняване; 

-Технологичен контрол – включва непрекъснат контрол на количествените и 

качествените параметри на постъпващата руда, параметрите на технологичните 

процеси и крайните продукти; 

-Управление на минните отпадъци –  обхваща хидротранспорта на флотационния 

отпадък до хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”, технологията на намиване и контрол 

на съоръжението за минни отпадъци (самостоятелен обект на ”Лъки Инвест” АД като 

съоръжение с висок рисков потенциал –  виж по-горе източник на информация [ 3 ] ). 

Технологията на преработване на рудата в ОФ ”Лъки” включва определени 

производствени звена, във функционална последователност на тяхната реализация, 

показана в Приложения 2 с апаратурната схема на флотационното отделение и т. нар.  

верижна схема на апаратите в технологията на флотация. 
 

А. Прием на рудата и  технологичен контрол 

          Добиваната оловно-цинкова руда постъпва във ОФ ”Лъки” с автотранспорт. 

Пристигналите самосвали с руда се претегля на автоматична автомобилна везна, при 

което се издава кантарна бележка с нанесен номер на автомобила, час на претегляне, 

брутното тегло, тарата и чистото тегло на рудата. От всеки автосамосвал, от удобно 

устроено място, по установен начин се взема проба от рудата. Така взетите проби, за 

всяко от двата рудника поотделно, се събират, натрошават се в лабораторна челюстна 

трошачка и се подава в т. нар. проборазделна. Там, така набраната среднодневна проба 

се натрошава допълнително в лабораторна челюстна трошачка и се определя влагата на 

рудата от всеки рудник поотделно. Следва допълнително стриване с дисков стривател 

до едрина 3 - 5 mm и заключително смилане в лабораторни барабанни мелници до 

необходимата за химически анализ едрина. 

Така подготвените среднодневни проби се предават за химически анализ за 

съдържание на олово и цинк. Получените резултати се ползват за водене на оперативен 

баланс на металите в рудодобива и обогатяването. Накрая на всеки месец тези 

резултати се коригират с корекционни коефициенти за всяко месторождение. От 

ежедневната проба се заделя пропорционално количество за приготвяне на средно-

месечна проба за химически анализ за съдържание на платимите метали – олово, цинк и 

сребро. Резултатите от тези анализи служат за изготвяне на всекидневните  и 

ежемесечните отчети за добиваната и преработвана руда, съгласно изискванията на 

концесионния договор. 

След описаните приемни технологични операции,  рудата постъпва във 

вътрешните бункери за преработка. В зависимост от наличните свободни обеми на 

приемните бункери на фабриката, рудата се  разтоварва в един от тях. 
 

Б. Натрошаване на рудата 

Натрошаването на рудата се осъществява по тристадийна схема в отворен цикъл. 

Първият стадий на трошене се осъществява в челюстна трошачка 600/900 (една в 

работа и една в резерв), захранвани с пласнинчат питател ОМ-51.    
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           От челюстната трошачка, която се поддържа с разтоварващ отвор  90 - 100 mm, 

рудата постъпва по гумено-лентов транспортьор (ГТЛ – № 1, № 2 и № 3) с ширина на 

платното 800 mm. След ГТЛ № 3 рудата постъпва на пресяване върху вибрационно 

сито СВ-250, откъдето подситовият продукт постъпва чрез ГТЛ № 7 направо във 

вътрешните акумулиращи бункери с №№ 9 - 12 за подаване в стадия на смилане. 

Надситовият продукт, с ГТЛ № 4 постъпва във втори стадий на трошене в конусна 

трошачка КСД 1750-Т, на която се поддържа разтоварващ отвор 22 - 25 mm. От там, по 

ГТЛ № 4 рудата постъпва на пресяване с вибрационно сито  СВ-250, преди третия 

стадий на трошене във втора конусна трошачка КМД 1750-Т. Подситовият продукт 

постъпва на ГТЛ № 5 и ГТЛ № 6, или директно в бункери 1 и 2, а надситовият продукт, 

след преминаване през трошачката КМД, чрез ГТЛ № 5 отива във вътрешните бункери 

№№ 1-8 за подаване в отделението за смилане. Едрината на натрошаване е в диапазона 

10 - 12 % ”фракция +25 mm”. Натрошената до едрина 6 - 9 %  ”фракция +25 mm” се 

акумулира във вътрешните бункери (6 броя бункери с вместимост по 150 тона  всеки). 
 

В. Смилане  и класификация на рудата 

           От вътрешните бункери натрошената руда, посредством стационарни течки и 

хоризонтални транспортни ленти с широчина на платното 800 mm и захранващите 

мелницата транспортни ленти, постъпва на смилане в две топкови мелници (номинален 

работен обем 14 m
3
, средна маса на топковия товар 31 t, честота на въртене 21 mm

-1
) . 

Смилането се осъществява в затворен цикъл с класификация в двуспирален 

класификатор Ф1500 с потопена спирала. Средночасовата производителност на 

мелниците  е 25 -26 t/h, която съответства на специфична производителност средно от 

1,795 t/m
2
.h.   

Циркулационният товар се движи в диапазона 150 - 170 %. Смилането се води при 

50 - 52 %  ”фракция -0,063 mm” и плътност на пулпа 27 - 32 % твърда маса.  

Линейната технологична схема на смилане и класификация и верижната схема на 

апаратите са дадени в Приложения 2. 
    

Г. Флотация 

Сливът от класификатора постъпва на флотация чрез самотек през коритото на 

винтов автоматичен пробовземач АП-1 с ход на ножа 980 mm.  

Схемата на флотация е  пряка селективна, с първоначална флотаци на оловните 

минерали, агитация за активиране на депресираните в оловната флотация цинкови 

минерали и последваща флотация на цинковите минерали. Рудната флотация на 

оловните и цинковите минерали се извършва в пневмомеханични флотационни машини 

“DENWER”-300 V. Операциите на  пречистна флотация се осъществяват в механични 

флотационни машини тип ”МЕХАНОБЪР- 6А”  и ”МЕХАНОБЪР- 5А”. Линейната 

технологична блок-схема на флотация на рудата и верижната схема на апаратите са 

представени  в Приложения 2 (2.а и 2.б). 

Оловната флотация е компанована с 10 броя флотационни машини “DENWER - 

300 V”, от които три за първа основна оловна флотация, три за втора основна оловна 

флотация и четири за контролната флотация. Първа пречисттна флотация е с две 

машини ”МЕХАНОБЪР- 6А”, втора и трета – с три машини М-5А, четвърта пречистна 

флотация – с  две и пета пречистна – с една машина М-5А. Флотационната схема е така 

устроена, че при по-високо метално съдържание да се работи с  две основни и една 

контролна флотация, а при по-ниско – с една основна и с две контролни, съответно с 

три, четири или пет пречистни операции. 

Цинковата флотация е комплектована с 10 броя флотационни машини “DENWER 

300 V-4” за основна флотация, три машини за първа контролна и три мащини за втора 
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контролна флотация. Първа пречистна цинкова флотация е комплект от две машини 

”МЕХАНОБЪР- 6А”, втора – от три броя ”МЕХАНОБЪР- 5А”, трета флотация – от две, 
четвърта и пета флотации –  с една машина  ”МЕХАНОБЪР- 5А”.  

Камерният продукт от оловната флотация постъпва за агитация в контактен чан     

с обем 17 m
3
. Транспортирането на камерните продукти в технологичния поток на 

флотацията се извършва на самотек, пенните продукти от пречистните операции – 

също на самотек, а пенните продукти от основните и контролните флотации се 

транспортират с камерна помпа на база ”МЕХАНОБЪР- 6А”. 

От крайните пречистни операции, оловният и цинковият концентрати на самотек 

постъпват на обезводняване. Обезводняването се осъществява  чрез сгъстяване в 

радиални сгъстители (диаметър 12 m) с централно задвижване. Приливът от сгъстителя 

за всеки от двата концентрата постъпва на утаяване в призматичен утайник с площ от 

45 m
2
, след което постъпва в аварийния басейн зад т. нар. ”Багерна помпена станция” за 

транспортиране заедно с отпадъка (като камерен продукт от втора контролна цинкова 

флотация) до хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”. 

Изпусканият при престой или ремонт на флотационните машини материал, след 

отработването му по протежение на технологичната линия, се акумулира в три зумпфа, 

всеки с вместимост по 100 m
3
. При включване на технологичната линия този материал 

се прикачва в цикъла на флотационните машини. Дренажните помпи са блок-импелери 

на база ”МЕХАНОБЪР-5А”, производство на ”Монк-юг” ООД –  г. Кърджали.  
 

Д. Обезводняване на металните концентрати 

Обезводняването на получаваните оловни и цинкови концентрати се извършва  

във Флотационно отделение на ОФ ”Лъки”. Процесът се осъществява чрез сгъстяване в 

радиални сгъстители с централно задвижване (Ф 12 m). Сгъстеният продукт (плътност 

55 – 60 % твърда маса) постъпва на обезводняване в барабанен вакуум филтър (външна 

филтруваща площ 10х2,6 m). Влагата в получените обезводнени концентрати  възлиза 

на  7 - 8 %  за оловния и 11 - 13 % за цинковия концентрат. От складовете за готова 

продукция (всеки с вместимост по 120 m
3
 за всеки концентрат) концетратите се товарят 

с хидравлична грайферна кофа с електротелфер на 15 и 20-тонни дизелови авто-

самосвали (клас EURO IV и EURO V, или по висок клас) за транспортиране за следваща 

металургична преработка в КЦМ АД - Пловдив. На изход на фабриката има автокантар 

за отчитане и контролиране на количеството и качеството на извозвания за реализация 

концентрат, при което се опробва всеки товар за съдържание на влага и на платимите за 

всеки концентрат компоненти – олово, цинк, сребро. 

Транспортът на продуктите в технологичния поток на оловния и цинковия цикъл 

на флотация се осъществява по хидравличен способ на самотек, или под напор, 

създаван от камерни помпи (конструирани на база флотационна машина ”Механобър”),  

пясъчни помпи ПВР 50/12.5 и ПМ-100х75 и мембранни триплексни помпи Ф 100 mm. 

Всички основни и спомагателни транспортни операци, в т. ч. и товаро-разтоварни 

работи, са механизирани. Изключение има само при общ денонощен разход до 100 kg  
 

Е. Хидротранспорт на флотационния отпадък (хвост)   

Крайният отпадък от флотацията, който представлява суспензия (пулп) със 

съдържание на твърда фаза около 15 %,  се транспортира с пясъчни помпи ПР 400/35 

(два броя помпи производство на ”Монек-юг” - Кърджали), включени последователно в 

напорната система, до намивната дига на съоръжението за депониране на флотационен 

отпадък – хвостохранилище ”Лъки-2 временно”, подобект на ”Лъки-2 комплекс” на 

”Лъки Инвест” АД. Този подобект, като съоръжение с висок рисков потенциал, 
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функционира самостоятелно, извън обхвата на ОФ ”Лъки”  и за него има изготвен и 

утвърден Вътрешен авариен план от м. март 2019 г. (виж по-горе [ 3 ] ). 

 Флотационният отпадък (хвост), който отпада като камерен продукт от втора 

контролна цинкова флотация, постъпва в аванкамерата на т. нар. ”Багерната помпена 

станция”. Хвостът, посредством три последователно свързани пясъчни помпи ПР 

400/35, се транспортира до хвостохранилище ”Лъки-2 временно ” чрез т. нар. 

магистрален хвостопровoд, който е базалтиран с цел свеждане до минимум на 

износването му. Изпълнен е с триметрови секции от базалтови тръби, положени в 

стоманен кожух с фланцови съединения със светъл отвор Ф200 mm. Общата му 

дължина е 2750 m  и е свързан, от едната страна с Багерната помпена станция и с 

намивния хвостопровод на хвостохранилището от друга. Част от него, там където 

трасето позволява, е положен в стоманобетонови коритообразни елементи с П-образен 

профил с железобетонни капаци върху тях. Останалата част е открита и без топло-

изолация, което създава предпоставки за замръзвания при спиране на подаването на 

пулп  при температури, по-ниски от -10 
0
 С. За недопускане на такива проблеми е 

изготвена инструкция за пускане и спиране на Багерната помпена станция при редовни 

и екстремални условия, предвиждащи промиване на тръбопроводите със свежа вода с 

напор, създаван от помпената станция. При режим на престой на ОФ ”Лъки” в нощната 

смяна и в почивните дни, помпената станция се оставя да работи с бистри води, като 

кранът в най-ниската точка при шахтата се оставя отворен и водата се подава в 

колектора през отбивната траншея в опашката на т. нар. ”утаечно езеро” на ”Лъки-2 

временно”.  За времето на десет годишна експлотация, не са възниквали аварийни 

ситуации в хидротранспортната система. 

За случаите, когато постъпващият обем в помпената станция е по-голям от 

възможностите на помпите, приливът се отклонява в аварийния басейн, откъдето с 

камерни помпи М–5 А (2 броя) се подава обратно в аванкамерата на помпената 

станция, когато няма прилив. В аварийния басейн постъпват и преливните води от 

оловния и цинковия утайник.  

Получаваният флотационен отпадък (хвост) се изпомпва като пулпа към хвосто-

хранилище ”Лъки-2 временно”, където се утаява, а избистрените води се връщат в 

цикъла на флотация. Така се реализира напълно затворена схема на оборотно 

водозахранване на флотационната фабрика, без отпадъчен поток води за заустване в 

повърхностен водоприемник (река Лъкинска). 

 

1.1.3.2. Флотационни реагенти и реагентно складово стопанство 

А . Флотационни  реагенти 

За осигуряване на технологични процеси при флотационното обогатяване на 

рудите в ОФ ”Лъки” се ползват определени химически вещества (флотационни 

реагенти), някои от които са класифицирани като опасни вещества, съгласно Наредбата 

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

последствията от тях, приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г.  и Увърдената  за ОФ ”Лъки” 

класификация по чл. 103 ал.2 на ЗООС , потвърдена с писмо изх. № 26-00-351 от 

/07.03.2016 г. на Министъра на околната среда и водите като ”предприятие с нисък 

рисков потенциал”, 

Използуваните реагенти при първичната преработка на оловно-цинковите руди се 

влагат в количествата, представени по-долу в таблиците 1.2а и 1.2б. Видът и свойствата 

на тези флотационни реагенти (флотореагенти) са както следва: 
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1. Реагенти-събиратели, които по химическа структура и състав, проявяват  

свойства да се адсорбират върху разделителната повърхност ”минерал – вода”, при 

което намаляват интензитета на силовото поле около минералната частица и позволяват 

да се ”прилепи” към вдухваните във флотационната клетка въздушни мехурчета и 

селективно да се изнесе в повърхностния  (т. нар. ”пенен”) продукт. Важно необходимо 

условия за това е предварителната подготовка на минералната повърхност, така, че тя 

да стане ”хидрофобна” (неомокряема). Това се постига с употребата на различни 

типове флотационни реагенти, наречени реагенти-събиратели, които се закрепват 

върху разделителната повърхност ”минерал – течност  (вода)”. В зависимост от това,  

по какъв начин се намалява хидратацията на повърхността, реагентите-събиратели се 

разделят на реагенти-събиратели с хетерополярни молекули и такива с полярни 

молекули. Типични представители на флотационните реагенти с такива свойства са 

ксантогенатите –  в случая, при флотацията на галенита, се подава като събирател 

разтвор от калиев или натриев изобутилов ксантогенат (C4H9OCSSNa или C4H9OCSSK). 

В практиката на ОФ ”Лъки”  се прилага калиев изобутилов ксантогенат. Той 

представлява продукт на взаимодействието между сяровъглерод и алкохоли в 

присъствието на алкална основа: C4H9OH + CS2 + KOH  = C4H9OCSSK+H2O. 

Ксантогенатът се доставя в опаковка от полиетиленова торба в метална външна 

опаковка (варел), с вместимост 120 – 150 kg. Съхранявят се в специализирания склад за 

реагенти. Наличните количества възлизат максимално до 2,5 t.  Токсикологичните му 

характеристики като опасно химическо вещество (ОХВ) и мерките за безопасна работа 
са предстевени по-нататък, съответно в т. 1.1.3.3  и т. 2.2.2.  

2. Реагенти регулатори (цианиди и цинков сулфат), които във водна среда във 

флотационния пулп, действат депресиращо на различните минерали, с изключение на 

галенита (PbS). В ОФ ”Лъки”, за целта се използва общоприетият във флотационната 

практика натриев цианид (NaCN) в комбинация с цинков сулфат (ZnSO4).  Цианид се 

ползва и в пречистните операции на оловния цикъл (виж по-долу таблица 1.3) за 

пречистване на оловния концентрат от нежелани примеси (със или без цинков сулфат и 

натриев карбонат). При това се образува комплексното съединение Na2Zn(CN)4, при 

разлагането на което се създават условия за”десорбция” на молекулите на събирателя 

от минералните повърхности с различна сила, което обуславя селективното му 

действие. Натриевият цианид проявява свойства като регулатор на рН и депресор на 

цинковите, железните и  медните сулфидни минерали, с което осигурява получаването 

на високо-качествен стандартен оловен концентрат с ниски примеси на сфалерит, 

пирит и халкопирит. 

Натриевият цианид се доставя в полиетиленова  торба в метален (стоманен) варел 

с вместимост 120 – 150 kg. Наличните количества възлизат максимално до 1,2 t . 

Токсикологичните му характеристики като ОХВ и мерките за безопасна работа са 

предстевени по-нататък, съответно в т. 1.1.3.3  и т. 2.2.2.  

3. Вар - СаО (прахообразна хидратна вар). Прилага се за поддържане на алкална 

стойност на рН. Наличните количества възлизат максимално до 5,0 t.  

Токсикологичните му характеристики като ОХВ (съгласно класификацията по чл.103, 

ал 2 на ЗООС) и мерките за безопасна работа са предстевени по-нататък, съответно в   

т. 1.1.3.3 и т. 2.2.2.  

4. Натриев сулфид (Na2S). Във флотационния пулп, при различни условия действа 

като депресор, активатор-сулфидизатор, регулатор на рН и десорбент. Прилага се за 

сулфидизиране на първичните карбонатни окиси, съдържащи се в полиметалните 
сулфидни руди. Във водни разтвори натриевият сулфид дисоциира по схемата: 
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Na2S + H2O=2Na
+
+2OH

-
+ H2S; 

H2S  = H
+ 

+ HS
-
 ;   HS

-
 = H

+
+ S

2-
. 

Доставя се във вътрешна полиетиленова торба, положена в метален (стоманен) 

варел, с вместимост от 50 - 65 kg.. Токсикологичните му характеристики и мерките за 

безопасна работа са предстевени по-нататък, съответно в т. 1.1.3.3 и т. 2.2.2. 

5. Meден сулфат (CuSO4). При флотацията на различните модификации сфалерит  

(ZnS) от полиметалните руди на цветните метали се налага употребата на меден сулфат  

за подобряване на флотационната способност на цинковите минерали. Подобна 

активация е необходима и след депресирането, което представлява част от процесите в 

оловния цикъл на флотация. Доставя се във вътрешна полиетиленова торба, положена 

във външна тъкана, с вместимост от 50 kg. Токсикологичните му характеристики като 

ОХВ (съгласно класификацията по чл. 103, ал. 2 на ЗООС ) и мерките за безопасна 

работа са предстевени по-нататък, съответно в т. 1.1.3.3 и т.2.2.2. Наличните количества 

възлизат максимално до 3,5 t.   

6. Цинков сулфат (ZnSO4). Прилага се като реагент-регулатор (депресор на 

цинковите и пиритните минерали) при флотацията на сулфидни полиметални руди на 

цветните метали. Доставя се във вътрешна полиетиленова торба, положена във външна 

тъкана, с вместимост от 50 kg. Токсикологичните му характеристики като ОХВ 

(съгласно класификацията по чл.103, ал. 2 на ЗООС) и мерките за безопасна работа са 

предстевени по-нататък, съответно в т. 1.1.3.3 и т. 2.2.2. Наличните количества възлизат 

максимално до 3,5 t.   

7. Калцинирана сода (натриев карбонат  - Na2CO3). Прилага се като регулатор на 

рН в пулпа. Доставя се във вътрешна полиетиленова торба, положена във външна 

тъкана, с вместимост от 50 kg. Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (( REACH), 
изменен от 2015/830/ЕС, не представлява опасно вещество (виж по-нататък т. 3.3.1.1).  

8. Флотационно масло. Прилага се като флотационен пенообразувател. В 

практиката на ОФ ”Лъки” се използва флотационен пенообразувател DOWROTH 200E 

(виж Приложения 6). Доставя се и се съхранява в пластмасови бидони с вместимост       

1 m
3 
(от фирмата ”НОЗИБ” ЕООД - София). Съгласно класификацията на Рекламент  

(ЕО) 1272/2008  не представлява опасно вещество или смес. Няма експлозивни и 

окислителни свойства. Съхранява се в  контейнер (IBC) – максимален срок на   

съхранение 24 месеца.  

В следващите таблица 1.2а и 1.2б  са съпоставени данни за разхода (относителен, 

в  kg на тон руда и среден годишен) на използваните флотореагенти, както и състава на 

техните водни  разтвори.  

От разходните баки-сборници, посредством тръбопроводи Ф50 mm, приготвените 

реагентови разтвори се транспортира до дозаторите, от където се разпределят до 

определените в технологичния процес точки за обезпечаване на технологичния режим, 

както е показано в следващата таблица 1.3. Придвижването на реагентните  разтвори от 

дозаторите до мястото на подаване във флотационния пулп се извършва на самотек по 

пластмасови тръби Ф25 mm.  
 

Таблица 1.2а 

Технологичен разход на флотационни реагенти и форма на влагането им в 

схемата на флотация 

№ по 

ред 

Наименование на  

флотационните реагенти    

Разход,  

kg/t руда 

Като %-ен  

разтвор 

1. Натриев цианид 0,030 - 0,050 2,0 
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2. Калиев изобутилов ксантогенат 0,100 - 0,120 2,85 

3. Натриев сулфид 0,010 - 0,030 1,0 

4. Меден сулфат 0,20 - 0,40 3,2 

5. Цинков сулфат 1,20 - 1,50 3,2 

6. Сода калцинирана Средно 1,30 5,0 

7. Хидратна вар средно 1,80 - 

8. Флотационно масло 0,03 - 0,06 натурално 
 

Таблица 1.2б 

Планов разход на флотационни реагенти за 2019 г. на ОФ ”Лъки” 
 

№ по 

ред 

 

Наименование на  

флотационните реагенти 

Планов разход за 2019 г. 

Специфичен 

разход, kg/t 

Годишен 

 разход, kg */ 

1. Натриев цианид 0,05     8 300 

2. Калиев изобутилов ксантогенат 0,09   14 850 

3. Натриев сулфид   0,02     3 300 

4. Хидратна вар 1,80 297 000 

5. Меден сулфат 0.40   66 000 

6. Цинков сулфат 1.30 214 500 

7. Сода калцинирана 1,30 215 000 

8. Флотационно масло   0.060     9 900 

                   */ При планирано производство от 165 000 t общо руда за флотация.                                             

                

Флотореагентите се подават в съответната операция на схемата на флотация като 

разтвори (с концентрация дадена в горната таблица 1.2а) . Мястото на подаване на 

реагентите и количеството подавани разтвори са показани в следващата таблица 1.3. 

 

Таблица 1.3 

№  

по ред 

Подаван воден разтвор  

на флотореагент 
Място на подаване на реагента –   

флотационна операция 

Количество, 

cm
3
/min  */ 

1. Калиев изобутилов 

ксантогенат 

1. Смилане 

2. Първа основна оловна 

3. Втора основна оловна 
4. Контролна оловна 

5. Основна цинкова 

6. Първа контролна цинкова 
7. Втора контролна цинкова 

200 

400 

500 
600 

300 

400 
500 

2. Натриев цианид 1. Смилане 

2. Първа основна оловна 

3. Втора основна оловна 
4. Първа пречистна оловна 

5. Втора пречистна оловна 

6. Трета пречистна оловна 
7. Четвърта пречистна оловна 

8. Пета пречистна оловна 

1600 

2100 

800 
1500 

1100 

1200 
600 

300 

3. Цинков сулфат 1. Смилане 

2. Първа основна оловна 
3. Втора основна оловна 

4. Първа пречистна оловна 

5. Втора пречистна оловна 
6. Трета пречистна оловна 

1000 

2200 
- 

1600 

1400 
1300 
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7. Четвърта пречистна оловна 

8. Пета пречистна оловна 

600 

300 

4. Натриев сулфид 1. Смилане 
2. Първа основна оловна 

3. Втора основна оловна 

500 
 

5. Меден сулфат 1.Агитация преди основна 

цинкова 
   флотация 

200 

6. Флотационно масло 1. Първа основна оловна 

2. Втора основна оловна 

3. Контролна оловна 
4. Основна цинкова 

5. Първа контролна цинкова 

6. Втора контролна цинкова 

15 

10 

5 
35 

20 

15 

*/  Подават се като разтвори  с %-ен състав, даден по-горе в таблица 1.2а 

 

Б. Реагентно складово стопанство  
 

Съгласно актуализираното Уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 2 на 

ЗООС, потвърдено с писмо изх. № 26-00-351/07.03.2016 г. на Министъра на околната 

среда и водите като ”предприятие с нисък рисков потенциал”, в складовете за реагенти 

на ОФ ”Лъки” се съхраняват реагенти от категорията на ОХВ, които попадат в 

Приложение № 3, ал. 1 на ЗООС [ 1 ]. По смисъла на Наредба № 2 от 12.09.1990 г. за 

защита от аварии при дейности с опасни химически вещества  (обн. ДВ. бр.100 от 

14.12.1990 г.),  опасни за възникване на аварии са химичните вещества, включително и 

съединения и смеси от тях, които поради изразената си реактивоспособност и 

токсичност могат по пряк или косвен начин да увреждат хората, материалните 

ценности и околната среда. 

  На промишлената площадката на ОФ ”Лъки” са разположени складовете за  

ползваните флотационни реагенти. Тези складове (10 на брой за реагенти и за машинни 

масла) са разположени в закрити помещения, устроени в съответствие с всички за 

противопожарна безопасност и хигиена на труда на обслужващия персонал, посочени в 

Информационите лист за безопасност (виж Приложение 6). В един покрит навес се 

събират и съхраняват обезвредени опаковки от син камък, цинков сулфат, вар и сода, 

преди предаването им за оползотворяване на външна фирма. Местоположението на 

всички складови помещения и закрити площадки е показано по-долу на фиг. 1.2 върху 

сегмент от общия ген-план на промишлената площадка, даден в  Приложение 1.  

Складовете за реагенти, в т. ч. и от категорията на опасни химически вещества 

(ОХВ),  се разполагат в отделни изолирани помещения на масивни сгради с ограничен 

достъп. Подовете им са  с канавки и настилки, които осигуряват достатъчно добро 

сцепление при ходене. Ако се съхраняват разтворими във вода реагенти, подовете се 

асфалтират. Снабдени са  водопроводна мрежа с кранове за измиване.  Имат действащи 

вентилационни инсталации, които осигуряват максимално отстраняване на отровните 

газове, евентуално и прах и качество на въздуха под допустимите концентрации. 

Осигурена е възможност всички основни и спомагателни операции по транспорт, 

съхранение, дозирането и приготвянето на реагентните разтвори да бъде механизирано. 

Изключение може да има само при общ денонощен разход до 100 kg. 
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Фиг. 1.2   
 Ситуационен план на площадката на ОФ ”Лъки” с разположение на закритите 

складови площадки за флотационни реагенти  (сегмент от общия ген-план от 

Приложение 1) 

Легенда за разположение на складовете за реагенти (позиция №): 

1 –  склад меден сулфат  7 –  склад натриев сулфид 

2 –  склад натриев цианид 8 и 9  –  складове за вар 

3 –  склад калиев изобутилов ксантогенат  10 –  склад за калцинирана сода 

4 –  склад машинни масла 11 –  склад за цинков сулфат 

5 –  зона за съхранение на флотационни     

масла (DOWROTH 200E) 

 6 –  покрит навес за обезвредени опаковки 

от син камък, цинков сулфат, вар и сода 
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 Фиг. 1.3 

Схема на т. нар. ”Реагентова централа на ОФ ”Лъки” за приготвяне  

на технологичните разтвори на използваните флотационни реагенти  

(ситуация кота + 1,0 m)  
 

    Оборудване: баки за разтваряне (чанове) с вместимост по 2,6 m
3
, за разтворите на:   

натриев цианид; 

                   калиев изобутилов ксантогенат; 

                   вар (прахообразна хидратна вар); 

                   натриев сулфид; 

                   меден сулфат; 

                   цинков сулфат; 

                   натриев карбонат (калцинирана сода); 

                            една резервна бака. 
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В скадовите помещения, флотационните реагенти (ФР) се съхраняват  след 

транспортирне от базовите  складове на фирмата-доставчик в Кърджали и Пловдив, 

като се поддържа определено количенство в  резерв. ФР, от посочените складове на ОФ 

”Лъки”, с помощта на мотокар (с високоповдигач)  се транспортират на палети или в 

метални опаковки (варели или метални или пластмасови бидони, или в пластмасови 

чували в тъканни опаковки)  до т. нар. ”Реагентова централа” за приготвяне на 

разтворите. Реагентовата централа се разполага в сградата в съседство с Мелнично 

отделение (виж по-горе фиг. 1.3), където на две нива (коти +1m и  +10 m и асансьорна 

шахта) са ситуирани 8 броя баки за разтваряне (вместимост по 2,6 m
3
)  –  съответно за 

разтворите на натриевия цианид, калиевия ксантогенат, натриевия сулфид, цинковия 

сулфат, медния сулфат, хидратната вар, натриевия карбонат и една резервна. 

Разтварянето се осъществява в съответната бака (чан) за разтваряне, като реагентът по 

гравитация по тръба попада в чана с предварително добавена вода за получаване на 

разтвор с посочените по-горе в таблица 1.2а  концентрации. 

Дейностите в реагентното стопанство на ОФ ”Лъки” се основават на утвърдена 

”Инструкция за безопасна работа при транспорт, съхранение, приготвяне и дозиране 

на флотационните реагенти” както и  на  приетите  ”Вътрешни санитарни правила за 

съхранение на опасни химически вещества (ОХВ) в разходните складове на за реагенти 

на ОФ ”Лъки” (виж Приложения 3 и 4 и по-нататък т. т.  2.2.2 и 3.3.1). 

