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II. Подробно описание на: 
 

1. Околната среда в района на предприятието: 

 

1.1.Описание на предприятието и околната му среда, включително географското 

му местоположение, метеорологични, геоложки, хидрографски условия, предмета 

на дейност и ако е необходимо – историята му; 

 

Петролна база Враца е складово предприятие за приемане,  съхранение и експедиране 

на нефтопродукти чрез жп и автоцистерни. 

Площадката на „Петролна база Враца“ е урегулиран поземлен имот с № 12259.1021.101 

по кадастралната карта на гр.Враца с площ  80 728 кв.м и предназначение: 

производствен, складов обект. На нея има изградени 44 броя вертикални резервоара с 

максимален обем 94 800 m3, обща вместимост 80580 т. и необходимите съоръжения за 

приемане и експедиция на горива (жп и автоестакади, помпени станции).  

 

 Петролна база Враца е разположена в Източната промишлена зона на гр.Враца на 380 

м от най-близо разположената жилищна зона на града, кв.“Самуил“. Най - отдалечената 

от площадката  жилищна зона на гр.Враца е: кв.Сениче на 4.4 км. 

Географските координати на площадката са: 43°12'29.86"С;  23°34'6.97"И 

 

Карта на местоположението на площадката на петролна база Враца  

 

 
 

 

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са: 

- Жилищна зона на гр.Враца отстояща на 380 м. ; 

- Езикова гимназия „Йоан Екзарх“ отстояща на 629.42 м; 
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- Център за деца с увреждания  - 645.82 м; 

- Плувен басейн и спортен комплекс „Христо Ботев“ –765 м; 

- Стадион „Христо Ботев“ отстоящ на 829 м; 

Предприятието граничи на североизток с терени, представляващи земеделски 

обработваеми земи, а на 1.79 км от производствената площадка е разположена вилната 

зона на гр.Враца. 

На запад площадката граничи с изоставен път и фуражен завод (силози) на Агрико“АД 

гр.София. 

От южната страна на  площадката на отстояние 280 м преминава ЖП линията Видин – 

София. 

Големи предприятия в близост до петролната база са: 

На 920 м северна посока от площадката се намира промишлено предприятие 

„Центромет“АД. Предприятието е специализирано в производство на метални отливки 

по метода на центробежното леене. В продуктовата гама се включват изделия за 

химическата, металургичната, минната промишленост, машиностроенето и др. 

 

 На 2.45 км от площадката, в югозападна посока се намира площадката на бившето 

предприятие „Химко“ АД, което от 2002 г е с преустановена дейност. 

 

Площадката на „Месер България“ ЕООД, предприятие за съхранение и продажба на 

кислород, азот и аргон отстои на 2.25 км от петролна база Враца. 

Склада на „Топливо“АД се намира на 150 м, южно от петролна база Враца. 

 

Площадката на петролна база Враца се намира на 1.90 км от преминаващата през град 

Враца,  река Лева и на 890 м от язовир Дъбника. 

На 1.25 km в североизточно направление преминава обходен път на гр.Враца. 

Най-близко разположената защитена територия на 1.500 км.  е Резерват “Врачански 

карст”, защитена  зона BG0000166 Врачански Балкан” за местообитанията и защитена 

зона BG0002053 «Врачански Балкан” за птиците.  

В района на цялата Източна промишлена зона има добре развита транспортна и 

инженерна структура. 

 

Население 

Враца е на първо място по брой жители в Северозападна (57 771 души по данни от 2013 

г.) и на 17-то в България. 

Община Враца се намира в Северозападна България и е една от съставните общини 

на област Враца. Общината има 23 населени места с общо население към 2013 г. от 75 

842  жители.  

Област Враца граничи на север с река Дунав, на запад – с област Монтана, на юг – 

със Софийска област, на изток – с област Ловеч и област Плевен. Има територия от 3 

600 km², (1/26 от територията на страната), от тях: земеделски земи 302 000 ha, горски 

площи 575 km², водни площи 67 km². Населението на областта е приблизително 245 000 

души. 

 

 

Релеф 

Площадката на “Петролна база Враца“  е разположена в Източната промишлена зона на 

гр.Враца. Градът е разположен в полите на Врачанската планина и е отправна точка 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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към ждрелото Вратцата и пещерата Леденика. Намира се на 370 m над морското 

равнище. Най-северните жилищни и промишлени квартали на града са на 340 m н.в., 

докато най-южните, по течението на река Лева, са на 400 m н.в.Той е част от Западния 

Предбалкан в България. Надморската височина, на която е разположена площадка на 

базата е 376 м. 

 

Климат 

 Климатът на Враца е умерено континентален, формиран главно под влияние на 

океански въздушни маси от умерените географски ширини, които нахлуват предимно 

от запад и северозапад. Стръмните склонове на Стара планина отслабват влиянието на 

средиземноморските циклони и понякога създават условия за умерени и силни фьонови 

ветрове (топли ветрове, спускащи се от северните планински склонове). Заедно с 

възвишенията на „Веслец“ и „Милин камък“ се създават предпоставки за температурни 

инверсии, чести мъгли и преобладаващи северозападни ветрове.  

Зимата в града е студена, а лятото горещо. С най-висока средномесечна температура се 

характеризира месец юли (29,2 °C), а с най-ниска – януари (-1,9 °C).  

 

На фиг. 1.1.1. е представена диаграма на температурите и валежите в района на 

гр.Враца; 

 

 

                 
 Среднодневният максимум" (плътна червена линия) показва средната максимална 

дневна температура за всеки месец за Враца. По същия начин "Среднодневният 

минимум" (плътна синя линия) показва средната минимална дневна температура. 

Горещите дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват средната 

дневна температура в най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената 

нощ от месеца за последните 30 години. 

На фиг.1.1.2 е представена диаграма на облачните, слънчеви и валежни дни  в района 

на гр.Враца; 

                 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0


                             Петролна база Враца 

Стр. 8 
ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Версия  01 от 28/07/2016 

Приложение № 4 ,чл.13 на 

НПГА 

 

              
 

Добре изразен е май/юнският максимум и минимума през август на валежите и 

влиянието на Стара планина. Броят на дните със снежна покривка е 62. Във 

Врачанската планина този брой е значително по-голям и снежната покривка 

обикновено достига 80 – 100 cm. Снежната покривка се задържа дълго, създават се 

условия за снегонавявания. Характерни са чести температурни инверсии. 

 

Средните стойности на основните климатични фактори са: 

- средногодишна температура на въздуха                                                                       

16.1°С  

- средногодишна относителна влажност на въздуха                  зима  70-80 % /лято   50-

65% 

- средногодишна сума на валежите                                                                               809 

mm 

- годишна сумарна слънчева радиация                                             над 133 

kсал/сm
2
 

- средногодишна скорост на вятъра                                                                         1,6 m/s 

 Вятърът е един от основните фактори в процеса на самоочистване на атмосферата и 

разсейването и разпространението на опасни вещества при аварии. От основните му 

характеристики и скорост, зависят посоката и времето за разсейване на замърсителите 

до безопасни концентрации.  

Розата на вятъра за Враца показва колко дни в годината вятърът се движи в определена 

посока. Например: Вятърът се движи в посока от Югозапад (ЮЗ) към Североизток 

(СИ). Преобладават западни и северозападни ветрове. Чести са появите на фьон. 
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След преустановяване на дейността на “Химко”АД, гр. Враца, атмосферният въздух в 

района е сравнително чист.   

 

 Питейни, повърхностни и подпочвени Води 

 Водите на Западния Предбалкан са формирани от повърхностните и подземните 

води. Основна компонента на повърхностните води в него са реките. Предбалканът се 

отводнява от големи транзитни реки, извиращи от други области: Искър; Лом, Огоста. 

 Реките се подхранват с води главно повърхностно от валежите, и то предимно от 

дъждовете. Поради пролетно-летния максимум на валежите и пролетното топене на 

снеговете в планините пълноводието на реките е пролетно, през месеците март - май. 

Маловодието е късно през лятото и началото на есента (август – септември).В района 

на гр. Враца водоприемник е река Лева и язовир Дъбник. 

