„Рудметал” АД, предоставя тази информация на жителите на гр. Рудозем, както и на всички
заинтересовани лица.
Информацията е във връзка с изпълнение на задължения по чл. 116д, ал. 1 от Закон за опазване на
околната среда.
Дружеството „Рудметал” АД, гр. Рудозем е оператор на обект Взривен склад към
рудник“Димов дол“ който се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал, построен
през 1964 г. отговаря на всички техническите и експлоатационни изисквания и е приет от комисия по
§ 1ал. II от наредба за устройство на предприятията за производство и складовете за съхраняване на
взривни вещества, оръжие и боеприпаси и контрола на различните дейности с тях на 17.12.1964 г. с
цел да обслужва с ВМ и СВ производствената дейност на р-к „Димов дол“.
Притежава удостоверение № 2/02.12.2002г. на ДНСК гр. Смолян.
Складът е захранен с напрежение 380V от мрежата на „Рудметал“АД, като за подземната част
е осигурено ниско напрежение 42V. Водоснабдяването се извършва от водопроводната мрежа на гр.
Рудозем.
Има изградена телефонна връзка с обектите на „Рудметал“ АД, както и мобилен телефон за
връзка с останалите институции.
Складът е ограден с бодлива тел – тип „Кльон”, височина 2m, разстояние от склада - 50m.
Осигурена е непрекъсната въоръжена охраната на взривния склад, осъществявана от
звеното за охрана към „Рудметал“ АД.
Рудничния взривен склад е изцяло подземен.
Предмет на дейност на дружеството: Добив и преработка на оловно –цинкови руди.
При нормална експлоатация на съоръженията в обекта, не съществува възможност от големи
аварии.
Приложени и планирани мерки за безопасна експлоатация.
За да се минимализира рискът и/или да се ограничат последствията от възможните аварии са
предприети общи и специфични мерки за безопасност, представляващи комплекс от организационни
и технически решения. Акцентирано е върху правилата за приемане, съхранение, употреба на ВВ .
Също така е разработена Система за управление на мерките за безопасност и Авариен план.
Мерки за предупреждение, алармиране и информиране в случай на авария:
При невъзможност аварията да се овладее, се обявява евакуация и отцепване на зоните на аварийно
планиране /минимален радиус 236 м, зона висока смъртност/. Служител на „Рудметал” АД се
информира незабавно.
Действията се провеждат съгласно разработения Авариен план и Доклада за политика
предотвратяване на големи аварии, предадени на компетентните институции.
При необходимост от подробности съдържащи се в тях, използвайте данните за контакт към тази
информация.

За контакт:
office@rudmetal.com
тел. 0306/5-33-35, в работно време: понеделник до петък - 08:00 до 17:00.
При обявена аварийна ситуация :
1. Следвайте указанията на аварийно-спасителните екипи и компетентни органи.