Съгласно утвърдените ”Вътрешни санитарни правила ….” (Приложение 4, 

пределно допустимите количества ОХВ в разходните складове за реагенти на ОФ 

”Лъки” не трябва да надвишават следните резервни количества:  

- При разход до 500 kg/24h –  резерв за едно тримесечие;  

- При разход от 500 kg до 1 t/24h  – резерв за 45 дни;  

- При разход от 1 t до 10 t/24h – резерв за 5 дни;  

- При разход над 10 t/24h –  резерв за 3 дни. 

Дейностите в реагентовото стопанство на фирмата са в съответствие с изисквания 

на чл. 104 ал. 2 от ЗООС (относно мерките за предотвратяване на големи аварии…) за 

състоянието на складовете за флотационни реагенти и останалите складове. Работата 

по приемането, вътрешно-заводския транспорт  на употребяваните като флотационни 

реагенти опасни вещества, обезвреждането на техните опаковки, е съответно на 

изискванията за безопасна работа с ОХВ. Като обект класифициран с нисък рисков 

потенциал, в ОФ ”Лъки” са осигурени  режима на флотация в съответствие с 

изискванията по околна среда, осигуряване на необходимия мониторинг на 

компонентите на околната и работната среда, както и спазване на изискванията за 

безопасни и здравословни условия на труд за добро здравословно състояние на 
експлоатационния и поддържащия персонал.  

Отговорност за воденето на оперативната ежедневна отчетност и крайната 

месечна отчетност е на отговорника за склада за флотационни реагенти  (реагентчик),  

под непосредственото ръководство и контрол на Главния инженер. Конкретните 

дейности, подчиненост, действия при редовното производство и при възникване на 

риск от природни бедствия и крупни производствени аварии са разписани в 

съответните им  Длъжностната характеристика (виж Приложения 7). 
 

1.1.3.3. Токсикологични характеристики на флотационните реагенти  
 

Мерките за безопасна работа и особено мерките за защита на персонала при 

работа с флотационните реагенти са в пряка зависимост от техните токсикологични 

характеристики, обобщени в Информационни листи за безопасност (виж Приложения 
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6), със съответните им Н-фрази на риска, съвети за безопасност, мерки за безопасна 

работа, лични предпазни средства.  

Съгласно утвърденото Уведомление за классификация по чл.103, ал. 2 от ЗООС, 

като опасни вещества от Приложение 3, част 1 на член 103 на ЗООС са класифицирани 

калиевият ксантогенат, натриевият цианид и негасената вар (калциев оксид). Листите за 

безопасност на тези опасни вещества са представени в Приложения 6. 

Калиев изобутилов ксантогенат  (C4H9OCSSK ) –  CAS № 13001-46-2,                             

Н-фрази: Н251 – самонагряващ мателиал, може да предизвика самозапалване; 

          Н302 – остра токсичност категория на опасност 4, вреден при поглъщане; 

                 Н315 – корозия/дразнене на кожата, категориа на опасност 2; 

                 Н411 – опасно за водната среда: хронична опасност, токсичен  за  водните 

организми с дълготраен ефект.  

Ниво на опасност –  класифицира се като вещество с малка опасност за човешкото 

здраве и околната среда. Границата на експозиция за работна среда е ПДК = 0,6 mg/m
3
.  

При работа с ксантогенат се изисква устойчиво на химикали предпазно облекло и 

съответна защита на дихателните пътища (маска с филтър А за органични газове и 

изпарения), на очите (подходящи очила) и на ръцете (гумени, неопренови или PVC 

ръкавици). Когато е изложен на топлина и влага ксантогенатът се разлага с отделяне на 

токсични вещества.  

Натриев цианид (NaCN ) –  CAS № 143-33-9,  Н-фрази:         

      Н290 – корозивно за метали, категория на опасност 1; 

                Н300 – остра токсичност (орална), смъртоносeн при поглъщане; 

                Н310 – остра токсичност (дермална), смъртоносен при контакт с кожата; 

                Н330 –  остра токсичност (инхал.), смъртоносен при вдишване; 

                Н372 –  специфична токсичност за определени органи (повтаряща се 

експозиция); 

              Н410  – много токсичен към водните организми с дълготраен ефект. 

В класа на циановите съединения (цианидите) влиза голям брой силно токсични 

вещества, които се отличават с бързо действие върху човешкия организъм.  Най-

опасният представител на този клас съединения е циано-водородът (HCN). Неговото 

действие се състои  в блокиране на окислителните ферменти, в резултат на което се 

спира дишането на тъканите. Подобно е действието и на всички други цианови 

съединения, които са способни да отделят в организма циановодород, или да образуват 

цианиден анион ( CN
–
) в достатъчни концентрации. Най-токсични цианиди са 

натриевият и калиевият цианиди (NaCN, KCN ), които имат добра разтворимост във 

вода и образуват цианиден йон в значителни концентрации. Токсичността на цианидите 

се проявява главно по отношение на циановодород и алкални цианиди. Отравяния с 

алкални цианиди са възможни при случайно поглъщане, при проникване през ранички 

по кожата, или вдишване на съдържащи цианиди аерозоли или прах. Постъпването на 

HCN  в организма става главно чрез вдишване. При високи концентрации той може да 

прониква и през кожата на човека.  

Натриевият цианид е силно токсичен. При остри отравяния се стига до спиране на 

дишането, паралич и смърт. При хронични отравяния се стига до парализа на долните 

крайници, поражения върху нервната система, върху главния и гръбначния мозък,  
При работа с цианиди  се изисква устойчиво на химикали предпазно облекло и съответна 

защита на дихателните пътища (маска с филтър А), подходящи очила за очите  и  гумени, 

неопренови или PVC ръкавици за ръцете. 
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Негасена вар (калциев оксид – СаО). CAS № 1305-78-8). Използва се във воден 

разтвор като регулатор на рН. Класифициран съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, 

(изменен от 2015/830/ЕС) със следните рискови Н-фрази:  

H315 – Предизвиква дразнене на кожата; 

          H318 – Предизвиква сериозно увреждане на очите;  

H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  

Класифицира се като токсично ОХВ. Предизвиква сериозно увреждане на очите 

(изисква  да се използват предпазни маски), уврежда кожата (ръцете) при контакт (да се 

носят подходящи ръкавици). Вдишване на прах от негасена вар уврежда  дихателните 
пътища (препоръчва се  изполмване на предпазна маска). 

        В реагентния склад на ОФ ”Лъки” се съхраняват и реагенти, които според фразите 

на опасност  (Н-фрази) могат да се отнесат към категорията на опасните вещества, но 

не попадат Приложение 3, част 1 на член 103 на ЗООС. Такива са натриевият сулфид 

(Na2S), медният и цинковият сулфати (CuSO4  ZnSO4), калцинираната сода (NaCO3). 
Листите за безопасност на тези реагенти са представени в Приложение 6. 

          Натриев сулфид.  Токсичен, с общотоксично и дразнещо действие. При остро 

отравяне с големи концентрации отначало се проявява възбуда, след това влошена  

работа на централната нервна система, поява на конюнктивит и поражения върху 

роговицата на очите, главоболие и нарушена походка, раздразненеие на дихателната 

система, оток на белите дробове, парализа на дихателните органи и смърт. При 

хронични отравяния с малки концентрации може да се се стигне до психични 

разстройства, главобол и раздразнения на дихателните пътища. При работа с натриев 

сулфид се изисква използване на подходящо  предпазно облекло и съответните лични средства 
за защита. 

Меден  сулфат. Токсичен. Оказва общотоксично дразнещо действие. При 

попадане върху кожата и очите предизвиква дразнене. При поглъщане предизвиква 

диария, повръщане, коремни болки. Най-съществени остри и настъпващи след известен 

период от време симптоми и ефекти на тежко отравяне са  повръщане, риск от слепота, 

риск от тежко увреждане на очите. Може да причини дълготрайни неблагоприятни 

ефекти във водната среда. 

Цинков  сулфат. Токсичен. При поглъщане предизвиква диария, повръщане, 

коремни болки. Оказва дразнещо действие (кожни рани). След контакт с кожата да се 

прибегне до отмиване с обилно количество вода. След контакт с очите, предизвиква 

сериозно увреждане, с риск от слепота. Наложително е очите да се изплакват с обилно 

количество вода, като клепачите се държат широко отворени. Незабавно се търси 

консултиране с очен специалист. След поглъщане на пострадалия се дава да пие обилно 

количество вода. Нужно е да не се предизвиква повръщане (риск от перфорация!). Най-

съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти на 

тежко отравяне са  повръщане, риск от слепота, риск от тежко увреждане на очите.   

Натриев карбонат. Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), изменен от 

2015/830/ЕС не се класифицира като корозивен/дразнещ за кожата, не се класифицира 

като респираторен или кожен сенсибилизатор. Не се класифицира като мутагенен за 

зародишните клетки, канцерогенен нито токсичен за репродукцият. Не се класифицира 

като представляващ опасност при вдишване. Не се класифицира също като вещество 

със специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция). Лични 

предпазни мерки – предпазни средства и процедури при спешни случаи: 

- Да не се вдишва праха.  

- Да се избягва контакт с очите и кожата. 
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Флотационно масло.  В практиката на ОФ ”Лъки” се използва флотационен 

пенообразувател DOWROTH 200E (виж Приложения 6). Съгласно класификацията на 

Рекламент  (ЕО) 1272/2006  не представлява опасно вещество или смес. 

Други опасни вещества. В съответствие с изискванията на ВАП, на територията 

на ОФ ”Лъки” не се използват и не се предвижда да се използват или държат в 

наличност метилбромид (CH3B) и вещества от списъка в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 

1  на ПМС № 254 от 30.12.1999 г. (публ. ДВ бр 3 от 11.01.2000 г., посл. изм. ДВ бр. 

15/16.02.2007 г.) за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой. 

Не  се предвижда използването и на вещества от списъка на Приложение 2 към чл. 2, 

ал. 2 на съоръжения,  използващи вещества които нарушават озоновия слой, в т. ч. : 

- Определени бои, лакове, смазочни материали (посочени в Приложение 2); 

- Препарати и пълнители за пожарогасители (от група 3813 00 00 0), както и 

портативни пожарогасители, заредени с халони (включени в списъка в Приложение 3 

към чл. 2, ал. 3, т. 2).  

Не се използват и не се предвижда също използването на суровини, материали или 

продукти, които попадат в Наредбата за опасните химически вещества, препарати и 

продукти, подлежащи на забрана за употреба и търговия. Не се предвижда да се 

използват и органични разтворители, които са в обхвата на Директива 1999/13/ЕС за 

ограничаване емисиите на летливи органични съединения.  

В практиката на ОФ ”Лъки” не се използват и не се предвижда използването на 

азбест и съдържащи азбест материали. 

 

1.1.4.  Производствен капацитет – натоварване на съоръженията    
 

       По смисъла на  Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на 

работните проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни 

богатства” (обн. ДВ бр.95/1.11.2013 г.)  първичната преработка на рудите е част от 

работния проект за добив от двете находища –   “Джурково“  и “Говедарника“.  

Отчитайки факта,че рудата от двете находища е близка по качествен състав и  не се 

извършва селективна преработка, а валова и в съоветствие с утвърдената през годините 

практика, проектът е общ за двете находища. 

 По програмата за 2018 г. в ОФ ”Лъки” са преработени общо 160 000 тона руда и 

произведени 6137 тона оловен концентрат, 4730 тона цинков концентрат при 

посочените по-долу в таблица 1.4 обобщени показатели. 
 

Таблица 1.4 

Обобщени производствени показатели на ОФ ”Лъки” за 2018 г. 

№ по 

ред 
 Показател Мярка Стойност 

1 Годишна преработка руда t 160 000 

2 Произведена продукция   

 Оловен концентрат t 6 137 

 Цинков концентрат t 4 730 

3 Извличане на метали   
 Олово % 87 

 Цинк % 78 

 Сребро % 73 

4 Добито количество метали в концентратите    
 Олово t 4 296 
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 Цинк t 2 365 

 Сребро kg 5 091 

5. Численост на персонал  брой 65 

6.  Средна производителност за ОФ ”Лъки”  тон/час.смяна 10,19 
 

Базови производствени  данни. На основата на отчетни данни за минали години, 

може да се приемат следните средно-годишни стойности за производствен капацитет 

на инсталациите ( t/y суха маса): 

-  Преработвана оловно-цинкова руда: 150 000 -160 000 t/y; 

-  Получавани оловни и цинкови концентрати (общо): 10 000 t/y; 

-  Получаван флотационен отпадък (хвост): 140 000 (t/y). 

Средно-дневно натоварване на съоръженията. При 5-дневна работна седмица, в 

две работни смени, респективно при ефективен фонд от 260 работни дни в годината, 

получаваните продукти от преработка на рудата имат следните средно-дневни 

количества (t/day): 

-  Преработвана оловно-цинкова руда: 577 t/day; 

-  Получавани оловни и цинкови концентрати (общо): 38,5 t/day;   

-  Получаван флотационен отпадък (хвост): 538,5 (t/day). 

 

1.1.5.  Организация на производството –  обслужващ персонал 
 

Преработката на добитата руда се извършва от”Лъки Инвест-ЛОФ“ ЕООД  - 

град Лъки, който  е самостоятелно юридическо лице и е структурна единица на 

коцесионера ”Лъки Инвест”АД.  

”Лъки Инвест-ЛОФ“ ЕООД  се ръководи от Управител.  Управлението на 

технологичните процеси се ръководи от Главен инженер, на чието пряко подчинение 

са механик и енергетик на фабриката и  началник смените. 

Цялостният процес на флотационна преработка включва следните елементи: 

- Първична преработка –  това са всички процеси и операции от приема на 

рудата, натрошаване, смилане, флотация и обезводняване; 

-Технологичен контрол – включва непрекъснат контрол на количествените и 

качествените параметри на постъпващата руда, технологичните процеси и крайните 

продукти; 

-Управление на минните отпадъци –  обхваща дейностите по хидротранспорта на 

флотационния отпадък до хвостохранилището, технологята на намиване и контрол на 

съоръжението за минни отпадъци. 

Към днешна дата, обслужващият персонал на ОФ ”Лъки” възлиза общо на 112 

души, в т. ч. ИТР, администрация, работници (основен спомаателен състав). Относно 

разпределението на персонала по предназначение според длъжностните им 

характеристики виж по-нататък т. 3.1. 

 

1.2. Възможни аварийни ситуации, засягащи обекта 
 

При нормална експлоатация и технически изправни съоръжения, спазване на 

технологичния режим и правилата за безопасна работа, възникването на аварийна 

ситуация по причина на човешка грешка е практически малко вероятно. Възникване на 

авария на обекта, с последици за персонала, населението и околната среда, е възможно 

при нарушаване на посочените предпоставки, или при природни и други бедствия в 
района.  
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Природното бедствие (или стихийно бедствие) е разрушително по своята 

същност и мащаби природно явление, в по-голямата си част неподлежащо на контрол 

от страна на човека, което застрашава и заплашва здравето и живота на хората и води 

до значителни материални повреди и щети. Типични примери за природни бедствия 

са земетресения, големи наводнения, урагани ветрове (например торнадо),  градоносни 

бури, снегонавявания, заледяване и обледеняване, свлачища  и др.  

Размерът на загубите в голяма степен зависи от подготвеността на хората и от 

способността им да реагират навреме и адекватно на бедствието, най-вече при 

спасителните работи. Това разбиране се изразява с популярната фраза, че ”бедствията 

възникват, когато опасността се съчетае с т. нар. уязвимост“ (показател за степента на 

податливост към различните опасности). Така природни бедствия практически  не 

възникват в области, които не са уязвими, например при силно земетресение в 

неурбанизиран район. Това дава основание на някои автори да оспорват определението 

”природни“, тъй като бедствия не биха възникнали без участието на хората. От друга 

страна много човешки дейности, (например радиоактивно замърсяване или епидемия) 

могат да доведат до големи загуби без да са природни бедствия, а в други случаи могат 

да задействат разрушителната сила на природата, като наводненията при скъсване на 

язовирни стени например. 

Аварията е внезапна технологична повреда на производствено оборудване на 

даден обекта (съоръжения, агрегати и машини), съпроводена със спиране или сериозно 

нарушаване на технологичния процес, с евентуални взривове, разрушения, възникване  

на пожари, с опасност за здравето и живота на обслужващия персонал и околното 

население, както и със замърсяване на околната среда. На територията на обекта биха 

могли да възникнат двавида аварии:  

Локални аварии –  с обхват в непосредствена близост до мястото на авария; 

Големи промишлени аварии – с обхват от територията на целия обект и извън нея. 

Съгласно § 1, т. 47 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните 

богатства (ЗПБ - обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 96 от 

01.12.2017 г.) …“голяма авария” е събитие на миннодобивния обект по време на 

дейността му, включваща и управление на минните отпадъци, водещо до сериозна 

опасност за човешкото здраве и околната среда, независимо дали незабавно или с 

течение на времето, както на миннодобивния обект, така и извън него”. Причина за 

възникване на голяма авария може да бъде природно бедствие, аварийна ситуация от 

радиационно замърсяване или епидемия, както и сериозна човешка грешка. Една 

аварийна ситуация се оценява като ”голяма авария” когато:  

  Причинява поне едно от следните неблагоприятни последствия върху живота и 

здравето на хората и върху структурата на предприятието или съоръжението: 

-  Смърт поне на един човек в или извън предприятието или съоръжението; 

          -  Шестима ранени в предприятието или съоръжението; 

          -  Прекъсване на  водо- и електроснабдяването за продължително време. 

  Причинява увреждане или замърсяване над пределно допустимите норми на 
водите на река (над 10 km) или щети в предприятието за не по-малко от 4 млн. лева. 

Потенциалната опасност за човешкото здраве, евентуално загуба на човешки 

живот,  при възникнали стихийни природни бедствия, или поради неправилна 

експлоатация, или вследствие нарушаване на конструктивната цялост на съоръжения за 

минни отпадъци,  класифицирани като хвостохранилища, може да засегне както терени, 

където живеят или пребивават постоянно или за различни периоди от време хора, така 
и пътища от национално или местно значение,  ж. п. линии и други обекти.  
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В тази връзка, идентифицирането и характеристиката на възможните аварийни 

ситуации конкретно за обекта ОФ ”Лъки”, могат да се класифицират като: 

- Аварии от регионален или национален мащаб (които неизбежно обхващат и  

разглеждания обект), каквито са природни бедствия като силни земетресения, ситуации 

на ураганни ветрове с обилни снеговалежи и снежни виелици, снегонавяване, 

заледяване и обледеняване, епидемии, както и радиационна  авария  в АЕЦ  “Козлодуй” 

или  трансграничен  радиационен пренос; 

- Локални (или местни) аварии на територията на обекта, като пожари в 

определени производствени сектори, без или със възникване на  вторични огнища на 

замърсяване от емисии на опасни вещества, получени при термичното разлагане на 

натриевия цианид или калиевия ксантогенат (виж [  4 ]  – оценка на риска), както и  

пробив на напорен хвостопровод. 

Възможните последствия  и съответните конкретни мерки  за намаляване на риска 

от възникване на аварии, ограничаване и ликвидиране на последствията от тях, както и 

мерките за защита на персонала и населението, са отразени по-нататък в представения 

актуализиран Вътрешен авариен план (виж по-нататък т. 1.3  и  т. 2).  

 

1.2.1. Възможни бедствия засягащи района на обекта –  идентифициране на 

опасностите от възникване на голяма авария с регионален или национален 

обхват  
 

Към възможните бедствия в района на обекта трябва да се отнесат природните 

бедствия, каквито са силни земетресения,  наводнения, движения на земни маси 

(свлачища), ситуации на ураганни ветрове с обилни снеговалежи и снежни виелици, 

снегонавяване, заледяване и обледеняване, както и кризисни ситуации като 

радиационна  авария  в  АЕЦ  “Козлодуй” или  трансграничен  пренос, масови 

заболявания от епидемичен или епизоотичен характер, нашествия на вредители и др. 

Зоната  на бедствие може да бъде от местен, регионален или национален мащаб. 

При бедствена аварийна ситуации от регионален или национален мащаб, 

аварийната група на обекта се включва към общинските формирования под общото 

разпореждане на Щаб за координация при спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи (СНАВР). Персоналът  на ОФ ”Лъки” действа  по сценарий от 

общия план на Дружеството и Общината (виж Приложения 5). 
 

А.  Земетресения 

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

морския  земетръсен пояс. Земетресенията  са от тектонски  произход  с  повече  от  250  

огнища,  голямата  част от които се намира  в  Южна  България.  

Районът на ОФ ”Лъки” попада в земетръсна зона, където могат да се очакват 

сеизмични проявления с магнитут 7,1 -7,5 по Рихтер, или интензивност до IX степен по 

макро-сеизмичната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник-64 (MSK- 64) - виж по-долу 

на фиг. 1.4  картата за сеизмичното райониране на страната. Влияние могат да окажат и 

земетресенията от Велинградската, Местенската и Струмска зони на Рило-Родопския 

сеизмичен район, евентуално и от Тунджанската зони на Средногорския сеизмичен 

район. Разрушителни въздействия, макар и по-слаби, могат да се получат и от 

възникнали земетресения на територията на съседни на Р. България страни –  Гърция, 
Турция и др. 
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Скалата на MSK-64 подразделя земетресенията, според  интензивност  на  

проявленията  им,  на  12  степени ( І - ХІІ ).  Условно  земетресенията  се  делят  на  

слаби ( І - ІV ),  силни  ( V - VІІ )  и  най-силни,  разрушителни (от VІІІ  степен  нагоре). 

При земетресение от  ІІІ-та степен  колебанията се усещат от малко хора и то само  ако 

са в помещение.  При  V-та степен на земетресение се люлеят  висящите  предмети.  

Повреди в  зданията са появяват  при  земетресение  от VІ-та  степен,  а  при  VІІІ-ма 

степен  повредите са сериозни. Земетресенията от Х-та  степен  предизвикват  всеобщо  

разрушение  на  сгради и значителни  нарушения  на  земната повърхност.  

 

 
 

Фиг. 1.4   Сеизмична карта на България 

 

 

При големи сеизмични въздействия, може да се очаква разрушенията на сградния 

фонд до  40 - 50 %, eвентуално загуби на хора, напълно или частично прекъсване на 

електро- и водоснабдяването, както и нарушения на транспортните  и съобщителни 
комуникации към и от подобектите на ”Лъки инвест” АД. 

Сградният фонд и съоръженията на ОФ ”Лъки” са проектирани и изпълнени по 

показател "сеизмична устойчивост". Независимо от това, при много силно земетресение 

може да настъпи напълно или частично прекъсване на електро- и водоснабдяването, 

нарушаване на транспортните и съобщителни комуникации. Може да се очаква 

разхерметизиране на съоръжения, съхраняващи силно токсични, лесно запалими 

течности и други опасни вещества и в резултат на това да се създадат огнища на 

химическо замърсяване и възникване на пожари. Поради нарушаването на водо-

снабдяването и канализационната система може ще се нарушат санитарно хигиенните 

норми с възможност за избухване на епидемии сред персонала и населението. 
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Възможните последици от възникване на земетресение в района на обекта, както 

и мерките за ограничаване и ликвидиране на  последствията и защита на персонала и  

населението,  са анализирани по-нататък, съответно  в т. 1.3 и  т. 2.1.  

  

        Б. Наводнения   
 

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от сушата, 

вследствие на обилни валежи, интензивно снеготопене или разрушаване на хидро-

технически съоръжения. За района на община Лъки наводнения могат да се 

предизвикат в резултат на въздействието от природни явления  и от разрушаването на 

хидротехнически съоръжения, например хвостохранилище. 

Към първата група спадат наводненията предизвикани от падането на обилни 

дъждове, интензивно снеготопене, ледови заприщвания, при което нивото на водите се 

повишава и  може да предизвиква заливане на определении  терени.   

 

Фиг. 1.5   Райониране на заливните зони на територията на Р. България 

 

Към втората група спадат наводнения, предизвикани от разрушаването на хидро-

технически съоръжения, към които се отнася и подобект  ”Хвостохранилище Лъки-2 

временно” на ”Лъки инвест” АД.  Разрушаване на стената  е възможно по причина на 

много силно земетресение или евентуален терористичен акт (малко вероятно !). 

Според районирането на територията на Р. България по заливни зони, районът на 

”Лъки инвест” АД не попада в такава (виж горната  фиг. 1.5). Приложената карта  

илюстрира районирането на територията на страната, по зони с потенциална опасност 

от заливане.  

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. за 

Източно-беломорски район, няма територии в района на община Лъки със значителен 

потенциален риск от наводнения.  Това изключва аварийна ситуация на наводнение и за 

терена на ОФ ”Лъки”. Ситуация на голяма авария от наводнение обаче е  възможна за 
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хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”, като подобект на ”Лъки инвест” АД.  Такава 

ситуацията на евентуална голяма авария от нарушаване цялостта на стената на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно” е анализирана и рисково оценена в утвърдения от 

РД  ПБЗН - Пловдив  и представен, съгласно изискванията, в кметството на г. Лъки 

актуализиран Авариен план за хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” (Вътрешен 

авариен план за провеждане  на спасителни и  неотложни аварийно-възстановителни  

работи  при  възникване  на  аварии  и  бедствия  на територии на хвостохранилище  

”Лъки - 2 комплекс”, март 2019 г.).  

На площадката на ОФ ”Лъки”  е възможна ситуация единствено на локално 

наводнение. При високи води от  повишен водоприток могат да бъдат залети водните 

помпи и де се преустанови за определено време работата на фабриката поради липса на 

вода. Като предохранителни мерки за такава ситуация се предписват: 

- Крановете за вода се следят и обикновенно се държат затворени с подаване само 

на необходимото за технологичните изисквания количество вода; 

          - Акумулиращите резервоари не се оставят да преливат;  

          - Работата на багерни и водни помпени станции не се оставят без наблюдение. 
 

В.  Природни бедствия от  ураганен вятър и градоносни бури,  снего-

навявания, заледяване и обледеняване 
 

Ураганни  ветрове,  които надхвърлят значително  ветровото  натоварване  при 

проектното оразмеряване на сгради и съоръжения, са рядко явление. При такива 

ветрове съществува опасност от разрушаване на покривни конструкции, откъртване  на  

предмети,  козирки, прекъсване  на водо- и електропроводи. При ситуация на ураганен 

вятър временно се спира работа и се изключва електрическото захранване. 

Особено опасни се считат гръмотевични бури придружени с градушки. Обектът е 

осигурен в гръмоотводно отношение, но при възникване на силни  гръмотевични бури 

временно се спира работа и се изключва електрическото захранване.  

Обилни снеговалежи, снежни преспи и поледици. Макар и за сравнително 

кратка продължителност от време, но такива явления могат да поставят в критично 

положение работата в предприятието, комуникационните връзки в и извън общинския 

център и връзките със съседните общини и с вътрешността на страната – в посока 

Асеновград и Пловдив. Снежни преспи могат да се образуват по шосейните връзки със 

Смолян и да създадат значителни затруднения. 

Спецификата на планинския  климат в района  е в основата  на възможни снего-

навалявания с образуване на големи преспи, което би затруднила комуникациите, както  

извън,  така  и вътре в предприятието.  Снегонавяванията могат да изолират обекта и да 

затруднят получаването на външна помощ при необходимост. Основна задача на 

персонала е да поддържа достатъчна степен на проходимост в подходите и изходите на 

обекта. 

Заледяването  е  природно  бедствие, което  настъпва  при  рязко понижаване  на  

температурата под 0
0
 С , когато вали дъжд, сняг и лапавица, при мъгла и висока 

влажност  на  въздуха,  придружени от студен вятър. Изразява се в образуване  на 

ледена кора по земята, по предметите и съоръженията, при които се образува 

заледяване с натрупване на голямо  количество  лед  по  намиращите  се  на открито  

предмети  и  съоръжения. Възможни са обледявания на въздушните електропроводи за 

високо напрежение, събаряне на електрическите стълбове (както собствени, така и от 

централното електроснабдяване). Прекъсването на електроснабдяването при влошени 

природно-климатични условия за по-продължително време може да доведе до 
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значителни икономически и социални щети. Заледяването на вътрешните пътища 

представлява опасност която би довела до сблъсъци между МПС, или на МПС в сгради 

и съоръжения, вследствие на което те да бъдат разрушени. Основна задача на 

персонала при заледяване е да предприеме действия за повишаване сцеплението между 

пътната настилка и гумите на автомобилите. Обледеняването може да натовари 

значително и покривните конструкции.  

Предприемането на специални мерки срещу тези природни бедствия при 

проектирането на сградния фонд и производствените съоръжения на даден обект би 

оскъпило изключително много тяхната стойност. Предвид на тяхната рядкост, 

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

организационна готовност за тяхното възникване и минимизиране на последиците с 

подръчни средства и подходяща техника.  

Общият плана на Дружеството за действия  при  ураганни ветрове съпроводени от 

обилни снеговалежи, снежни виелици и снегонавявания, заледяване и обледеняване  

обхваща и конкретните действия  на терена на обекта при такава ситуация. Те се 

заключават в: 

- Навременно оповестяване  и  привеждане  в  готовност на наличния персонал, с 

оглед да  се  постигне оптимална  организация  в провеждането на  съответните 

защитните и  евентуални спасителни  действия; 

- Ликвидиране на  последиците  от  снегонавяването и  обледеняването и  
възобновяване  на  редовна работа на обекта, ако тя  е  била  преустановена. 

При проявление на някое от тези бедствия, аварийната група и персоналът  на 

обекта действа  по  общия план на Дружеството за действие  при ураганни ветрове, 

снегонавяване  и обледеняване. 

Възможните последици от посочените бедствени ситуации на територията на 

обекта, както и мерките за ограничаване и ликвидиране на  последствията и защита на 

персонала и  населението,  са анализирани по-нататък, съответно  в т. 1.3.1 и  т. 2.1.4. 
 

Г. Свлачища  
 

Свлачището е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на големи 

земни маси и се създават предпоставки за придвижването им. Причините за възникване 

на свлачища са свързани със силно пресечения релеф и други специфични  дадености в 

определени райони. В зависимост от дълбочината на повърхнината на плъзгане 

свлачищата биват: 

Дълбоки –  свлачища с криволинейна, нефиксирана повърхнина на плъзгане, която 

се образува на дълбочина от повърхността на терена, по-голяма от 4 m; 

Плитки –  свлачища с дълбочина до 4 m; 

Повърхностни –  свлачища, при които фиксираната повърхнина на плъзгане 

следва приблизително наклона на терена. Тези свлачища са силно зависими от 

атмосфертите води. 