Подпочвените хоризонти в района са слабо водоносни.  Преобладаващият тип води са  

карстови, хидрокарбонатно-калциево-сулфатен тип.  

Питейно-битовите води се доставят от водопроводната мрежа на гр.Враца по договор с 

“Водоснабдяване и канализация” гр.Враца. Връзката с водопроводната мрежа на района 

е осъществена с водопровод, вкопани на дълбочина 2.6 m. Той провежда максимално 

водно количество с дебит 2.5 dm3/s. Изграден е водомерен възел, който отчита 

консумацията на вода на площадката. 

 

Вода за противопожарни нужди: 

За противопожарни нужди ще се ползва вода от собствен водоизточник, който захранва 

два водни басейни с обем от 1000 куб.м/всеки. 

Басейните за вода за противопожарни нужди са предназначени за осигуряване на 
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целеви запас от вода за действия за локализиране и гасене на пожари. Захранването на 

резервоарите е осигурено чрез тръбопровод  Ду 350 мм. Дебит на захранваща вода е 

100 л/сек. Теренът около резервоарите е подравнен и затревен, с осигурена възможност 

за разполагане на мобилна противопокарна техника за директно засмукване на вода от 

резервоарите. Към помпената станция са отведени седем смукателни тръбопровода/ 3 

бр. за охлаждане и 4 бр. за гасене/ Ду 350 мм. и дебит на помпата 100 л/сек. 

Спирателните арматури са постоянно отворени. 

Отпадъчни води в предприятието се формират само при измиване и при валежи.Те 

преминават през каломаслоуловител, откъдето се заустват в ревизионна шахта на 

канализацията. При режим на нормална експлоатация на съоръженията 

производствената база не се явява замърсител на повърхностните води. От площадката 

на предприятието не се отвеждат отпадъчни води директно в подземни хоризонти, 

което изключва възможността за замърсяване на подпочвените води. 

 

Почви 

В Западния Предбалкан се срещат три основни типа почви: сиви, алувиално-ливадни, 

хумусно-карбонатни, а в най-високите части (над 800 м) - кафяви горски почви. Те са 

образувани при наличието на варовици, доломити и мергели при умерена влага, 

континентален климат и дъбова растителност. 

Предбалканът се отнася към Северната почвена зона. В района на гр. Враца почвите са 

хумусно-карбонатни и алувиално-ливадни. По долините на реките и речните тераси 

има алувиално-ливадни почви. Поради голямото разпространение на карбонатните 

скали в Предбалкана има и хумусно-карбонатни почви. 

 

Растителност 

Растителността е формирана предимно под влияние на умереноконтиненталния климат 

и почвената покривка.  Характерните растителни видове са представители на 

средноевропейската широколистна листопадна растителност (природната зона на 

широколистните листопадни гори). Само на отделни места (района на Враца) има 

разпространени субмедитерански растителни видове. Това се дължи предимно на 

варовитата скална основа на терените в тези части на Предбалкана.  

В зависимост от релефа, климата и водите горите в Предбалкана се отличават с голямо 

видово разнообразие. Това са широколистни листопадни растителни видове. Върху 

големи площи е разпространен дъбът с неговите разновидности - цер, благун, граница. 

Често се срещат габър, мизийски бук, сребролистна липа и други.  

От храстите по-добре са представени леска, дрян, глог, шипка, смрадлика, люляк.  

Тревите и тревните площи имат предимно вторичен характер, както и храстовата 

растителност, най-често са на местата на гори от габър, горун, мизийски бук и др. Във 

видовия състав на тревите най-широко разпространение имат обикновената полевица, 

садина, белизма, валезиева власатка и други. 

Животинският свят е представен от евросибирски и европейски видове -  дива свиня, 
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благороден елен, сърна, лисица, заек, таралеж, костенурка, горска мишка, смок. От 

птиците са разпространени гълъб, врана, гургулица, сова, дрозд и др. Районът е богат 

на пещери, в които се срещат различни ендемични видове.   

  Най-близко разположената защитена територия, на 1,500 км е Резерват “Врачански 

карст”, защитена  зона BG0000166 Врачански Балкан” за местообитанията и защитена 

зона BG0002053 «Врачански Балкан” за птиците.  

 

Предмет на дейност на предприятието 

 

Петролна база-Враца“ е складово предприятие, предназначено за приемане на жп-

цистерни и автоцистерни с нефтопродукти, съхраняване и прехвърляне при 

необходимост на петролни продукти и експедирането им чрез автоцистерни. Тя е 

съвкупност от съоръжения и инсталации, които са свързани функционално и са 

обособени на конкретна площадка, включително и спомагателни и обслужващи сгради. 

 

Дейността по приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти не 

е нова, тъй като до месец юли 2013г. „Петролна база-Враца“ е осъществявала своята 

дейност въз основа на издадено разрешително на основание чл.106, във връзка с чл.104 

от ЗООС и класифицирана по реда на чл.103, ал.2  от ЗООС, като обект с „нисък рисков 

потенциал“ с оператор „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр.Варна.  

 От април 2014г. на площадката на „Петролна база-Враца не се е осъществявала 

дейност по съхранение и търговия на петролни продукти, а единствено охрана на 

съоръженията. 

 

 Считано от 10.11.2015г. на основание Нотариален акт за собственост № 

7313/10.11.2015г. „ДМВ“ ЕООД, гр. Русе, е новият собственик на Петролна база Враца.  

 За осъществяване на дейността, обекта е класифициран, като обект с „нисък рисков 

потенциал“ с оператор „ДМВ“ ЕООД, гр.Русе, съгласно чл.103, ал.2 от ЗООС  и  е 

издадено становище  по чл.106, ал.2 от ЗООС на Директора на РИОСВ гр.Враца с изх. 

№ В-606/13.06.2016г. за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА с 

изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и на приложение № 2. 

 

Поради увеличаване на вида на горивата с бензин, керосин и газьол и количествата на 

дизелово гориво и биодизел, от страна на оператора „ДМВ“ ЕООД гр.Русе, съгласно 

чл.103, ал.2 от ЗООС е подадено уведомление  за класификация, като обект с „висок 

рисков потенциал. Уведомлението е внесено в РИОСВ Враца с вх.№ 1686/30.06.2016г. 

 

 С писмо изх.№ УК - 190/19.07.2016г. на МОСВ  и основание чл.103, ал.7 ЗООС  е 

извършено потвърждение на извършената  класификация, като обект с „висок рисков 

потенциал“, въз основа на което е изготвен Доклада за безопасност /ДБ/. 

 

За осъществяване на дейността си Дружеството ще използва  капацитета на   

съществуващите 36 броя вертикални резервоара, като общото количество горива, което 

възнамерява да съхранява е до 68 073.8 т, в т.ч.: бензин 658.75 т., керосин 571.25,  

газьол 3591.25 т, дизелово гориво 61769.5 т, мазут 306 т  и  биодизел 605,20 т., авто и 

жп.естакади и тръбопроводи 562.05 т, под формата на отпадъци 9.8т. 
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На сателитната снимка е представено разположението на базата и съседните имоти, а в 

отделно приложение към ДБ е представена ситуационна схема на площадката 1.1. с 

изобразени всички съоръжения: резервоари, авто и ж.п. естакади, тръбопроводи и 

разтоянията между тях, както и местата за съхранение на опасните отпадъци.  

 

 
 

 

1.2. идентифициране и описание на вида на съоръженията, процесите и 

дейностите, при които е възможно възникването на голяма авария; 

 

Съоръженията, които имат важно значение за безопасната работа на петролната база 

могат да бъдат разделени в четири групи: 

А) Технически съоръжения, криещи потенциална опасност от възникването на 

големи аварии; 

Б) Съоръжения, предназначени да поддържат и контролират нормалното 

протичане на технологичните процеси, да регистрират и сигнализират настъпилите 

отклонения и да предизвикат предприемането на мерки за предотвратяване на големи 

аварии; 

В) Съоръжения, чието предназначение е ликвидиране на евентуално възникнали 

аварии и намаляване на последствията от тях; 

Г) Съоръжения за наблюдение, охрана и сигнализация. 

