
УТВЪРЖДАВАМ: 

Кмет на Община Куклен  

                                              /Мария Белчева/ 

 

ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КУКЛЕН  

за 

КЦМ АД 

 

 Основание за изготвяне на плана: чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 

г., бр. 32 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., отм., нов, бр. 62 от 2015 г., в сила от 

14.08.2015 г.) от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ 

I. Име и длъжност на лицата, отговорни за координацията на силите и 

средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи извън територията на обекта. 

 

1. Мария Белчева-кмет 

2. Христо Божинов-зам. –кмет      

3. Тунджай Наимов-зам. –кмет  

4. Тодор Лозанов-главен инженер 

5. Петър Георгиев-ст. експерт  

 

II.Име и длъжност на лицата, упълномощени да задействат оповестяването 

и привеждането в готовност на силите и средствата при провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън 

територията на обекта. 

 

1. Янко Бояджиев-оперативен дежурен      

2. Георги Бараболов -оперативен дежурен 

3. Борис Шумаров-оперативен дежурен 

4. Петко Брайков-оперативен дежурен 

5. Георги Плеснев-оперативен дежурен 
 

III. Планирани мерки за ранно оповестяване, алармиране и информиране 

и процедури за готовност и свикване. 

 

Налични средства за оповестяване на територията на Община Куклен: 

-стационарен телефон 

-мобилен телефон 



-факс 

-интернет 

Оповестяването се извършва от: 

-оперативен дежурен в Община Куклен 

-ст. експерт „ОМП, ГЗ,ЗКИ, ОБЗР и Транспорт” 

-еколог на Община Куклен 

При получен сигнал за аварийна ситуация в КЦМ АД, оперативния дежурен на 

Община Куклен незабавно  оповестява: 

- членовете на Щаба за изпъление на общински план за защита при бедствия   

- оперативен дежурен на РД ПБЗН-Пловдив 

- оперативен дежурен на втора РС ПБЗН Пловдив 

-РИОСВ-Пловдив 

-населението на Община Куклен 

-оперативни дежурни в съседни общини-при необходимост 

За длъжностни лица, щабове и  държавни структури се определят следните 

срокове за оповестяване: 

В работно време оповестяването се извършва  до Ч+10/15 минути. 

В извънработно време оповестяването се извършва до Ч+ 20/25 минути. 

За начало на оповестяването се приема часа на получаване на 

разпореждането/заповедта/ за оповестяване. 

За край на оповестяването се приема часа на последния оповестен. 

За оповестяване на населението се използват всички следните способи: 

-извънредни съобщения в национални медии 

-чрез Интернет страницата на Община Куклен 

-чрез преминаване по уличната мрежа и съобщения чрез мегафони. 

-чрез посещения на адреси от длъжностни лица от Община Куклен. 

При необходимост оперативния дежурен в КЦМ АД  предоставя допълнителна 

информация на оперативен дежурен в Община Куклен. 

 

IV. Планирани мерки за координиране и организиране на формированията 

и средствата, необходими за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта, за 

прилагане на външния авариен план. 

 

Координацията на формированията се осъществява чрез  ръководство от 

ЩИОПЗБ/Щаб за изпълнение на общински план за защита при бедствия/  

с основно работно място -заседателна зала на ет. 3 в сграда на общинска 

администрация на Община Куклен. 

Основното работно място е осигурено със следните телефони: 

-0887  245638 

-03115  2120  вътр. 137 



Оперативния дежурен в Община Куклен поддържа мобилна връзка с Първо РУ-

Пловдив и Втора РС ПБЗН-Пловдив. 

За приемане на сигналите на гражданска защита се организира непрекъснато 

гледане и слушане на програмите на Българската национална телевизия и 

емисиите на Българското национално радио-програми „Хоризонт“ и „Христо 

Ботев“ в работното място на  ЩИОПЗБ и дежурната стая на оперативен 

дежурен в Община Куклен. 

ЩИОПЗБ поддържа телефонна, мобилна и телефаксна връзка с дежурните 

длъжностни лица в КЦМ-АД. 

Участието на Доброволно формирование Куклен  в огнището на поражение се 

осъществява след разпореждане от Кмета на Община Куклен или негов 

заместник. 

При  участие  на доброволното формирование  на територията на КЦМ АД, 

същото получава задачи от ръководителя на спасителните и неотложни 

аварийно възстановителни работи в обекта. 

Управлението на доброволното формирование се извършва от кмета на Община 

Куклен или негов заместник. 

След въвеждане на плана в действие, ЩИОПЗБ на Община Куклен организира 

своевременно събиране и обобщаване на информацията за възникналото 

бедствие, авария или катастрофа, последствията от тях, мерките за 

ликвидирането им, за действията на формированията, служителите и 

наслението на територи.ята на общината. 