При дълбоките свлачища, най-чести причини за активизация са земетресенията и 

проникналите в тялото на свлачището техногенни води. Плитките свлачища са 

концентрирани през периода март - април и октомври - ноември, когато основна роля 

играят пролетните и есени валежи. 

По -долу на фиг. 1.6 са показани зоните на свлачищни процеси на територията на 

България според нивото на риска за активирането им.  Според регистъра на свлачищата 

в България към МРРБ, на територията на община Лъки има регистрирани и се 
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наблюдават 18 свлачища. Общата площ засегната от свлачищни процеси в цялата 

община е 5,21 дка.  

Районът на община Лъки се определя като район със ниско до средно ниво на 

риск от свлачища,. В терените на ”Лъки инвест” АД, в т. ч. и терена на ОФ  ”Лъки”  и 

хвостохранилището, няма условия за формиране на свлачища. Инженерно-геоложките 

условия  на териториите на Дружеството не предполагат образуването на свлачища, 

срутища и кално-каменни порои. Свлачища в общината са възможни по някои от 

пътищата, осигуряващи коммуникации на ”Лъки инвест” АД с рудниците (”Джурково” 

” и ”Говедарника”), както и по някои от  пътищата със селищата в общината и с 
вътрешността на страната (например, по шосето Лъки - Асеновград - Смолян).  

 

 
 

Фиг. 1.6    Зони на свлачищни процеси на територията  на  Р. България 

 

Съоръженията на ОФ ”Лъки” са изградени в коритото на река Лъкинска 

(Юговска), формирало се в течение на дълъг геоложки период и стабилизирало 

местоположението си в устойчиви компактно изградени  мраморни форми. Поради 

това не се очакват  процеси на свлачища, пропадания или слягания на земната 

повърхност, върху която са изградени съоръженията, в  т. ч. и тези на ОФ ”Лъки” . 
 

Д. Аварийна ситуация от радиоактивно замърсяване  

ОФ ”Лъки” не разполага, не съхранява и не използва източници на йонизиращо 

лъчение за производствените си дейности, които да доведат до радиоактивно 

замърсяване. Аварийна ситуация на радиационно замърсяване, с необходимост от 

провеждането на спасителни и аварийно-възстановителни дейности, може да възникне 
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при евентуална авария в АЕЦ “Козлодуй”, при трансгранични радиоактивни 

замърсявания, или при авария с автомобил превозващ радиоактивни материали. 

Районът на обекта попада извън зоните за превантивни защитни мерки (зона от     

3 km), неотложни превантивни мерки (зона от 30 km) и дълговременни защитни мерки 

(зона от 30-50 km) на АЕЦ “Козлодуй”, където може да се очаква увеличена мощност 

на експозицията на гама-лъчението над нормалните стойности за гама-фон за страната 

в случай на авария. Като резултат от изхвърляне в околната среда на големи количества 

радиоактивни изотопи, може да се получи радиоактивно замърсяване на почвата, 

селско-стопанските култури, растителността, водата и въздуха, превишаващо територия 

с радиус над 100 км от АЕЦ ”Козлодуй”. Поради това, в резултат на радиационна 

авария в Атомна електроцентрала (в България или друга страна) е необходимо да се 
предприемат мерки главно за защита на персонала от радиационно въздействие. 

При разрушаване на топлоотделящите елементи и стопяване на активната зона на 

реактора, в атмосферата могат да се изхвърлят големи количества изотопи на 

техногенни  радионуклиди – йод 131, 133 и 135 (около40 %),  целзий 134 и 137 (около 

30 %), телур 132 (около20 %) и в по-малки количества  изотопите на стронций 89  и 90, 
както и  рутений 103 и 106 и др. 

От оценката на прогнозната радиационна обстановка могат да се направят 

следните  изводи: 

- При надпроектна авария в АЕЦ  “Козлодуй”, в района на ОФ ”Лъки” ще се 

създаде сложна обстановка, ако попадне по следата на радиоактивния облак. 

- Замърсеността на въздуха с радионуклиди ще наложи въвеждането на режим на 

поведение на работниците и служителите в условия на повишена радиация, при строг 

дозиметричен контрол, организиране и провеждане на защитни мероприятия на 

територията на предприятието. 

 Възможните последици от ситуация на повишена радиация в района на обекта и 

мерките за ограничаване и ликвидиране на  последствията и защита на персонала и  

населението,  са анализирани по-нататък, съответно  в  т. 2.1.1.  

 

Е. Епидемии –  биологично заразяване на хора, животни и околна среда 

Биологичното заразяване на хора, животни и околна среда трябва да се отнесе към 

аварийни ситуации от регионален мащаб, при която аварийната група на ОФ ”Лъки” се 

вклюва за действия към общите аварийно-спсителните формирования на Дружеството 

и град Лъки. 

Съществуващите производствено-икономически условия, географското место-

положение на Смоленска област и съществуващата международна епизоотична и 

епифитотична обстановка, както и недостатъчният контрол при търговията с животни и 

продукти от животински и растителен произход, създават условия за възможно 

възникване на огнища на биологично заразяване.  

Огнище на биологично заразяване е територията с намиращите се на нея хора, 

животни, съоръжения, материални ценности и околната среда, подложени на 

непосредственото въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са в 

състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред 

хора, животни. и растения. 

Възникването на огнище на биологично заразяване може да стане чрез вдишване 

на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от 

заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с 

болни хора, животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде 
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пренесена популация от насекоми. Не е изключена и диверсия, при която най-често се 

заразяват водоизточници, хранителни складове,  фуражи, земеделски площи. 

Рзмерите на огнището на биологично заразяване зависят от съответните 

биологични агенти, техните количества и методите на приложение, от плътността на 

населеното място, от наличието на възприемчиви животни  и растения, от 

метеорологичните условия, от годишния сезон и характера на времето в момента на 

появяване на огнището.  

Без да се изключват различните форми на грипни епидемични взривове или 

епидемии, през последните години, не трябва да се пренебрегва и подценява и рискът 

от внос на редица особено опасни и екзотични инфекции като:  

- Енцефалит “Западен Нил”; 

- Пандемичното разпространение на холера в Африка, Америка и Азия; 

- Треска “Ебола” и  Жълта треска; 

- ТОРС, птичи грип, Nipah-вирусна зооноза.  

Обектите и районите, в които е възможно да възникнат епидемични взривове или 

епидемии, се определят от следните условия: 

- Наличие на естествени източници (резервоари) и преносители на инфекцията 

(хора, животни, членестоноги и др.); 

- Използване на биологични агенти (причинители) с терористична цел. 

Епидемични взривове и епидемии от инфекциозни заболявания с естествени 

източници и преносители на инфекцията могат да възникнат в райони с действащи 

или латентни природни огнища, а при антропонозни инфекции –  при  благоприятни 

условия за осъществяване на начина на заразяване.  

Рискови обекти в това отношение могат да бъдат намиращите се в общината 

автогари, от които заболяванията могат да се разпространят към други райони и обекти 

на територията на областта и страната и обратно.  

Не се изключва и евентуалното използване на биологични агенти с терористична 

цел. При такава ситуация на територията на областта, обектите на въздействие ще се 

определят от резултатите, които терористите желаят да постигнат –  възникване на 

масови епидемии с висока леталност или ограничени епидемични взривове сред 

персонала на важни обществени или инфраструктурни обекти в т. ч. и на обекти на 

”Лъки инвест” АД.  

На такова въздействие могат да бъдат подложени водоснабдителни съоръжения 

на територията на общината (каптажи, резервоари, пречиствателни станции за питейни 

води), както и всички открити водоеми в общината, предприятията произвеждащи 

хранителни продукти, хранителни заведения, магазини и супермаркети, животновъдни 

обекти, складове за зърнени храни, транспортни средства, големи сборища на хора 

(училища, болници и здравни заведения, хипермаркети, банки, държавни и общински 

учреждения, хотели и др.). 

Възможните последици от евентуално биологично заразяване в района на обекта 

и мерките за ограничаване и ликвидиране на  последствията и защита на персонала и  

населението,  са анализирани по-нататък в т. 2.1.5.   
 

Ж.  Терористичен акт и хакерска атака  

Макар и в по-малка степен, опасности в ОФ ”Лъки” могат да възникнат чрез  

различни средства за недобронамерено въздействие върху персонала и оборудването с 

цел прекъсване, спиране на работата, извеждане от строя на важни технологични 

агрегати и съоръжения. Важността на проблема се оценява и на общинско ниво, с 

изготвения ”План за противодействие на тероризма и защита при терористична 
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дейност на община Лъки”,  разработен в отговор на нивата на терористична заплаха в 

глобален мащаб и в изпълнение на т. 2 от Решение № 1 от 05.01.2016 г. на МС и писмо 

рег. № РД-37-16/25.02.2016 г. на Областния управител на област Пловдив (виж по-горе 

[ 6 ] ).   

Възможните сценарии за евентуална терористична атака са: 

- Разрушаване на обекти от критичната инфраструстура; 

- Проникване в компютърни системи за управление на ресурси; 

- Здравно въздействие нърху големи групи от хора (биологично заразяване) 

Използваните терористични средства се дефинират в три групи: 

- Взривни устройства; 

-  Средства за физическо и психологическо поразяране на хората:източници на 

йонизиращи лъчения, токсични химикали и биологични средства; 

-  Компютърни вируси, чрез които се модифицират или унищожават база данни и 

програмно осигуряване, или се блокира нормалната работа на компютърните системи. 

При очаквана заплаха от терористични действия, от Оперативния дежурен на ОД 

МВР  се оповестява за преминаване в по-висока степен на готовност. При обявена по-

висока степен на готовност, Кметът на общината въвежда в действие общинския план 

за противодействие на тероризма за съответната заплаха, който подлежи на изпълнение  

и от Ръководството и персонала на ОФ ”Лъки”. 

Наред с предвидените в Общинския план мерки, за защита при терористичен акт в 

ОФ ”Лъки” има  изградена система за денонощно наблюдение от ведомствена 

невъоръжена охрана. Мерките да предпазване на хакерска атака изискват своевременно 

обновяване на програмите за антивирусна защита.  

   

1.2.2. Възможни промишлении аварийни ситуации на територията на  ОФ ”Лъки” 
 

На територията на обекта са възможни следните промишлени аварийни ситуации:  

- Възникване на пожар в някое от производствените отделения на фабриката; 

- Аварийни ситуации в склад за реагенти чрез възникване на вторични огнища на 

замърсяване от евентуален пожар в съседни на склада помещении; 

- Пробив на напорен хвостопровод. 

 

1.2.2.1. Авариина ситуация при възникване на пожар 
 

А. Възможни аварийни ситуации 

Възможни са няколко пожарни аварийни ситуации, разгледани по-долу. 
 

При пробив на електрически кабел 

От пробив в електрически кабели могат да възникнат пожари на всички места, 

където има положени кабели под напрежение: 

- От пробив в електрически кабели е възможно да възникне пожар в стаичката на 

бункеристите, причина за която може да бъде претоварване в мрежата . В близост до 

обекта се намира значително количество лесно запалими материали от бараката, 

навесите и множество частни къщи; 

 - От пробив в кабелите е възможен пожар по електроинсталациите захранващи 

конусните трошачки. Лесно запалими са машинното масло в масления резервоар и 

хидравличното масло в хидравличната система; 
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- При пробив в електрическите кабели в реагентовата централа също е възможен 

пожар в непосредствена близост до лесно запалими материали и реагенти от групата на 

ОХВ - флотационно масло, ксантогенат, натриев сулфид; 

- В мелнично отделение от пробив в електрически кабели е възможно за -палване 

на машинното масло за смазването на основните лагери на мелничните барабани и на 

синхронните електродвигатели; 

- Във флотационното отделение е възможно запалването на някои флотационни 

реагенти –  флотационно масло, натриев сулфид, както и някой горива-смазочни 

материали при извършването на ремонтни работи; 

- Във вакуум-филтърното отделение при пробив в електрически кабели е 

възможен пожар от запалване на ремъци, конци, гориво-смазочни материали; 
  

При заваръчни работи 

При извършване на заваръчни работи пожар може да възникне, както вътре във 

фабриката, така и извън нея: 

- При заваръчни работи около машинна работилница опасни за запалване са 

наличията на машинно масло, боя, грес, конци,  калчища и др. 

- При заваръчни работи около бункерите може да възникне пожар с прехвърляне 

на пламъка в бараката и около частните къщи; 

   - При заваръчни работи във вакуум-филтърното отделение могат да се запалят 

ремъци, конци, кълчища; 

        - При заваръчни работи в реагентно, мелнично и флотационно отделения,  опасни 

за запалване и възникване на пожари са  флотационно и машинно масло, греси, 

ксантогенат, натриев сулфид. 

Огневи работи (с оксижен, електрожен, пропан-бутан) се извършват от право-

способни работници само след получено разрешително съгласно изискванията на 

Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. и специална заповед на Управителя на фирмата.  

 При открит огън 

Възможен е пожар вътре във фабриката и  извън нея:  

- В склад за материали може да възникне пожар от хвърляне на незагасена цигара, 

от оставена без надзор включена електрическа печка, или печка с твърдо гориво. Лесно 

запалими материали са работното облекло,наличните бои, лакове и смазочни 

материали, както и запалимите флотационни реагенти –  флотационно масло, 

ксантогенат, натриев сулфид, също и остатъчен амбалаж; 

- На външни бункери от открит огън могат да се запалят наличните дървесни 

отпадъци и гориво-смазочни материали, дървения под, наличен остатъчен амбалаж; 

- В реагентно, флотация и мелнично отделение опасност представляват 

запалимите флотационни реагенти, остатъчен амбалаж, дървения под; 

- Във вакуум-филтърно отделение опасност представляват наличните ремъци, 

конци,  дървените части от  помещенията. 
 

При удар от електрически ток 

При неизправност в заземяването или при изпълнение на електрическата 

инсталация само с местно или само с централно заземяване е възможно да се получат 

поражения от електрически ток. Най-вероятните места за това са всички електрически 

пускатели, разпределителни подстанции, кабели и електрически консуматори, когато се 

работи под напрежение, при не изключване на линията, от която би могло да се 

попадне под напрежение. 
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Б. Профилактични и превантивни дейности за осигуряване на безаварийна и 

безопасна работа 

Всички профилактични и превантивни мерки за осигуряване на безаварийна и 

безопасна работа се извършват в съответствие с ”Вътрешните противопожарни 

плавила за осигуряване на пожарната безопасност на територията на ”Лъки Инвест-

ЛОФ” ЕООД” (виж Приложение 9  –  досие за пожарна безопасност) , изгответи на 

основание чл. 9, ал. 1, т. 1 на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. 

Предвидените профилактични и превантивни мерки за осигуряване на безопасна 

и безаварийна работа се свеждат до: 

От пробив в електрически кабел  

-  Всички кабели са оразмерени за максимално възможните екстремални 

натоварвания; 

-  Всички кабели са подложени съгласно Правилника заТБ;  Не се допуска 

подсилване на максималнотоковата защита; Всички лесно запалими материали се 

събират на безопасно място и се изгарят; 

-  Ежесменно се извършват проверки на състоянието на изолацията на кабелите 

върху стойките и изолаторите; 

-  Два пъти месечно се извършва почистване на ножовете на разеденителите  и 

контактните повърхности; 

- ЦРП и РП се държат заключени и при тях не се съхраняват лесно запалими 

материали и опасни вещества. 
 

При заварочни работи 

- Заваряването на преносимите детайли се извършва само на определено специално 

обезопасено място; 

- При удължаването на кабелите за извършване на електросварка се извършват 

качествени спайки; 

- Заваръчните работи се извършват само от правоспособни лица, оборудвани със 

специално работно облекло; 

-  Дръжките на ръкохватките се правят от незапалими материали; 

- При работа с ацетиленов генератор на 10 m от двете му страни се поставят 

съответните предупредителни знаци; 

- Забранено е преминаването около ацетиленовия генератор с открит огън; 

- 3адължително е ползването на защитни очила; 

- Изчаква се заваряваните предмети и детайли да изстинат, след което се извършва 

внимателен оглед за качеството на направената заварка и евентуалната вероятност за 

възникване на пожар. 

 При открит огън 

- Материалите в склада са сортирани по видове и са подредени за удобна и 

безопасна работа; 

- Забранено е пушенето в склада; 

- Отоплителните тела и електронагревателните уреди не се оставят без наблюдение; 

- На печките с твърдо горива се поставят задължително предпазни ламарини; 

- В близост до лесно запалими материали, флотационни реагенти и гориво-смазочни 

масла не се пали огън; 
       - Размразяването и затоплянето на водопроводи и други инсталации да се извършва 
с топла вода или пара. Друг метод може да се ползва само след издаване на специален 
акт за огневи работи, съгласуван с РС ПБЗН - Асеновград. 
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При работа в електрическата подстанция (РП) 

- Забранено е да се работи под напрежение; 

- При работа, след изключване се поставя табела: Не включвай !, Работи се по 

линията! 

- Поставят се задължително необходимите къси съединители и заземители; 

- РП се държат винаги заключени. 
 

От удар от електрически ток 

При неизправни заземявания се спазват правилата: 

- Не се допускат в работа съоръжения без местно и централно заземление; 

- При свързване на кабели се извършват само качествени спайки. 
 

 В. Задачи на аварийните групи при възникване на пожар 

 - Започват действие по гасене, евакуация и първа помощ;  

- Уведомяват се хората на площадката чрез включването на ”сирена” и започва 

незабавно напускане на територията на обекта (евакуация);  

- Напусналите обекта се събират на площадка извън обекта и се проверява има ли 

останали хора в обекта;  

- Да не се допуска връщане на хора в обекта по какъвто и да е повод; 

 - След пристигане на органите на ПБЗН да се представи необходимата 

информация за хода на евакуацията, има ли застрашени хора и други характерни 

особености на обекта;  

- Да се окаже пълно съдействие на органите на ПБЗН до крайното ликвидиране на 

произшествието и се вземат мерки за възстановяване на нормалното функциониране на 

обекта. 

 

1.2.2.2. Аварии с опасност от възникване на вторични огнища на емисионно 

химическо замърсяване 
 

Въз основа на анализа на инсталациите, имащи принос към риска като 

цяло, са определени тези, които подлежат на количествена оценка на риска, т. е. 

тези от тях, които допринасят значително за риска с ОХВ в реагентен склад на 

ОФ ”Лъки”. Техният подбор е направен като са взети под внимание вида и 

количествата на ОХВ в склада. На основа на решението относно ”Уведомление 

за класификация по чл. 103, ал. 2 на ЗООС”,  м. януари 2016 г. [ 1 ] и токсико-

логичните характеристики съгласно Информационните листи за безопасност 

(виж Приложения 6), в направената оценка на риска са включени натриевият 

цианид и калиевият ксантогенат. 

Вторично химическо замърсяване в реагентния склад поради генериране на 

вредни емисии може да настъпи в две, макар и малко вероятни, ситуации с ОХВ,  

съхранявани в реагентен склада – натриев цианид и калиев ксантогенат, а именно: 

- Емисионно химически замърсяване поради загуба на херметичност 

(разпиляване)  на пирофорно твърдо вещество (натриев цианид или калиев ксантогенат) 

от контейнер или опаковка; 

- Възникване на химическо замърсяване в резултат на термично въздействие от 

висока температура,  получено при пожар в склада или в близост до него.  
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Вторични огнища на химическо замърсяване в склад за химикали са възможни, 

макар и с много малка вероятност, по причина на вторични въздействия от външни или 

вътрешни фактори, например пожар в склада, или в съседна на склада зона. 

Като е използван програмен продукт ALOHA (Aerial Locations of Hazardous 

Atmospheres) е направена оценка на риска за ситуация на вторично замърсяване в склад 

за флотационни реагенти, възникнало поради термично разлагане на натриев цианид 
или ксантогенат,  представена в  [ 4 ].   

За илюстриране на горните изводи,  по-долу са представени резултатите от 

извършената симулация с програмния продукт ALOHA Симулиран е директен източник 

на циановодород, т. е. непрекъснато отделяне на циановодород със скорост 0,04 kg за 

минута за интервал от време 1 час за всяка от осемте посоки на вятъра [ 4 ].   

Програмният продукт ALOHA, с който е извършена симулацията на зоните с 

приземни концентрации на циановодород, използва препоръчителни нива на 

токсичност при експозиция от 60 минутен престой, а именно:  

  Червена зона (AEGL 3): 15,0 ppm HCN (16,58 mg/m
3  

HCN) – опасна зона, 

свързана с опасност от заболяване на засегнатото население при 60 минутна 

експозиция;  

  Оранжева зона (AEGL 2): 7,1 ppm HCN (7,85 mg/m
3 

HCN) – зона, свързана с 

риск от евентуална поява на медицински ефекти (например ”дразнене“ на дихателните 

пътища) на засегнатото население при 60 минутна експозиция;  

  Жълта зона (AEGL 1): 2,0 ppm HCN (2,21 mg/m
3 
HCN) – зона с поява на 

миризма и дразнене на лигавицата при 60 минутна експозиция. 

По-долу, на фиг. 1.7 са показани получените зони (AEGL 3, AEGL 2  AEGL 1) с 

нива на токсичност . Видно е, че евентуалните последствия засягат само обхвата на 

площадката на ОФ ”Лъки”.  От направената симулация на предполагаемо въздействие 

от образуване на токсичен облак при летни метеорологичните условия, следва че: 

- Максималната дължина на червената зона е 25 m, на оранжевата – 36 m  и на   

жълтата зона –  67 m.  

- В обхвата на опасните зони (AEGL 3, AEGL 2  AEGL 1 с обхват съответно от 25, 

36 и 67 m) не попадат жилищни части и други защитени обекти; 

- Аварийното събитие ще бъде с локален характер и няма да има неблагоприятни 

въздействия извън площадката на предприятието. 

Резултати и изводи от оценката на риска. Получените резултати от 

направената оценка на риска при евентуална ситуация на вторично химическо 

замърсяване в реагентния склад поради генериране на вредни емисии  показват, че: 

 1. Разположението на реагентните складове на площадката на ОФ”Лъки” и 

количеството на съхраняваните в тях опасни вещества е приемливо. 

2. За условията на ОФ ”Лъки” , възникването на вторични огнища на емисионно 

замърсяване с ОХВ е малко вероятно. 

3. Евентуално възникнал облак на емисии от вредни вещества, като продукти на   

вторични замърсявания от механично разпиляване, или от термично разлагане на 

натриев цианид или калиев ксантогенат е ограничено в обхвата на ОФ ”Лъки”.  

4. На територията на ОФ ”Лъки” не се очаква да се получи ”ефект на доминото”. 

5. Резултатите от симулацията с програмния продукт ALOHA и радиусите  на  

въздействие  вследствие на голяма авария не предполагат трансгранично въздействие.   
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Фиг. 1.7  

Териториално разпространение (зони с нива на токсичност AEGL 3,  AEGL 2  

и  AEGL 1)  и засегнати площи при аварийна ситуация с образуване на 

токсичен облак от циановодород 

AEGL 3 – червена зона: 15 ppm HCN (16,58 mg/m
3  

HCN) 

AEGL 2 – оранжева зона: 7,1 ppm HCN (7,85 mg/m
3 
HCN) 

                   AEGL 1 – жълта зона: 2 ppm HCN (2,21mg/m
3 
HCN) 

 

Б. Мерки за безопасна работа в реагентните складове 

В реагентовата централа потенциална опасност от натравяния има от наличния 

натриев цианид, калиев ксантогенатите и другите реагенти от групата на ОХВ.  

- Зарядното и дозировъчно помещение на натриевия цианид е с двойни врати с 

решетка. На вратите са поставени предупредителни надписи с череп и кост:  " Не 

влизай !, Отрова !, Внимание –  опасност за живота!” 

- Забранено е влизането в склада за натриев цианид, както и в помещението на 

разтворния и разходния чан на външни лица и на лица неработещи в реагентовата 

централа. Там могат да влизат само лица, притежаващи разрушително от органите на 

МВР за работа със СДОВ; 

- При зареждане на разтворния чан с натриевия цианид присъстват най-малко 

двама души; 

- На лицата,  работещи с натриев цианид е въведен ежеседмичен периодичен 

инструктаж; 

- До помещението на разтворния чан за натриев цианид е поставена аптечка с 

всички необходими медикаменти и прибори с инструкция за действие при евентуални 

натравяния; 

- Не се допускат на работа в реагентовата централа и циановото отделение на лица, 

не преминали през встъпителен и периодичен инструктаж. 
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1.2.2.3. Нарушения при работа в Химическата лаборатория 
 

Определено ниво на опасност предоставя и работата в Химическата лаборатория 

на фабриката с реагенти от категорията на опасните вещества – киселини (сярна, солна, 

азотна киселина), основи и други опасни химикали. При работа с такива реагенти могат 

да възникнат аварийни ситуации от евентуални разливи поради непредпазливост или 

неправилна работа, както и при евентуална външна авария (пожари, земетресения и 

др.), или при евентуални умишлено създадени предпоставки,  които могат да доведат 

до  негативни санитарно-хигиенни последици за обслужващия лабораторен персонал. 

Възможно е също натравяне при неправилна работа с опасни химиали. В тази връзка, 

наред със задължителния инструктаж и използването на подходящо работно облекло, е 

наложително познаването и стриктното спазване на правилата за безопасна работа. 
 

1.2.2.4.  Пробив на напорния хвостопровод 

Опасност представляват и евентуалните разливи на пулп от хидротранспортната 

система  за транспортиране на отпадъка от обогатяването (хвост), както при Багерната 

помпена станция и Аварийния басейн в непосредствена близост до производствените 

помещения, така и при евентуални пробиви по протежение на трасето на хвостопровода 

в северна посока покрай шосето Лъки - Асеновград  до хвостохранилище “Лъки-2 - 

комплекс”(виж по-долу т. 1.3.2, буква “В“) 

  

1.3.  Максимални възможни последици за материалните активи, персонала, 

населението и околната среда от авария в обекта 
 

1.3.1. Възможни последици от бедствени ситуации 
 

Възможни са следните последици от аварийни ситуации на територията на обекта: 

- Възможни последици при земетресение; 

- Възможни последици от  ураганен вятъри и градоносни бури, снегонавявания, 

заледяване и обледеняване 

-Възможни последици от свлачища, вътрешна ерозия и пропадания или слягания 

на земната повърхност, върху която е изградено съоръжението. 
 

А. Възможни последици при земетресение 

Сградният фонд и съоръженията на ОФ ”Лъки”са проектирани и изпълнени по 

показател "сеизмична устойчивост".  При големи сеизмични въздействия обаче може да 

се очаква разрушенията на сградния фонд до 40 - 50 %, eвентуални поражения  дори 

загуба на хора, напълно или частично прекъсване на електрозахранването  и водо-

снабдяването, както и нарушения на транспортните  и съобщителни комуникации към и 

от обекта (виж Приложения 5). В резултат на силно земетресение е възможно да се 

създаде усложнена обстановка, която се изразява в: 

-  Пълни или частични разрушения на сграден фонд, технологични линии, 

машини, апарати и съоръжения, съпроводени от възникване на аварийни ситуации; 

 -  Прекъсване подаването на електрически ток, поради повреди по линиите на 

далекопроводите и подстанциите, както и нарушаване на водоснабдяването; 
-  Възможно е възникване на локални пожари, вследствие на къси съединения; 

 -  Пробиви и прекъсвания на технологични линии,  скъсване на тръбопроводи за 

хвост и води, евентуално изтичане на опасни химични вещества от реагентните 

складове и опасност от възникване и разпространение на пожари, дори експлозии; 
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 -  Възможни нарушения, или прекъсване в телекомуникациите на стационарната и 

мобилната мрежа; 

 -  Възникване на частични разрушения на пътната инфраструктура в района. 
 

Б. Възможни последици от  ураганен вятъри и градоносни бури, 

снегонавявания, заледяване и обледеняване 

. Спецификата  на  планинския  климат в района  е  в  основата  на  възможни  

ураганни ветрове и градоносни бури, обилни снеговалежи със снежни виелици и снего-

навявания,  заледявания и обледявания. 

Ураганните  ветрове и градоносните бури,  надхвърлящи  значително  ветровото  

натоварване при проектното оразмеряване на сгради и съоръжения, са рядко явление, 

което може да доведе до бедствена. Съществува опасност  от  откъртване  на  предмети,  

козирки,  прекъсване  на водо- и електропроводи. 

Обледеняването  е  природно  бедствие, което настъпва при рязко понижаване  на  

температурата на въздуха под  0
0 
С, когато вали дъжд или сняг, при лапавица, мъгла и 

висока влажност на въздуха, придружени от студен вятър. Изразява се в  натрупване на 

голямо количество лед по намиращи се на открито предмети и  съоръжения, които може 

да доведе  до  деформация  и разрушаване  на  обледенените  съоръжения. То  често се  

съпътства от заледяване, което може да създаде сериозни транспортни проблеми. 

Планинският климат в района е в  основата на възможни обилни снеговалежи със 

снегонавявания,  в резултат които могат  да се образуват големи  преспи,  което би 

затормозило  комуникациите вътре и извън предприятието, както и да бъде 
предпоставка за опасности  при овладяването  на възникнала  аварийна  ситуация.  

Общият плана на Дружеството за действия  при  ураганни ветрове, съпроводени 

от обилни снеговалежи, снежни виелици и  снегонавявания, заледяване и обледеняване  

обхваща и конкретните действия  на терена на обекта при такава ситуация. Те се 

заключават в: 

- Навременно оповестяване  и  привеждане  в  готовност на наличния персонал, с 

оглед  да  се  постигне оптимална  организация  в провеждането на  съответните 

защитните и  евентуални спасителни  действия;  

- Предварително осигуряване на необходимите средства за защитни и спасителни 

дейности;  

- Ликвидиране на  последиците  от  снегонавяването и  обледеняването, като се  

посочи реда за възобновяване  на редовна работа на обекта, ако тя е била преустановена. 
 

В. Възможни последици от свлачища, вътрешна ерозия и пропадания или 

слягания на земната повърхност, върху която е изградено съоръжението 

Свлачища са възможни по пътищата, осигуряващи вътрешните комуникации на 

предприятието, както и нарушаване на транспорта със селищата в общината и с 

вътрешността на страната по шосето Лъки - Асеновград - Смолян. На територията на 

ОФ ”Лъки”  няма условия за формиране на свлачища, така че транспортният подход и 

терените в обхвата на обекта не са застрашени от свлачища. 

