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ИНФОРМАЦИЯ ДО ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ  

 
НА ПРЕДПРИЯТИЕ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ – ИНСА ПОРТ ЕООД  

С ОПЕРАТОР „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД 
 
 

Име и/или търговското наименование на оператора и/или на лицето, отговорно за 
предприятието, идентификационния номер на оператора и пълния адрес на 
предприятието/съоръжението: 

ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: 

 „ИНСА ПОРТ” ЕООД 
АДРЕС НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: 

 Гр.Русе, община Русе, обл. Русе, бул.Тутракан 100 
ТЕЛЕФОН, ФАКС, Е_MAIL: 

 тел: 082/84-27-20; e-mail: insaport@insa.bg 
БУЛСТАТ: 

 117608442 
ЛИЦЕ ОТГОВОРНО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: 

 Христо Ботев 

 длъжност: Ръководител база „ИНСА ПОРТ” ЕООД 

 тел: 082/84-27-20; e-mail: insaport@insa.bg 
 

ИМЕ И АДРЕС НА ОПЕРАТОРА: 
• „ИНСА ОЙЛ” ЕООД, гр. Раковски, ул. „Предел” № 1 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ С ОПЕРАТОРА: 

 Таня Гаджева 

 длъжност: Еколог 

 тел: 0886 632 006; eko@insa.bg;  
 
 
Данни за актуалните становища/решения, издадени по реда на глава седма, раздел 

I от ЗООС: 
Писмо с изх. № 1838/23.06.2016 г. на РИОСВ-Русе. 
 
 
Номер и дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 от ЗООС за потвърждаване 

класификацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал: 
Потвърждаването на класификацията на предприятието е направено с писмо на МОСВ 

с изх. № УК-18/22.04.2016 г. 
 
 
Номер и дата на решението по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за одобряване на Доклад за 

политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ на предприятие/съоръжение с 
нисък рисков потенциал и дата на влизане в сила на решението: 

Одобрен Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ на 
предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал с писмо с изх. № 1838/23.06.2016 г. 
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Кратко описание на дейността или дейностите в ПСНРП: 
 
“ИНСА ПОРТ” EООД е складово съоръжение за приемане, съхранение, складова 

обработка и експедиция на петролни продукти – дизелово гориво и е собственик на 
складовите съоръжения, находящи се на адрес : гр. Русе, бул. Тутракан № 100. 

Основните технологични процеси включват: 
• Приемане на петролни продукти, доставяни предимно с ж.п. - и автоцистерни, 

възможност и чрез речен транспорт; 
• Съхранение на петролните продукти по начин, гарантиращ максимална безопасност; 
• Експедиция на петролни продукти на ж.п.- и автотранспорт, предимно чрез 

специализирани автоцистерни; 
• Прехвърляне на съхраняваните продукти от един резервоар в друг, когато това е 

необходимо. 
Всички технологични процеси се осъществяват чрез автоматизирана система и съгласно 

нормативно установени правила, основен дял от които са мерките за свеждане на риска от 
възникване на големи аварии до възможния минимум. 

 
 
Информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от 

приложение № 3 към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства съгласно 
раздел III, т. 6 от приложение № 2, съответно раздел V, т. 6 от приложение № 4: 

 
Химично 

наименова
ние 

Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 
декември 2008 г.) 

Класификация 
съгласно приложение 
№ 3 към чл. 103, ал. 1 

ЗООС2 

Дизелово 
гориво 

Carc 2-Канцерогенност, категория на опасност -2 

H351 - Предполага се, че причинява рак; 

Част 2, колона 1, т.34 в 

Тежко 
гориво 

Carc. 1B – канцерогенност, категория на опасност 1В 
H350  - може да причини рак;  

Част 2, колона 1, т.34 г 

 
 

Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които 
засегнатата общественост трябва да предприеме в случай на голяма авария в 
предприятието/съоръжението, или посочване на източника, където тази информация 
може да бъде намерена по електронен път: 

 
При възникване на кризисна ситуация в обекта, незабавно се информират КЩ за ЗНБА 

и специализираните държавни органи. 
Населението периодично и според обстановката се информира за развитието на 

събитията, чрез средствата за масова информация. Съдържанието на информацията се 
определя от КЩ за ЗНБА и се представя от официален неин говорител. 

При възникване на заплаха за жителите на близкото населено място или за съседни 
обекти, то същите се оповестяват и информират, чрез съответните им административни 
ръководители. 
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Обща информация за опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението 
и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена 
информация за основните видове сценарии за големи аварии и съответните мерки за 
контрол: 

„ИНСА ПОРТ” ЕООД  е предприятие с нисък рисков потенциал за замърсяване на околна 
среда и за човешкото здраве, с потенциални рискове: 
Вътрешни причини: 

 Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването (най-вече 
резервоари и тръбопроводи), което може да доведе до изтичането на цялото съдържание на 
съоръжението за кратко време.  

 Разливи на нефтопродукти в ограничени количества  

 Пожари в съоръженията (при излизане от технологичния режим). 

 Замърсяване на околната среда в една или друга степен, причинено от малко или 
голямо изтичане на нефтопродукти, получена поради някой от по-горе изброените вече 
откази. 

Външни причини: 

 Саботаж / терористичен акт; 

 Природни фактори – земетресение, мълния, термично въздействие от висока      
температура при пожари извън територията на обекта; 

 Техногенни фактори – авария в съседно предприятие, автомобилна или ж.п. 
катастрофа извън територията на предприятието, но в опасна близост до него. 

Предприети мерки за контрол на аварийните ситуации: 

 Пожар на площадката – план на площадката, инструкции за безопасност, система за 
пожарогасене; 

 Разлив – инструкции за съхранение 

 Саботаж – мерки за сигурност, охрана, видеонаблюдение 

 Природни рискове  - мълниезащити, строителна конструкция и др. 
 

Потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, 
в който са предвидени действия в случай на голяма авария, действия за преодоляване на 
последствията от нея и начините за свързване със съответния оперативен център на Главна 
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на 
вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община: 
 „ИНСА ПОРТ“ ЕООД има разработен и прилагащ се вътрешен авариен план. В плана са 
указани телефоните за връзка на дежурни: Спешен център 112, Дежурен по общински съвет 
по сигурност на община Русе, РС Пожарна безопасност защита на населението – Русе, Второ 
РПУ – гр. Русе, РД Пожарна безопасност защита на населението. 

 
 
Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в ПСНРП с 

трансгранични последствия на територията на съседна държава членка съгласно 
Конвенцията: 

Предвид близостта на обекта с границата с Румъния съществува вероятност от 
трансгранично въздействие при възникване на голяма авария на територията на „ИНСА ПОРТ“ 
ЕООД. 