Кмета на Община Куклен организира непрекъснато подаване на информация до        

областния щаб за координация и оперативен дежурен вобластна администрация 

Пловдив за вида и размера на бедствието, за прогнозното развитие на аварията 

и катастрофата и изхода на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи.  

ЩИОПЗБ изпраща в областния щаб донесение за причините, характера и 

последствията от възникналите бедствия и аварии и за взетите мерки.   

Донесения освен за началото на възникване на бедствнието се извършват при: 

-Започване на спасителни и неотложни аварийно -възстановителни 

работи/СНАВР/ от формированията 

-За хода на СНАВР от ръководителинте на формированията през 30/60 минути 

или друг указан интервал. 

-При  всяка промяна на обстановката 

-До областен щаб през 2 часа и обобщено донесение за деня към 18.00 часа. 

 

При възникване на бедствия и аварии, когато са налице неизяснени 

обстоятелства относно причините за възникването им, кмета на община Куклен 

уведомява следствените органи и прокуратурата за образуване на 

предварително производство. 

 



 

 

V. Планирани мерки за оказване на помощ при спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи в предприятието и/или съоръжението. 

 

За оказване на помощ при възникването на аварийни ситуации Община Куклен 

разполага с доброволно формирование от 10 човека , което  ще оказва помощ  

при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. 

След получаване на сигнал за авария от дежурното длъжностно лице в КЦМ 

АД, оперативния дежурен в Община Куклен незабавно уведомява кмета на 

Община Куклен или негов заместник. 

Кмета на Община Куклен издава заповед за участие на доброволното 

формирование и дава разпореждане на оперативния дежурен в Община Куклен 

да извърши оповестяване на лицата от доброволно формирование „Куклен“. 

Сборния пункт за доброволците е паркинга намиращ се зад административната 

сграда на Община Куклен. 

Личния състав на доброволното формирование ще се извозва до мястото на  

аварията със служебен транспорт на Община Куклен.  

При пристигането на доброволците  на мястото на аварията ръководителя на 

спасителните и неотложни аварийно възстановителни работи  запознава всички 

с обстановката и поставя задачи. 

Техника  собственост на  Община Куклен, която при необходимост може да 

бъде включена в спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи: 

-Багер Хидромек НМК 102 

-товарен автомобил Камаз /самосвал / -1брой 

-товарен автомобил Мерцедес Атего -1 брой 
 

VI. Планирани мерки за ограничаване на последствията извън 

предприятието и/или съоръжението извън територията на обекта, 

включително реагиране при сценарии за големи аварии, както е посочено 

в доклада за безопасност, и разглеждане на възможни ефекти на доминото, 

в това число и сценарии, имащи въздействие върху околната среда, както 

и за необходимите неотложни, средно- или дългосрочни действия в 

съответствие с чл. 65, ал. 2 от Закона за защита при бедствия. 
 

1. Мерки за ограничаване на риска при възникване на аварийни ситуации на 

територията на Община Куклен. 
 

-изучаване и прогнозиране на възможните аварии и влиянието , което те ще 

окажат върху населението и околната среда 

-осигуряване на надеждно  и своевременно оповестяване населението 

-поддържане на индивидуални средства за защита за населението 

-при провеждане на СНАВР да се изпълняват точно и в пълен обем 

изискванията на нормативните документи за опазване живота и здравето на 

населението и недопускане или намаляване последствията от замърсяване на 

околната среда 

-създаване , поддържане  в готовност и подготовка на сили и средства за 



действие в огнищата на поражение, които ще възникнат в резултат на авариите 

-осигуряване на резерв от материални, технически  и финансови средства които 

да се използват в критични ситуации 

 
2.Реагиране при сценарии на големи аварии. 

 
Дежурния на КЦМ АД незабавно уведомява дежурния на Общински съвет по 

сигурността на Община Куклен. 

Той от своя страна оповестява целия личен състав на  Общински съвет по 

сигурността на Община Куклен. 

Общински съвет по сигурността на Община Куклен организира оповестяване на 

населението в Община Куклен. 

 
3. Разглеждане на възможни ефекти на доминото, в това число и сценарии, 

имащи въздействие върху околната среда 

 

3.1. Външни причини, като например свързани с „ефекта на доминото“ , 

обекти, райони и строежи, които ни попадат в обхвата на глава седма, раздел I 

от ЗООС, но биха могли да бъдат източник или да увеличат риска или  

последствията от голяма авария. 