Не може да се очакват последици и от вътрешна ерозия, защото опорните скатове 

са оголени и изцяло изградени от компактни мраморни скали. Съоръжението на ”Лъки 

Инвест” АД , в т. ч. ОФ ”Лъки”  и хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”, са разположени 

в  коритото на река Лъкинска (Юговска), формирало се в течение на дълъг геоложки 

период и стабилизирало местоположението си в устойчиви компактно изградени  

скални формирования. 
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1.3.2.  Възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария 

в обхвата на ОФ ”Лъки” 
 

 А. Възможни последици от пожар 

Възможни ситуации в обекта могат да бъдат локални пожари, възникнали в 

резултат на запалвания от късо съединение по електропроводи за високо или ниско 

напрежение , както и по различните  електросъоръжения в проиезводствените 

отделения на фабриката. Те магат да имат за резултат унищожаване на скъпоструваща 

техника и съоръжения, трудно локализиране, при което да се стигне до нараняване на 

хора от персонала и дори до даване на човешки жертви.  

При възникване на пожар в тези съоръжения на обекта могат са се отделят и 

силно токсични газове, които по същество представляват реална опасност за живота и 

здравето на работещите на площадката, евентуално и живеещите наблизо хора. При 

тези пожари са възможни предпоставки за създаване на условия за възникване на 

вторични пожари в разположените в близост до тях подобекти на ф абриката.   

На площадката е възможно възникване на пожарни огнища поради неспазване на 

правилата за пожарна безопасност, или евентуален саботаж. При текущия работен 

процес са възможни къси съединения в електрическата мрежа и запалвания. При 

възникване на пожар в производствено помещение се действа съобразно авариен план 

за локализиране на пожара, незабавно извеждане на хората с наличните сили и средства 

на незаетия личен състав и се уведомява Противопожарната служба.  

В складови помещения е възможно възникването на запалвания само при грубо 

нарушение на противопожарните правила от страна на отговорника на склада,   

обслужващите работници, или при саботаж. В битовата част е възможно възникване на 

запалвания в резултат на къси съединения или нарушаване на противопожарните 
правила от страна на персонала. 

При пожар на площадката, основната цел на действията е недопускане на 

попадането на ОХВ  в зоната на пожара и изпълнение на превантивни мерки за 

осигуряване на здравето на хората –  обслужващия персонал  и  евенуално хората от  

прилежащите територии. Ограничаването на последствията от аварии се постига чрез 

бързи и адекватни действия за: 

-  Овладяване на развитието на ситуацията във възможно най-ранен етап;  

-  Информиране на определените лица за осигуряване на външни противопожарни 

формирования за ликвидиране на пожара.  

- Предприемане на нужните мерки  за информиране и защита на населението, 

- Изпълнение на мерки за превантивна защита на здравето и живота на персонала.  

Съществена по важност и обхват може да се окаже като последица от пожар 

възможността за пренасяне на пожара към склад за реагенти и възникване на вторично 

огнище на химическо замърсяване, авализирани в следващата т. ”Б”.  За преодоляване 

на последиците от пожар, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. 

за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн. 

ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. ), по-нататък в т. 3.3.2 на Аварийния план са  разписани 

необходимите мерки за пожарна безопасност на персонала. Основна задача при 

възникване на пожар е да се създаде организация за ограничаването му само в отделни 

участъци и неразпространението му към други зони. 
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Б. Възможни последици от възникване на вторично огнище на химическо 

замърсяване  

Както е посочено по-горе, пожар в зоната на пскладовете за ОХВ може да бъде 

причина за евентуално възникване на вторично химическо замърсяване с генерирани 

вредни емисии.  При такава ситуация, могат да бъдат засегнати хора от обслужващия 

персонал и присъстващи външни посетители. Емисиите могат да засегнат територии на 

производствената площадка, евентуално и извън нея. 

Основната цел на действията при такава ситуация е бързо ограничаване на 

аварията  чрез адекватни действия, в т. ч. : 

- Осигуряване на външни противопожарни формирования за ликвидиране на 

пожара във възможно раден етап;  

-  Изпълнение на мерки за превантивна защита на здравето и живота на персонала. 

-  Информиране на населението от близкото на фабриката обкръжение. 

-  При възникване на вторични химически огнища на замърсяване в складово 

промещение за ОХВ (натриев цианид или ксантогенат) е наложително с максимално 

възможната бързина да се изведат хората от застрашената зона и транспортирането им 

до специализирани здравни заведения и локализиране на огнищата на замърсяване. 
 

В. Възможни последици от пробив на напорен хвостопровод  

Макар и самостоятелна производствена структура в ”Лъки Инвест” АД, хвосто-

хранилище ”Лъки-2 язовир” е функционално свързано с производствената дейност на 

ОФ  ”Лъки” , изпълнявайки основното си предназначение да поема флотационния 

отпадък (хвост) за депониране. Връзката се осъществява двупосочно, посредством 

нагнетателен тръбопровод (хвостопровод) от фабриката към хвостохранилището и 

втори тръбопровод за рецикъл на избистрените води обратно към към ОФ ”Лъки”. При 

такава схема на оборотно водозахранване на флотацията изцяло отпадат води за 

заустване в повърхностен водоприемник (река Лъкинска или Юговска).  

Двупосочнана връзка се осъществява по два стоманени тръбопровода (диаметър 

Ф 200 mm) с дължина по 2 750 m вски, прекарани в пакет покрай шосето за г. Лъки към 

т. нар. ”Багерна помпена станция”. 

Възможните аварии от пробив на напорния хвостопровод  трябва да се отнесат 

към групата ”локални  аварии” – с обхват в непосредствена близост до мястото на 

авария. 

Ликвидиране на аварията. При пробив в напорния хвостопровод  се извършват 

следните аварийно-възстановителни работи: 

-  Първо, възможно най-бързо откриване на мястото на побива на хвостопровода; 

-  Незабавно спиране на работа, включително и рецикъла на избистрените води от 

хвостохранилището; 

- Отстраняване на аварията чрез подмяна на авариралия сегмент от хвосто-

провода;  

- Проверка за качеството на извършените аварийно-възстановителни работи и 

пускане на хностопровода в редовна експлоатация. 

Мерките за предотвратяване на евентуален авариен пробив на хвостопровода  и 

ликвидиране на последиците от подобна авария са анализирани по-нататък в  т. 2.2.3. 
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2.  Мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария  в 

обекта 
 

Мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварии в обекта са в 

съответствие с най-важните изводи от направената оценка на риска при природни 

бедствия и аварии в отделните производствено-стопански единици на Дружеството, 

отразени в официална програма като част от Системата за управление на риска в 

”Лъки Инвест” АД, някои от основните елементи на която се отнасят конкретно и за 

ОФ ”Лъки”, а именно:   

-  Да се дефинират рисковите ситуации, свързани с експлоатацията на ОФ ”Лъки” 

и свързаните с нея дейности; 

-  Да се оценят рисковете за обекта от свързани с производствените дейности 

аварии, както и рискове от външни фактори и събития  – стихийни  природни бедствия, 

евентуално и престъпна терористична дейност; 

- Да се дефинират областите за подобряване и да се  разработи оздравителен план 

за намаляване рисковете до възможните ниски нива. 

Ръководството на Щаба за координация при СНАВР осигурява изпълнeнието на 

задължителни привантивни дейности за предотвратяване на последствията от природни 

бедствия и аварии, по-важните от които са: 

-  Предварително да се осигурят необходимите ресурси за предотвратяване, 

защита и спасителни дейности; 

-  Предварително да се проверява годността на средствата за защита и спасителни 

дейности; 

-  Да се осигурят и поддържат в изправност средствата за оповестяване; 

-  Оптимизиране на организацията за провеждане на защитните и спасителни 

дейности, както и реда за възобновяване на работата след прекратяване на СНАВР; 

-  Постигане на ефективност и координация в управлението на СНАВР  чрез 

периодично тренировъчно разиграване на конкретна обстановка. 

 Съгласно чл. 2 на ”Инструкция № Iз-33 от 11.01.2012 г. за реда за осъществяване 

на неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (ДВ бр. 7/24.01.2012 г.)”,  

аварийно-възстановителни работи се провеждат в зоната на бедствие при: 

-  Авариия в АЕЦ или с друг радиоактивен източник; 

-  Авария при природни бедствия –  земетресение,  наводнение, ураганни ветрове и 

градоносни бури, обилни снеговалежи със снегонавявания, заледяване и обледеняване; 

-  Авария с отделяне на опасни химически вещества (ОХВ); 

-  Други аварии –  пожари, в т. ч. и горски пожари създаващи предпоставка за 

екологична катастрофа, активирани свлачища. В тази група могат да се включат и 

бедствени ситуации от биологично заразяване на хора, животни и околна среда 

 

2.1.   Мерки и действия за предотвратяване или намаляване на последиците от 

бедствия в района на обекта и ликвидиране на последиците от тях  
 

Действащото българско законодателство определя бедствието като "събитие или 

поредица от събития, предизвикани от природни явления, или други обстоятелства  

(радиоактивно или биологично замърсяване), които засягат или застрашават живота 

или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които 

изискват предприемането на мерки или участието на специални сили и използването на 

специални ресурси". 



48 

 

ВАП на ОФ ”Лъки” включва мерки и действия за предотвратяване или 

намаляване на последиците от бедствия, които обхващат както природни бедствени 

ситуация, така и бедствията от радиационно замърсяване или биологично заразяване на 

хора, животни и околна среда 

 

2.1.1. Мерки и действия при извършване на неотложни предохранителни работи за 

защита на персонала при евентуална радиационна авария в АЕЦ 

“Козлодуй”, при трансгранични радиоактивни замърсявания, или при 

авария с автомобил превозващ радиоактивни материали 
 

 А. Действия и мерки при  авария в АЕЦ ”Козлодуй” или съседна АЕЦ 

При аварийна ситуация с регионален или национален обхват, каквато е тази при 

опасност от радиоактивно замърсяване, аварийната група и персоналът  на ОФ ”Лъки” 

се включва съгласно общия план на ”Лъки Инвест” АД (виж Приложения 5) за 

съвместни действия  с общинските формирования.  

Съществуващите определени рискове за възникване на авария в АЕЦ “Козлодуй” 

от по-голям мащаб или трансгранично замърсяване при аварии в други страни, 

изискват провеждането на оповестителни, санитарно-хигиенни, йодно-профилактични, 

ветеринарно-санитарни, растително-защитни и други мероприятия в ройона, в  т. ч. и на 

площадката на обекта –  ОФ ”Лъки”.  

При сигнал от от Националната служба за уведомяване ("Национална система за 

ранно предупреждение и оповестяване при бедствия", регламентирана с ПМС № 48 от 

01.03.2012 г., ДВ бр. 20/09.03.2012 г.), при възникване на радиационна авария, 

замърсяването от която може да обхване територията на областта, Председателят 

(Заместник председателят) на ЩК при СНАВР  уведомяват останалите членове на 

Щаба, аварийната група и наличния персонал на фирмата.  

С решение на Председателя (при негово отсъствие на Заместник председателя) се 

оповестява и привежда в готовност аварийно-спасителната група. Своевременно се  

обменя информация с общинските служби за стойностите на радиационния гама-фон на 

територията на общината. 

Привеждане в готовност.  ЩК при СНАВР се привежда в готовност до 20 

минути от оповестяването в работно време за редовна смяна и до 60 минути (за нощна 

смяна, празнични и почивни дни), ако обстятелствата за придвижване позволяват това. 

ЩК при СНАВР заседава и ръководи действията по провеждане на спасителни 

мероприятия в предвидената за целта зала в случай, че радиационната  авария и 

очакваната степен на замърсяване не предполагат увеличаване на стойностите на 

радиационния гама-фон на територията на предприятието.  

Въвеждане на плана. При възникване на радиационна авария, замърсяването от 

която може да достигне територията на обекта, въвеждането на аварийния план за 

провеждане на СНАВР (т. нар. Плана за управление при кризи) се осъществява по 

разпореждане на Председателя на ЩК при СНАВР (Ръководителя на силите за 

реагиране при кризи), а при негово отсъствие – от Заместник-председателя.  

Организиране и провеждане на неотложните действия. В случай на 

радиационна авария, Общинските служби, след консултации, определят необходимите 

мерки, които следва да бъдат предприети, както и действията по провеждане на 

СНАВР, които свежда до органи за управление и формированията на ведомствата и 

обектите, а с мерките за защита запознава населението чрез средствата за масова 

информация. Основна задача на  ЩК при СНАВР на ОФ ”Лъки” е да се осигури 
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организирано провеждане на превантивна дейност, стабилно управление и всестранно 

осигуряване действията на служителите, евентуално и външни формирования на 

Гражданска защита, при възникване на радиационна опасност. Да осигури организация 

и готовност за оповестяване на персонала и привеждане в готовност на собствените 

сили, а при необходимост, осигурявайки помощ от външни формирования, да пристъпи 

незабавно към спасителни действия при възникване на радиационно замърсяване.  

При сигнал за опасност от радиоактивно замърсяване, ЩК при СНАВР на ОФ 

”Лъки” организира следните дейности за защита на персонала: 

          - Оповествява незабавно персонала  за възникналата радиационна опасност.  

- Задейства незабавно аварийно-възстановителната група за действие при 

различните форми на бедствия и аварии; а при необходимост осигурява и помощ от 

външни формирования за участие в спасителни, локализационни, защитни и 

ликвидационни мероприятия при възникналото радиационно замърсяване. 

- Периодично (на всеки час) се осведомява за промяна в стойностите на 

радиационния гама-фон; Обменя информация с Общината  за прогнозно развитие на 

обстановката и евентуално очаквано повишение на гама-фона; 

-  Със съдействието на Районна служба  ПБЗН - Асеновград  (изнесен център Лъки)  и 

РД ”ПБЗН” - Пловдив, организира подготовка на персонала за приемането на 

индивидуални средства за защита на дихателните пътища; 

- Проучва необходимостта от приемане на медикаменти за йодна профилактика;  

- Организира подготовката за извършване на деконтаминация на сградите и 

съоръженията на територията на предприятието, съвместно със службите на ПБЗН и др. 

Провеждането на СНАВР от обектовото формирование, при взаимодействие с 

екипите на ведомствата, организациите и фирмите от региона, включва следните 

мероприятия при радиоактивно замърсяване в зависимост от изменението на 

радиационния гама-фон: 

- Извършва защита на персонала при опасни за здравето стойности на гама-фона;  

- Осигурява необходимите за персонала индивидуални средства за защита на 

дихателните пътища; 

- Покрива важни съоръжения и оборудване за защита от радиационно замърсяване  

и херметизира източници за вода за питейни и технологични нужди; 

- Провежда деконтаминация на сградите, помещенията, съоръженията и пътната 

инфраструктура на територията на предприятието; 

- Организира измерването на радиационния гама-фон на територията на обекта; 

- Организира дозиметричен и медицински контрол за работещите на територията 

на обекта формирования; 

- Организира провеждането на дозиметричен контрол със свои сили или с 

помощта на специализираните органи;  При необходимост извършва радиометричен 

контрол на влизащите и излизащите превозни средства на територията на обекта; 

          -  Получава медикаменти за йодна профилактика  и организира провеждане на  

профилактиката при предписание от специализираните медицински органи. Дозата за 

възрастни е 100 mg стабилен йод или 130 mg калиев йодид, под формата на две 

таблетки на 24 часа. Началото на профилактиката трябва да започне не по-късно от два 

часа след началото на радиактивното замърсяване. Продължителността на 

профилактиката се определя от оторизираните здравни органи.  
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Б. Действия и мерки при  авария с автомобил превозващ радиоактивни 

материали или при извършване на терористични действия 

При възникване в района на ОФ ”Лъки” на евентуална авария с транспортно 

средство превозващо радиоактивни материали, се действа съвместно с общинските 

формирования по сценария на радиоактивно замърсяване. При установено увеличение 

на радиационния гама-фон в резултат на транспртната авария, се пристъпва към 

описаните по-горе конкретни действия. 

Планът на ОФ”Лъки” за действие при извършване на терористичен акт е 

разработен въз основа на опасностите, които могат да възникнат на площадката на 

предприятието, вследствие използване на различни средства за недобронамерено 

въздействие върху персонала и оборудването,  с цел прекъсване, спиране на работата, 

извеждане от строя на важни технологични съоръжения или цели агрегати (виж по-горе 

т. 1.2.1, буква ”Ж”). В зависимост от възможните  сценарии се извършва организацията 

на силите и подготовка на средства за провеждане на СНАВР на територията на обекта, 

общината и областта: 

- Да се извърши предварителна оценка относно характера и силата на възможните 

последствия при извършване на терористичен акт (обявено кризисно положение) на 

територията на общината и обекта;  

- Да установи реда за оповестяване и привеждане в готовност на общинските и 

обектовите формирования за провеждане на СНАВР; 

- Да регламентира взаимодействието между горепосочените и регионалните 

структури на ведомствата и организациите за провеждане на СНАВР; 

- Да се създаде организация за провеждането на СНАВР с помощта на обектовите, 

общинските и областни формирования на територията на обекта, общината и областта; 

- Да организира оповестяването в прилежащите на обекта територии в случай на 

извършване на терористичен акт, последван от изтичане, пожар или експлозия на 

химични вещества при опасност за населението и инфраструктурата. 

 

2.1.2. Мерки и действия при извършване на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при силно земетресение   
  

При възникване на аварийна ситуация на силно земетресение, аварийната група и 

персоналът  на ОФ ”Лъки” действат по общия план на ”Лъки инвест” АД и се включват 

за съвмести действия с общинските формирования за изпълнение на специално 

утвърдения за такива случаи план (виж Приложения 5). 

С плана за действие при силни земетресения се цели:  

- Да е известен начина за оповестяване и привеждане в готовност;  

- Да се постигне оптимална организация в провеждането на защитните и 

спасителни дейности;  

- Да се осигури ефективност и координация в управлението на дейностите 

 - Да се посочи реда за възобновяване работата на обекта. 
 

Оповестяване и привеждане в готовност на силите и средствата  

При първите признаци на земетресение, Председателя на Обектовия щаб трябва 

да обяви опасността на персонала, да приведе в готовност Аварийната група и 

персонала на обекта, както и да установи връзка с Единен европейски номер за спешни 

повиквания  –  тел. 112, за получаване за допълнителна информация за опасността.  По 

указание на Председателя на ЩК при при СНАВР, Аварийната група и персоналът на 

обекта подготвят  наличните средства за справяне с критичната обстановка, като се 



51 

 

изясняват и актуализират задачите на всеки един член на персонала. Външните хора в 

обекта се предупреждават за опасността и им се предават указанията на компетентните 

органи.  Ако трусът е слаб персоналът трябва да е в повишена готовност за действия 

при евентуални нови, по-силни трусове. 

Организация и провеждане на защитните дейности.  

При усещане на първите признаци на земетресение, наличният  персонал на 

територията на обекта (работници, администрация и др.) трябва:  

- Да заемат най-безопасното място в сградата –  под рамката на вратата, близо до 

вътрешна стена, колона, под стабилна маса, където не могат да бъдат директно 

засегнати от падащи предмети; 

- Да не напуска сградата, в която се намират,  ако не биха могли да излязат на 

открито за около 10 секунди.  

След преминаването на първия трус наличният персонал на територията на обекта 

трябва да се извърши:  

- Без паника, при запазване на спокойствие и хладнокръвие, да бъде извършена 

евакуация на персонала на безопасно място, съгласно утвърдената маршрутна схема за 

евакуация, представена по нататък на фиг. 3.1 в т. 3.3.2; 

- При възможност, администрацията трябва да прибере  и заключват в касите си 

документи и материали, съдържащи класифицирана или друга фирмена информация;  

- В рамките на своите възможности, наличните в момента членове на аварийната 

група и доброволци,  извършват действия за ограничаване на вредните последици от 

земетресението като спират водата и електрическия ток;  При възможност гасят 
евентуално възникнали малки пожари, за да предотвратят по-големи щети.  

При леки трусове се прекъсва електрозахранването и се напускат сградите, като се 

застава на открито място, където няма опасност от срутване на съседни сгради. Отварят 

се всички възможни евакуационни портали за изнасяне на личния състав, изключва се  

електроподаването и водоснабдяването на обекта, с оглед намаляване на вторични 

щети.  Организира се извършване на евакуация на застрашения персонал, като се  

въвежда ред и недопускане на паника.  

При силни трусове, Председателя на ЩК при СНАВР  дава указания на персонала 

да не се поддават на паника, а да застанат до възможно безопасни места в сградите и 

ако е възможно – незабавно да се прекъсне електрозахранването и да се напусне 

сградата. Създава организация за охраната и наблюдението на обекта, в т. ч. и охрана 

на аврхив и класифицирана информация, като не допуска влизането на неоторизирани 

лица, които могат да предизвикат разграбване или унищожаването им. Осигурява реда 

при извършване евакуация от обекта на техника и съоръжения към място за временно 

съхранение.  Организира незабавната помощ на пострадалите.  При пристигането на 

външни спасителните екипи, оказва необходимото съдействие и изпълнява техните 
указания. 

След преминаване на земетресението спасително-възстановителните дейности се 

поемат от ЩК при СНАВР и аварийната група за преодоляване и намаляване на 

последиците от земетресението.  

Според възможностите си, те съдействат на специализираните екипи за оказване 

на помощ на пострадалите. Завръщането в обекта може да стане само след разрешение 

на компетентните органи.  

Да се ползува вода за пиене само с разрешение на компетентните органи, поради 

опасност от възникване на епидемии при разрушенията и възможните повреди във 

водопроводната и канализационна мрежа.  
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В извънработно време, след явяване в обекта, персоналът изпълнява дейности по 

указания на ЩК при СНАВР на обекта или външни специализирани екипи. 

 

2.1.3. Мерки и действия  при извършване на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при наводнения   
 

Местоположението на площадката на ОФ ”Лъки” и естеството на прилаганата 

технология не предполагат опасност от възникване на сериозна авария от наводнение 

като природно бедствие. Такава опасност е налице обаче при условие на нарушена 

цялост на стената на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”, например при силно 

земетресение или евентуален терористичен акт (малко вероятен !). Доколкото обаче 

подобектът ”Хвостохранилише Лъки-2 комплекс” е самостоятелна единица в 

структурата на ”Лъки инвест” АД, ситуацията на наводнение като природно бедствие е 

анализирана и оценена като риск в приетия ”Вътрещен Авариен план за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни  работи при възникване на 

аварии и бедствия на територията на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” от месец 

март 2019 г. (виж по-горе  Увода –  използвана информация за изготвяне на ВАП). 

Направената оцека на риска за хвостохранилище ”Лъки-2 временно” показва, че дори и 

при нарушаване цялостта на стената на хвостохранилището, е изключено възникването 

на ситуация на ”голяма авария” по критериите на § 1 на  т. 47 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за подземните богатства (ЗПБ - обн., ДВ бр. 23 от 12.03.1999 г., 

посл. изм. и доп. ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г.)  “… голяма авария” е събитие на 

миннодобивния обект по време на дейността му, включваща и управление на минните 

отпадъци, водещо до сериозна опасност за човешкото здраве и околната среда,  

както на миннодобивния обект, така и извън него” (виж по-горе т. 1.2). 

Конкретно за площадката на ОФ ”Лъки” е възможна ситуация единствено на 

локално наводнение. При високи води от  повишен водоприток (обилни дъждове или 

бързо снеготовене) могат да бъдат залети водните помпи и де се преустанови за 

определено време работата на фабриката поради липса на вода. Като предохранителни 

мерки за такава ситуация са предвидени мерките, предписани по-горе в т. 1.2.1, ”Б”. 

 

2.1.4. Мерки и действия при извършване на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при ураганни ветрове с обилни снеговалежи и 

снежни виелици, снегонавяване  и заледяване и обледеняване 
 

С плана за действие при обилни снеговалежи с виелици, снегонавявания и преспи,  

поледици и обледенявания се решават следните цели и задачи:  

-  Да е определен и отработен начина за оповестяване и привеждане в готовност;  

-  Всеки да знае своите задължения при създадената критична обстановка, както и 

с какви инструменти и материали може да ги изпълни;  

-  Да се постигне оптимална организация в провеждането на предохранителни, 

защитните и спасителни действия при такава критична обстановка;  

-  Да се осигури ефективност и координация в управлението на дейностите;  

-  Да се ликвидират последиците от снегонавяването и обледеняването;  

- Постигане на ефективност и координация в управлението на дейностите при 

подобна ситуация чрез периодическо разиграване на конкретна обстановка;  

- Изясняване на реда за възобновяване работата на обекта, ако дейността му е 

била прекратена; 
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- Периодично да се проиграва редът за привеждане на обекта в готовност за 

действия в условия на такава критична обстановка. 
 

Организация за провеждане на СНАВР 

При съобщение за опасност от обилни снеговалежи и снежни виелици снего-

навявания  се предприемат следните действия:  

- Предстедателят на ЩК при  СНАВР предупреждава персонала за опасността;  

- Предприемат се мерки за осигуряване на нужното количество пясък или друг 

заместващ материал, ако се прецени, че наличността на обекта няма да е достатъчна;  

- Проверява се наличността и състоянието на шанцовите инструменти от противо-

пожарните табла и ако е необходимо, се осигуряват допълнителни инструменти;  

- Актуализират се задачите на аварийната група и на всеки член на персонала. По 

преценка,  обектът може да продължи да работи с повишена готовност за спиране.  

Основна задача на аварийната група и на персонала при настъпило снегонавяване, 

заледяване и обледеняване е да поддържа достатъчна степен на проходимост в 

подходите и изходите на обекта. За целта трябва непрестанно да се прочистват от 

навятия сняг подходите към обекта и изходите от него, като същевременно се извършва 

обработка с луга, ако има такава, или се извършва опесачяване. Наред с тези общи 
задачи, ЩК при  СНАВР осигурява изпълнението на следните конкретни ангажименти: 

-  Информира личния състав за правилата за действия при създадената 

обстановка; 

-  Осигурява режим на водните и електрическите инсталации, изключващ 

възникване на аварии и усложняване на обстановката; 

-  Осигурява възможност за придвижване на персонала от и до местоживеенето;  

-  Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост; 

-  Поддържа непрекъсната връзка с кмета на Общината за помощ и указания. 

При съобщение за опасност от обледеняване, Предстедателят на ШК при СНАВР. 

незабавно уведомява аварийната група и персонала на обекта за предстоящата 

опасност. Опасността от обледеняване е свързана и със заледяване на подходите към 

обекта и на изходите от него. За справяне с тази опасност персоналът трябва да 

подготви луга, опесачителен материал и подходящи инструменти, като се актуализират 

задачите. Обектът може да продължи да работи при висока степен на готовност за 

действия при тази ситуация.  

По решение на компетентните органи обектът може да преустанови временно 

дейността си. 

 
2.1.5. Мерки и действия за предотвратяване или ограничаване на последствията при 

възникване на огнища на  биологично заразявания на хора, животни и околна 

среда  
 

При възникване на аварийна ситуация с регионален или национален обхват, 

каквато е ситуацията на епидемии и пандемии по хора и животни  в района, аварийната 

група и персоналът  на ОФ ”Лъки” се включва съгласно общия план на ”Лъки Инвест” 

АД (виж Приложения 5) за съвместни действия  с общинските формирования.  

Съществува възможност за възникване на епидемични взривове и епидемии от 

заболявания с естествени източници и преносители, които са били разпространени сега 

или в миналото. Те могат да бъдат избегнати, ако се спазват следните мерки: 

- Подобряване на санитарно-хигиенните условия; 
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- Повишаване на имунизационното покритие; 

- Недопускане на благоприятни условия за ирадиация на природни и възникване 

на антропургични огнища; 

- Недопускане на природни и социални бедствия, които създават условия за 

заразяване (шигелози, полиомиелит, туларемия, ку-треска, коремен тиф); 

- Повишено внимание при използване на биологични агенти. 

 Медицинските последици могат да варират в голям диапазон, тъй като 

леталитетът (смъртните случаи от поразените) при различните причинители и форми 

на заболяване (белодробна, септична, чревна, кожна, комбинирана) е различен и се 

движи в границите от няколко процента до 80 - 100 процента.  

Посочените биологични агенти, както и тяхното разпространение в България, 

дават основание да се смята, че и общината, в т. ч. евентуално и обекти на ОФ ”Лъки” , 

могат да бъдат застрашени от биологична опасност. 

 За провеждането на навременни и ефективни спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни  работи при възникване на биологично заразяване на хора, животни и 

растения, е необходимо: 

Определяне характера на обстановката (в зависимост от интензитета и преките 

поражения от биологичната  зараза) катосложна и тежка, а именно: 

Сложна  –  продължителни или рязко влошени климатични условия, частично и  

напълно заразени или изолирани участъци (трасета) на комуникационни и други 

инфраструктурни обекти (пътен транспорт, жилищни и стопански сгради). 

Тежка  –  прогресивно влошаващи се климатични условия,  изолирани населени 

места,  пълно и  частично заразени или изолирани участъци на комуникационни и 
други инфраструктурни обекти (пътен транспорт, жилищни и стопански сгради). 

Действията на обектовите формирования при ситуация на биологично заразяване 

в района се свеждат до: 

- При получаване на сигнал за възникнало химическо и бактериологическо 

замърсяване Щаба за координация при  СНАВР  се събира незабавно в кабинета на 

управителя на  ОФ ”Лъки” за обсъждане на ситуацията и вземате на решения; 

 - Събира незабавно аварийната група и я включва за действие към общинските  

формирования; 

 - Оповествява незабавно служителите за възникналата опасност;  

- Помага на евентуално вече пострадали от заразяването .  