  

Съоръженията от група А включват: 

1. Резервоарен парк; 

2. Жп- и автоестакади; 

3. Тръбопроводна система; 

4. Помпени станции; 
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Изброените съоръжения са отделните части на технологичната схема. Ето защо като 

технически и технологични съоръжения те могат да бъдат източник на възможни 

аварийни ситуации. Тези аварийни ситуации са разгледани в аварийния план на 

петролна база Враца и в точка 3 на настоящия доклад. 

 

По-долу са описани основните съоръжения, в които е възможно възникването на 

големи аварии : 

 

Резервоарен парк  

В Петролна база –  Враца са изградени 44 бр. вертикални резервоари с неподвижен 

покрив за съхранение на течни горива, от който ще се използват 36 броя резервоари с 

номера по технологичната схема от R1 до R 36/включително/. Предназначението им е 

да приемат, съхраняват и подават с помпи течни горива към автоестакадите. 

Техническите им характеристики  са представени по-долу:  

 

На Фиг.1.2.1 е дадена принципната схема на резервоар с неподвижен покрив: 

 

 
 

В табл.1.2.1 са представени основните технологични данни за резервоарите: 
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Всички резервоари са ситуирани върху пясъчна възглавница с бетонов пръстен и 

асфалтобетонова изолация. 

Обваловката на всички  резервоари е с бетонни стени и бетонирана повърхност и са 

оразмерени да поемат цялото количество гориво, намиращо се в резервоарите. 

Всички резервоари са оборудвани с механични нивомери, които подават  аналогов 

сигнал в операторна зала.  

Резервоарите с обем 5000 м
3
  и 10 000 м

3
 имат вливен (входящ) и изливен (изходящ) 

тръбопровод с двойка кранове (ръчен и с електрозадвижка) на всеки от тях. 

Резервоарите с обем 200 m
3
  имат само по един тръбопровод за пълнене, и един за 

изпразване. Те също са с двойка кранове, но само ръчни. 

Всички резервоари са заземени към контур и са оборудвани с мълниезащита    (5 000 m
3
  

- с 3 бр. пръта, а 200 m
3
  - с 1). 

Охлаждащи водни пръстени имат резервоарите с обем 5000 м
3
 и 10 000 м

3
, а всички 

имат пенокамери. 

Потенциалната опасност възниква при пробив на резервоар с последващо изтичане на 

гориво и  възникване на пожар. 

 

Базата разполага със съвременни съоръжения и технологии за съхранение и 

автоматизирано смесване на биодизел  и дизелово гориво. Биокомпонентите се 

съхраняват в  резервоари с позиции от R 22 до R 25, всеки с обем по 200 м3. 

Смесването става изцяло автоматизирано, чрез впръскване от автоналивната естакада. 

ПОКАЗАТЕЛИ НОМЕР НА РЕЗЕРВОАРА ПО ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА 

 16 27 3 9 26 

 

Съхраняван продукт 

Дизелово 

гориво 

Бензин 

А-95Н 

Дизелово  

гориво 

газьол мазут 

 

Тип на резервоара цилиндричен, надземен, вертикален 

Година на 

построяване 

1984 1984 1981 1984 1984 

Вместимост, m
3
 10000 200 5000 5000 200 

Макс.работен 

обем,m
3
 

8500 170 4250 4250 170 

Тип дихателен клапан НКДМ-250 

Ду-300 

КД-100 НКДМ-250 

Ду-300 

НКДМ-250 

Ду-300 

КД-100 

Тип предпазен клапан КПГ-300 

Ду-300 

няма КПГ-300 

Ду-300 

Няма няма 

Диаметър, m 33 7 22.80 22.80 7 

Височина, m 12 5.55 11.92 11.92 5.55 

Пеногасителна с-ма пенокамера-5 бр няма пенокамера-5 бр пенокамера-

5 бр 

няма 

Водоохлаждаща с-ма пръстен Ду-100 няма пръстен Ду-100 пръстен Ду-

100 

няма 

Тип покрив твърд твърд твърд  твърд 

Нивомерна с-ма мех 

1105-0-01-7 

мех 

1105-0-01-7 

мех 

1105-0-01-7 

мех 

1105-0-01-7 

мех 

1105-0-01-7 
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Процентното съдържание периодично се контролира в лабораторията на „ДМВ“ 

ЕООД,/ находяща се на площадката в гр.Мартен, общ.Русе/. *Оператора „ДМВ“ ЕООД 

разполага с две пощадки за осъществяване на своята дейност, една в гр.Мартен, 

общ.Русе и една в гр.Враца – Петролна база Враца. 

 

Част от резервоарите  в складовото стопанство са обособени като склад „Държавен 

резерв“, с технологични позиции от R10 до R16. Нивомерната система на тези 

резервоари е от одобрен тип от агенция”Митници”. Информацията от нея е включена 

към информационната система на агенция „Митници” съгласно изискванията на 

Наредба№3/19.02.2010г. 

 За предотвратяване отделянето на вредни емисии от бензина и керосина в атмосферния 

въздух е предвидена връзка на резервоарите с техн. позиции от R27 до  R34  със 

системата за улавяне на бензинови пари / VRU/.  

 

Железопътна естакада 

Разтоварните операции в Петролна база – Враца се извършват на жп-естакада. 

Съоръжението е предназначено за приемане (разтоварване) на жп-цистерни с продукти, 

с които базата работи. 

Железопътната естакада няма железобетонна надстройка и навес. Разтоварването се 

извършва от  коловоз с 5 места (хидранти) или общо до 5 бр. цистерни едновременно. 

Изградени са 5 колектора с дължина 70 m – един с ø 150, а останалите – с  ø 210. 

Цистерните се включват към колекторите чрез гъвкави шлангове с неискрообразуващи 

накрайници. Помпите се включват и изключват ръчно от командни табла в помпената 

станция, както и от жп- и автоестакадите 

Площадката на естакадата е бетонирана с наклон към канавките и шахтата за събиране 

на евентуален разлив и на дъждовните и измивните води, от където те се отвеждат в 

каломаслоуловителя. 

На жп-естакадата има оборудвани 2 бр. противопожарни табла и е разположен един 

хидрант за пожарогасене, тип „гребен” с 4 бр. изводи. 

 

Автомобилна естакада   

Автоестакадата е железобетонна конструкция с метален навес и е с 4 бр. хидранти за 

пълнене  и 3бр. за разтоварване на специализирани автомобилни цистерни за течни 

горива. 

Пълненето на цистерните е долно и се контролира от пълнача чрез автоматична 

измервателна система. Кнопките за включване и изключване на помпите са изведени на 

естакадата и се включват и изключват от пълнача. По време на пълненето шофьорът 

задължително присъства като се намира извън кабината на колата. Колата 

задължително е 

заземена. 

Площадката е бетонирана. Евентуалните разливи, след обработка с адсорбент, се 

измиват. Измивните води, както и валежните, попадат в шахта, откъдето се отвеждат в 

каломаслоуловителя. 

Оборудвани са с 2 бр. пожарни табла и прахови пожарогасители, 2 бр. хидранти за 

пожарогасене с вода и 2 за пяна – всички, тип „гребен” с по 4 извода. 

Автоестакадата има локално осветление въпреки, че се работи само в светлата част на 

деня. 

 



                             Петролна база Враца 

Стр. 16 
ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Версия  01 от 28/07/2016 

Приложение № 4 ,чл.13 на 

НПГА 

 

Помпена станция 
В Петролна база – Враца помпената станция е една, обща за жп- и автоестакадите. 

Помпите са 16 бр., задвижвани с взривозащитени електродвигатели. Включването им е 

дублирано - и от помпеното и от естакадите.   

В помпената станция е оборудвано едно пожарно табло, а също и прахови 

пожарогасители и колесар с 2 бр. бутилки с СО2. 

При нормален режим на експлоатация, макар и малко вероятно, помпената станция 

може да бъде източник на авария  поради неуплътнени фланцеви връзки и салници на 

помпите. 

