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„Свилоцел” ЕАД, гр. Свищов е предприятие от химическата промишленост, с основна 

дейност производство на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина и се 

класифицира като "предприятие с нисък рисков потенциал" съгласно Закона за 

околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях. 

 

“Свилоцел” е предприятие, осъзнаващо своята отговорност за опазването на живота и 

здравето на хората и околната среда, което се стреми при планирането, организацията и 

осъществяването на своята дейност да: 

 

 Предприема необходимите мерки за предотвратяването на всички предвидими 

аварии, които биха могли да застрашат работниците в предприятието и 

населението в околността или да замърсят и/или увредят околната среда, както и 

да предвиди мерки за намаляването на евентуалното въздействие на тези аварии; 

 Спазва нормативната уредба в областта на безопасността, опазването на 

околната среда, предотвратяването на аварии и ликвидирането на последствията 

от тях, както и на доброволно поетите екологични, организационни и 

технически вътрешноведомствени правила на всяко едно ниво в предприятието; 

 Отчита вредното въздействие на използваните в производството опасни 

вещества и предприема мерки за идентифициране на рисковете от аварии, 

произлизащи от тези вещества. 

 Осигурява подходяща информация на населението в околността, чрез която да 

се обяснят рисковете от производството, начините на оповестяване и действията 

по време на авария. 

 Осигурява условия за спазване на трудовата дисциплина от страна на персонала, 

непосредственно работещ в опасните производства и недопускане на 

замърсяване и/или увреждане на околната среда. 

 

Ръководството на предприятието осъзнава опасностите от възникване на големи 

аварии, свързани със съхранението на опасни химични вещества на площадката и 

прилага система от организационни структури, отговорности и процедури, които 

гарантират провеждането на политиката за предотвратяване на големи аварии. 

 

Поставените цели Свилоцел постига, чрез: 

 

 Приемане и прилагане на Система за управление на мерките за безопасност 

/СУМБ/, която гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и 

опазване на околната среда. 

 Поставяне на ясни цели по отношение на безопасната експлоатация на 

предприятието и опазването на околната среда от страна на ръководството. 

 Стриктно спазване на технологичната и трудова дисциплина от страна на 

работниците и контрол от страна на ръководния състав. 

 Систематично проучване и прилагане на нови управленски, технологични и 

технически решения, които целят намаляването на риска от възникване на големи 

аварии или ограничават техните последствия. 



 
 

       
  

 Провеждане на мероприятия по идентифициране на източниците на опасност от 

възникване на голяма авария и последващо извършване на оценка на риска. 

 Внимателно и системно разследване и докладване на всички случаи на 

инциденти, злополуки и нарушения на технологичния режим. 

 Прилагане в практиката на аварийни планове, обучение на персонала за 

действия при аварийни ситуации и сътрудничество, и взаимодействие с местните 

структури имащи компетентности при възникването на аварии. 

 

Като едно от големите химически предприятия в страната дружеството се включи в най 

- мащабната доброволна световна инициатива на предприятията от химическия отрасъл 

Responsible Care – “Отговорност и грижа” за непрекъснато подобряване на 

здравословните и безопасни условия на труд и околната среда.  

Включването в инициативата показва ангажираността на ръководството за прилагане 

на ясна и непрекъснато усъвършенстваща се политика по опазване на човешкото 

здраве, безопасността и околната среда, и трайно подобряване безопасността и 

условията на труда с цел намаляване риска за човешкото здраве. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ АВАРИИ 

 

Вероятността от възникване на аварии е ниска, защото именно съоръженията, криещи 

опасности са оборудвани, експлоатират се, подлагат се на непрекъснати проверки и са 

дооборудвани съгласно най-високите стандарти за сигурност. 

Въпреки тази всеобхватна стратегия за предотвратяване на авария никога не може да 

се изключат технически или човешки грешки. Обаче при неконтролируемо изпускане 

на опасни вещества (например през предпазни клапани, изхвърляне на твърди 

вещества, изтичане на вещества поради течове по съоръженията и тяхното 

разпространение по въздух или вода) може да се стигне до авария.  

За да се сведат до минимум последствията от подобни инциденти, в “Свилоцел” ЕАД  

са предвидени следните  мероприятия: 

 

Мероприятия Подробности 

По съоръженията  Системи за регистриране на пожари;  

 Системи за следене на трасетата и входовете към 

сградите;  

 Системи за своевременно откриване на аварийни 

ситуации.  

По организацията на 

експлоатацията 
 Отговорността и задълженията на работниците в 

предприятието и на техническия персонал за безопасна 

експлоатация, съхранение и употреба на суровини и 

материали, създаващи риск от увреждане на здравето и 

аварийни ситуации са вписани в разработените инструкции, 

длъжностните характеристики  и система за обучение; 

 Изградени са системи за оповестяване и комуникация с 

ръководството на предприятието и аварийните служби.  

По аварийните групи  Ведомствена пожарна служба (ВПС) на “Свилоза” АД 

дежури на територията на площадката; 



 
 

       
  

 Алармирането на допълнителни аварийнии групи е 

регламентирано в аварийния план на “Свилоцел” ЕАД. 