 

2.2. Мерки и действия за предотвратяване или намаляване на последиците от    

промишлена авария на обекта и ликвидиране на последиците от нея  
 

Към възможните промишлени аварии на територии на обекта се причисляват 

авария от пожар,  авария с отделяне на опасни химически вещества (авария в реагентен 

склад на ОФ ”Лъки”) и авариен пробив на захранващия хвостопровод от ОФ ”Лъки” 

 

2.2.1. Мерки и действия при извършване на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при възникване на пожар  
 

За ограничаване и ликвидиране на последиците от евентуален пожар, на обекта се 

изпълняват предписаните в инструкцията мерки, съгласно изискванията на  Наредба    

№ 8121з-647 от 01.102014 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. ) – Глава II: ”Организация 

по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност” и  Глава III ”Правила и 

норми за пожарна безопасност”.  
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Основен принцип за мерки и действия при възникване на пожар е защита на 

здравето и предотвратяване на човешки жертви, спасяване материални ценности и 

имущество. При възникване на пожар на територията на обекта, наличния персонал, 

ЩК при СНАВР , аварийната група (както и служителите по охрана в неработно време) 

действат съгласно Оперативния план за ликвидиране на аварии в Обогатителната 

фабрика – позиции 1-7 (виж Приложение 8). Конкретните действия са в следната 
последователност: 

-  На телефон 112 незабавно се съобщава за възникналото събитие, като се 

посочва точното местонахождение, естеството, количеството и вида на горящите 

материали, евентуално наличие на ранени; 

-  Оповестяват се присъстващите в сградите  на ОФ ”Лъки” работници, служители 

и евентуални външни посетители за пожара и се организира незабавната им евакуация; 

- Прекъсва се електрозахранването и други системи в зоната на пожара и се 

осигурява отварянето на противопожарните кранове;  

-  Без да поема излишен риск, наличният персонал се опитва да загаси пожара с с 

подръчни средства; Предприема действия по гасенето или ограничаването на пожара с 

наличните уреди за пожарогасене.  

- Извършват се и се подпомагат  действия по спасяване и евакуация на 

застрашените хора, както и на наличното имущество. 

 - Прекратява се достъпа на хора и МПС в района на фабриката и се осигурява 

пътят на специализираните пожари автомобили към мястото на пожара.  

- Под ръководството на ЩК при СНАВР  се привежда в готовност аварийното 

формирование на обекта за действие при пожар;  

- Пристигналите служителите от ГД "Пожарна безопасност и спасяване " – МВР, 

се информират за обстоятелствата по пожарогасенето и евакуацията  и се оказва пълно 

съдейства в понататъшните им действия; 

 - Евентуално се организира изнасяне на застрашена документация ( в. т. ч. и 

налична класифицирана информация), паричните и материални ценности и други,  като 

се осигурява охраната им;  

-  Предприемат се мерки за недопускане кражби в сградите на обекта по време на 

пожара и след потушаването му, чрез откриване на допълнителни постове за охрана. 

-  Организира се оказване на  помощ на пострадалите, в т. ч. и незабавната 

евакуация на засегнатите,  като се осигуряват всички възможни аварийни изходи.  

-  След получаване на информация за размера на материалните щети от пожара и 

предполагаемия брои на засегнати от персонала, Председателят на  ЩК при СНАВР 

информира кмета на града, евентуално и областния управител за спешните неотложни 

аварийно-възстановителни работи. 

Изискванията за осигуряване на пожарна безопасност  и необходимите мерки и 

действия при извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при пожар са обобщени в т. нар. ”Досие за пожарна безопасност” на ОФ 

”Лъки” (от м. ноември 2018 г.), съставено в съответствие с изискванията на Наредба    

№ 8121з-647/01.10.2014 г. и Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.  Досието включва цялата 

документация по организацията на пожарната безопасност на  ОФ  ”Лъки”  (виж 

Приложение 9),  в  т. ч. вътрешни правила, планове и заповеди на Управителя на 

фирмата: 

- Вътрещни противопожарни правила за осигуряване на пожарна безопасност на 

територията на ”Лъки Инвест-ЛОФ” ЕООД;  

-  План за действие при пожар в ”Лъки Инвест-ЛОФ” ЕООД; 

- План за евакуация на работещите и пребиваващите на обекта лица при пожар; 
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- Заповед относно определяна на длъжностно лице със съответна компетентност,  

което да създава организация и осъществява контрол за спазване на правилата и 

нормите за ПБ в района на ”Лъки Инвест-ЛОФ” ЕООД; 

-  Заповед относно организирането на противопожарна безопасност в извън-

работно време на обекта; 

-  Заповед относно пожаробезопасно извършване на огневи работи в ”Лъки 

Инвест-ЛОФ” ЕООД (в т. ч. запояване, заваряване или рязане на метали, работи 

свързани с палене на открит огън и др.); 

-  Заповед относно правилата за експлоатация и проверка на състоянието на 

техническите средства за първоначално пожарогасене  и пожароизвестителна снистема; 

-  Заповед относно реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и 

съоръжения на територията на фабриката; 

-  Заповед относно определяне на разрешените и забранени места за тютюно-

пушене; 

-  Заповед относно реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т. ч. 

изключване на електрическото захранване след приключване на работното време; 

-  Заповед относно назначаване комисия за определяне на класа на функционална 

пожарна опасност на помещения и външни съоръжения; 

-  Заповед относно назначаване на отговорник за изключване на електрическия 

ток след работно време в  ”Лъки Инвест-ЛОФ” ЕООД; 

-  Заповед относно изработването на планове за осигуряване на ПБ при текущи 

ремонти и монтажни работи, за които не  се изисква разрешение за строеж; 

-  Заповед относно реда за обучение и подготовка на личния състав. 

Организацията и контролът за изпълнение на всички предвидени мерки в Досието за 

пожарна безопасност, със заповед на Управителя  на ”Лъки Инвест-ЛОФ” ЕООД, са 

възложени на Главния инженер на фабриката инж. Димитър Александров Пайталов. 

Той е оправомощен като координатор за съгласуване на действията с РС ПБЗН - 

Асеновград  и РД  ПЗБЗН  - Пловдив, както и за връзките с обществеността (кмета на 

общината, регионалните служби,  ведомства  и организации за защита при бедствие и 

възникнала аварийна ситуация), съгласно схемата на фиг. 7.1 в  т. 7).    

 

2.2.2. Мерки и действия при извършване на предохранителни, спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на авария с 

отделяне на опасни химически вещества (авария в реагентен склад) 
 

Съгласно нормативните изисквания на  чл. 12, ал. 1 на Наредба № 13/30.12.2003 г. 

за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при 

работа, работодателят включва във Вътрешния авариен план на обекта необходимите 

мерки и действия за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, 

свързани с опасни химични агенти на работното място. Съгласно изискванията на 

Наредбата, в случаите на аварии, инциденти или злополуки с опасни химични агенти 

ЩК при СНАВР е длъжен: 

-  Незабавно да уведоми персонала на фирмата; 

-  Да приложи подходящи мерки за ликвидиране на последствията; 

          -  Да допуска в засегнатата зона само работещите, ангажирани в извършването на 

спасителни, възстановителни и други спешни работи; 

- Не се разрешава присъствие на незащитени лица в засегнатата зона;   
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- Да осигури необходимите лични предпазни средства, специализирано защитно 

оборудване, екипировка и измервателни средства, които ще се използват,  докато 

продължава аварийната ситуация 

- Да се осигурят предупредителни и други системи за комуникация, необходими 

за сигнализиране на повишен риск за безопасността и здравето, оказване на помощ, 

евакуация и незабавни спасителни операции, ако има необходимост за това; 

- Осигурява информация на длъжностните лица от фирмата и външни органи и 

организации (аварийни служби, спешна медицинска помощ и др.), която съдържа: 

установените опасности и подреждането им по приоритети, предвидените мерки и 

процедури,  очакваните специфични рискове от аварията, включително процедурите за 

тяхното предотвратяване и ликвидиране. 

Предвидените мерки и действия в Аварийния план са в съответствие с горе-

посочените нормативни изисквания, както и отразените в Приложения 3 и 4 съответно 

”Инструкция за безопасна работа при транспорт, съхранение, приготвяне и дозиране 

на флотационни реагенти”  и ”Вътрешни санитарни правила за съхранение на опасни 

химически вещества (ОХВ) в складовете за реагенти на ОФ ”Лъки”.  

Аварийния план включва както профилактични и превантивни мерки и действия, 

така и  спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на 

авария с отделяне на ОХВ. 
 

А. Профилактични и превантивни мерки и действия  

-  Складовете за ОХВ трябва да отговарят на противопожарните изисквания; 

-  Зарядното и дозировъчно помещение за натриевия цианид  в  реагентния склад   

е с двойни врати с решетка. На вратите са поставени предупредителни надписи с череп 

и кост (отрова !, не влизай!, внимание - опасност за живота!); 

-  В склада за натриев цианид  и  в  помещението за реагентни разтвори (т. нар. 

разходни чанове за разтваряне) е забранено влизането на външни лица и на лица 

неработещи в реагентовата централа;  Достъп имат само лица със специално 

разрешително от органите на МВР за работа със силно действащи отровни вещества; 

Контролните органи се допускат, като се съпровождат от лице, което има право на 

достъп; 

-  При зареждане на разтворния чан за натриевия цианид присъстват най-малко 

двама души; 

-  Лицата, работещи с натриев цианид, подлежат на ежеседмичен периодичен 

инструктаж; Не се допускат на работа в реагентовата централа и циановото отделение  

лица, не преминали през встъпителен и периодичен инструктаж; 

-  До помещението за разходните чанове за натриев цианид е поставена аптечка с 

всички необходими медикаменти и прибори с инструкция за действие при евентуални 

натравяния. 
 

Б. Мерки и действия при транспорт, съхранение  и работа с  ОХВ 

- Всички основни и спомагателни операции по транспортиране, съхраняване, 

приготвяне на реагентните разтвори и дозиране на флотационните реагенти трябва да 

бъдат механизирани;  

- Температурата в складовете за ОХВ (в т. ч. ксантогенат и натриев цианид) не 

трябва да бъде по-висока от 25
0
 по Целзий; 

- Забранено е съхраняването на ОХВ заедно с други реагенти. 

При транспорт, съхраняване, приготвяне и дозиране на цианови съединения в 

технологичните процеси, са задължителни следните изисквания: 



58 

 

- Натриевият цианид  се съхранява само в метални, херметически затворени 

(пломбирани) варели, които са обшити с обвивка от шпертплат за предпазване от 

евентуални спуквания или отваряния; 

- Зареждането с цианиди се извършва само от отговорника на реагентовото 

отделение или от заместника му; 

- Забранено е в складовите помещения да се държат отворени варели; 

- Забранено е прехвърлянето и удрянето на варели  от цианид при транспортни и 

други манипулации; 

- Забранено е спирането на вентилацията през време на работа; 

- През почивните (неработните) дни складът за цианид се запечатва; 

Забранено е да се работи без лични предпазни средства –  противогазова маска, 

гумени ботуши, ръкавици, гумирано облекло и гумирана престилка;  

- След използването им, личните предпазни средства се събличат, без да се пипат 

от външната страна, а противогазовата маска се почиства с влажна марля; След това 

зареждащият си измива добре ръцете със сапун; 

- Забранено е зареждането на съдовете с цианида без присъствие на втори човек,  

който да стои до входа на циановото отделение; същият влиза при зареждащия само ако 

се иска помощта му. Вторият човек също е задължен да носи изискващите се лични 

предпазни средства; 

- След изпразването на варелите, последните се измиват обилно с вода над самия 

съд за разтваряне; измитият варел се потопява във вана с 10 % разтвор   на железен 

сулфат (зелен камък), където престоява 8 часа, за да се извърши пълна неутрализация 

на циановите остатъци; външната обвивка от шпертплат се изгаря. 

- Забранява се също: 

Съхраняване и транспорт на цианови соли, ксантогенат  и флотационни масла в 

замърсени, неизправни  и нехерметически затворени съдове; 

          Разтоварване и пренасяне от един човек;  

         Пренасяне на течни реагенти без амбалаж и на гръб. 

- Забраняват се разливи на реагенти по работните площадки. За предотвратяване 

на разливането се устройват дренажи поотделно за всеки вид. Събраните реагенти от 

дренажите се връщат в съдовете  за съхраняване на реагенти. 

- Забранено е ръчно изпразване и засмукване с уста на реагента. По изключение 

ръчно се опробва само с пробовземач с дълга дръжка. 

            

2.2.3. Мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авариен пробив на 

захранващия хвостопровод от ОФ ”Лъки” 
 

Подобна аварийна ситуация в ОФ ”Лъки” може да се определи като ”локална 

авария” – с обхват в непосредствена близост до мястото на пробив на хвостопровода.  

Относно т. нар.” багерна помпена станция (БПС)”.  Доколкото БПС е в обхвата 

на хвостохранилището, работата й е отразена в Утвърдения Авариен план на хвосто-

хранилище ”Лъки-2 комплекс” от м. март 2019 г. (виж в Увода [ 3 ]). Котата на 

намиване на хоста в хвосто-хранилище ”Лъки-2 временно” е висока (около 660 m), така 

че комплексът ”шламови помпи – хвостопровод”  работи при относително високо 

напорно натоварване. С цел намаляване на натоварването и съответно на риска от 

аварии на захранващия шламов хвостопровод  и помпите са предприети следните 

мерки и предохранителни действия: 

Изградена е система на двустепенен хидротранспорт. За целта на кота 630 в 

основата на хвостохранилището е изграден стоманобетонен междинен басейн и са 
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монтирани помпи. Така в първото стъпало на хидротранспорта – от фабриката до новия 

междинен  басейн котата на изтичане  е по-ниска от котата на фабриката и съответно 

хидравличното съпротивление на пълния хвостопровод е значително понижено. След 

изпълнението на тези мерки, работният режим на шламовите помпи в ОФ ”Лъки” за 

транспортиране на хоста е значително облекчен. Дължината на тръбопровода на 

второто стъпало – от междинния басейн до полето на намиване, за този тип съоръжения 

е незначителен (по-малко от  200 m) със съответно облекчен режим на помпите. 
Относно състоянието на тръбопроводите. Провеждат се редовни прегледи и 

при индикация за  неизправности се извършват необходимите ремонти. Като се отчете 

факта, че по хвостопровода се транспортира силно абразивен материал, както и че се 

състои от повече от 800 съединения, сравнително малкият брой аварии говорят че той е 

в относително добро състояние. Колкото за стоманеният тръбопровод за оборотна вода, 

през всичките години на експлоатация не е имал нито една авария. 

Както беше посочено, ОФ ”Лъки” е класифицирана като ”предприятие с нисък 

рисков потенциал”,  потвърдено с писмо изх. № 26-00-351 от 07.03.2016 г. на МОСВ  

Уведомлението за класификация по чл. 103 на ЗООС. Операторът е представил Доклад 

за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), потвърден с писмо      

изх. №  КПД-04-72 от 19.04.2016 г. на Директора на РИОСВ-Смолян.  В тази връзка, на 

26.04.2018 г., комисия по чл. 157, ал.2 от ЗООС, определена със Заповед № РД - 849 от  

21.12.2017 г. на МОСВ,  и съобразно утвърдения годишен план за контролната дейност 

през 2018 г., е извършила проверка на обект Обогатителна фабрика, гр. Лъки с оператор 

“Лъки инвест-ЛОФ“ ЕООД. Със съставения констативен протокол № АВ-С-011 от 

26.04.2018 г. е установено,  че операторът спазва експлоатационните изисквания за 

безопасност на съоръженията в предприятието. Спазва заложените в ДППГА мерки за 

предотвратяване на голяма авария. Спазени са нормативните изисквания за пожарна и 

аварийна безопасност. Не са предприети административно-наказателни мерки.  

 

2.2.4. Мерки за опазване на компонетите на околната среда – мерки за 

ограничаване въздействието на цианиди във водите 
 

За конкретната ситуация на разглеждания обект –  ОФ ”Лъки”, мерките за 

опазване на околната среда се отнасят преди всичко до опазване на водите в района 

(повърхностни и подземни води) от замърсяване с цианиди. 

Както е посочено по-горе (виж таблица 1.2.а в т. 1.1.3.2), максималният разход на 

натриев цианид при флотацията възлиза на 50 g/t руда, което, при параметрите на 

флотация във фабриката, съответства на концентрация до 33 mg/dm
3
 NaCN във водите 

на потока хвост към хвостохранилище ”Лъки-2 временно”. Такава стойност превишава 

нормативните изисквания.   

 Нормативни изисквания  

Съгласно чл. 21, ал. 1 на Наредбата за управление на минните отпадъци (приета с 

ПМС № 1/07.01.2016 г., обн. ДВ бр. 5 от 19.01.2016 г.) и чл. 22г. ал. (6) на ЗПБ (Нова - 

ДВ, бр. 56 от 2015 г.), в ПУМО за хвостохранилища с наличие на цианиди, операторът 

трябва да предложи мерки за намаляване концентрацията на слабо-киселинния 

разложим цианид (в случая NaCN-разтвор) в заустваните отпадъчни води до нормите 
на Европейската директива  2006/21/ЕС – под 10 mg NaCN  за kg хвост (след 2018 г.).  

Допустимите норми съгласно Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 чл. 16, ал. 1 

(сектор 1.3. Добив и обогатяване на метални и уранови руди) на НАРЕДБА № 6 от 

9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 
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вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 

28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г.) за цианиди са 
както следва: Цианиди (общо)  – 1 mg/dm

3 
; цианиди (свободни) – 0, 1 mg/dm

3
. 

Възможните мерки за опазване на водите в района от цианиди, съвместими с 

аварийния план на ОФ ”Лъки”  са в разгледаните по-долу варианти. 
 

А. Режим без отпадъчни води за заустване 

 Възприетият воден режим на работа с пълен рецикъл на водите от утаечното 

езеро на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”  обратно в основната схема на флотация, 

има за резултат ограничаване на  всякаква опасност от замърсяване на компоненти на 

околната среда, пряка – на повърхностни и подземни води и косвена – на земи, почви и 

фауна. Режимът на пълен рецикъл на избистрените води от утаечното езеро на ”Лъки-2 

временно” обратно в  схемата на флотация и преустановяването на заустване на 

отпадъчни води в повърхностен водоприемник (река Юговска), което е осъществено 

след 2009 г., има за резултат ефективното решаване на цианидния проблема (NaCN) в 

отпадъчни води съгласно нормативните изисквания. Работата при затворена водна 

схема ”флотация – хвостохранилище – флотация” не изключва обаче известно 

проникване на води от утаечното езеро на ”Лъки-2 временно”  в карста на терена и 

попадане в подземните води. Това налага анализиране на ситуацията и оценка на 

евентуалното замърсяване на подзевните води с цианиди.  
 

Б. Естествена детоксикация (разграждане) 

 Резултатите от химически анализ за натриев цианид в оборотните води след 

утайника на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” , връщани в пълен рецикъл към ОФ 

”Лъки”,  показват стойности (цианиди общо под 0,50 mg/dm
3
), които са два пъти по-

ниски от посочените по-горе норми. Причината е в протичането на т. нар. ”естествена 

детоксикация”или деструкция на цианидите ( Cianide Treatment и Elliott L. C. M. et al. 

– Cianide destruction: A review of Common approaches and selected case studies. 2002), 

каквато протича по показания по-долу на фигура 2.1 механизъм на естественото 

разграждане на цианидите при престояване на пулпа в утаечното езеро на хвосто-

хранилище от намивен тип.  

Разграждането се осъществява в резултат на редица спонтанно протичащи, с 

различна скорост процеси. Както следва от приложената схема на фиг. 2.1, алкалните 

цианиди (в случая натриевият цианид) във водите на утаечното езеро на хвостохранилището 

търпи разлагане до безвредни компоненти по многовариантен механизъм, включващ 

хидролизни и окислителни процеси чрез разтворен кислород и въздействие на слънчевите 

(ултравиолетови) лъчи, чрез изпаряване и фотолиза, чрез сорбция, биологично окисляване и др.   

Представеният механизъм е от особена важност при заустване на съдържащи цианиди 

отпадъчни води в повърхностни водоприемници. В нашия случай на пълен рецикъл на водите от 

хвостохранилището обратно в основната схема на ОФ ”Лъки”, посоченият механизъм има 

значение, главно като бариера от замърсяване при попадане на води в карста на терена.  
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Хидролиза

Метални комплекси
 подлежащи на частично 
биологично окисление

 

                   Фиг.2.1 

Механизъм на естественото разграждане (деструкция) на цианидите  

при престояване на пулпа в хвостохранилище от намивен тип 

 

Резултатите от химическите анализи на отпадъчни води от хвостохранилището 

показва, че механизмът на естествено разграждане на NaCN при престояване в хвосто-

хранилището действа положително. С представената  по-горе схема е илюстриран 

механизмът на естественото разграждане (деструкция) на NaCN при престояване на 

пулпа в утаечното езеро. Крайните продукти представляват стабилни форми на 

безвредни разтворими (NO2
-
, NO3

-
, NH4

+
, НCO3

-
, HSO4

-
) или газообразни (CO2, NH3) 

компоненти. Паралелно с посочения механизъм протича и повърхностна адсорбция на 

цианид върху силно развитата повърхност на високодисперсните твърди продукти на 

флотацията –  сулфидни концентрати и алумосиликатен флотационен отпадък (хвост). 

Постига се понижаване на съдържанието на разтворими в слаба киселина цианиди под 

допустимите норми. 

Извод. Представеният анализ на реалната ситуация с водния баланс на 

производствените води  показва, че в Аварийния план на ОФ ”Лъки” не се налагат 

специални мерки за опазване на повърхностните и подземните води в района от 

замърсяване с цианиди. 
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3.  Мерки за защита на персонала на ОФ  ”Лъки” 
 

3.1. Обслужващ персонал 

”Лъки Инвест-ЛОФ“ ЕООД  е самостоятелно юридическо лице като структурна 

единица на концесионера ”Лъки Инвест” АД.  

Дружеството се ръководи от Управител. Управлението на технологичните 

процеси се ръководи от Главен инженер, на чието пряко подчинение са теханикът и 

енергетикът  на фабриката и началник-смените. 
Общата численост на обслужващия персонал  е представен в таблица 3.1, а 

разпределението по подразделиния е показано в следващата таблица 3.2. 

          Таблица 3.1 

Обща численост на обслужващия персонал на ОФ ”Лъки” 

№ по 

ред 

  

Обслужващ персонал 
 

Численост От тях специалисти     

и служители 
1 Общ брой  112 15 

2 Преработка 100 14 

3 Хвостохранилище */ 12 1 

*/  Самостоятелно подразделение към ”Лъки Инвест” АД [ 3 ]. 
 

 Таблица 3.2 

Разпределение на обсужващия персонал по предназначение според 

длъжностните им характеристики 

№ по 

ред 

 

Структурно подразделение (позиция) 

 

Численост 
От тях  специалисти     

и служители 

1  Управление фабрика   –  общо 5 5 

2  Оперативно управление  4 4 

3  Първична преработка  (основни работници)   56  

4 Първична преработка (спомагателни  работници) 26  

5 Първична преработка (технически контрол) 9 5 

6  Хвостохранилище  */ 12 1 

             */ Самостоятелно подразделение към ”Лъки Инвест” АД [ 3 ] 

 

3.2. Мерки за защита на персонала на ОФ ”Лъки” при ситуация на природни 

бедствия  
 

Мерките за защита на персонала на ОФ ”Лъки”  при ситуации на бедствия са в 

съответствие с ”Националната програма за защита при бедствия,  2014-2018 г.”, 

която определя целите, приоритетите и задачите за защитата при бедствия в страната за 

срок от 5 години. Тя представлява основен документ за политиката в областта на 

предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и 

очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена 

национална система за превенция и реагиране при бедствия. 

 

3.2.1. Мерки за защита на персонала при земетресение 
 

Опазването на живота и здравето на хората е основен принцип по отношение на 

мерките и действията за защита на персонала на ОФ ”Лъки” при земетресение. При 
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възникване на аварийна ситуация на силно земетресение, аварийната група и 

персоналът  на обекта действат по общия план на Дружеството и се включват за 

съвмести действия с общинските формирования за преодоляване на последствията от 

това природно бедствие. 

При първите признаци на земетресение, Началник-смяната (в работно време) или  

Председателя на ЩК при при СНАВР (в неработно време) трябва да обяви опасността 

на наличния в предприятието персонал и да установи връзка с Единен европейски 

номер за спешни повиквания – тел. 112, за получаване за допълнителна информация за 

опасността.  По указание на Председателя на ЩК при при СНАВР, персоналът на 

обекта подготвя наличните средства за справяне с критичната обстановка, като се  

изясняват и актуализират задачите на всеки един член на персонала. 

При усещане първите признаци на земетресение, защитата на наличния  персонал 

в обекта (работници, администрация и др.) се свежда до заемане на възможно най-

безопасните мяста в сградата (под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, 

под стабилна маса), където не могат да бъдат засегнати от падащи предмети  и да не се 

напуска сградата, в която се намират,  ако не биха могли бързо да излязат на открито.  

При леки трусове се отварят всички възможни евакуационни портали за изнасяне на 

личния състав, изключва се  електроподаването и водоснабдяването, с оглед 

намаляване на вторични щети.  Организира се извършване на евакуация на застрашения 

персонал, като се въвежда ред и недопускане на паника.  

След преминаването на първия трус наличният персонал на територията на обекта 

трябва без паника, при запазване на спокойствие и хладнокръвие  да бъде евакуиран на 

на безопасно място, съгласно утвърдения маршрут за евакуация (виж фиг. 3.1 в т. 3.3.2).  

При силни трусове се изпълняват указанията за персонала да не се поддава на 

паника, да застанат до възможно безопасни места в сградите и ако е възможно – 

незабавно да се напусне сградата. 

След силни земетръсни трусове, с оглед опазване здравето на персонала и поради 

опасност от епидемии при възможните повреди във водопроводната и канализационна 

мрежа, вода за пиене и хигиенни нужди може да се ползва само с разрешение на 

компетентните органи.  

В извънработно време, след явяване в обекта, персоналът изпълнява дейности по 

указания на ЩК при СНАВР на обекта или външни специализирани екипи. 

 

3.2.2. Мерки за защита на персонала при  ураганни ветрове с обилни снеговалежи 

и снежни виелици, снегонавяване, заледяване и обледеняване 
 

Обилните снеговалежи, снежните бури и заледявания оказват влияние и върху 

експлоатацията на общинската и републиканска пътна мрежа на територията на даден 

район. Районът на ОФ ”Лъки” е планински, в който макар и рядко са възможни 

ситуации на това природно бедствие.  

Основна задача при защита на населението , в т. ч. и персонала на обекта, от 

обилни снеговалежи със снежни виелици, снегонавяване, заледяване и обледеняване се 

свежда до зимно поддържане на пътната мрежа включват подготвителни работи, 

снегозащита, снегопочистване и обезопасяване на пътищата от хлъзгане с оглед 

предвиждането до и от месторабота. Тези дейности за пътищата извън границите на 

урбанизираните територии се извършват от Агенция "Пътна инфраструктура", а в 

границите на селищата  –  от съответните общини. Освен пътищата, те включват  

тротоари, пешеходни и велосипедни алеи, открити паркинги, пешеходни надлези и др.  
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Дейностите по зимно поддържане се отнася и за площадката на ОФ ”Лъки”, с 

оглед безопасността на обслужващия персонал при възникване на евентуално бедствие. 

Мерките за безопасност на персонала се разширяват и по отношение на защитата от 

заледяване и обледеняване на покривни конструкции и открити технологични 

съоръжения на площадката. 

 

3.2.3. Защита на персонала при радиационна опасност и при опасност от 

биологично заразяване  
 

Както бе посочено по-горе (т. 2.1.1 и т. 2.1.5), при възникване на аварийна 

ситуация на радиоактивно замърсяване или на биологичното заразяване, аварийната 

група и персоналът  на ОФ ”Лъки” действа по общия план на ”Лъки Инвест” АД (виж 

Приложения 5) с включване за съвмести действия с общинските формирования. В тези 

ситуации,  защитата на персонала на фабриката се съобразява с общите защинти мерки 

на общината. 

А. Защита на персонала при радиационна опасност 

Рискът за населението след възникването на радиационна авария може да 

нарастне от прякото лъчение от открит източник или от разпространението на 

изхвърлените  радиоактивни вещества в околната среда. 

Мерките за защита, необходими за бързо въвеждане след мащабна радиационна 

авария или инцидетн,  са  укриване,  евакуация, провеждане на йодна профилактика, 

превантивно ограничаване на консумацията на хранителни продукт и контрол на 

качеството на водата, както и евентуална дезактивация на индивидите и облеклото. 

Укриване – елементарна защитна мярка, за която е необходима предварителна 

подготовка. Препоръчва се хората да потърсят убежище в затворени помещения, за 

предпочитане по-вътрешни помещения, а също така да се използва защита на 

дихателните органи. Намаляването на целотелесната доза от външното гама-облъчване 

може да бъде постигнато посредством оставане в закрити помещения. 

Евакуаци –  крайна защитна мярка, която може да бъде въведена при наличие на  

подходящи условия. Като защитна мярка, отнасящ а се до авария с изхвърляне на 

радиоактивни вещества в атмосферата, евакуацията може да бъде използвана за защита 

на персонала от външно облъчване, от инхалиране на радиоактивни вещества и от 

техните отлагания. Трудността за вземане на решение за евакуация се определя от това 

дали съществува достатъчно голяма потенциална опасност от облъчване на хората, за 

да се определят рисковете, вредите, разходите, загубите и предизвиканите от 

евакуацията безредици. 

Йодна профилактика –  прилага се за защита от един от биологично значимите 

радионуклиди, които могат  да попадна в организма след радиационна авари ил 

инцидент е йод-131. Поемането  на радиоактиве йод  от щитовидната жлез ефективн с 

блокир о приеманет н 100 mg стабиле йод. Нормалното препоръчано количество е 100 

mg, отговарящ  на 130 mg калиев йодид,  или 170 mg калиев йодад. Това количество 

следва да се намали до 50 mg стабилен йод за бременни  жени и за деца от 3 до 12 

години и до 25 mg за деца под 3 годишна възраст. Новородените са особено податливи 

на вредните ефекти върх щитовидната жлеза от излишък на йод, така че количеството  

за тях  не бива да надхвърля 12,5 mg. При тези количества има малък риск от страничн 

ефект от приемането на стабилен йод,  дори сред определена група от населението, 

живеещ в йододефицитни райони. Максималната полза от стабилния йод се получава, 

чрез приемане на таблетки пред постъпван на радиоактивен йод в организма или по 

възможност по-бързо след това. Основния принци е да не се допусне прогнозираните 
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дози от изхвърлените при дадена авария радиоактивни изотопи на йод да превишат 

определено дозово нива за щитовидните жлези на пострадалите.  