 

Тръбопроводна система  

Тръбната система на базата осигурява връзката на технологичните съоръжения и 

извършването на технологичните процеси. Тръбопроводите са стоманени, надземно 

изпълнение, безшевни, на заварка – фланцеви връзки има само на крановете. 

 Диаметрите им са дадени в експлоатационната технологична схема на базата, Фиг.1-

2/приложение към доклада/. За всеки вид гориво са обособени самостоятелни 

магистрали, които са маркирани по съответен начин. Връзката между резервоарите, в 

които се съхраняват еднакви нефтопродукти, осигурява възможност за прехвърляне на 

съдържанието на един резервоар в друг, когато е необходимо. За целта са определени 

аварийни съдови вместимости. Преди започване на товаро-разтоварни работи, 

съответните клонове на тръбопроводите се подготвят и щателно се проверяват. 

Нормалното положение на крановете е „затворено”. Отварят се само тези, които трябва 

да осигурят съответния тракт. Отварянето се извършва ръчно и с електрозадвижки. 

При нормален режим на експлоатация тръбопроводната система на базата може да 

доведе до изтичане на гориво и възникване на авария, при недобро уплътнение на 

фланцовите връзки и салници на крановете. 

 

Подробно описание на прилаганата технология и съоръжения е представена в точка 2.1. 

на настоящия документ. 

 

Съоръженията от група Б включват: 

1. Дихателни клапани на резервоарите; 

2. Предпазни клапани на резервоарите; 

3. Оросителна (водоохлаждаща) система на резервоарите. 

 

Към оборудването от група Б попадат и нивомерните устройства, с които се контролира 

нивото в резервоарите, трансмитерите, използвани за контрол на налягането, 

разходомерните устройства за отчет на количеството на подаваните горива.  

 

Съоръженията, попадащи към група В и Г, които са разположени на площадката на 

петролната база представляват елементи от съществуващата противопожарна система и 

система за видеонаблюдение на Петролна бза Враца.  
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1.3. описание на местата в предприятието, където е възможно възникването на 

голяма авария, включително схема/карта на територията на предприятието 

и/или съоръжението с обозначение на тези места; 

 

Изхождайки от предназначението на обекта – приемане, съхранение и търговия с 

петролни продукти, в петролната база и характера на технологичните процеси, местата, 

на които е възможно възникване на аварии, са тези на които са разположени 

потенциално опасните съоръжения и се провеждат потенциално опасните процеси. 

 

Високата степен на пожарна и взривна опасност на технологическите съоръжения, 

обективно се съдържа във физико-химичните свойства на транспортираните и 

съхраняваните суровини и стокови продукти и високото горимо натоварване, в 

следствие големия обем на обработваните продукти. 

 

В Петролна база Враца се извършват производствени операции, касаещи манипулиране 

с готови стокови продукти, а именно гориво за дизелови двигатели, бензин, керосин. 

Операциите обхващат следните дейности: доставка, временно съхранение в метални, 

вертикални резервоари; товарене на нефтопродукти в авто-цистерни. 

 

Потенциално опасните места са: 

- резервоари за съхранение на горива; 

- тръбопроводна система; 

- помпени станции за товаро-разтоварна  дейност; 

- жп- и автоестакади за приемане и експедиране на продуктите; 

 

На фиг.1.3.1 е представена технологичната схема на Петролна Враца с разположение на 

съораженията на площадката, който ще с използват и където е възможно възникването 

на голяма авария.  

 

В приложение към доклада е представена в подходяш мащаб ситуационна схема 1.2 с 

обозначение на местата/съоръженията при който е възможно възникването на авария и 

пътищата за достъп и евакуация, елементи на инфраструктурата,транспортни артерии, 

който са от значение за спасителните операции. 
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Голяма авария на територията на Петролна бза Враца може да възникне в случай на 

внезапно изтичане на големи количества опасни вещества или при пробив на резервоар 

или тръбопровод .  

 

Потенциално опасните обекти са: резервоарния парк, авто- и ж.п.-естакадата. На тях 

съществува опасност от пробив, изтичане, запалване и пожар. Обектите са от клас на 

функционална пожарна опасност Ф5, категория по пожарна опасност Ф5А . 

Строителните конструкции и отстояния са в съответствие с Наредба № Iз-1971 от 

29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар, оборудвани са с първични средства за пожарогасене, антистатично работно 

облекло и обувки. 

Вероятностите за възникване на такива ситуации са в случаите на неконтролирано 

нарушаване и невъзможност за управление на технологичните процеси, несработване 

на отделни защитни съоръжения и предпазни системи за аварийно спиране, контролно-

измервателни прибори, сигнализиращи устройства, предпазни клапани, блокировки и 

други средства за защита. Причина за настъпването на такива случайни събития с 

очаквани тежки последици могат да бъдат земетресения, падане на летящи апарати 

върху инсталациите и големи аварии. 

 

Анализът на рисковете при най-опасния сценарий за развитие на авария и размера на 

зоните на поразяващите фактори не дават основания да се счита, че съществува 

потенциална опасност за близкоразположените обекти. Хипотетичната ситуация при 

пожар, ще създаде опасности единственно за работещите на площадката. 
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1.4 Въз основа на наличната информация, идентифициране на съседните 

предприятия, както и обектите, районите и строежите, които не 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 и от ефекта на 

доминото.  

 

Петролна база Враца е разположена в Източната промишлена зона на гр.Враца. 

 

На север Петролна база-Враца граничи със складови постройки и терени на 

нефункциониращи вече държавни и общински предприятия, които се използват от 

различни фирми за осъществяване на производствена, складова и други дейности. На 

отстояние 800 м  се намира  действащото предприятие „Центромет” АД, а на 250  

складови бази на:   

 „М&А“ –магазин „Нива“ ;  База „Орловец“;„Инес“ ЕООД;  Източна промишлена 

зона  

Рени Иванова; „Бърцеф“ЕООД ; „Полихим комерс“ ООД; „Арт инженеринг“ –

печатница; „Невен“ ЕООД ;  „ТЕРСНАБ-ТЕХНО“ ООД; 

 

На запад, след неизползваем затворен път на ул.“Шипка“ № 1 се намира фуражен завод  

(силози) на „Агрико“ ЕАД гр.София,  стари складови постройки на „Държавен резерв” 

на  Зърнобаза Враца; пострийки на бившето предприятие ТПК „Металик”, които не се 

използват. 

 

Източно  Петролна База – Враца граничи с път и незастроени терени, които се 

използват за земеделско производство, където са разположени и: 

- Енергоподстанция – София; Захранваща  контактна мрежа- ж.п тягова 

подстанция;  

 

Южно от Петролна База – Враца е ул.“Христо Смирненски“ / подхода към площадката 

на петролната база/; складова база на „Топливо“ АД София на 150 м.   

 

В близост до Петролна база Враца няма обекти и предприятия попадащи в обхвата на 

глава седма, раздел I от ЗООС и класифицирани по реда чл.103, ал.2  или които могат 

да бъдат  източник и да увеличат риска от голяма авария. 

 

Най-близко разположените обекти, които могат да са източник и да увеличат риска от 

голяма авария са складове на „Топливо” АД за строителни материали и въглища, 

фуражен завод (силози), стари складови постройки на „Държавен резерв”. 

 

На сателитната карта 1.4.1 е представено местоположението на площадката на 

петролната база спрямо съседните промошлени обекти: 

 

В приложение към доклада, е представен картен материал /ситуационна схема/  1.3  на 

района около предприятието  и разстоянието до съседните обекти, жилищната зона, 

училища, водни обекти и пътища. 
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2. Съоръженията, процесите и дейностите в предприятието: 
 

В петролна база Враца основните технологични процеси са разтоварване (приемане) на 

продуктите и запълване на резервоарите, временно съхранение на продуктите в 

резервоарите, източване на продукти от резервоарите и пехвърляне на продукти от един 

резервоар в друг. 

Приемането на горива става главно от авто и жп цистерни  по надземни тръбопроводи, 

чрез авто и жп-естакади с хидранти за разтоварване. 

В базата са изградени следните съораъжения: 

 помпена станция с контролно команден пункт (ККП).  

