
Информационна брошура за
възникване на аварии в

складова база „999-Ив.Асенов“
ЕООД- гр. Бяла

Уважаеми клиенти и посетители,

Нашата складова база „999-Ив.Асенов“ ЕООД е с находящ адрес: гр. Бяла, 
обл.Русенска, бул. „Колю Фичето“ №25. В базата има изградени складове за 
съхранение на Препарати за растителна защита и торове, криещи опасности, които 
подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на 
последствията от тях.

                              

                           

                                                    

Една от основните цели на нашата фирма е, чрез постоянен мониторинг на 
системите за сигурност и обученията на персонала,  да предотвратим изцяло 
възможността от възникване на аварии на територията на базата. На обекта работят 
около 15 служители. На този етап от развитието си , базата има изградени 4 складови 



помещения за съхранение на препарати и торове, които са действащи и 1 новостроящ 
се склад, който все още не е пуснат в експлоатация:

Склад 1- за съхранение на торове;
Склад 2- за съхранение на малки опаковки ПРЗ;
Склад 3- за съхранение на ПРЗ в големи опаковки;
Склад 4- за съхранение на семена;

Съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
за ограничаването на последствията от тях, Ви представяме пиктограмите на 
съхраняваните ОХВ (Опасни химични вещества) и смеси на територията на складова 
база „999-Ив.Асенов“ ЕООД:

Възникването на аварии е малко вероятно, тъй като на територията на 
складовата база са спазени всички мерки за сигурност и безопасност. Служителите са 
запознати с всички необходими правилници и наредби, регулярно се провеждат 
инструктажи, обучения и тренировки за придобиване на знания и умения за стриктно 
спазване на технологичната дисциплина и справяне с всяка извънредна ситуация.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ

В случай на авария съблюдавайте следните неща:

 Запазете спокойствие;
 Вземете необходимите предпазни съоръжения от оборудвания шкаф , който се 

намира в коридора на административната сграда на складовата база;

   
 Вземете под внимание свиренето на сирените;
 Спазвайте инструкциите на лицето, отговорно за евакуирането на персонала и 

посетителите;

Допълнителна информация можете да получите от:

Димитринка Димитрова
 тел: 0897 963 120
e-mail: bjala_999@abv.bg