Ограничителни мерки за хранителни продукти и питейна вода  – като цяло не 

се класифицират като неотложни мерки за защита на персонала. Те могат да бъдат 

разделени на две групи:  

-  Мерки, които директно ограничават консумацията на радиоактивно замърсени 

храни и питейна вода;  

- Мерки, които ограничават разпространението на радионуклиди по хранителната 

верига от замърсените въздух, почва,  вода. 
 

Б. Защита на персонала при епидемия 

Биологично замърсяване може да възникне вследствие на влошаване на санитарно 

- хигиенните условия, благоприятни условия за ирадиация на природни и възникване на 

антропургични огнища, при природни и социални бедствия, създаващи условия за 

осъществяване на заразяване, при използване на биологични агенти /причинители с 

терористична цел за хора и животни: 

При идентифициране на опасността от биологично заразяване може да се 

разграничат няколко причини за появата му:  

 - Терористичен акт; 

- Природно бедствие; 

- Бедствие, в резултат на човешко (или институционално) действие или 

бездействие;  Периодично обостряне проявлението на дадено ензоотично или 

природоогнищно заболяване (туберкулоза, бяс, бруцелоза по свинете, пироплазмози, 

антракс и др.). 

Мерките  за предотвратяване или намаляване на последствията от биологичното 

заразяване  изграждане и поддържане в готовност на надеждна система за защита на 
персонала на ОФ ”Лъки”се съгласуват с общинските формирования, конкретно за: 

- Разкриване оповестяване на огнищата на заболявания по хората, животните и 

растенията;  поддържане на постоянна готовност за оповестяване и взаимодействие със 

специализираните структури от съответните ведомства (кризисни щабове, епизоотични 

комисии и др.);  

- Предотвратяване и ограничаване на биологичната заплаха чрез осъществяване 

на предписаните  превантивни мерки по растителна защита, фитосанитарен контрол, 

контрол на фуражите, храните и водите за питейно-биови цели, имунопрофилактика, 

диагностика и надзор на заболяванията по хората, растенията и животните;  

поддържане на резерв от препарати за дезинфекция, дезинсекция и 

- Дератизация, контейнери за материали за изследване, реактиви за лабораторна 

диагностика, включително и бързи генетични тестове, ПРЗ, инструменти, техника за 

ликвидиране на огнищата на биологичната заплаха, лични предпазни средства и др;  

подържане на резерв от ваксини и лечебни средства за екстрена 

- Профилактика (постекспозиционна) и ранна терапия (антибиотици, химио-

терапевтични средства, имуноглобулини и др.) и диагностикуми;   

- Подържане в готовност на лабораториите чрез обучения и ежегодни 

симулативни упражнения за предотвратяване на биоогични заплахи и осъвременяване 

на контингента с плановете (за спешни мерки) на национално, регионално и 

лабораторни равнища;   

- Актуализиране и ежегодно утвърждаване на националните програми за надзор 

на екзотичните и особено опасните заболявания и заплахи от биологични опасности;  

ежегодни доклади от одити за готовността на секторите в животновъдството за 
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посрещане на природни бедствия и биологични опасности с детерминиране на 

слабостите и затрудненията и набелязване мерки за разрешаване на проблемите;  

периодична (ежегодна или при внезапно влошаване на епизоотичната 

обстановка в съседни страни);  

. Оценка на риска от проникване в страната на особено опасни вирусни болести 

като шап, шарка по овцете и козите, класическа и африканска чума по свинете, чума по 

дребните преживни животни, западнонилска треска, син език и др.  

- Укрепване и поддържане на системата за ранно разкриване (индикация, 

лабораторна диагностика), ранно оповестяване на огнища на заразни заболявания с 

епидемичен потенциал, възникнали в резултат на бедствия или при поява на 

биологична опасност. 

 

3.3. Мерки за защита на персонала при  производствени аварии 
 

Във ВАП, съгласно изискванията на ЗЗБ (обн. ДВ  бр. 102/19.12.2006 г., посл. изм. 

и доп. ДВ. бр.77/18.09. 2018 г.), са разписани и необходимите мерки за защита на 

обслужващия персонал на ОФ ”Лъки” при ситуация на производствена  авария, които 

включват и мерките за защита на обслужващия  персонала при работа с ОХВ и  при 

пожар. 

 

3.3.1. Мерки за защита на обслужващия  персонала при работа с опасни 

химически вещества (ОХВ) 
 

Поради специфичния характер на производствената дейност на ОФ ”Лъки”,  

особена важност има защитата на обслужващия персонал при работа с ОХВ, каквито са 

повечето от използваните флотационни реагенти. 

Предлаганите мерки за защита и осигуряване на условия за безопасна работа са 

съобразени с представените в Приложения 6 Информационни листи за безопасност. 

Съгласно утвърденото Уведомление за классификация по чл.103, ал. 2 от ЗООС, 

(потвърдено с писмо изх. № 26-00-351/07.03.2016 г. на МОСВ), като опасни вещества 

от Приложение 3, част 1 на член 103 на ЗООС са класифицирани натриевият цианид, 

калиевият ксантогенат, и негасената вар (или прахообразна хидратна вар). 

Общите мерки за защита на персонала при дейностите в складовете за реагенти са 

разписани в представените в Приложения 3 актуализирана ”Инструкция за безопасна 

работа при транспорт, съхранение, приготвяне и дозиране на флотационните 

реагенти” както и  на  приетите  ”Вътрешни санитарни правила за съхранение на 

опасни химически вещества (ОХВ) в разходните складове на за реагенти на ОФ 

”Лъки” (Приложение 4). Основната група защитни за персонала мерки се свежда до 

следните важни изисквания и забрани: 

- Всички складове за ОХВ трябва да имат средства за обезвреждане (дегазация) на 

отровите и средства за лична защита на работниците (в т. ч. противогази,  кислородни 

апарати). Работниците в складовете трябва да бъдат снабдени с работно облекло, 

гумирани престилки и предпазни очила. 

- Помещенията да са снабдени с действаща вентилационна система. При спиране 

на вентилацията или при поява на вредни газове работата в помещенията трябва 

незабавно да бъде преустановена и персоналът  да се изведат на чист въздух.  

- Температурата в реагентовите отделения да се поддържа в диапазона 15 -30 °С; 

Необходимостта от отопляване в помещенията за съхранение на ОХВ от всички групи 

се определя от физико-химичните свойства на ОХВ  и от технологичните изисквания. 

3а всички вентилационно-отоплителни системи да се спазва разработената  инструкция 
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по експлоатацията им, като за работата им да отговаря подготвено техническо лице. 

- Помещенията за съхраняване и разливане на ОХВ трябва да бъдат осигурени с 

автоматични или по-прости индикаторни приспособления и средства за сигнализация 

за регистриране на присъствието на ОХВ във въздуха на помещенията. 

- В помещението, където се работи с цианиди, задължително се съхраняват по два 

комплекта от съответните противоотрови  –  30 cm
3
  5 % разтвор от железен сулфат 

(съхраняван в тъмно оцветено шише), 30 cm
3
 5 % разтвор на калиева основа (в светло 

шише),  2 g магнезии на прах, метална празна чаша с обем 250-300 cm
3 
 и лъжичка; 

- Да се спазва инструкцията за оказване при нужда на първа медицинска помощ. 

Независимо от взетите мерки трябва незабавно да се потърси квалифицирана 
медицинска помощ. 

С оглед защита на персонала са разписани и определени забрани: 

- Забранено е съхраняване и транспорт на ОХВ в замърсени, неизправни и 

нехерметически затворени съдове; 
- Забранено е разтоварване и пренасяне на ФР без амбалаж и от един човек;  
- Забранено е ръчно изпразване и засмукване с уста на реагента.  По изключение ръчно се 

опробва само с пробовземач с дълга дръжка. 
- Забранено е движението на обслужващия персонал по работните площадки, проходи и 

стълби при прекъсването на осветлението до пускането или до включването на аварийно 

осветление. 
- Забранено е отворени варели да се държат в склада; 

- Забранен е достъпа на външни лица в склада. Право на достъп имат само снабдени със 
специално разрешение от органите на МВР. Контролните органи се допускат само при 

съпровод от лице имащо право на достъп. 

В аварийния план са разписани и конкретните мерки за защита на персонала при 

работа със съответните реагенти, обосновани от препоръките за безопасност, 

предпазните мерки за безопасна работа, мерките за първа помощ и др., посочени в 

техните информационни листи за безопасност (виж Приложения 6), обобщени по-долу.   

 

3.3.1.1. Мерки за защита на персонала при работа с натриев цианид 
 

Натриевият цианид – NaCN ( CAS номер: 143-33-9), се класификацира като ОХВ, 

съгласно Регламент (EC) №1272/2008 със следните рискови фрази за опасност:  

 Остра токсичност 2: H300 – смъртоносен при поглъщане; 

Остра токсичност 1: H310 – смъртоносен при контакт с кожата;  
Остра токсичност 2: H330 – смъртоносен при вдишване. 

Препоръки за безопасност:  

Р260 – да не се вдишва прах и изпарения (аерозоли);  

P301+P310 –  при поглъщане незабавно да се потърси лекар;  

P320 – спешна нужда от специализирано лечение;  

Р361 – незабавно сваляне на цялото замърсено облекло и съхряняване под ключ.  
 

Предпазни мерки за безопасна работа:  
- Обстойно обезпрашаване. Да не се вдишва прах и аерозоли – силно токсичен при 

вдишване, може да бъде смъртоносен при вдишване;  

- Да се осигури добра вентилация (аспирация) на работното помещение;  

-  Внимателно манипулиране със съдове и опаковки за цианид;  

- Да се избягва контакт с кожата и очите (Опасност от адсорбция през кожата). 
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Общи предпазни и хигиенни мерки за персонала:  

- Да се дръжи далеч от храни, напитки и храни за животни;  

- Незабавно да се отстранява използваната запрашена и замърсена екипировка (да 

се съхранява отделно);  

- Да се измиват ръцете преди почивките и след приключване на работа;  

- Да се пазят от контакт очите и кожата (при възможност да се осигури фонтан за 

плакнене на очите),  да не се вдишвайте прах/ (аерозоли); 

- За защита на ръцете да се използват защитни ръкавици (DIN/EN 374, материалът 

за ръкавиците трябва да бъде непроницаем и устойчив на препарата);  

- За защита на очите да се използват предпазни очила ( EN 166 ); за защита на 

тялото да се използва защитен костюм.  

Мерки за първа помощ:  

         - Мерки при вдишване: Да се осигури чист въздух, изкуствено дишане или 

кислородна маска (при проблем с дишането), да се потърси  медицинска помощ.  

 - При контакт с кожата: Незабавно измиване със сапун и вода, обстойно 

изплакнете и незабавно повикване на лекар.  

- При контакт с очите: Обилно измиване на отвореното око под течаща вода в 

продължение на няколко минути и незабавна консултация с лекар.  

- При поглъщане: Да се изплакне обстойно устната кухина,  незабавно повикване 

на лекар (да  не се дава нищо през устата на лице в безсъзнание).  

- Лични предпазни мерки и средства, процедури при спешни случаи: Евакуиране от  

опасната зона, поставяне на защитна екипировка (не се допускат лица без защитна 

екипировка),  да не се вдишвайте прах и аерозоли, да не се допуска контакт с очите и 
кожата.  

Изисквания при транспортиране (шосеен, трансграничен): АDR –  клас 6.4. 

Етикет: Toxic substances; Транспортно наименование ”натриев цианид”. 

Информация за предпазване от пожар: Общоприетите мерки за пожарна 

защита, наличие на противопожарна техника.  

Подходящи средства за гасене при пожар: Използване на пожарогасител с CO2 

или с пожарогасителен прах. Неподходящо е гасенето с вода –  опасност от генериране на 

циановодород (HCN). 

 

3.3.1.2. Мерки за защита на персонала при работа с ксантогенат 
 

Калиевият  изобутилов ксантогенат – C4H9OCSSK ( CAS номер 13001-46-2), е  

класифициран съгласно Регламент (EC) №1272/2008 като ОХВ със следните рискови 

фрази за опасност: 
Acute Tox. 4: Н302 – вреден при поглъщане;  

         Skin Irrit. 2: H315 – предизвиква дразнене на кожата;  

         Aquatic Chronic 2: H411 – токсичен за водните организми.   
 

Препоръки за безопасност - приложими S-фрази:  

S 26 –  при контакт с очите да се изплакнат с вода и се потърси лекарска помощ; 

S 36 – да се носи подходящо защитно облекло. 
 

Предпазни мерки за безопасна работа:  

-  Да се съхраняват в оригинална, подходящо запечатана опаковка на хладно, сухо 

и проветриво място. Да се пази от топлина, пламък, огън, силно слънце и влага. Да се 

пази от контакт с вода (разрушава се с отделяне на токсичен запалим газ).  
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- Обстойно обезпрашаване. Да не се вдишва прах и аерозоли. Токсичен при 

вдишване.  Да се осигури добра вентилация (аспирация) на складовото и работното 

помещение.  Да се използва система на местна или обща вентилация  –  предпочита се 

местна вентилация, тъй като позволява да се контролират емисиите на замърсителя при 

източника, което ограничава разнасянето в общите работни участъци. 

-  На места с възможен контакт да се предоставят годни за употреба съоражения 

за измиване на очите и душ.  

-  Внимателно манипулиране със съдове и опаковки за ксантогенат.  

- Да се съхранява на хладно и сухо място, да се държи далеч от мокри, пожарни и 
слънчеви лъчи. 

Общи предпазни и хигиенни мерки за лична защита:  

-  Да се носи одобрен, с позитивно налягане, самостоятелен респиратор; 

- Да се носи цялостно защитно оборудване –  непромокаеми ръкавици, престилки, 

работни панталони, работна риза с дълги ръкави, ботуши, или връхни дрехи за 

еднократна употреба, химически непромокаеми очила или защитна маска на лицето за 

избягване на контакт с кожата и очите;  

- Да се елиминират всички източници на пламък, персонала без защитно 

оборудване да се евакуира от района. Почистването да се извършва само от обучен 

персонал. 

Дихателна защита: При необходимост от дихателна защита да се приложи 

цялостна програма, включително одобрени респоратори с прахови филтри за органични 

газове и пари, както и защитна маска с екрани за органични газове и пари. При работни 

условия с явно наличие на прах или изпарения и без инженерен контрол, може да се 

използва респиратор с филтри тип N95 или по-добри. При спешни случаи или при 

неизвестна степен на поглъщане, да се използва цялостен лицев респиратор с 

позитивно налягане на въздуха.  

Защита на кожата: Да се носи непромокаемо защитно облекло, включително. 

гумени или ПВХ ботуши, непромокаеми ръкавици от гума, неопрен или поливинил 

хлорид, наметало, престилка или плащ (устойчиви на химикали).  

Защита на очите: Да се иползват химически защитни очила или цялостна 

лицева маска, когато е възможно разпрашаване или разпръскване на разтвори. Да са 

осигурени условия за измиване на очите. 
 

Мерки за първа помощ:  

Мерки при вдишване: Преместете пострадалия на свеж въздух. При затруднено 

дишане дайте кислород, затоплете и пазете тишина.  Ако няма дишане, прочистете 

дихателните пътища и приложете изкуствено дишане уста в уста. Ако няма пулс, 

направете външен сърдечен масаж.  

Мерки при поглъщане: Ако пострадалият е в съзнание, да се измие обилно с вода. 

Не предизвикваийте повръщане. Незабавно потърсете лекарска намеса. Ако настъпи 

естествено повръщане, наведете пострадалия напред, за да не се задуши и дайте вода. 

Незабавно потърсете лекарска намеса.  

Мерки при контакт с кожата: Да се премахнат всички заразени дрехи. Кожата 

да се измие със сапунена вода. Използвайе 3% разтвор на винена киселина. (Забележка: 

3%-разтвор на винена киселина да се използва само за кожата, не за очите). Ако се 

появи възпаление, потърсете лекарска намеса.  

Мерки при контакт с очите: Да се измият обилно и продължително с вода (поне 

15 минути). Да се използвайте 2% воден разтвор на борова вода. Да се потърси 
незабавна лекарска намеса. 
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Изисквания при транспортиране: Съгласно разпоредби за опасен товар при 

автомобилен, железопътен вътрешен воден транспорт – ADR, RID (ADR – клас 6.4;  

Етикет: Внезапно запалим;  Транспортно наименование ”Ксантогенат”). 

Информация за предпазване от пожар: Общоприетите мерки за пожарна 

защита, наличие на противопожарна техника.  

Подходящи средства за борба с пожар: Да се използват въглероден диоксид, сух 

химичен прах, пяна. При отсъствие - маже да се използва водна струя, но не и в малко 

помещение, където могат да се натрупат водни пари. 

 

3.3.1.3. Мерки за защита на персонала при работа с вар  
 

Негасената вар –  СаО (CAS номер: 1305-78-8), е класифицирана съгласно 

Регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен от 2015/830/ЕС, като ОХВ със следните рискови 

фрази: 

H315 – предизвиква дразнене на кожата;  

H318 – предизвиква сериозно увреждане на очите; 

 H335 – може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
 

Препоръки за безопасност:  

P261 – да се избягва вдишване на прах;  

P280 – да се използват предпазни ръкавици (предпазни очила);  

P305+P351+P338 – при контакт с очите да се  промиват внимателно с чиста вода в 

продължение на няколко минути. Да се свалят контактните лещи (ако има такива и 

доколкото това е възможно) и да се продължи изплакването с вода. 

 P310 – Незабавно да се потърси лекар.   
 

Предпазни мерки за безопасна работа и хигиенни мерки за лична защита 

 Индивидуални мерки за защита:  

Защита на очите (лицето): Предизвиква сериозно увреждане на очите – да се 

използват предпазни маски със странична защита; 

Защита на ръцете:  Да се носят подходящи ръкавици. Подходящи са ръкавици за 

защита от химикали, които са изпитани в съответствие с EN 374. За специални цели, се 

препоръчва да се провери устойчивостта на химикали на защитните ръкавици (вид на 

материала –  нитрилов каучук); 

Защита на дихателните пътища: Налага се при  отделяне на прах – препоръчва се  

предпазна маска (P2 – филтрира над 94 % от частиците, цветови код бял). 

 Предпазни мерки за безопасна работа: 

-  Осигуряване на достатъчна вентилация. 

-  Да се носят подходящи лични предпазни средства (защитно облекло, очила и 

ръкавици), за да се предпазва замърсяването на кожата, очите и личното облекло. Да се 

избягва допир с кожата, очите и облеклото. За защита на очите (лицето) да се използват 

предпазни маски за лице със странична защита. 

- Да не се вдишва праха от вар. За защита на дихателните пътища при евентуално 

отделяне на прах се препоръчват предпазни маски (тип P2 и тип B-P2); 

- За защита на кожата (ръцете) да се използват подходящи ръкавици. Препоръчва 

се и профилактична защита на кожата (защитни кремове). 

- Да се осигурят нужните условия за безопасно съхраняване (на проветриво място 

с локална вентилация). 
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 Мерки за първа помощ: 

След вдишване: Да се подсигури чист въздух. При всички случаи на съмнение, 

или при наличие на симптоми, да се потърси медицинска помощ; 

След контакт с кожата: Отстранете от кожата (ръцете) полепнали частици вар. 

Веднага да се измие обилно с вода, да се вземе душ. При поява на кожни дразнения да 

се потърси лекарска помощ;  

След контакт с очите: Веднага да се изплакнат с отворени клепачи 10 до 15 

минути под течаща вода и да се потърси  очен лекар; 

След поглъщане: Да се изплакне устата незабавно. При неразположение да се  

потърси незабавно лекар. 

Изисквания при транспортиране: Съгласно разпоредби за опасен товар при 

втомобилен и железопътен транспорт (ADR, RID). 

Информация за предпазване от пожар: Общоприетите мерки за пожарна 

защита, наличие на противопожарна техника.  

Пожарогасителни средства: Пяна, сух прах за гасене, въглероден диоксид (CO2), 

евентуално водни пръски.р 

Неподходящи пожарогасителни средства: Струя вода.жа 

 

3.3.1.4.  Мерки за защита на персонала при работа с други ОХВ 
 

Наред с анализираните по-горе флотационни реагенти от категорията на ОХВ, 

които съгласно Класификацията по чл. 103 попадат в Приложение 3, част 1 на ЗООС, в 

технологията на ОФ ”Лъки” се влагат и реагенти, коита не попадат в Приложение 3 

част 1, но са  от категорията на ОХВ – натриев сулфид, меден сулфат и цинков сулфат. 

Работата с тези флотационни реагенти също налага определени мерки за защита на 

персонала, в т. ч. препоръки за безопасност (съгласно Информационните листи за 

безопасност –  Приложения 6), както и предпазни мерки за безопасна работа и мерки за 

първа помощ при инцидент. 
 

А. Мерки за защита при работа с натриев сулфид 

Натриевият сулфид  – Na2S ( CAS номер: 27610-45-3) е класифициран, съгласно 

Регламент (EC) №1272/2008, като ОХВ със следните рискови фрази за безопасност: 

H290 – може да бъде корозивно за металите; 

H301+H311 – токсичен при поглъщане или при контакт с кожата; 

H314 – причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите; 

H400 – силно токсичен за водните организми. 

          Препоръки за безопасност: 

P273 – да се избягва изпускане в околната среда; 

P280 – да се използват предпазни ръкавици (предпазно облекло); 

P301+P330+P331 –  при поглъщане да се изплакне устата с чиста вода, да не се 

предизвиква повръщане; 

P303+P361+P353 – при контакт с кожата незабавно да се свали цялото замърсено 

облекло, да се облее кожата с вода (да се вземе душ); 

P305+P351+P338 – при контакт с очите да се промият внимателно с вода в 

продължение на няколко минути. Да се свалят контактните лещи (ако има такива); 

P310 – незабавно да се изпрати на лекар (токсиколог). 
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Предпазни мерки за безопасна работа и хигиенни мерки за лична защита  

  Изискването за безопасна работа и хигиенни мерки за лична защита налагат да 

се осигури добра вентилация на работнато място,евентуално и с локално изсмукване в 

критични точки. Съдът с натриев сулфид да се манипулира и отваря внимателно. Не се 

допуска досег с киселини. Замърсените повърхности да се почистят добре. 

 Да се осигурят нужните условия за безопасно съхраняване, в т. ч.:  

- Да се съхранява на добре проветриво място с принудителна вентилация, в 

плътно затворени съдове; 

-  Да се съхранява само в оригиналната опаковка;  

-  Да се съхранява в складово помещение под ключ. 

  За защита на очите  (лицето)  да се използват предпазни маски за лице със 

странична защита.  

  За защита на кожата (ръцете) да се използват подходящи ръкавици. Такива са  

ръкавиците за защита от химикали (изпитани  в съответствие с EN 374), проверени за  

непропускливост на течности. За специални цели се препоръчва устойчиви на 

химикали защитните ръкавици (от нитрилов каучук, с дебелина 0,4 mm). Препоръчва се 

и профилактична защита на кожата с подходящи защитни кремове. 

  Защита на дихателните пътища се налага при евентуално отделяне на прах и 

при образуване на аерозолна мъгла. За дихателна защита се препоръчват предпазни 

маски (P2 - филтрира над 99,95 % от частиците   и тип B-P2- комбинирани филтри за 

киселинни газове и аерозоли). 
 

 Мерки за първа помощ 

След вдишване: Да се подсигури чист въздух. Ако дишането е неравномерно или 

затруднено да се потърси медицинска помощ. Ако се налага – да започнат действия за 

първа помощ; 

След контакт с кожата: Веднага да се измие обилно с вода. Необходима е 

незабавна лекарска намеса, тъй като необработените изгаряния се превръщат в трудно 

заздравяващи рани; 

След контакт с очите: Веднага да се изплакнат с отворени клепачи 10 до 15 

минути под течаща вода и да се потърси  очен лекар;. 

След поглъщане: Да се изплакне устата незабавно. Да се изпие много вода. При 

поглъщане има опасност от перфорация на хранопровода и стомаха (силно разяждащо 

действие). Да се  потърси незабавно лекар. 

Изисквания при транспортиране:  Съгласно разпоредбите за опасен товар при 

втомобилен и железопътен транспорт (ADR, RID). 

Информация за предпазване от пожар: Общоприетите мерки за пожарна 

защита, наличие на противопожарна техника.  

Пожарогасителни средства: Пяна, сух прах за гасене, въглероден диоксид (CO2).  

Неподходящи пожарогасителни средства: Струя вода.жа 
 

Б. Мерки за защита при работа с меден сулфат 

Меденният сулфат, безводен – CuSO4 ( CAS номер: 7758-98-7), е класифициран 

съгласно Регламент (EC) 1907/2006 ( изменен от 2015/830/ЕС), като ОХВ със следните  

рискови фрази: 

 H302 – Вреден при поглъщане;  

H315 – Предизвиква дразнене на кожата;  

H319 – Предизвиква сериозно дразнене на очите;  
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H410 – Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
 

Препоръки за безопасност:  

 P273 – да се избягва изпускане в околната среда;   

P302+P352 – при контакт с кожата да се идмие обилно със сапун и вода; 

 P305+P351+P338 – при контакт с очите да се промият внимателно с вода в 

продължение на няколко минути; Да се свалят контактните лещи (ако има такива и 

доколкото това е възможно)  и се продължи изплакването с вода. 
 

Индивидуални мерки за защита:  

Защита на очите (лицето): Предизвиква сериозно увреждане на очите – да се 

използват предпазни маски със странична защита. 

Защита на ръцете:  Да се носят подходящи ръкавици. Подходящи са ръкавици за 

защита от химикали, които са изпитани в съответствие с EN 374. За специални цели, се 

препоръчва да се провери устойчивостта на химикали на защитните ръкавици (вид на 

материала -  нитрилов каучук). 

Защита на дихателните пътища: Налага се при  отделяне на прах – препоръчва се  

предпазна маска (P2 – филтрира над 94 % от частиците, цветови код бял). 
 

Предпазни мерки за безопасна работа:  

Лични предпазни мерки: Да се използват предписаните лични предпазни средства. 

Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и личното облекло. Да се избягва 

вдишване на праха. 

Изисквания за вентилация: Да се използва локална и обща вентилация. Да се 

избягва образуването на прах. 

Изисквания за обща хигиена на труда: Да се измиват ръцете преди почивка и в 

края на работния ден. Да се съхранява далече от напитки и храни. 

Условия за съхраняване: Да се съхранява на сухо място; Препоръчителна 

температура на съхранение 15 - 25 °C. 
 

Мерки за първа помощ при инцидент: 

След вдишване: Да се осигури чист въздух. При всички случаи на съмнение, или 

при наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ.  

След контакт с кожата: Да се измие обилно с вода, да се вземе душ.  При поява на 

кожни дразнения да се потърси лекарска помощ. 

След контакт с очите: Веднага да се промият обилно с чиста вода (поне за 10 

минути) при разтварени  клепачи. При дразнене в очите да се потърси офталмолог. 
 След поглъщане: Да се изплакне устата с вода.  Да се  потърси незабавно лекар . 

Изисквания при транспортиране: Съгласно разпоредбите за опасен товар при 

втомобилен  и железопътен транспорт  (ADR, RID).  

Химична стабилност: Медният сулфат е устойчив на температура и налягане  
при предвидимите условия на съхранение и работа. 

Подходящи пожарогасителни средства: Мерките за гасене на пожара да се 

съобразят с обкръжаващата среда. Да се използва пяна, сух прах за гасене, въглероден 

диоксид (CO2) ;   

Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя. 
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В. Мерки за защита при работа с цинков сулфат 

Цинковият сулфат монохидрат – ZnSO4 ( CAS номер 7446-19-7) е класифициран, 

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (изменен от 2015/830/ЕС), като ОХВ със 

следните  рискови фрази: 

H302 – вреден при поглъщане;  

H318 – предизвиква сериозно увреждане на очите;  

H410 – силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 
 

Препоръки за безопасност:  

 P305+P351+P338 – при контакт с очите да се промият внимателно с вода в 

продължение на няколко минути.  Да се свалят контактните лещи (ако има такива) и да 

продължи изплакването; 

 P310 – незабавно да се потърси лекар. 
 

Индивидуални мерки за защита:  

Защита на очите (лицето): Предизвиква сериозно увреждане на очите – да се 

използват предпазни маски със странична защита. 

Защита на ръцете:  Да се носят подходящи ръкавици. Подходящи са ръкавици за 

защита от химикали, които са изпитани в съответствие с EN 374. За специални цели, се 

препоръчва да се провери устойчивостта на химикали на защитните ръкавици (вид на 

материала -  нитрилов каучук). 

Защита на дихателните пътища: Налага се при  отделяне на прах – препоръчва се  

предпазна маска (P2 – филтрира над 99,95 % от частиците, или тип B-P2 – комбинирани 

филтри за киселинни газове и аерозоли). 
 

Предпазни мерки за безопасна работа:  

Лични предпазни мерки: Да се използват  предписаните лични предпазни 

средства. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото. Да се избягва 

вдишване на прах. 

Изисквания за вентилация: Изискването за безопасна работа и хигиенни мерки за 

лична защита налагат да се осигури добра вентилация на работнато място (Да се 

използва локална и обща вентилация); Да се избягва образуването на прах 

Изисквания за обща хигиена на труда: Да се измиват ръцете преди почивка и в 

края на работния ден. Да се съхранява далече от напитки и храни. 

Условия за съхраняване: Да се съхранява на сухо място; Препоръчителна 

температура на съхранение  15 - 25 °C. 
 

Мерки за първа помощ: 

След вдишване: Да се осигури чист въздух. При съмнение, или при наличие на 

симптоми,   да се потърси медицинска помощ.  

След контакт с кожата: Да се измие обилно с вода, да се вземе душ.  При всички 

случаи на съмнение, или при наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ.  

След контакт с очите: Веднага да се изплакнат с отворени клепачи 10 до 15 

минути под течаща вода и да се потърси  очен лекар. 

 След поглъщане: Да се изплакне устата с вода Да се  потърси незабавно лекар. При 
поглъщане са възможни прилошаване, диария, повръщане, коремни болки. 

Изисквания при транспортиране:  Съгласно разпоредбите за опасен товар 

(ADR) при автотранспорт по пътищата и в рамките на обекта. 
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Подходящи пожарогасителни средства: Мерките за гасене на пожара да се 

съобразят с обкръжаващата среда. Да се използва пяна, сух прах, въглероден диоксид.   

Неподходящи пожарогасителни средства: Водна струя. 
 