 

На северозапад от площадката на КЦМ АД по посока гр. Пловдив са 

разположени една до друга площадките на : 

-Агрия АД 

-ПС “Заводски строежи“ Пловдив-производство на едрогабаритни стомано-

бетонови строителни конструкции 

- „Ай Си Ем Електоникс“ ЕООД /бившо ИЦМ АД/ 

-„Цинкови покрития“ ЕООД- производствена инсталация за нанасяне на 

повърхностно метално покритие на пътни и строителни конструкции и 

елементи 

Съществува вероятност от възникването на пожари в съседни на КЦМ АД    

обекти:Агрия АД, „Ай Си Ем Електоникс“ ЕООД /бившо ИЦМ АД/, „РМЗ 

2000“ АД, КЦМ ИС ЕАД база „Електо“-/съхранява трансформаторно масло в 3 

броя подземни резервоара по 12 тона, 5 бр. резервоари на открито по 5 тона и в 

маслоочистително стопанство 2бр. резервоари по 400 литра/, Заводски строежи, 

Ради-ХМЛ/търгува с бои, лакове, разтворители и др./. 

Особенно тежка обстановка може да се очаква при възниквмане на пожар в  

Агрия АД. 

В това предприятие се произвеждат и съхраняват широк спектър от препарати 

за растителна защита и други опасни химически вещества, което увеличава 

риска от обгазяване на съседните предприятия при неблагоприятни 

метеорологични условия с отровни  токсични метаболити и задушливи газове. 

Възможно е взривяване на сероводорода/до 360 тона/, който се съхранява и 

използва в Агрия АД, което ще доведе до поражения на околната среда. 

При пожар в „Ради -ХМЛ“ освен преките поражения се очаква и обгазяване на 

част от териториите на съседните предприятия и поражения върху околната 



среда. 

При възникване на по-малки пожари пожари в близост до  КЦМ АД няма 

опасност от прехвърляне на пожара върху производствените цехове, но при 

неблагоприятни метеорологични условия част от предприятието могат да бъдат 

задимени от пушека на горящите треви, храсти и др.  

 

3.2. Естествени причини за възникване на аварии-земетресения и наводнения 

 

Земетресения 

Работната площадка на  КЦМ АД попада в Маришката сеизмична зона на 

Средногорския сеизмичен район, където могат да се очакват земетресения с 

магнитут 7.1-7.5 по рихтер. Влияние могат да окажат и земетресенията от 

Софийската и Тунджанската сеизмични зона на  Средногорския сеизмичен 

район, а също така и Велинградската, Местенската и Струмска зони на Рило-

Родопския сиезмичен район. 

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

земетресения в съсседни на РБ държавми-основно Гърция и Турция. 

В резултат на сеизмичните въздействия се очакват разрушенията на сградния 

фонд да достигнат 40-50 %, загубите в хора 3-5 %, напълно или частично ще се 

прекъснат електроснабдсяването, водоснабдяването, ще се нарушат 

транспортните  и съобщителни комуникации. Може да се очаква 

разхерметизиране на съоръженията и инсталациите, съхраняващи силно 

токсични, лесно запалими течности, горими газове,прахове и други вещества и 

врезултат на това да се зъздадат огнища на химическо замърсяване и 

възникване на пожари. 

Вследствие на нарушаването на водоснабдяването и канализационната система  

ще се нарушат санитарно хигиенните норми с възможност за избухване на 

епидемии сред работниците и населението. 

 

Наводнения 

 

На територията на бившия сгуроотвал е изградено депо за неопасни и опасни 

отпадъци. Депото се намира на брега на река Чая на сравнително безопасно 

отстояние и опасност от заливане от реката може да възникне само при много 

високи води. Много високи води могат да възникнат при обилни и 

продължителни валежи, при интензивно топене на снеговете по поречията на р. 

Марица и р. Чая или при преливане  на водите при пълно/частично/ 

разрушаване на стените  на язовирите, построени на притоците на р. Марица.. 

Вследствие на това част от отпадъците могат да бъдат отнесени и да се получи 

замърсяване на селскостопанските земи по поречията на р. Марица и р. Чая. 

 

При анализа на производствената дейност на КЦМ АД от многобройните 

сценарии за възникване на аварийни ситуации, описани в Доклада за 

безопасност, са идентифицирани следните сценарии за възникване на големи 

аварии: 

 

- Пожар и последващ взрив в склад гориво-смазочни материали на дружеството 



в който се съхранява дизелово гориво, общо 70000 кг. 

- Разкъсване на тръбопровода за природен газ на територията на дружеството и 

последващ факелен пожар или взрив. 

-Пожар в складово стопанство за натриев цианид и образуване на токсичен 

облак при разлагане на веществото до циановодород. 

- Авария в инсталация за преработване на гравитационен златен концентрат и 

обгазяване на обособеното производство на благородни метали и сплави. 

- Авария в кислородна станция и последващо запалване. 

