
 

  
ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА 

АВАРИЯ 

 
„Идеал Стандарт – Видима” АД, завод за производство на санитарна 

арматура предприема мерки по безопасност и регламентира начините 

за действие в ситуации на аварии 
 

„Идеал Стандарт – Видима” АД, завод за производство на санитарна арматура 

извършва своята производствена дейност на две работни площадки – Севлиево и 

Градница, където се експлоатират така наречените рискови съоръжения.  

Рисковите съоръжения, които се регламентират от Директивата „Севезо“ са 

следните: 

- Склад за твърди и течни химикали; 

- Процес „Галваничен” /Асмега 1 и Асмега 2+4 за нанасяне на хром-никелово 

покритие върху месингови детайли и Асмега 3 за нанасяне на покритие 

върхи пластмасови изделия/ 

Възникването на аварии е малко вероятно, защото именно съоръженията, криещи 

опасности са подходящо оборудвани, експлоатират се по правилния начин, 

подлагат се на непрекъснати проверки и се дооборудват, съгласно стандартите за 

сигурност и наложените условия. 

Въпреки тази всеобхватна стратегия за предотвратяване на аварии никога не 

могат да се изключат технически или човешки грешки, както и природни 

бедствия.  

Изхождайки от характера на производство в „Идеал Стандарт – Видима” АД , 

завод за производство на санитарна арматура може да се предвидят следните 

сценарии за аварийни ситуации в дейността й: 

- Инцидентни разливи на химични вещества; 

- Пожар в складовете за съхранение на твърди и течни химикали - 

възможно е поради човешка грешка, което ще доведе до отделяне на 

токсични газове в атмосферата.  

Периодично и след технологични промени се актуализира оценката на риска, в 

следствие на което са предвидени мероприятия за минимизиране последствията 

от подобни инциденти:  



 

Мероприятия Подробности 

 

По съоръжения 

 

- Системи за следене на инсталациите; 

- Автоматични системи за регистриране на пожари и 

газове във въздуха; 

- Внедрени са съоръжения за борба с пожари и 

обгазяване; 

- Монтирани са камери за наблюдение с денонощен 

контрол. 

По организация на 

експлоатацията 

- Инструкции, планове и дневници – те дават 

наставления за процедурите и подхода при 

извънредните ситуации; 

- Изградени са системи за оповестяване и комуникация с 

ръководството на фирмата и аварийните служби; 

- Периодични обучения и практически упражнения и 

тренировки на аварийно-спасителната група и 

санитарното звено. 

 

 

По аварийните 

групи 

 

 

- Алармиране на аварийните групи (аварийно-

спасителна група, обектов санитарен пост) – 

регламентирано е в Плана за аварийни работи и 

работите по отстраняване на последствията от аварии; 

- Осигуряване на кабинет с експерт по "Здраве и 

безопасност при работа и околна среда" и медицинска 

сестра за оказване на първа помощ при аварийни и 

бедствени ситуации. 

Мероприятия за 

отстраняване на 

последствията от 

аварии 

- Всички мероприятия се командват от вътрешни и 

външни аварийни групи, от отговорни представители 

на фирмата и от компетентните ведомства; 

- Подробностите се съхраняват в Плана за аварийни 

работи и работа по отстраняване на последствията от 

аварии; 

- Локална автоматизирана система за оповестяване, 

интегрирана към националната система за ранно 

оповестяване и предупреждаване на населението; 

- Система за съобщаване и информация (за 

компетентните ведомства, в самата фирма, за медиите 

и обществеността). 

Координация 

- Споразумение относно взаимодействието при аварийни         

ситуации между „Идеал Стандарт – Видима” АД с 

Община Севлиево (РСПБЗН, РПУ, МБАЛ и 

специализирани органи за оказване на помощ и 

съдействие според възникналата ситуация). 



 

 

За бързото преодоляване на аварийните ситуации е особено важно, в 

предвид сериозността на обстановката, всички действия да протичат съгласувано. 

Това се гарантира от тясното взаимодействие на всички предвидени в Аварийния 

план компетентни лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

„Идеал Стандарт – Видима” АД,  

завод за производство на санитарна арматура 

 5400, гр. Севлиево 

    ул. „Марин Попов” 53 

 

    отдел „Безопасност на труда и околна среда” 

тел: 0675/ 3 02 27 

    факс: 0675/3 08 10  