Г. Флотационни реагенти които не попадат в категорията на ХОВ 

От използваните в практиката на ОФ ”Лъки” флотационни реагенти, в тази група 

попадат  натриевият карбонат (калцинирана сода) и флотационното масло. 
 

Натриев карбонат (Na2CO3) . Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 ( REACH), 

Раздел 11 –  Токсична информация: 

- Не се класифицира като остро токсичен; 

- Не се класифицира като корозивен/дразнещ кожата; 

- Не се класифицира като респираторен или кожен сенсибилизатор; 

- Не се класифицира като мутагенен за зародишните клетки, нито канцерогенен, 

нито токсичен за репродукцията; 

- Не се класифицира като представляващ опасност при вдишване; 

- Не се класифицира като опасен за водната среда. 
 

Флотационно масло.  В практиката на ОФ ”Лъки” се използва флотационен 

пенообразувател DOWROTH 200E (виж Приложения 6). Съгласно класификацията на 

Рекламент  (ЕО) 1272/2006  не представлява опасно вещество или смес. 

 

3.3.2. Мерки за защита на обслужащия персонал при пожар 
 

Обще мерки за пожарна безопасност на персонала. Съгласно Наредба               

№ 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите (Обн. ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г. ), с оглед защита на 

персонала при пожарна опасност са наложителни следните мерки: 

- Създаване на  организация за осигуряване на ПБ в обекта; 

- Поддържане на обекта в съответното техническо състояни, което да отговаря на 

изискванията за ПБ; 

- Поддържане и обслужване на наличните пожароизвестителни и пожарозащитни 

средства и системи; 

- Всеки от персонала е длъжен да знае задълженията си за ПБ, да спазва правилата 

за ПБ, да може да работи с  пожаротехническите средства, да е запонат с плана за 

евакуация при пожар и да знае използваните пътни маршрути, опасни зони и др. 

- Осигуряване за всеки от персонала на подходящо обучение и/или инструктаж  

по пожаробезопасна работа и експлоатация на оборудването. Персоналът трябва да 

бъде обучен как да се свързва с Пожарната служба и  Гражданска защита;   

-  С оглед на своята защита, персоналът на обекта трябва да бъде запознат с 

последователността на действията в случай на пожар. Всички работници и служещи да 

са подготвени и да знаят правилата за действие с пожарогасители и вътрешните 

противопожарни кранове. Да знаят процедурата за извикване на противопожарните 

екипи. Препоръчително е да има човек от персонала, който отговаря за пожарната 

безопасност.  

С оглед защитата на пресонала от пожарна опасност е необходимо да се  спазват 

правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на  електрозаваръчни и 

други огневи работи.   

Евакуация на персонала при пожар. Мерките за защита на персонала при 

възникване на пожар се свеждат до  своевременна евакуация, организирана и  без 
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паника. Със стрелки са показани пътищата за евакуация от отделните зони на обекта до 

обособените изходи. Предвидените евакуационни пътища и изходи осигуряват 

своевременна и безпрепятствена евакуация, защита от въздействието на опасни 

фактори при пожар. На следващата фигура 3.1 е показана принципната схема на 

евакуационните маршрути за персонала на ОФ ”Лъки”. Освен при пожарна опасност, 

представената евакуационна схема се прилага и при други ситуации на авария  – 

например земетресение, вторично огнище на замърсяване с опасни химически веества.   

 

 

 Фиг.  3.1 

Принципна схема на евакуационните маршрути  за персонала на ОФ ”Лъки” 

при аварийна ситуация 

 

Пътищата и изходите от сградите трябва да отговарят на минималните 

технически изисквания за тяхното оразмеряване, разполагане и оборудване със 

защитни устройства. Осигурявят се и необходимите подходи към обекта, които могат 
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да служат както за за евакуиране на засегнат персонал, така и за достъп на външната 

пожарна техника. Прпоръчва се  и провеждането на тренировъчни проигравания на 

евакуация при пожар. 

Мерки за пострадалите от пожар. За пострадалите от пожар трябва да се  

извиква спешна помощ. Лекарите преглеждат пострадалия на място и ги транспортират 

в болнично заведение при необходимост. 

 

3.4.  Санитарно-хигиенна защита на обслужващия персонал  
 

Наред с посочените по-горе мерки за защита на персонала на ОФ ”Лъки”, с оглед 

осигуряване на безопасни условия на работа, неговата санитарно-хигиенната защита 

включва и натоварването на работната среда с шум, вибрации, йонизиращи лъчения.  

Извършените проверки показват, че не са констатирани нарушения на нормите за 

качество на работната среда по отнощение на  шум, вибрации и йонизиращи лъчения, 

като резултат на производствено-стопанската дейност на фирмата. Извършените 

обследвания на радиационната обстановка на обект ОФ ”Лъки”, проведени от ИАОС – 

Регионална лаборатория - Пловдив, показват резултати, които не превишават и са 

плътно съизмерими с фоновите стойности. 

 

3.5. Обучение на персонала 
 

Обучението на обслужващия персонал, в т. ч. и инструктажите за безопасна 

работа, провеждане на тестови тренировки и др., е съществен елемент на комплекса от 

мерките за неговата защита (виж по-нататък т. 5.4). 

 

4. Разпределението на задълженията и отговорните структури  и  лица 

за изпълнение на предвидените мерки 
 

4.1. Организация и отговорности с оглед предотвратяването на големи аварии и 

ограничаване на последствията от тях. Система за управление на мерките за 

безопасност 
 

Статистическият анализ на големите аварии възникнали в България и в страни 

от  ЕС показва, че при повече от тях, причината най-често се крие в управленски 

грешки. Следва, че безопасната експлоатация на даден обект зависи от цялостното му 

управление. В рамките на тази обща управленска система, безопасната експлоатация 

изисква прилагането на система от административни структури, отговорности и 

процедури, отчитайки съответните налични средства и технологични решения. Тази 

система е позната като ”Система за управление на мерките за безопасност” (СУМБ). 

Такава система е съществен елемент на разработения ”Доклад за политика при 

предотвратяване на големи аварии” (виж по-горе [ 2 ] ).  СУМБ включва: 

 Организация и персонал –  отнася се до ролята и задачите на персонала, който е 

отговорен за осигуряването на безопасна експлоатация на съоръженията на всички 

административни нива. Определяне на необходимостта от обучение на този персонал и 

осигуряването на това обучение. Ангажиране на допълнителни служители, и когато е 

необходимо –  подизпълнители; 

 Идентифициране и оценка на риска от големи аварии –  включва приемане и 

прилагане на процедури за систематично идентифициране на опасността от възникване 



78 

 

на големи аварии при нормална експлоатация или при нарушения на технологичния 

режим. След идентифициране на опасността се извършва оценка на риска (виж [ 4 ]); 

 Безопасно управление на производствените процеси – включва приемане и 

прилагане на процедури и инструкции за безопасна експлоатация на оборудването. 

Тези процедури включват информация за задълженията на персонала при ежедневна 

експлоатация и поддръжка на съоръженията, както и задълженията при нарушения на 

технологичния режим; 

 Аварийно планиране  – приемане и прилагане на процедури за определяне на 

предвидими аварийни ситуации чрез системен анализ и изготвяне, проверка и 

преразглеждане на аварийни мерки за тези ситуации; 

 Мониторинг  –  приемане и прилагане на процедури за текуща оценка на 

съответствието между целите, залегнали в Доклада за политиката за предотвратяване 

на големи аварии и постигнатите резултати. Механизми за коригиране на системата за 

управление на мерките на безопасност в случай на несъответствие; 

 Одит и преразглеждане –  приемане и прилагане на процедури за периодична 

системна оценка на Доклада на политиката за предотвратяване на големи аварии и на 
ефективността и адекватността на СУМБ. 

Организацията на дейностите за  предотвратяване на авариини ситуации във фирмата  

и осъществяването на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, както и 

защита на обслужващия персонал при аварийна ситуация, се осигуряват от формирания 

със Заповед на Управителя на ОФ ”Лъки” Щаб за координация при СНАВР  (Обектов щаб 

за изпълнение на аварийния план) , с ръководство състоящо се от Председател, Зам. 

председател, Секретар и 5 члена. Поименният списъчен състав на ЩК при СНАВР е  

представен в Приложения 10. На пряко подчинение на ЩК при СНАВР е формираната   

със Заповед на Управителя на фирмата аварийно-спасителна група, състояща се от 

Ръководител и 7 члена (Приложения 10). 

При възникване на аварийна ситуация незабавно се уведомява Председателя (Зам. 

председателя) на Обектовия щаб и по негово разпореждане  – членовете на аварийно-

спасителната група. 

Основните задачи на ЩК при СНАВР се свеждат до: 

- Предварително да се осигурят необходимите средства за защитни и спасителни 

дейности, евентуално  и за оказване на първа медицинска помощ;  

- Оптимизиране на организацията за провеждането на защитните и спасителни 

дейности на територията на обекта; 

- Периодична проверка на годността на средствата за защитна и спасителна 

дейност и за оказване на първа медицинска помощ;  

- Да се осигурят и поддържат в изправност средствата за оповестяване;  

- При настъпила аварийна ситуация, да обяви опасността на персонала, да приведе 

в готовност Аварийно-възстановителната група и да установи връзка чрез Единен 

европейски номер за спешни повиквания  –  тел. 112,  за допълнителни указания. 

- Периодично да се проиграва редът за привеждане на обекта в готовност за 

действия в условия на такава критична обстановка;  

- Постигане на ефективност и координация в управлението на дейностите чрез 

периодично разиграване на конкретна обстановка;  

- Изясняване на реда за възобновяване работата на обекта, ако дейността му е била 

прекратена поради настъпила аварийна ситуация. 

- Спасителни дейности извън района на обекта се осъществяват само по решение 

на ЩК при СНАВР, съгласувано с компетентните органи. 
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Конкретните задължения на Председателя (при отсъствие на Зам. председателя) 

на ЩК при СНАВР  при възникнала авария на територията на фабриката се свеждат до: 

- При пожар или друга авария незабавно се явява на местопроишествието, където   

ивършва оглед и оценка на обстановката и взема решение за действие; 

- Осигурява оведомяването на РС ПБЗН  - Асеновград (изнесен център Лъки) и  

РД  ПЗБЗН - Пловдив, ако не е съобщено; 

- Проверява дали има пострадали или застрашени хора и организира спасяването 

им; Организира пункт за оказване на първа неотложна долекарска помощ и ако има 

пострадали ги изпраща в болнично заведение; 

- Организира отцепване на района и недопуска хора и техника в засегнатите зони;  

-  Следи за изменение на обстановката и действа съгласно настъпилите промени;      

- В зависимост от степента на опасност, търси помощ от други служби; 

- При пристигане на екипи на РС ПБЗН,  подробно информира за обстановкката и  

оказва пълно съдействие. 

 За работно място на ЩК при СТАВР е определен кабинета на Главния  инженер. 

В  Приложения 10 са представени заповедите на Управителя на ОФ ”Лъки”  за 

формиране на ЩК при СНАВР и на аварийната групи към обекта.   

 

4.2. Разпределението на задълженията 
 

Към  Обогатителна фабрика ”Лъки” е формиран Щаб за координация при СНАВР, 

който се състои от Председател, Зам. председател, секретар и 5 души членове (виж 

Приложения 10).  ЩК при СНАВР е отговорен за бързите и адекватни реакции и 

действия, с които да се постигне предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

последствията от тях.  На негово подчинение е формираната Аварийно-спасителна 

група на обекта. 

 

4.2.1. Отговорности 

Пряк отговорник за осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията в 

Дружеството и за изпълнение на предвидените мерки за предотвратяване на аварийни 

ситуации е  Главният инженер на ОФ ”Лъки” –  инж.  Димитър Александров 

Пайталов. Той контролира и координира ресурсите и конкретизира задачите на 

персонала по звената и особено там, където се съхраняват и употребяват опасни 

вещества от категорията на силно токсични, токсични, експлозивни и опасни за 
околната среда. 

Пряко отговорен за изпълнение на задачите от ръководния и изпълнителския 

персонал при съхраняването и употребата на ОХВ, за спазване на изискванията за 

работа с такива вещества и изискванията на Закона за безопасни и здравословни 

условия на труд е Управителят на обогатителната фабрика – д-р инж Любен 

Тренев Васев. На пряко непосредствено подчинение на Управителя на фабриката е 

Главният инженер на фабриката, който пряко контролира и координира влагането в 

производството, оптималното разходване по предназначение на опасните вещества, 

воденето на ежедневната оперативна отчетност на разхода и спазването на 

технологичния режим.  

 Отговорностите по отношение на Система за управление на мерките за 

безопасност (СУМБ) в ОФ ”Лъки” като цяло се разпределят от най-ниското 

изпълнително ниво до най-висшия управленски екип на фирмата в с ъответствие с 

техните длъжностни характеристики. В тях са записани конкретните  действия при 
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редовното производство и при възникване на риск от природно бедствие и 

производствена авария. 

Разпределението на отговорностите за безопасна експлоатация на машините и 

съоръженията и за предотвратяване на авариите е отразено в Правилника за вътрешния 

трудов ред, в Правилника за безопасни и здравословни условия на труд, в 

длъжностните характеристики със съответно вписани конкретни отговорности, 

конкретни планове и процедури, в които точно е вписано кой и за какво е отговорен.           

 

4.2.2.  Лица за изпълнение на предвидените мерки 

Производствената дейност на ОФ ”Лъки” се осъществява от общо 65 души 

обслужващ персонал (виж по-горе т. 3.1), в  т. ч. 5 души ИТР и 4 началник-смени, които  

носят отговорност както за управление на производствения процес, така и мерките за 

предотвратяване на аварийни ситуации и защитата на персонала. Към отговорните лица 

от обслужващия персонал на фирмата се отнасят: 

- Управител на дружеството: д-р инж Любен Тренев Васев (тел. 0887692882); 

- Главен инженер: Димитър Александров Пайталов (тел. 0882966683); 

- Инженер обогатител: Росен Асенов Кьоров (тел. 0879388548); 

          - Техник ел. машини и апарати: Манол Райчев Раичков (тел. 0898942988); 

          - Техник  механик: Красимир Комендарев (тел. 0895711192); 

          - Началник-смени:  Ангел Атанасов Башев (тел. 0895926729), Николай Иванов 

Бедров (0887178951), Тодор Райчев Райчев (тел. 0897739377) и Йордан Емилов Куцев. 

 

А. Управител на Обогатителна фабрика ”Лъки” 

Отговорностите и функциите на отговорен ръководител по ликвидирането на 

аварията е Главният инженер на фабриката. До неговото пристигане ръководството по 

ликвидирането на аварията се поема от най-старшия от изпълнителския и/или 

ръководен персонал, намиращ се в обсега на действие на аварията.  

Отговорности на Управителя на фабриката при възникване на аварийна ситуация 

се свеждат до: 

- Получава необходимата информация от Главния инженер на фабриката относно 

техническото и технологичното състояние на съоръженията, осигуряването на 

аварийните групи, състоянието на аварийния склад за нормалното обезпечаване на 

работата по ликвидирането на възникнала авария; 

 - Информира Изпълнителния директор на „”Лъки Инвест” АД за възникналата 

авария, за състоянието на нещата в момента, причините и за взетите решения и 

изпълнени дейности. Осигурява изпълнението на неговите разпореждания по 

организацията на работата и координацията по изпълнението на мероприятията с ЩК 

при СНАВР;  

  - Оповестява по всички възможни начини на постоянно и временно пребиваващи  

във фабриката и във всички пунктове, застрашени от евентуалното въздействие от 

аварийното събитие и дежурните от минно-спасителната команда; 

-  До пристигането  на съответните длъжностни лица от ЩК при СНАВР,  с 

разполагаемите сили и средства, предприема възможните действия за спасяване на 

застрашените хора и за ограничаване и ликвидиране на аварията; 

-  Като отговорен ръководител по ликвидирането на аварията, преди и след 

пристигането на Председателя  и членовете на ЩК при СНАВР, проверява 

оповестяването на съответните длъжностни лица и инстанции до момента;  

-  Пряко ръководи действията по спасяването на хората и фирмното имущество. 
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-  Установява броя на засегнатите хора, тяхното състояние и местонахождение; 

-  Организира и контролира дейностите по обучение на аварийните групи и целия 

персонал относно обхвата на необходимите теоретични познания и практически 

умения, спазване на изискванията на длъжностните характеристики, за недопускане на 

неправилни действия възникване на рискови аварийни ситуации. 

Разпределението на задълженията и отговорните структури и останалите 

отговорни лица от ИТР за изпълнение на предвидените в ВАП мерки трябва да се 

разглеждат съвместно, в общия план на професионална ангажираност, в съответствие с 

техните длъжностни характеристики (виж Приложения 7).  
 

Б. Главен инженер на Обогатителна фабрика ”Лъки” 
 

-  Главният инженер е лицето, поело задълженията на отговорен ръководител по 

ликвидирането на аварията, има абсолютни права за ръководството на действията по 

ликвидирането на аварията до включването в действие на ЩК при СНАВР; 

- Замества при отсъствие Управителя на фабриката; 

- Осъществява техническия и технологичния контрол на работа на фабриката и 

поддържането в техническа и технологична изправност на съоръженията с оглед  

недопускане на аварии по причина на техническото и технологичното състояние и 

текущата експлоатационна поддръжка на съоръженията; 

 - Осъществява контрол и осигурява своевременното снабдяване на аварийния 

склад с необходимите материали и инструменти, следи за тяхната изправност и 

постоянна годност за употреба в случай на авариен инцидент; 

- Осигурява безопасни условия на работа на участниците в Аварийните групи при 

извършване на аварийно-възстановителните работи; 

- Следи и контролира пристигането на Аварийните групи и осъществява контрол 

на нейната  работа при ликвидирането на аварията; 

- Поддържа връзка с Управителя на фабриката и осигурява изпълнението на 

неговите разпореждания за хода на работите по отстраняване на аварията. 
 

В. Координатор за съгласуване с РС ПБЗН - Асеновград и РД  ПЗБЗН - Пловдив 

на дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност  
 

Управителят на ОФ ”Лъки” д-р инж Любен Тренев Васев, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 8121з-647 (от 01.10.2014 г.), възлага на Главния инженер 

на фабриката (инж. Димитър Александров Пайталов) да бъде координатор за 

съгласуване на дейностите с РС ПБЗН - Асеновград и РД  ПЗБЗН - Пловдив по 

осигуряване на пожарна и аварийна безопасност, като създаде необходимата 

организация по ПБ за поддържане на подобектите в техническо състояние, което да 

съответства на изискванията на нормативните документи и технически спецификации. 

В тази връзка координаторът  изпълнява посочените в Заповедта на Управителя на 

фабриката задачи, от които по-важните за ПБ на обекта са:  

- Да създава организация за осигуряване на ПБ и за поддържане на обектите в 

техническо състояние така, че да съответства на стоителните книжа, нормативните 

актове и химическите спецификации. 

- Да осигурява поддържане в изправно състояние осъществяване на контрол и 

извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на 

устойчивост на налягане на пожарогасителите (съгласно чл. 21 и 23 на Наредбата).   
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- Да осигурява поддържането и обслужването на пожароизвестителните системи 

(ПИС),  пожарогасителните системи (ПГС),  пожарните кранове и системите за 

управление на дим и топлина на обектите в съответствие с чл. 22 на Наредбата. 

 - Да осигурява обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на 

пътищата за достъп до тях , на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, 

стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за 

алармиране и оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на 

евакуационните пътища и изходи.  

-  Да осигурява незабавно отстраняване на неизправности в електрическите 

инсталации, които магат да предизвикат исрене, късо съединение.  

- Да състави, съхранява и актуализира досие за пожарна безопасност, съдържащо 

документите по противопожарна охрана, съгласно Наредба № 8121з-647 от 2014 г.  и 

Наредба № РД-07-2 от 2009 г. 
 

Г. Механик на ОФ ”Лъки” 

- Ръководи, контролира и координира работата по поддръжка и ремонт на 

машините и съоръженията в ОФ ”Лъки”; 

- Организира и следи за планово-предупредителните ремонти. Взема мерки за 

отстраняване на възникнали неизправности в оборудването. Участва в ремонта и 

поддръжката на повдигателните съоръжения. 

- Отговорен е за целесъобразното разходване на материалните ресурси и 

правилното им разпределение.  

- Ръководи провеждането на аварийно-възстановителните работи при авария в 

механооборудването. 

- Отговорен е да следи за спазване изискваните от персонала за ежедневен и 

периодичен инструктаж при ремонт, за задължителната употреба на личните предпазни 

средства, за спазване изискванията на Правилника за безопасни и здравословни условия 

на труд във фабриката. 

- Отговорен е да следи, контролира и осигурява  правилното изпълнение на 

поставените задачи, така че да не се застрашава живота на работниците и служителите. 

- Изготвя първични отчети за наличието, състоянието и движението на механо-

оборудването; Изготвя заявките за необходимите резервни части, материали и нови 

машини. 

- Изпълнява разпорежданията на Главния инженер и Предстедател на ЩК при 

СНАВР относно действията по отстраняване на възникнали аварии на територията на 

обекта.  
 

Д. Енергетик на ОФ ”Лъки” 

- Осъществява необходимия контрол по състоянието и поддръжката на силовите 

електрически инсталации за обезпечаване на безаварийна работа при  нормалната 

експлоатация на оборудването и пряко участва при отстраняването на възникнала 

авария в електроинсталацията; 

- Отговорен е за целесъобразното разходване на материалните ресурси и 

правилното им разпределение; 

- Отговорен е да следи за спазване изискваните от персонала за ежедневен и 

периодичен инструктаж при експлоатация и ремонт на електрооборудване, за 

задължителната употреба на личните предпазни средства; за спазване изискванията на 

Правилника за безопасни и здравословни условия на труд във фабриката; 
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- Отговорен е да следи, контролира и осигурява  правилното изпълнение на 

поставените задачи, така че да не се застрашава живота на работниците и служителите; 

- Изготвя първични отчети за наличието и състоянието на електрооборудването;  

- Изготвя заявките за необходимите резервни части и електроматериали. 

- Изпълнява разпорежданията на Главния инженер и Предстедател на ЩК при 

СНАВР относно действията по отстраняване на възникнала авария на територията на 

обекта. 
 

Е. Отговорник за реагентен склад на ОФ ”Лъки” (реагентчик) 

- Следи и поддържа нормална работа на разтворни,  разходни, транспортиращи и 

дозиращи съоръжения към реагентовото стопанство и техническата им изправност; 

- Участва в приготвяне на реагентни разтвори и контрол на концентрацията им,  

дозирането на подаването на реагентите, контрол и отчитане на разходите им; 

-  Отговаря за правилното съхраняване на флотационните агенти в междинните 

складове и спазването на инструкциите при приготвяне на реагентните разтвори;  

-  Отговаря за поддържане на ред и чистота на работните площадки в скрадовете 

за реагенти, за спазване изискванията  за безопасни и здравословни условия на труд. 

- Участие в ремонтни работи. 
 

Ж. Началници на смяна 

Текущата производствена дейност се ръководи от Началник-смените на ОФ 

”Лъки”  в съответствие с техните дъжностни характеристики (Приложения 7).  

Съгласно изискванията на Правилника за вътрешния трудов ред, Началникът на 

смяна влиза в назначението за среща с личния състав на смяната. Тук се запознава с 

физическото, здравословното състояние на всеки, записва състава в журнала за 

ежесменен инструктаж; запознава смяната с технологичното и техническо състояние на 

съоръженията, с хода на работата през предходната смяна и очаквания ход на работа 

през текущата смяна. Посочва очакваните проблеми и възможностите за решаването 

им, със или без намеса за помощ и съдействие от ръководството на фабриката – Главен 

инженер или Управителя на фабриката. Негоните основни задължения се свеждат до: 

- Ръководи пряко и отговаря за изпълнението на производствените задачи през 

време на смяната по количествени и качествени показатели; 

- Следи за нормалното протичане на технологичния процес. Отговаря за спазване 

на технологичния режим и производството на висококачествена, съответстваща на 

изискванията на БДС и Отрасловите нормали продукция; 

- Следи за цялостност технологично състояние на съоръженията;  

- Оказва съдействие при извършване на ремонтно-възстановителни работи. 

- Обосновава и изготвя заявки за резервни части и материали и следи за 

своевременното им доставяне;  

- Отговаря за трудовата и технологична дисциплина на работниците от своята 

смяна; Инструктира ежесменно при започване на работната смяна и разпределя 
задачите на персонала; 

Конкретните отговорности на Началника на смяна при възникване на аварийна 

ситуация се свеждат до: 

- Уведомява незабавно Председателя (Зам. председателя) на ЩК при СНАВР; 

- Дава указания по телефона за начина на действие със, или без призоваване на 

допълнителен персонал от или извън състава на фабриката; 
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- При аварийна ситуация се запознава лично с обстановката и оценява 

необходимостта от следващи действия със, или  без призоваване на допълнителен 

персонал и необходимостта от уведомяване на аварийната група на фирмата; 

- До пристигане на Главния инженер или Управителя на фабриката, организира 

действията за отстраняване на аварията, ликвидиране на последствията от нея, и за 

привеждане на оборудването в годно за нормална техническа експлоатация състояние. 

 

5.  Средства и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените 

мерки 
 

Преди всичко това са средства и ресурси за аварийната група към ОФ ”Лъки”, 

които са необходими за извършване на подготвителни, спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при ситуация на авария..  

Операторът отговаря за осигуряване на необходимите средства и ресурси за 

поддържане на оборудването в пълна изправност, което е гаранция за свеждане на 

риска от аварии до възможния минимум. Той осигурява всички необходими средства за 

защита на персонала в случай на авария  и за ликвидиране на аварията и последствията 

от нея, а когато те са специални или недостатъчни –  искат се допълнително средства от 

други специализирани служби. 

 Операторът осигурява условия за непрекъснато обучение на персонала по 

проблемите на безопасността във всичките й аспекти, организира периодични 

тренировъчни учения за действия при производствени аварии и природни бедствия. 

Средствата за провеждане на СНАВР се осигуряват и поддържат в наличност и 

изправност от Ръководството на ОФ ”Лъки” съгласно изискванията на нормативните 

документи. (Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на 

личните предпазни средства. Приета с ПМС № 5 от 11.01.2018 г., обн. ДВ бр. 6  от 

16.01.2018 г.).   

В обекта се поддържат в наличност необходимите противопожарни средства, 

индивидуални средства за защита, шанцови инструменти, медикаменти и материали за 

оказване на първа помощ. При възникнали стихийни бедствия, разходите се предявяват 

за утвърждаване и възстановяване от Правителствената комисия за защита на 

населението. 

 

5.1.  Оборудване за безопасност и необходими налични ресурси, включително 

индивидуални и колективни средства за защита  
 

Ръководството на предприятието и ЩК при СНАВР  са задължени да осигурят 

отделните производствени звена с необходимото оборудване за безопасност, 

включително колективни и индивидуални средства за защита. 

Противопожарни средства. Осигуряване с противопожарни средства, в т. ч.   

коф-помпи, пожарогасители  с въглероден диоксид  (50-литрова и 8-литрова), с прахови 

средства (6 и 12 kg), одеала тежък тип.  Комплектоване на определените в  ОФ ”Лъки” 

табла с шанцови инструменти. В  следващата таблица 5.1 е представен опис на пожаро-

гасители (по местонахождение, вид и брой), разположени в подобектите на територията 

на ОФ ”Лъки”. 
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Таблица 5.1 

Опис на поставените пожарогасители по местонахождение, вид и брой 

№ 

по 

 ред 

 

Местонахождение 

 

Вид на 

пожарогасителите 

Брой 

пожаро-

гасителите 

1. Битов корпус Прахови,  6 kg  2 броя 

2. Външни складове за съхранение на цинков         

сулфат, натриев карбонат и вар       

 

Прахов,  6 kg 

 

1 брой 

3. Кантари ( най-горно ниво и извън двора) Прахови,  6 kg  2 броя 

4. Трошачно отделение ( ново и старо крило )   Прахови,  6 kg  2 броя 

5. Реагентно отделение ( за двете нива )            Прахов,  6 kg  1 брой 

6. Помещение за мотокар (гараж)     Прахов,  6 kg  1 брой 

7. Механична и ел.работилница      Прахов,  6 kg  1 брой 

8. Външни трансформатори              Прахов,  12 kg  1 брой 

9. Производствени помещения, в т. ч.:                 

 Мелнично отдеение  Прахови,  12 kg  2 броя 

 Флотационно отделение Прахов,  6 kg  1 броя 

 Филтърно отделение Одеяло тежък тип  1 брой 

11. Склад за масла Прахов,  6 kg  1 брой 

12. Склад за ксантогенат      Прахов,  6 kg  1 брой 

13. Химическа лаборатория  Прахов, 12 kg 

СО2, 5 kg 

Одеяло тежък тип 

1 брой 
1 брой 

1 брой 

14. Рентгенов-флуресцентен анализ (приземен етаж)      Прахов, 12 kg 1 брой 

15. Складови помещения (в ляво от портала)      Прахов,  6 kg  1 брой 

16. Багерна помпена станция (водни помпи)         Прахов,  6 kg  1 брой 

17. Електро-разпределителни табла към помпена станция Прахов,  6 kg  1 брой 

 

Индивидуални средства за защите (ИСЗ).  Осигуряване на ИСЗ, в т. ч. 

прахозащитни маски (тип MSA EN 149), полулицеви маски (с по 2 броя комбинирани 

филтри), ботуши, химически ръкавици, каски, предпазни очила, специализирани 

облекла (защитен гащеризон с качулка). Наличните ИСЗ по вид и количества дадени по 

долу в таблицата за налично имущество в Аварийния склад. 

При аварийна ситуация, ИСЗ се получават от определено лице от аварийната 

група и се раздават по предварително подготвена раздавателно-приемателна ведомост. 

 

Авариен склад на ОФ ”Лъки”. Списъкът с минимално необходимите наличности 

имущество в аварийния склад на  ОФ ”Лъки”  е даден в следващата таблица. 
 