 
КЦМ АД е потенциално опасен рисков обект за залпово замърсяване на 

околната среда поради: 

-евентуален голям разлив на токсични вещества  и емитиране на пари във 

въздуха 

-изтичане на големи количества продукти без възникване на пожар при 

нарушаване на целостта на резервоари и тръбопроводи и попадането им във 

водни басейни 

-изтичане на големи количества продукти и запалването им, при което в 

атмосферата ще се емитират продукти на непълно горене, някои от които имат 

потенциален риск от канцерогенност и токсичност и попадайки във водни 

басейни ще окажат вредно въздействие върху флората и фауната. 

 
Замърсяване на околната среда в една или друга степен ще се получи при  

разливи на токсични продукти, като част от тях ще попаднат в  почвата и 

подпочвените води, а друга част ще се изпари във въздуха. 

Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи при аварии 

придружени с пожар 

 
4. Необходимите неотложни, средно или дългосрочни действия в съответствие 

с чл. 65, ал. 2 от Закона за защита при бедствия. 

 
-осигуряване на места за временно настаняването 

-осигуряване на финансови средства необходими за предоставянето на 

възстановителна помощ на населението 

-осигуряване на финансови средства за извършване на неотложни аварийно 

възстановителни работи 

-комплектоване на доброволното формирование с личен състав и осигуряване 

на обучението му 

 

VII. Планирани мерки за предоставяне на специфична информация, 

отнасяща се до аварията, и какви действия следва да предприеме 

обществеността и намиращите се в съседство предприятия или обекти (при 

наличие на такива), които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от 

ЗООС, но са идентифицирани в съответствие с чл. 103, ал. 3, т. 7 и чл. 116з, 

ал. 1 ЗООС относно вероятността от възникване на ефект на доминото. 

 
1. Планирани мерки за предоставяне на специфична информация 



 

За възникналата авария дежурните длъжностни лица в КЦМ АД незабавно 

докладват на дежурния на Общински съвет по сигурността  и управление при 

кризи на Община Куклен на тел. 03115 2120 , 0887 288868, 0889 420503 като 

предоставят следната информация. 

-вид на аварията 

-големина на аварията 

-последици вследствие на аварията 

-засегнати хора, сгради и съоръженият 

-какви спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи е 

необходимо да се извършат 

-при опасност за съседните предприятия, които не попадат в обхвата на глава 

седма, раздел I от ЗООС, но са идентифицирани в съответствие с чл. 103, ал. 3, 

т. 7 и чл. 116з, ал. 1 ЗООС относно вероятността от възникване на ефект на 

доминото се оповестяват дежурните длъжностни лица в същите, като им се 

предоставя подробна информация за възникналата авария и рисковете свързани 

с нея. 
 

2. Действия следва да предприеме обществеността и намиращите се в съседство 

предприятия или обекти (при наличие на такива), които не попадат в обхвата на 

глава седма, раздел I от ЗООС, но са идентифицирани в съответствие с чл. 103, 

ал. 3, т. 7 и чл. 116з, ал. 1 ЗООС относно вероятността от възникване на ефект 

на доминото. 
 

-раздаване на индивидуални средства за защита при необходимост 

-спиране на производствените процеси в съседните предприятия на при 

необходимост 

 -даване на указания на населението, работниците и служителите за начините за 

поведение и действие 

-подготвят се формированията за извършване на  спасителни и неотложни 

аварийновъзстановителни работи СНАВР 

-проверява се и се подготвя техниката предвидена за участие в спасителни и 

неотложни аварийновъзстановителни работи /СНАВР/ 

-подготвят се и при необходимост се раздават индивидуалните средства за 

защита 

-евакуация на личния състав на предприятията и населението при 

необходимост 

 

VIII. Планирани мерки за информиране на спасителните служби в съседни 

държави в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението с 

възможни трансгранични последствия 

Информирането на спасителни служби в случай на голяма авария в КЦМ АД  с 

възможни трансгранични последствия се извършва чрез дежурното длъжностно 

лице в Министерството на икономиката и енергетиката: 



Централа:  

тел. 02 940 7001  факс:  02 9872190  02 9819970 

 

ОД отдел „Управление при кризисни ситуации“ 

 тел. 02 9407304  факс: 02 9407210 

  

Приложения към плана: 

Приложение №1-Справка с телефоните на службите и учрежденията 

(ведомствата) с които взаимодейства и поддържа свръзка ЩИАП за СНАВР на  

Община Куклен 

 

Съгласувано: 

 

ЗА КЦМ АД:..................................................................................................................                                                                  

 

ЗА АГРИЯ АД:.............................................................................................................. 

 

ЗА РИОСВ ПЛОВДИВ:................................................................................................ 

 

ЗА ВТОРА РС ПБЗН ПЛОВДИВ:............................................................................... 