 Помпената станция за петролни продукти е разположена в монолитна едноетажна 

сграда, в която са монтирани помпените агрегати за разтоварване и товарене на 

автомобилни цистерни. В помпената станция са разположени и осем броя измервателни 

устройства за отчитане на количеството на разтоварваните петролни продукти. В ККП 

е монтирана автоматична система за управление на технологичния процес по линии – 

за товарене и разтоварване на автомобилни цистерни; 

 Автоматизирана автоналивна естакада (ААНЕ), включваща три  площадки за 

дънно товарене и четири за разтоварване. Използва се електронна система за контрол. 

 Жп терминал 

Осигурява разтоварване на жп цистерни със светли горива в резервоарите. Включва две 

площадки за разтоварване.      

 36 бр. стоманени вертикални резервоара с неподвижен покрив с общ обем 94 000 

куб.м и  обща вместимост 79 900т. Около резевоарите има изградени обваловки. 

 Административна сграда – монолитна двуетажна сграда за персонала и 

административни помещения; 
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 Складова база в която са разположени помещения за сервиз и ремонт на 

товарните автомобили; 

 Постройка на допълващото застрояване представляваща помещение за пълначи; 

 Сгради за енергопроизводство-ел.подстанция, допълващи сгради; 

 Сгради за водоснабдяване, представляващи склад и помпено помещение; 

 Два противопожарни басейни с вода; 

 площадкови ВиК мрежи ; 

 Кабелни НН мрежи 

 

2.1. Описание на основните дейности и на продуктите на частите на 

предприятието, които са важни за безопасната експлоатация или са източници на 

риск от големи аварии, както и условията, при които е възможно възникването на 

големи аварии, с описание на планираните мерки за предотвратяването им; 

 

Причините за възникване на аварийна ситуация могат да бъдат разделени в четири 

групи:  

- спиране на оборудването;  

- отклонения от технологичния регламент;  

- грешки на оператора;  

- външни причини (стихийни бедствия, катастрофи, диверсии и т.н.).  

 

За всяка от посочените групи съществуват методи за определяне на възможните 

сценарии за условията на възникване и очакваните етапи на развитие на аварии.  

За анализиране на фазата за иницииране на аварии, предизвикани от спиране на 

оборудването, най-често се използва методът на дървото на повредите. Едно от 

главните достойнства на метода е систематическото, логическо обосновано 

построяване на множеството с отказите на елементите на системата, които могат да 

доведат до авария.  

 

Отклоненията от технологичния регламент, способни да доведат до възникването на 

аварийна ситуация, могат да имат както случаен така и детерминиран характер. Към 

първите се отнасят климатичните условия, отклонения от параметрите на суровината и 

реагентите, условията на смесване, колебанията на напрежението в мрежата за 

електроснабдяване и т.н. Към вторите спадат измененията на проходните сечения в 

процеса на експлоатация на оборудването.  

 

Всеки технологичен процес се характеризира с променливи параметри, отклоненията от 

критичните стойности на които могат да доведат до непредвидени химични реакции, 

превишаване на работното налягане и/или температура и като следствие, към повреда 

(разрушаване) на технологичното оборудване.  

 

Анализът на последствията от реални аварии в хода на технологичния процес, 

позволява да се определят най-характерните поразяващи фактори. Към тях спадат:  

- въздушната ударна вълна на взривовете на облаците от горивно- въздушни смеси и 

кондензираните взривни вещества;  

- топлинно излъчване на огнените кълба и горящите разливи;  

- токсичните замърсявания;  

- отломките, образуващи се при разрушаването на здания, съоръжения, технологично 
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оборудване;  

 

Особеностите за възникване и развитие на аварии в складовете за горива показва, че 

при моделирае на физичните процеси, протичащи при авариите, следва да се отчитат 

следните явления:  

 

- течове при пробиви на резервоар;  

- разливане на течност при мигновено разрушаване на резервоар;  

- изпаряване на течността в резултат на разлива;  

- образуване на паро-въздушен облак;  

- взрив на паро-въздушната смес в резервоара;  

- факелно горене на струя течност;  

- кипване и изхвърляне на горяща течност при пожар.  

 

Освен това, при моделиране развитието на аварията в складове за горива се оценява:  

- масата на горящите вещества, постъпващи в околното пространство в резултат на 

възникване на аварийни ситуации;  

- максималните размери на взривоопасните зони;  

- свръх налягането на ударната вълна при взрива на резервоара с прегрятата лесно 

запалима течност в огнището на пожара;  

- разлитането на парчетата при взривно разрушаване на технологичното оборудване.  

 

За определяне причините за възникване на големи аварии е извършено изследване на 

потенциалните опасни събития, които могат да доведат до загуба на цялост на 

оборудването. При нормална експлоатация на техническото оборудване се поддържа 

определена степен на херметичност, осигуряваща пълна или практически пълна 

невъзможност за изтичане на опасни вещества извън него. При нарушаване целостта на 

оборудването се създават условия за изпускане в пространството около съдовете и 

апаратите на лесно запалими и токсични вещества.  

 

При нарушаване на технологичните режими е възможно протичането на 

неконтролируеми реакции, които да доведат до експлозии и изпускане в околното 

пространство на токсични и запалими вещества. Освен нарушаване на целостта на 

оборудването, изтичане на по-големи количества вещества може да се осъществи и от 

предпазни клапани, вентили и друга арматура, изпускани целенасочено - от 

съображения за безопасност.  

По статистически данни повече от 50 % от случаите на големи аварии са дължат на 

неголям брой преки или косвени пропуски, водещи до нарушаване целостта на 

оборудването. Те могат да се обединят в следните:  

- организационно-управленски – 53%;  

- надеждност на оборудването – 29%;  

- надеждност на оператора – 11%;  

- въздействие на външната среда - 2%.  

 

Получаването, съхраняването и експедирането на опасни химични вещества от 

„Петролна база Враца“ крие риск от токсично замърсяване на околната среда и 

съседните населени места, поради високата летливост на някои химични вещества, в 

определени случаи и от взрив (например бензин, керосин - поради ниската долна 
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концентрационна граница на възпламеняване на тези горива). 

“Петролна база Враца“ е потенциално опасен обект за замърсяване на околната среда 

поради:  

• възможен разлив на опасни вещества и емитиране на пари във въздуха;  

• изтичане на големи количества продукти без възникване на пожар при 

нарушаване целостта на резервоарни вместимости или тръбопроводи и попадането им 

във водните басейни;  

• изтичане на големи количества продукти и запалването им, при което биха се 

образували и емитирали в атмосферата продукти на непълно горене, някои от които 

имат потенциален риск от канцерогенност и токсичност и попадайки във водни басейни 

да окажат вредно въздействие върху водната флора и фауна.  

 

Прилагайки методологията за “Анализ на риска от големи аварии” са идентифицирани 

причини, водещи до възникване на критични събития с разливи на големи количества 

химични продукти при тяхното получаване, съхранение и експедиция.  

Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и е възможно да 

се проявят в него, могат да се обединят в следните групи:  

Нарушаване целостта или пълно разрушаване на оборудването (най-вече 

резервоари и тръбопроводи), което може да доведе до разхерметизиране и изтичането 

на цялото съдържание на съоръжението за кратко време. Причините за това могат да 

бъдат различни:  

 

- организационно-управленски;  

- повишаване на налягането или вакуума над/под проектните стойност;  

- над проектни динамични натоварвания (при земетресения, урагани и др.);  

- интензивна корозия на материалите (заваръчни шевове);  

- интензивно топлинно въздействие (пожар);  

- грешки на оператора;  

- злоумишлени действия.  

 

Разливи на химични продукти в ограничени количества: 

Причините за това също могат да бъдат от различен характер:  

- пробиви по стените или шевовете на резервоарите и тръбопроводите вследствие на 

корозия или некачествени заварки;  

- изпускане на фланцеви връзки, кранове, салникови уплътнения и др. подобни;  

- препълване на резервоари и цистерни вследствие на неправилно калибриране, отказ 

на нивомери, грешни разчети на количества, грешки на оператора;  

- скъсване на гъвкави шлангове поради износване, внезапно потегляне на цистерна, 

грешка на оператора;  

- грешка на оператора при включване на вливно-изливните накрайници и др. подобни;  

 

Пожари и взривове в съоръженията (при неконтролируеми реакции, излизане от 

технологичния режим) при разливи (в обваловките, канализационни системи на товаро-

разтоварните естакади).  

