НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
От Газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан на Ви-газ България ЕАД в с. Бенковски

Уважаеми жители на община Марица, село Бенковски, село Радиново , гости и посетители,
С настоящето Ви уведомяваме за това, че Газоснабдителна (претоварна ) станция (ГПС) за пропан-бутан в с.Бенковски
притежава и оперира с Консолидирано Решение №01-9 от 2011г. за промяна на Разрешително №09/2006 за експлоатация за
съхранение и претоварване на химични вещества- Пропан-бутан( втечнен въглеводороден газ), който е изключително
възпламеним и взривоопасен, CAS № 74-98-6 R 12; S 2(-)9-16 , по-тежък от въздуха и по-лек от водата, притежаващ
специфичен неприятен мирис. Предприятито е с висок рисков потенциал, но са взети всички необходими съвременни
автоматични технически и процедурни мерки за поддържане на безопасността на обекта, а също и колективни и
индивидуални средства за защита.
По проект разполагането на предприятието е добре решено извън населено място, предприети са мерки за действия при
различни аварийни ситуации, така че евентуални заплахи или аварии трудно биха причинили неочаквани въздействия върху
здравето на хората и състоянието на околната среда в района. Всички защитни системи са тестват редовно за да гарантират
вашата безопасност.
Евентуалните заплахи са анализирани и екипа за справяне с широк спектър опасности е винаги в готовност да предотврати
разрастване им. Евентуални заплахи са : аварии и/или пожари, взрив, газоопасни работи и обгазяване, силни земетресения ,
други възможни бедствия и аварии (ураганни ветрове, снего-навявания, заледявания, обледявания , наводнения и др.)
В предприятието е предвидена СИРЕНА за алармиране на населението при аварии. При действителна авария Кмета
на селото и РС ПБЗН, Гражданска Защита ще бъдат уведомени незабавно и ще бъдат предприети всички необходими
мерки за вашата защита. В случай, че чуете сирената , наблюдавате възпламеняване или усетите специфичната
миризма на газ запазете спокойствие и спазвайте общите правила - да се преустановят всички дейности с открит огън
или искро-образуване, населението да се насочва в обратна на посоката на вятъра и ГПС . При пожари извън обекта
да се предприемат действия за недопускане приближаването на пламъците до ГПС. При звук от евентуални
експлозии населението първо да се увери, че няма летящи отломки и тогава да се евакуира.
При възникване на пожари и други природни бедствия незабавно информирайте РС ПБЗН,
Лице за контакти: Кирил Гавазов – Ръководител на ГПС ,Тел. (0318) 83 061, 83062, Факс (0318) 83 063,E-mail
k.gavazov@v-gas.bg , интернет адрес : www.v-gas.bg
За контакти: Дирекция Гражданска защита –Пловдив ,тел 032 605558, 648884, Отдел аварийно-спасителна дейност –
032 952290, Дежурен Общ.СС 032 953963, 945434, Дежурен Областен СС 032 628595
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