Мероприятия за 

отстраняване на 

последствията от 

аварии 

 Всички мероприятия се ръководят от вътрешни и външни 

аварийни групи, от отговорни представители на фирмата и 

от компетентните ведомства; 

 Отговорен ръководител по ликвидиране на големи аварии 

се явява Изпълнителният Директор на “Свилоцел” ЕАД /при 

негово отсъствие – Директор производственна дейност/; 

 До пристигане на отговорния ръководител по 

ликвидиране на аварията, работата по спасяването и 

ликвидиране на аварията се ръководи от Началник смяна 

“Свилоцел” ЕАД  

 Пожарогасителните работи се ръководят от Началник    

ВПС – 222/330; 

 Подробности за отстраняване на последствията от аварии 

се съдържат в аварийния план на “Свилоцел” ЕАД, гр. 

Свищов; 

 Система за съобщаване и информация в предприятието - 

аварийна сигнализация (сирена) за оповестяване на 

работниците, медиите и обществеността. 

Координация  За осъществяване на ръководството, управлението и 

провеждането на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи във фирмата е създаден Щаб за 

координиране на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи. При аварийни ситуации Щаба 

осъществява контакт и координация с: 

 Н-к цмяна на завод, ВПС „Свилоза” АД”, Дежурен 

Община Свищов, РС „ПБЗН”- гр.Свищов, Областно 

управление ПБЗН, Областен управител, ОКИЦ – Велико 

Търново, РИОСВ - Велико Търново, БДУВДР – Плевен, 

Спешна медицинска помощ 

 

За бързото преодоляване на аварийната ситуация всички действия протичат 

съгласувано. Това се гарантира от взаимодействие на всички предвидени в аварийния 

план и компетентните органи. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ 

 

В случай на авария съблюдавайте следните неща: 

 

ПЪТИЩА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Оповестяване 



 
 

       
  

СХЕМА   

на оповестяване при пожар, бедствия и аварии

ВПС Н-К СМЯНА ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ 

222 / 330 НА ЗАВОД СЛУЧАИ : 112

Н-К ОБЕКТОВА

ОХРАНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАТОР

СПЕШНА ЩК на СНАВР ТЕЦ

ПОМОЩ МЕНИДЖЪР

РЕМ. ДЕЙНОСТ

КООРДИНАТОР

СВИЛОЗА-ЯРН

ОКИЦ РИОСВ ДЕЖУРЕН Обл. Управление

В. Търново гр. В. ТЪРНОВО Общ. СВИЩОВ ПБЗН

ОБЛАСТЕН БДДР

УПРАВИТЕЛ гр. Плевен

 
 

ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ 

 

Поведение на открито 

 

Приберете се в затворени сгради 

Веднага извикайте децата в къщи, поканете и преминаващите хора да влязат в домовете 

ви, ако не могат безопасно да се приберат у дома. 

 

Помогнете на инвалиди и болни! 

 

Поведение в сградите 

Затворете прозорците и вратите. 

Веднага затворете всички прозорци и външни врати, за да не могат да проникнат пушек 

и облаци сажди. 

Сгънете влажни кърпи 

Дразненето и оплакванията при дишането могат да се намалят, ако сложите сгънати 

мокри кърпи пред устата и носа си.  

 

Не блокирайте телефонните линии 

Обаждайте се на изпълнителната власт, пожарната и другите служби само, в случай на 

нужда от помощ. 

Телефонните линии са необходимни за оказване на помощ и провеждане на 

спасителните мероприятия. 



 
 

       
  

 

Поведение при евакуация: 

 Запазете спокойствие; 

 Спазвайте инструкциите на аварийните служби; 

 Заключвайте сградите, когато ги напускате. 

 

ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Ръководството на „Свилоцел” ЕАД проявява отговорно отношение към своите 

служители, съседните обекти и работещите на тяхна территория, съседното население и 

към всички фактории и компоненти на околната среда при експлоатацията на 

съоръженията си. 

Компанията непрекъснато подобрява безопасността и услковията на труд, опазването 

на околната среда и намалява риска за човешкото здраве.  В центъра на поведението на 

мениджмънта на “Свилоцел” ЕАД стои поетата отговорност, за осигуряване на пълно 

съответствие със законовите изисквания. 

 

Превенцията е важен инструмент от модерни комплексни системи за мениджмънт. 

„Свилоцел” ЕАД има собствен авариен план, който обхваща действията при 

определени ситуации, като насочва действията при кризисни ситуации. В аварийните 

планове на всеки цех на завода са включени всички възможности за аварии и 

инциденти и са описани задълженията на длъжностните лица при аварийни ситуации и 

реда на действие. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Допълнителна информация за съоръженията и използваните вещества, както и за 

предприетите от нас мерки по безопасността може да получите на следния адрес: 

 

„Свилоцел” ЕАД 

Западна индустриална зона 

5250 гр. Свищов 

 

тел. 0631/4 11 41 

e-mail: svilocell@svilosa.bg 

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО 
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