Като причини могат да се посочат:  

- нерегламентирано повишаване на температурата или налягането;  

- протичане на неконтролируема реакция;  

- отказ на предпазни клапани;  
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- отказ на мълниеотводи и др.  

 

Източниците на запалване могат да бъдат: гръмотевична дейност (при нарушени 

мълниеотводи); нагряване при триене на аварирали детайли от оборудването; открит 

пламък или нажежени частици при заваръчни работи; механични искри при рязане, 

шлайфане и др; искри от натрупано статично електричество при неизправни заземители 

на съоръженията; външни източници (поради небрежност, злоумишленост и при 

катастрофи с въздухоплавателни средства).  

 

Замърсяване на околната среда, причинено от малки или големи разливи на токсични 

продукти, получени поради някой от по-горе изброените вече откази, част от които се 

изпаряват във въздуха или попадат в подпочвените води и почвата.  

Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, 

придружени с пожар, вследствие отделяне на големи количества продукти на 

непълното изгаряне.  

Планираните мерки за предотвратяване на причините и условията, при които е 

възможно възникването на големи аварии, са посочени в „Доклада за политиката за 

предотвратяване на големи аварии”. 

 

 

2.2 Описание на технологичните процеси и работните методи, и по-специално на 

етапите на протичане на процесите; отчитане на наличната информация 

относно най-добрите практики, когато това е приложимо; 

 

Основните  технологични процеси  на площадката на петролна база Враца са: 

 приемане и складиране на светли и био-горива в резервоари; 

 товаро-разтоварни дейности, свързани с получаване и експедиция на светли 

горива; 

 транспортиране на светли горива с автоцистерни; 

 транспортиране на светли горива по тръбопроводи в обекта; 

 

 Опасни вещества, които ще се съхраняват в петролна база Враца са: 

 

1. Дизелово гориво; 

2. Газьол; 

3. Бензин; 

4. Керосин; 

5. Биодизел; 

6. мазут 

 

Към настоящия момент, „Петролна база Враца" се използва като склад „Държавен 

резерв“ и като пласментно – снабдителна база, която получава светли горива /дизел, 

биодизел и мазут  с ж.п.- транспорт и дистрибутира същите горива с автомобилен 

транспорт. 

Базата разполага със съвременни съоръжения и технологии за съхранение и 

автоматизирано смесване на биодизел, съответно с дизелово гориво. 

 

Технологична характеристика на обекта: 
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За осъществяване на основните дейности на площадката, в настоящият момент базата 

разполага с  обща резервоарна вместимост от 94 800 куб.м и  включва следните 

резервоари и неоходините за това тръбопроводи и съоражения: 

 

- 2 броя резервоари по 10 000 м3; 

- 14 броя резервоари по 5000 м3; 

- 20 броя резервоари по 200 м3; 

- 8 броя резервоари по 100 м3; 

- жп и автоестакади; 

- помпени станции; 

- тръбопроводна система; 

- противопожарна система; 

 

Основни процеси и/или дейности в резервоарен парк за  светли горива са: 

 Процес приемане на нефтопродукти с жп и втотранспорт; 

 Процес съхранение на нефтопродукти; 

 Процес реализация на нефтопродукти 

 

Приемането на петролните продукти се осъществява чрез жп-естакада и автоестакада. 

Изградени са 9 колекторни тръбопровода, които поемат горивото от разтоварваните 

цистерни и чрез тръбната разводка на базата, по осигурена магистрала се отправя в 

съответния резервоар. Свързването на разтоварваните цистерни към отклонението от 

колекторите става с гъвкави шлангове, а източваното гориво се транспортира чрез 

помпи в  обособени помпени отделения, обслужващи, жп-естакадата и автоестакадата. 

 

 Съхранението на горивата ще се осъществява в 36 бр. резервоара с общ капацитет 

94 000 куб.м и вместимост 79 900 куб.м. Общото количество на съхраняваните горива в 

базата ще бъде 67 501.95т,  разпределени както следва: 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на дизелово гориво (държавен 

резерв) –  2 броя, с проектен капацитет 10 000 куб.м./всеки и  вместимост 14 365 

тона. Разположени са в една обваловка. 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на дизелово гориво (държавен 

резерв) – 13 броя,  с проектен капацитет 5000 куб.м./всеки и вместимост 

46 686.25 тона ; Разположени са по 2 резервоара в една обваловка. 

- Стоманен вертикален резервоар за съхранение на газьол – 1 брой,  с проектен 

капацитет 5000 куб.м. и  вместимост 3591,25 тона. Изграден е в една обваловка  

с R12. 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на дизелово гориво – 5 броя, с 

проектен капацитет 200 куб.м./всеки и вместимост 718.25 тона; Разположени са 

в една обваловка. 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на бензин – 5 броя, с проектен 

капацитет 200 куб.м./всеки и вместимост 658.75 тона в т.ч.: 1 брой – за 

съхранение на бензин А98 Н и 4 броя резервоари за бензин А95 Н. Разположени 

са в една обваловка. 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на керосин – 4 броя, с 

проектен капацитет 200 куб.м/всеки и  вместимост 571.25 тона; Разположени са 

в една обваловка. 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на мазут – 2 броя, с проектен 
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капацитет 200 куб.м./всеки и вместимост 306 тона; Разположени са в една 

обваловка. 

-  Стоманени вертикални резервоари за съхранение на биодизел – 4 броя с 

проектен капацитет 200 куб.м./всеки и  вместимост 605.20 тона. Разположени са 

в една обваловка. 

 

Всички резервоари в който ще се съхраняват горива ще се запълват до 85% от 

проектния си обем.  

 

Основни процеси и/или дейности на автоестакадата в петролна база Враца: 

 

Автоестакадата е железобетонна конструкция с метален навес и  3 бр. хидранти за 

пълнене на специализирани автомобилни цистерни за течни горива и 4 бр. за 

разтоварване. 

 

Приемането на горивата се осъществява от 4 бр. хидранти, оборудвани с подвижни 

накрайници. Горивото се транспортира от автохидрантите до резервоара посредством 

помпи, разположени  на всеки хидрант по съответния  тръбопровод. 

 

Експедицията на горива чрез автоцистерни става посредством 3 бр. хидранти до които 

горивата се транспортират от съответните резервоари с помощта на помпи. Цистерните 

се пълнят от тръбопровода, посредством гъвкави шлангове.  Пълненето е долно, чрез 

твърди подвижни накрайници. 

 

Основните дейности се изразяват в: приемане на цистерната за натоварване, 

натоварване с използване на масов разходомер и освобождаване на цистерната. 

Подготовка и пускане на системата в действие: 

 След получаване на заявка от търговския експерт, пълначите: 

 подготвят съоръжението за експлоатация; 

 получават разрешение от технолога за товарене на цистерната; 

 шланговане - инсталация -цистерна; 

 отваряне на спирателната арматура на съответния тръбопровод за гориво; 

 дежурният пълнач със собствен код задава количеството по заявката на 

терминала, след което се дава старт на контролер и помпа; 

 следи се нормалната работа на съоръжението до автоматичното изключване и 

приключване на заявката; 

 затваря се спирателната арматура на тръбопровода;  

 разфланцова се инсталация - цистерна; 

Товаро-разтоварните операции на автоцистерните се извършват по утвърдена 

технологична карта за съответния вид гориво. 

 

Реализацията на нефтопродуктите се извършва чрез натоварване на автоцистерни след 

потвърдени заявки от търговски отдел на ‚ДМВ“ ЕООД гр.Русе. Разпорежданията за 

реализация, документооборота и отчета на количеството се извършва от тьрговския 

отдел към ДМВ“ ЕООД .  Подава се нареждане за експедиция към дежурните пълначи, 

с указани платец, вид гориво и заявено количество. Товаренето се извършва в 

съответствие с инструкцията за работа на автоестакада, инструкция за безопасност на 

труда и пожарна безопасност. 
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Измерването на натовареното или разтовареното количество се извършва посредством 

разходомер или кантар, като количеството се отчита в кубически метри и в метричен 

тон. 