 

№ 
 

ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА 
МЯРКА, 

(брой) 

 

КОЛИЧЕСТВО 

1 2 3 4 

1. Индивидуални средства за защита   

1.1 Прахозащитна маска,, MSA EN 149 ” бр. 68 

1.2 
Полулицева маска  с 2 бр. комбинирани 
филтри ,, ЕN 141 A2B2E1K1 ” 

бр. 47 

1.3 Ботуши бр. 180 

1.4  Химически ръкавици бр. 7 

1.5 Каски бр. 94 

1.6 Специализирани облекла – защитен бр. 15 
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гащеризон с качулка 

1.7 Предпазни очила  бр. 109 

2. Медицинско имущество   

2.1 Бинт опаковки да 

2.2 Памук опаковки да 

2.3 Лекарства опаковки да 

3. 
Пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожар 

  

3.1 Противопожарни одеяла бр. 2 

3.2 Пожарогасители - прахови бр. 31 

3.3 Пожарогасители- СО2 бр. 1 

4. Друго имущество   

4.3 Кирки бр. 9 

 Лопати бр. 32 

5. Материали   

5.1 Пясък  да 

5.2 Сол  да 

5.3 Адсорбенти (дървени стърготини)  да 

6. Транспортни средства  да 

6.1 Малогабаритна техника бр. 2 

6.2. Багер – товарач ,, М642-644 PLUS ” бр. 1 

 

Задължително е наличието на чували с пясък (30 броя) и бали със слама (5 броя) в 

аварийния склад на ОФ ”Лъки”. 

За Аварийната група към обекта, в склада са предвидени допълнителни ИСЗ,  в    

т. ч. каски, средства за защита на кожата (ботуши, ръкавици), предпазни наметала, 

защитни очила и др. 
 

Аптечка за оказване на първа помощ. Минимално необходимото съдържание 

на аптечката с медикаменти и материали за оказване на първа медицинска помощ е 

показано в следващата таблица. 
 

№ по 

ред 

 

Наименование  № по 

ред 

  

 Наименование  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Бинт 

Памук 

Марля за компрес 

Пинсети 

Кислородна вода 

Валерианови капки 

Давилови капки 

5 %-ен разтвор на йод в спирт 

Риванол 

Ленено масло 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Концентриран амоняк 

Пикринова киселина 

Оцетна киселина 1 % 

Натриев бикарбонат 

Калиев перманганар 0.1 %-ен 

Натриев тиосулфат 2 %-ен 

Варна вода (наситен разтвор) 

Активен въглен 

Брашно 

Спирт 

 

5.2. Осигуряване на необходимите средства и ресурси за изпълнение на 

предвидените мерки  
 

Организацията и реализацията на аварийния план изисква осигуряването на 

нужната техника, инструменти и материали, необходими за провеждане на СНАВР.  

Осигуряват се от ”Лъки Инвест ” АД - град Лъки. 
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Материални средства. При възникване на аварийна обстановка, Дружеството 

осигурява необходимите материални средства за всички дейности по локализиране и 
ликвидиране на последствията от аварията. 

Финансово осигуряване. Всички дейности за предварителната подготовка, 

локализирането и ликвидирането на възникнала авария се осигуряват финансово от 

”Лъки Инвест” АД . При стихийни бедствия, направените  разходи се установяват и 

възстановяват от Правителствената комисия за защита на населението. 

 

5.3. Mерки за организация на персонала  
 

Организацията и реализацията на аварийния план предполага предварително 

запознаване на персонала с неговото съдържание. Всеки член на персонала се запознава 

предварително, задължително срещу подпис, с аварийния план и участва в проиграване 

на плана най-малко веднъж годишно .  

Операторът е създал строга организация на производствения процес чрез 

прилагането на процедури и инструкции за безопасна експлоатация на съоръженията и 

осъществява контрол върху спазването им. Процедурите и инструкциите включват 

информация за задълженията на персонала при ежедневна експлоатация и поддръжка 

на съоръженията, както и задълженията при нарушения на технологичния режим. 

Всеки член на персонала трябва добре да знае задълженията си при възникване на 

конкретна критична обстановка на територията на обекта. Отработването на 

съответните спасителни и защитни действия на персонала трябва да се извършват 

периодически на специални занятия. 

 

5.4.  Обучение за защита при бедствия и аварии, провеждане на тестови 

тренировки  
 

Персоналът на обект ОФ”Лъки” се обучава за защита при бедствия и аварии 

съгласно чл.35, ал.3, т.7 от Закона за защита при бедствия, по тематичен план и разчети 

в съответствие с изготвения за Дружеството тематичен план за обучение на работещите 

за защита при бедствия и аварии за учебната 2019 - 2020 г., които са представени в  

Приложения  12. Обучението се провежда съгласно Заповед на Управителя на ”Лъки 
Инвест -ЛОФ” ЕООД, за което се съставя протокол по образец (Приложения 12). 

  Пряката отговорност за организацията на обучението на персонала се възлага на 

назначения със Заповед на Управителя на ОФ ”Лъки” координатор за съгласуване на 

дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност (гл. инженер Димитър 

Александров Пайталов). На всеки работещ трябва да се осигури подходящо обучение 

или ивструктаж по безопасност и здраве при работа дри спазване на изискванията на 

Наредба № РД-07-2 (обн. ДВ бр. 102/22.11.2009 г., посл. изм. бр. 25/25.30.2010 г., 

последно обновяване  от 04.06.2016 г.)  за условията и реда за  провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служащите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Обучението за действия при бедствия и аварии се провежда съобразно 

характерните и възможните аварийни ситуации на територията на хвостохранилището 

и на обектите в близост, чиито последици могат да въздействат и да застрашат живота и 

здравето на персонала и близкото население. Периодично се провеждат обучения и 

инструктажи (съгласно Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  –  обн. ДВ бр. 
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102 от 22.12.2009 г., попр.  ДВ бр. 4 от 15.01.2010 г., изм. и доп, ДВ бр. 25 от 30.03.2010 

г., последно обновление от 04.06.2016 г.)  по безопасност и за действия в условията на 
вероятна аварийна обстановка. 

Периодично се провеждат обучения и инструктажи по безопасност на персонала в 

условията на вероятна аварийна обстановка с цел създаване на определена нагласа и  

практически умения за използване на личните средства за защита и съответната 

техника. Обучението обхваща не само аварийната група, а и изпълнителския и 

ръководния персонал на обекта.  

Периодично, не по-рядко от веднъж годишно, се провеждат тренировки и учения 

за усвояване на аварийния план за повишаване знанията и  практическите умения на 

персонала и органите за управление за действие при възникване на бедствена ситуация 

и управление на СНАВР при възникване на аварийна обстановка. Всяко проведено 

обучение се отразява в протокол (виж Приложения 12). 

 При ежесменното назначаване на персонала преди заемането на работните места, 

началникът на смяната извършва инструктаж, при което работниците се явяват с 

необходимите съгласно вътрешния правилник за безопасни и здравословни условия на 

труд работно облекло и лични предпазни средства. При съмнения за незадоволително 

здравословно състояние, което би породило риск от злополука,  се осигурява  спешна 

медицинска помощ. Тези дейности  се описват подробно в сменния рапорт. 

 

6.   Времето за готовност за реагиране на структурите и лицата за 

ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта 

(по т. 4) 
 

6.1. Оповестяване – осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и 

информиране на персонала на обекта и населението 
 

При аварийна ситуация от регионален или национален мащаб (земетресение, 

радиоактивно замърсяване или опасност от друго природно бедствие – например 

ураганни ветрове и градоносни бури,  снегонавявания, заледяване и обледеняване) 

аварийно-спасителната група на ОФ ”Лъки”  се включва за действия  към основните 

формирования на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД и кметството на града..  

При възникване на такава аварийно ситуация, Дежурният на смяна, съгласно 

утвърдената схема, оповестява Председателя на Щаба за координация при СНАВР, или 

неговия заместник и членовете на щаба. С решение на Щаба се оповестява и привежда 

в готовност аварийно-спасителната група на обекта. Провеждането на защитните и 

аварийно-възстановителни действия, по решение на ЩК при СНАВР,  се извършват в 

координация с кмета на град Лъки, евентуално и кметските наместници на близките 

села, фирми в града, както и другите  регионални служби, ведомства  и организации, в 

т. ч.  РС  ПБЗН - Асеновград  (изнесен център Лъки), Отдел ”Гражданска защита” към 

Дирекция  ”Обща администрация” на община Лъки”, ОД  Гражданска защита - 

Пловдив,  РИОСВ - Смолян, РЗИ - Смолян.  

Щабът за координация при СНАВР взема всички необходими мерки за 

осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и информиране на персонала на 

фабриката и населението в района. 
  

Оповестяване на персонала на ОФ ”Лъки”  

За оповестяване на възникнала аварийна ситуация на площадката на ОФ ”Лъки”  

се ангажират конкретни лица, които да уведомяват персонала на Дружеството.  



89 

 

Персоналът на обекта се оповестява чрез познат на всички  установен начин  –  

стационарен или мобилен телефон.  При неизправност на съобщителната техника, или 

прекъсване на връзката, се използва друг възможен начин. 

Оповестяване в работно време. Оповестяването се извършва от Отговорника за 

хвостохранилището,  който уведомява (по телефон) за възникналата авария дежурния в 

ОФ ”Лъки” (диспечер). Незабавно след това се уведомяват Управителя на 

Обогатителната фабрика и Председателя  на ЩК при СНАВР,  (или неговия заместник) 

за възникналата аварийна ситуация.  

Оповестяване  за времето от 19.00 до 7.00 ч. и в почивните дни. Оповестяването 

се извършва от дежурния по хвостохранилище, или от охраната на обекта. Незабавно се  

уведомяват Управителя на Обогатителната фабрика и Ръководителя на ЩК при СНАВР,   
 

Оповестяване на населението 

При непосредствена опасност за населението от близките селища, съгласно 

представената в Приложение 8 примерна схема за координация и взаимодействие, чрез 

налични кабелни и клетъчни телефони се съобщава на кмета на община Лъки и 

кметските наместници на близките села (Джурково, Борово, Югово и др). При 

неизправност на съобщителната техника, или при прекъсване на връзката, 

предварително се определят един или повече членове от персонала, чрез които ще се 

осъществява писмена или устна връзка с кмета, кметските наместници  и другите 

компетентни органи. За целта трябва да има осигурено съответно моторно превозно 

средство, като, при невъзможност за неговото използване, връзката се осигурява 

пешеходно, ако тя е наложителна. Ако обстановката налага, може да бъдат 

предоставени и специализирани средства и материали за извършване на спасителни и 

защитни дейност.  

При бедствия от природен (като силно земетресение,  силни ветрове и ураганни 

бури, снегонавявания и др.), или антропогенен (радиоактивно замърсяване или 

епидемия) характер, оповестяването на длъжностните лица (в т. ч. и  кметската 

администрация)  и населението се осъществява чрез комуникационно-информационна 

система, наречена "Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при 

бедствия", регламентирана с ПМС № 48/01.03.2012 г. за приемане на Наредба за 

условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение 

и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за 

оповестяване при въздушна опасност (отменя Наредбата за ранно предупреждение и 

оповестяване при бедствия,. (обн. ДВ бр. 26/2009 г. изм., бр. 43/2010 г. и бр. 7/2011 г.). 

Системата функционира чрез групите за ранно предупреждение и оповестяване на 

областно и общинско ниво и кметство (в т. ч. областна администрация, областен щаб за 

координация, общинска администрация, общински щаб за координация, кмет  или 

кметски наместници). 

 

6.2. Привеждане в готовност  
 

Оповестяване и привеждане в готовност на аварийната група  

По норматив, времето за готовност е както следва: 

 - Оповестяването на аварийната група –  извършва се до 5 минути; 

 - Привеждане в готовност на аварийната група –  в работно време до 30 минути   

и до 1 час в извън работно време. Групата се събира на предварително определеното 

място (Административната сграда на ОФ ”Лъки”)  и се включва за по-нататъшни 

действия под ръководството на Щаба за координация при СНАВР  на ОФ ”Лъки”. 
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- Оповестяване на ЩК  при СНАВР  се извършва до 5 мин. Щабът се оповестява 

при реална опасност от природно бедствие или аварийна ситуация. 

- ЩК при СНАВР се привежда в готовност до 20 минути от оповестяването в 

работно време и до 60 минути в празнични и почивни дни, ако обстоятелствата и 

възможностите за придвижване позволяват.  

Личният състав на ЩК при СНАВР, след получаване на сигнала заема работното 

си  място до 20 минути в работно време и до 60 минути в извън работно време. Той  

заседава и ръководи действията по провеждане на спасителни мероприятия в 

предвидената за целта зала. В случай че залата е засегната от аварията, пунктът за 

управление се устройва на безопасно място, осигурено с електрозахранване и с 

комуникационни средства. 
 

Оповестяване при опасност от възникване на голяма авария 

Както е посочено по-горе (виж т. 1.2), Допълнителните разпоредби на Закона за 

подземните богатства (ЗПБ - обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 

96 от 01.12.2017 г.), една аварийна ситуация се оценява като ”голяма авария” когато:  

          а/. Причинява поне едно от следните неблагоприятни последствия върху живота и 

здравето на хората и върху структурата на предприятието или съоръжението: 

- Смърт поне на един човек в или извън предприятието или съоръжението; 

          - Шестима ранени в предприятието или съоръжението; 

          - Прекъсване на  водо- и електроснабдяването в зоната на аварията. 

б/. Причинява увреждане или замърсяване над пределно допустимите норми на 

водите на река (над 10 km) или щети в предприятието за не по-малко от 4 млн. лева. 

Причина за възникване на голяма авария може да бъде природно бедствие, 

аварийна ситуация от радиационно замърсяване или епидемия, както и сериозна 

човешка грешка. За разглеждания обект, ситуация на ”голяма авария” може да 

възникне при опасност пожар,  или възникване на огнища на вторично химическо 

замърсяване (виж по-горе т. 1.3.2).   

При опасност от възникване на голяма авария, операторът, чрез ЩК при СНАВР,   

своевременно предоставя на кмета на община Лъки, евентуално и на кметските 

наместници на близките села и на други заинтересовани  регионални служби, 

ведомства  и организации, възможно най-пълна информация за: 

- Обстоятелствата, определящи опасността от възникване на голяма аварията; 

 - Конкретни възможни опасности при възникването на аварията, както и 

възможни  утежняващи последствията от нея;  

- Наличните данни и актуализирана информация, позволяващи да се оценят 

евентуалните опасни последствията от аварията за живота и здравето на хората и за 

околната среда;  

- Предприетите действия за предотвратяване на опасността от възникване на 

аварията. 

При възникване на реална опасност от голяма аварии, ЩК при СНАВР въвежда 

денонощно дежурство от персонала по разработен график с уточнени задължения на 

дежурните. По установен ред дежурните предават периодична информация относно 

аварийната ситуация. В течение на операцията,  ЩК при СНАВР е длъжен да 

актуализира информацията при получаване на нови данни, свързани с опасността от 

възникване на аварията. За предотвратяване и свеждане до минимум на опасността от 

голяма аварии, при конкретната ситуация ЩК при СНАВР,  по възможно най-бързия 

начин, привлича специалисти от Дружеството, евентуално и външни такива.  
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6.3. Ред за провеждане на възстановителни работи   
 

След ликвидиране на последиците от аварията, или след края на природното 

бедствие, комисия, съставена от представители на Ръководството на Дружеството и 

съответните компетентни органи, извършва оглед на състоянието на обекта и определя 

необходимите ремонтно-възстановителни работи, необходими за навременното му 

пускане в експлоатация. Комисията оценява състоянието на сградите, оборудването, 

тръбопроводите, вентилацията, силовото и осветително електрооборудване и 

инсталациите с цел да се установи пълното им съответствие с изискванията на 

технологията и на техническата и пожарна безопасност. Пускането на обекта в 

експлоатация се извършва в съответствие с технологичния регламент и в 

последователност, осигуряваща техническа и пожарна безопасност, след съгласуване 

със съответните специализирани органи и компетентни ведомства. Преди 

отстраняването на възникналите повреди и евентуални щети на околната среда обекта 

не трябва да се пуска в действие.  

 

6.4. Въвеждане на плана 
 

При възникване на аварийна ситуация, която е засегнало територията на обекта, 

въвеждането на Аварийния план на ОФ ”Лъки” за провеждане на СНАВР (плана за 

управление при кризи) се осъществява по разпореждане на Председателя на ЩК при 

СНАВР, а при негово отсъствие – от Заместник- председателя. 

В случай на критична ситуация, която може да засегне и други територии на 

общината, СНАВР се организират и провеждат под ръководството на  Отдел 

”Гражданска защита” към Дирекция  ”Обща администрация” на община Лъки”, или 

ПБЗН - Асеновград, подпомаган от подчинените органи за управление. 

 

 

7.  Ред за информиране  на  органите  на  изпълнителната власт  при 

необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие 
 

7.1. Ред за информиране 

При възникване в обекта на авария от крупен, местен или локален характер, 

първият установил това (в работно време – Началникът на смяна, или Дежурният по 

фабрика – в неработно време) информира незабавно Председателя на ЩК при СНАВР 

(при  отсъствие – неговия заместник)  и Управителя на ОФ ”Лъки” по показаната по-

долу на фиг. 7.1 схема. По-нататък, съобразно с естеството и мащаба на аварията, 

Председателя на ЩК при СНАВР , който е и лице за координация, уведомява  по 

представената в Приложение 11 примерна схема за координация и взаимодействие с 

регионалните служби, ведомства  и организации при възникналата аварийна ситуация.  

При непосредствена опасност за здравето и живота на обслужващия персонал, 

евентуално и на присъстващи във фабриката външни лица, се престъпва към 

незабавното им извеждане от опасната зона чрез уведомяване със стационарен или 

клетъчен телефон, или дори чрез жестове и викане.  
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Фиг. 7.1 

Примерна схема за първичното информиране на вътрешните структури на 

Дружеството, Кмета на общината и Районната служба за ПБЗН 

 

При възникване на авария, Главният инженер и Управителят на фабриката  се 

информират за характера на аварията и включването на Аварийна група за изпълнение 

на необходимите аварийно-възстановителни работи. В празнични и почивни дни, или 

при престой на ОФ ”Лъки”,  Дежурният по фабрика уведомява ЩК при СНАВР и 

Ръководството на Дружеството за възникналата аварийна ситуация  с оглед по-
нататъшните действия. 

Редът за информиране е както следва: 

  Уведомяват се  вътрешните структури и ръководството на Дружеството, в т. ч. 

Председателя, Зам. председателя и членовете на ЩК при СНАВР.   

  Съобразно с характера и мащаба на възникналата авария, ЩК при СНАВР,  чрез  

координатора инж инж. Димитър Александров Пайталов, който е и Отговорника за 

връзки с външни организации и обществеността, се уведомяват: 

- Първо, местните служби и ведомства за първично информиране и участие  в 

аварийно-възстановителните работи; В случай на опасност за населението в съседните 

на обекта територии се оповестяват кмета и кметските наместници, Участъковата 

пожарна служба - г. Лъки,  Полицията - подучастък Лъки, РС ПБЗН – изнесен център 

Лъки, РД  ПЗБЗН - Пловдив,  Здравна служба. 

Първият забелязал аварията – 

Началник-смяна (в работно време) 
Дежурен по фабрика (в неработно време) 

Зам. предстедател  

на 

ЩК при СНАВР 

 

Предстедател  на 

ЩК при СНАВР 

(и координатор за 
взаимодействие с 

външни служби и 

организации) 

Членове  

на 

ЩК при СНАВР 

 

Ръководител  

на  

аварийната група 

 

Управител 

на ОФ ”Лъки” 

 

 

Кмет на  

община Лъки 

РС ПБЗН -  

Асеновград 

(изнесен център Лъки) 

 

Изпъл. директор  

на 

”Лъки Инвест” АД 

Оповестяване              

на населението 

   (при необходимост) 
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- Второ, външни организации  –  за информиране и евентуално участие в 

аварийно-възстановителните работи (виж схемата  в Приложение 11). 

 ЩК при СНАВР при необходимост иска помощ от общинските формирования за 
действия по ликвидиране на авария и аварийно-възстановителни работи. 

Общото ръководство на дейностите по оповестяването  и мероприятията за 

ликвидиране на аварията се осъществява от ЩК при СНАВР.  Съгласно представената 

в Приложение 11 схема за координация, взаимодействието с регионалните служби,  

ведомства  и организации се осъществява от председателя на ЩК при СНАВР, в 

качеството му на координатор на ОФ ”Лъки”. По-долу в таблица 7.1 е представен 

списък на дръжностните лица от ”Лъки Инвест АД  и външни служби и организации, 

които следва да бъдат уведомени в случай на възникване на авария.  
 

Таблица 7.1 

Списък на длъжностните лица от обекти на ”Лъки Инвест” АД  и външни    

служби и организации, които следва да бъдат незабавно уведомени в случай на 

възникване на авариийна ситуация в ОФ ”Лъки”  

№ Име, презиме, фамилия,  
Длъжност - служба или 

организация 
Телефон 

1. д-р инж. Любен Тренев Васев Управител ОФ ”Лъки” вътр.425;222; 887692882 

2. инж.Димитър Алекс. Пайталов Гл. инженер ОФ ”Лъки” 0882966683  вътр. 416;216 

3. Красимир Комендарев Техник-механик ОФ ”Лъки” 0895711192  

4. Манол Райчев Раичков Техник ел.машини и апарати вътр.271;0898942988 

5. инж. Васил Борисов Пехливанов Еколог ОФ ”Лъки” вътр.389;0882966694 

6. инж. Атанас Георгиев Марински Изп. Директор ”Лъки Инвест” вътр.200;0889424221 

7. инж. Нейчо Иванов Нейчев Зам. директор ”Лъки Инвест” вътр.390;0884855044 

8. РМСК - гр. Лъки МСС-ЛОФ вътр.265; 0885742241 
 

   

9. Бърза помощ  Бърза помощ 112, 150 

9. Районна служба  ПБЗН Изнесен център Лъки 0331/67458 

10. инж. Валентин Симеонов Кмет на Община-Лъки  22 00; 08896120899  

11. Община-Лъки Дежурен  община 20 40 

12. ПК– гр. Лъки Пожарна 166;20 60; вътр. 261 

13. РИОСВ гр. Смолян РИОСВ гр. Смолян 0301/60109;60121 

 

 

7.2. Мерки за осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и информиране на 

кмета на общината в случай на авария, вида на информацията, предоставяна 

с първоначалното оповестяване, и начините и мерките за предоставяне на 

допълнителна информация 
 

Мерките за осигуряване на оповестяване, алармиране и информиране на 

населението са извън обхвата на действия на аварийната група на ОФ ”Лъки” и се 

изпълняват от Щаба за координация при СНАВР  на Дружеството. При аварийна 

ситуация с непосредствена опасност за намиращото се в съседство население първо се 

съобщава на Кмета на община Лъки, евентуални и на кметските наместници на селата 

Югово и Борово, чрез наличните кабелни и клетъчни телефони. При тяхната 

неизправност, или при прекъсване на връзката, предварително се определят един или 

няколко души, чрез които ще се осъществява писмена или устна връзка с кметствата 
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или други компетентни органи. За целта трябва да бъде осигурено съответно превозно 

средство, като при невъзможност то да се използва, връзката се осъществява с 

велосипед или дори пешеходно, ако тя е наложителна. Ако обстановката налага, в 

зависимост от характера и мащаба на аварийната ситуация, се уведомяват и   

някои от регионалните служби, ведомства  и организации, в т. ч. Районна служба ПБЗН 

- Асеновград  (изнесен център Лъки), РД  ПЗБЗН - Пловдив,  Отдел ”Гражданска 

защита” към Дирекция  ”Обща администрация” на община Лъки”, ОД  ”Гражданска 

защита” - Пловдив,  РИОСВ - Смолян, РЗИ - Смолян, БДУВИБР - Пловдив. 

Ако ситуацията налага, по решение на РД  ПЗБЗН - Пловдив, може да бъдат 

предоставени и специализирани средства и материали за извършване на защитни и 

спасителни дейности.  
 

7.3. Телефонни номера за оповестяване 
 

   I. ИНСТИТУЦИИ ТЕЛЕФОН 

1. Единен национален телефон за спешни повиквания 112 

2. РДПБЗН - Пловдив 032/632203 

3. Денонощен дежурен - община Лъки    03052820 40 

4. Районна служба  ПБЗН - Асеновград (изнесен център Лъки) 0331/67458 

5. Бърза помощ   112 

6. РМСК 0885742241 

7.  РПУ - Асеновград  0331/63061 

8. РЗИ - Пловдив 032/649000 

9. РИОСВ - Смолян 0301/60109 

10. БДУВИБР - Пловдив 032/621552 
  

II. ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ В     

ДРУЖЕСТВОТО 

 

1. Изпълнителен директор ”Лъки Инвест+ АД 0889424221 

2. Управител  ОФ ”Лъки” 0887692882 

4. Ръководител на Щаба за координация  при СНАВР -  ОФ ”Лъки” 0887692882 

 5. Зам. ръководител  на Щаба за координация  при СНАВР  0882966683 

6. Ръководител Аварийно-спасителна група 0879132623 

7. Отговорник за връзка с организации и обществеността на    

”Лъки инвест” АД   

 

0887692882 
  

III. ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

СЪСЕДНИТЕ  КМЕТСТВА 

 

1. Кметство г. Лъки 

     Кмет на общината (инж Валентин Симеонов)  

     Заместник-кмет (инж Ивайло Сираков) 

     Секретар (Стефка Николова) 

03052 /22 55 

22 55 

22 55 

22 11 

1. Кметство с. Югово 0331/99812 

2. Кметство с. Борово 0331/99816 

2. Кметство с. Джурково 0331 / 988 71 
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Заключение 
 

Заключителни разпоредби  

Вътрешният авариен план се утвърждава от Изпълнителният директор на ”Лъки 

Инвест” АД - град Лъки.  

Персоналът на обект ОФ”Лъки” задължително, срещу подпис, се запознава със 

съдържанието на ВАП (виж Приложения 12).  

Най-малко веднъж годишно се провежда обучение на Аварийната группа и 

персонала на фирмата за защита при бедствия и аварии, съгласно утвърден план за 

провеждано обучение. Темите за настоящата учебна година е 2019 - 2020 г. са 

педставени в Приложения 12.2) 

           Веднъж годишно, по установен график,  се провежда тренировка с личния състав 

на обекта за усвояване на Аварийния план, за което се съставя протокол по образеца в  

Приложения 12.3 

Актуализираният ВАП е изготвен в 2 екземпляра, по един за архива на фирмата 

и за досието на обекта в РД ”ПБЗН” - Пловдив. 
 

Поддържане на аварийния план  

Вътрешният авариен план  се актуализира при промяна на инфраструктурата на 

обекта или организационни промени в обекта, при кадрови промени и промени в 

наименования и телефонни номера на обектовите структури и структурите за 

взаимодействие, при  промяна на възможните опасни ситуации в обекта, или промяна 

на вида и количествата на опасните вещества (флотационни реагенти). ВАП се 

преразглежда ежегодно, при което се актуализира списъчния състав на аварийната 

група и годишния план за обучение на персонала. По изпълнението на аварийния план 

се планират, организират и провеждат тренировки най-малко веднъж годишно, като за 

това се изготвят протоколи.  
 

Протокол за проведени консултации 

Съгласно изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Приета с ПМС № 2 от 

11.01.2016 г., обн. ДВ бр. 5/19.01.2016 г.), при изготвяне на ВАП операторът на обекта  

е задължен да проведе консултации с обслужващия  персонал, за които се съставя 

протокол (виж Приложение 12).  

Консултациите се провеждат с отделни групи от персонала както следна: 

- Администрацията и дневната смяна (провежда се от Предстедателя на Щаба за 

координация  при СНАВР или неговия заместник); 

- Обслужващ персонал по работни смени (провеждат се от Началник-смените). 

Протоколите за проведени консултации с обслужващия персонал на ОФ ”Лъки” 

са част от съдържанието на Аварийният плана и се съхранява в архива на Дружеството. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложения 1 

 Карта на района с местоположение на ОФ ”Лъки”, хвостохранилище ”Лъки-2     

комплекс” и  рудниците ”Джурково” и ”Говедарника” ( а ), сателитна снимка на 

района ( б ) и  ситуационен план на площадката на ОФ ”Лъки” ( в ) 

Приложения 2 

 Апаратурна схема на флотационното отделение на ОФ ”Лъки” (а ) и Верижна 

схема на апаратите в технологията на флотация на ОФ ”Лъки” ( б ). 
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Приложениe 3 

Инструкция за безопасна работа при транспорт, съхранение, приговяне и дозиране 

на флотационните реагенти. 

Приложениe 4 

Вътрешни санитарни правила за съхранение на опасни химически вещества 

(ОХВ) в разходните складове на за реагенти на ОФ ”Лъки”. 

Приложения 5 

Аварийни планове на ”Лъки Инвест” АД при ситуация на радиоактивна опасност 

в района и при биологично заразяване на хора, животни и околна среда. 

Приложения 6 

Информационни листи за безопасност.  

Приложения 7  

  Длъжностни характеристики на обслужващ персонал ОФ ”Лъки”. 

Приложения 8   

I.  Примерен сценарий за действие на органите за управление на предприятието         

и ЩК при СНАВР  при  ситуация на авария или екологични бедствия. 

II. Оперативен план за ликвидиране на аварии в обогатителна фабрика ”Лъки”. 

Приложение 9  

Досие за пожарна безопасност (документация по организацията на пожарната 

безопасност на ”Лъки Инвест-ЛОФ” ЕООД). 

Приложения 10 

1. Заповеди относно формиране на ЩК при СНАВР, формиране на     аварийа-

спасителна  груп към ОФ ”Лъки”  и техните списъчни състави.  

2. Списък на членовете на обектовия ЩК при СНАВР  при изпълнение на                                   

Аварийния план на ”Лъки Инвест - ЛОФ” ЕООД. 

3. Списък на членовете на аварийно-спасителната группа на                              

”Лъки Инвест - ЛОФ”. 

           Приложение 11    

  Примерна схема за координация и взаимодействие на ОФ ”Лъки”с регионалните 

служби, ведомства  и организации при възникнала аварийна ситуация. 

Приложения 12  

1. Протоколи за проведени консултации за запознаване с  актуализирания 

Вътрещен авариен план на ОФ ”Лъки”. 

 2. Тематичен план  за провеждане на групово обучение  за предотвратяване и 

неотложни аварийно-възстановителни  работи  при аварии  или  природни 

бедствия   на обект ОФ ”Лъки” за 2019 г.  

3.  Протокол за проведено обучении  на работниците и служителите за защита при 

бедствия   (по образец) 

4. Протокол за проведена тренировка на работниците и служителите по 

изпълнение на Аварийния план на фирмата (по образец). 
 

------------------------------------ 