 

Основни процеси и/или дейности на жп естакадата в петролна база Враца: 

 

Основните дейности се изразяват в приемане на цистерната за разтоварване с 

използване на масов разходомер и освобождаване на цистерната. 

Основните дейности са: 

 подготовка и пуск на ж.п.естакадата в действие; 

 аранжиране на цистерните на естакадата; 

 пълнача съвместно с представител на ж.п.гара извършва проверка на пломбите 

на крановете и люковете на цистерните. При констатация на липсваща или 

увредена пломба,незабавно уведомява технолога и в негово присъствие и 

представители на ж.п.гара се извършва замер на цистерната или други 

мероприятия в съответствие с нормативната база; 

 Шланговат се цистерните към приемния колектор като се избягват искроопасни 

дейности . Извършва се от пълнач и шлосери; 

 поставят се безискровите накрайници на изливните хидранти и се уведомява 

опертора за готовност за приемане на продукт от ж.п.цистерните; 

 Отварят се люковете на цистерните внимателно и без удари в корпуса. Отварят 

крановете на цистерната и арматурите на колектора. Извършва се от пълнача; 

 отварят се арматурите на изливните хидранти от пълнача; 

 осъществява се технологична схема (ж.п.естакада - разтоварни помпи – 

резервоар) от оператора и се пуска помпата от кнопки разположени в помпена 

станция. 

 

При осъществяване на дейностите по доставка на горива с автоцистерни на площадката 

на Петролна база Враца могат да се разтоварват едновременно три автовоза с 

вместимост по 25 т./общото количество гориво е 75т. 

 Ж.п терминала може да осигури разтоварване на горива от 5 броя жп.цистерни            

едновременно с вместимост от по 59 т. или  общо 295т. 

Изградените 9 колекторни тръбопровода, който поемат горивото от разтоварваните 

цистерни и чрез тръбната разводка на базата, по осигурена магистрала го доставят в 

съответния резервоар. Максималното количество гориво което може да бъде налично в 

тръбопроводите, изчислено съгласно калибровъчните таблици  е  общо 192.05 т. 

Общото количество горива, който има вероятност да бъдат налични в авто и ж.п 

цистерните, в т. ч. и тръбопроводите е 562.05 т. 

 

 *Посочената наличност е възможна единственно при наличие на свободни обеми в 

резервоарите в който ще се съхраняват гориривата.  

 

 

2.3. Актуален и изчерпателен списък на опасните химични вещества в 

педприятието/съоръжението, в т.ч. под формата на отпадъци, който съдържа: 

 

2.3.1. химично наименование, CAS №, ЕС №, наименование по IUPAC; 
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В петролна база Враца ще се съхраняват следните опасни химични вещества: 

 

Дизелово гориво: CAS № 68334-30-5, ЕО № 269-822-7, Класифициране: H226 - 

Запалима течност и пари, H332 - Вреден при вдишване, H315 - Предизвиква дразнене 

на кожата, H351 - Предполага се, че причинява рак, H373 - Може да причини 

увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция, H304 - 

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - 

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Газьол: CAS № 68334-30-5, ЕО № 269-822-7, Класифициране: H226 - Запалима 

течност и пари, H332 - Вреден при вдишване, H315 - Предизвиква дразнене на кожата, 

H351 - Предполага се, че причинява рак, H373 - Може да причини увреждане на 

органите при продължителна или повтаряща се експозиция, H304 - Може да бъде 

смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - Токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Бензин А 95 Н и А 98 Н: CAS № 86290-81-5; ЕО № 289-220-8; Класифициране: H224 - 

Изключително запалими течност и пари, H315 - Предизвиква дразнене на кожата, 

H340 - Може да причини генетични дефекти, H350 - Може да причини рак, H361fd - 

предполага се, че уврежда оплодителната способност и плода, H336 - Може да 

предизвика сънливост или световъртеж, H304 - Може да бъде смъртоносен при 

поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - Токсичен за водните организми, 

с дълготраен ефект. 

 

Керосин : CAS № 8008-20-6; ЕО № 232-366-4; Класифициране: H226 - Запалима 

течност и пари; H315-  Предизвиква дразнене на кожата; H336 - Може да предизвика 

сънливост или световъртеж; H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и 

навлизане в дихателните пътища; H411 - Токсичен за водните организми, с 

дълготраен ефект. 

 

Биодизел: CAS № 67762-38-3; ЕО № 267-015-4; Класифициране: запалима течност; 

H315-  Предизвиква дразнене на кожата; H319 – Предизвиква дразнене на очите; 

По Наредбата за Севезо  биодизела не е опасно химично вещество: 

 

Мазут: CAS №64741-80-6; ЕО № 265-081-9; Класифициране:  вискозна течност;H332 

- Вреден при вдишване; H350 - Може да причини рак; H361 - Предполага се, че 

уврежда оплодителната способност или плода; H373 - Може да причини увреждане 

на органите при продължителна или повтаряща се експозиция; H410 - Силно токсичен 

за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Под формата на отпадъци : 

13 05 03 *утайки от маслоуловителни шахти (колектори) – предполагаемото 

количество е 5тона. 

15 02 02 *абсорбенти, филтърни материали-  

Количеството на отпадъка зависи от натовареността на съоръжението. 

16 07 08 *отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти - предполагаемото 

количество е 4.8 тона. 
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2.3.2. капацитет на съоръженията и максимално количество, което е налично или 

се очаква да бъде налично по всяко време на площадката на 

предприятието/съоръжението; 

 

1.За съхранение на дизелово гориво ще се използват 20 броя резервоара с капацитет и 

технологични позиции, в т.ч : 

- 2 бр. стоманени вертикални резервоари за съхранение на дизелово гориво  

(държавен резерв) – с проектен капацитет 10 000 куб.м./всеки, вместимост 14 

365 тона  и техн.позиции R15 и R16. Разположени са в една обваловка. 

- 13 бр. стоманени вертикални резервоари за съхранение на дизелово гориво – с 

проектен капацитет 5000 куб.м./всеки, вместимост 46 686.25 тона  и 

технологични позиции от R1 до R14 /без R9/; Разположени са по 2 бр. в 

обваловка.  

- 5 бр. стоманени вертикални резервоари за съхранение на дизелово гориво – с 

проектен капацитет 200 куб.м./всеки, вместимост 718.25 тона и техн.позиции от 

R17 до R21 ; Разположени са в една обваловка. 

Относителното тегло на дизеловото гориво е 0,845. Проектната вместимост на всички 

20 резервоари е 86 000куб.м. х 0,85 = 73100 куб.м. полезен обем х 0,845 = 61 769.5 

тона дизелово гориво. 

 

2. За съхранение на газьола  ще се използва 1  брой резервоар с технологична позиция 

R9. Относителното тегло на газьола е 0,845. Проектната вместимост на  резервоара е  

5000 куб.м. х 0,85 = 4250 куб.м. полезен обем   х 0,845 = 3591.25 тона газьол. 

 

3. За съхранение на бензин ще се използват 5 броя резервоара: 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на бензин – 5 броя, с проектен 

капацитет 200 куб.м./всеки и обща вместимост 658.75 тона в т.ч.: 1 брой – за 

съхранение на бензин А98 Н с технологична позиция  R27 и 4 броя резервоари за 

бензин А95 Н с технологични позиции от R28 до R31. Разположени са в една 

обваловка. 

 Относителното тегло на бензина е 0,775. Проектната вместимост на всички  5 

резервоари е 1000 куб.м. х 0,85 = 850 куб.м. полезен обем х 0,775 = 658.75 тона бензин. 

 

4. За съхранение на керосин ще се използват 4 броя резервоара: 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на керосин – 4 броя, с 

проектен капацитет 200 куб.м/всеки ,  вместимост 571.25 тона и технологични 

позиции от R32 до R35 ; Разположени са в една обваловка 

 Относително тегло на керосина е 0,84. Проектна вместимост на 4 бр. резервоари е 800 

куб.м. х 0,85 = 680 куб.м. полезен обем  х 0,84 = 571.2 тона керосин. 

  

5. За съхранение на биодизел ще се използват 4 броя резервоари. 

- Стоманени вертикални резервоари за съхранение на биодизел – 4 броя с 

проектен капацитет 200 куб.м./всеки, вместимост 605.20 тона и технологични 

позиции от  R22 до R25 ; Разположени са в една обваловка. 

 Относително тегло на биодизела е 0,89. Проектна вместимост на 4 бр. резервоари е 800 

куб.м. х 0,85 = 680 куб.м. полезен обем  х 0,89 = 605.2 тона  биодизел. 
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6. За съхранение на мазут ще се използват 2 броя резервоари.  

      -   Стоманени вертикални резервоари за съхранение на  мазут – 2 броя, с проектен 

капацитет 200 куб.м./всеки, вместимост 306 тона и технологични позиции  R26 и R36; 

Разположени са в една обваловка. 

Относителното тегло на мазута е 0,9. Проектна вместимост на резервоарите е 400 куб.м. 

х 0,85 = 340куб.м  полезен обем х  0,9 = 306 тона мазут. 

При осъществяване на дейността по доставка на горива с автоцистерни на площадката 

на Петролна база Враца могат да се разтоварват едновременно три автовоза с 

вместимост по 25 т. или общото количество гориво е 75т. 

Ж.п терминала може да осигури разтоварване на горива от 5 броя жп.цистерни 

едновременно с вместимост от по 59 т. или  общо 295т.            

Изградени са 9 колекторни тръбопровода, които поемат горивото от разтоварваните 

цистерни и чрез тръбната разводка на базата, по осигурена магистрала се отправя в 

съответния резервоар. Максималното количество гориво което може да бъде налично в 

тръбопроводите, изчислено съгласно калибровъчните таблици  е  общо 192.05 т. 

Общото количество горива, който има вероятност да бъдат налични в авто и ж.п 

цистерните, в т. ч. и тръбопроводите е 562.05 т. Посочената наличност е възможна 

единственно при наличие на свободни обеми в резервоарите в който ще се съхраняват 

горивата. 

 

2.3.3. физични, химични, токсикологични свойства и категория/категории на 

опасност (стандартни фрази на риска), както и описание на преките и/или 

косвените (забавени във времето) опасни ефекти за човека и околната среда; 

Автомобилни бензини - А-95, А-98;  

 

 Физико-химични свийства Токсикологични свойства  
Физично състояние  Течност  Вдишване  

Остра токсикоза 

(плъх) 4 часа  

LC50>5610 mg/m3  

Цвят  Безцветен  Раздразнение върху 

кожа (заек)  

-  

Мирис  Въглеводороден  Поглъщане  

Остра токсикоза 

(плъх) 4 часа  

LC50>5000 mg/kg  

Начална точка на 

кипене/област на 

кипене  

Точка натопене 

/точка на замръзване  

88 - 260 оС  

<-20 оС  

Кожа  

Остра токсикоза 

(заек) 4 часа  

LC50>2000mg/kg  

Температура на 

възпламеняване  

<0 - 55 оС  Кожна корозия/ 

раздразнение  

Предизвиква 

дразнене на кожата 
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 включително 

Относителна плътност:   0.62-0.88                                                            

Налягане на парите          4-240 кРа                                                         

Плътност при 15
0
С         720-750 кг/м

3 

Температура на само         280-470
0
С 

запалване      

Относителна плътност    0,62 – 0,88 g/ cm3                                        

(спрямо вода)  

Вискозитет при 40оС  < 1 m2/sec  

 Опасни разпадни продукти  При топлинно разпадане или изгаряне 

може да излъчи въглеводородни оксиди 

и други токсични газове или изпарения  

 

Дизелово гориво: 

Физико-химични свойства  Токсикологични свойства  
Физично състояние  Течност  Вдишване  

Остра токсикоза 

(плъх) 4 часа  

LC50>4100 mg/m3  

Цвят  Тъмно- кехлибарен  Раздразнение върху 

кожа (заек)  

-  

Мирис  Характерен  Поглъщане  

Остра токсикоза 

(плъх) 4 часа  

LC50>2000 mg/kg  

Начална точка на 

кипене/област на 

кипене  

Точка на топене / 

точка на замръзване  

141 - 462 оС  

-40 - 6 оС  

Кожа  

Остра токсикоза 

(заек) 4 часа  

LC50>5000mg/kg  

Температура на 

възпламеняване  

>50 оС  Кожнакорозия/ 

раздразнение  

Предизвиква 

дразнене на кожата  

Температура на 

изпарение  

-  Очи  Директният контакт 

може да причини 

временно дразнене  

Горна граница ан 

експлозивност, UEL  

- 0,7 % Сенсибилизиране  -  

Долна граница ан 

експлозивностр, LEL  

- 6,0 % Аспирация  -  

Налягане на парите 

при 25 0С  

- 142,5 mm/ Hg Мутагенност  -  

Налягане на парите 

над 25 оС  

- 375 mm/ Hg Карциногенност  Суспектна опасност 

от рак  

Плътност на парите 

при 101 kPa  

-  Въздействия върху 

лактацията  

-  

Относителна 

плътност (спрямо 

вода)  

 

Температура на 

820 – 850 g/cm3 

При 150С  

 

 

Специфична 

токсичност за органи 

– еднократна 

експозици  

Дермална 

-  

 

 

Съставките на 

продукта могат да 
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самозапалване >225 оС  Съставките на продукта могат 

да проникнат в организма 

през кожата  
 

токсичност проникнат в 

организма през 

кожата 

 

Вискозитет при 40 оС  < 1,5 mm2/sec               Репродуктивна 

                                                                                Токсичност 

 

Газьол: 
Физико-химични свойства  Токсикологични свойства  
Физично състояние  Течност  Вдишване  

Остра токсикоза 

(плъх) 4 часа  

LC50>4100 mg/m3  

Цвят  Тъмно- кехлибарен  Раздразнение върху 

кожа (заек)  

-  

Мирис  Характерен  Поглъщане  

Остра токсикоза 

(плъх) 4 часа  

LC50>2000 mg/kg  

Начална точка на 

кипене/област на 

кипене  

Точка на топене / 

точка на замръзване  

141 - 462 оС  

-40 - 6 оС  

Кожа  

Остра токсикоза 

(заек) 4 часа  

LC50>5000mg/kg  

Температура на 

възпламеняване  

>56 оС  Кожнакорозия/ 

раздразнение  

Предизвиква 

дразнене на кожата  

Температура на 

изпарение  

-  Очи  Директният контакт 

може да причини 

временно дразнене  

Горна граница ан 

експлозивност, UEL  

-  Сенсибилизиране  -  

Долна граница ан 

експлозивностр, LEL  

-  Аспирация  Аспирирани капки 

от продукта може да 

причинят сериозна 

химична пневмония  

Налягане на парите 

при 25 оС и 142,5 mm 

Hg  

-  Мутагенност  -  

Налягане на парите 

при 25 оС и 375 mm 

Hg  

-  Карциногенност  Суспектна опасност 

от рак  

Плътност на парите 

при 101 kPa  

-  Въздействия върху 

лактацията  

-  

Относителна 

плътност (спрямо 

вода)  

0.8 – 0.91 g/cm3  Специфична 

токсичност за 

органи – еднократна 

експозиция  

-  

Разтворимост  Неразтворим във 

вода  

Многократна 

експозиция  

Черен дроб, костен 

мозък, тимус  

Температура на 

самозапалване  

>225 оС  Дермална 

токсичност  

Съставките на 

продукта могат да 

проникнат в 
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организма през 

кожата  

Вискозитет при 40 0С  < 1 mm2/sec  Репродуктивна 

токсичност  

Предполага се че 

уврежда  

оплодителната 

способност или 

плода 

 

Мазут:  

Физично 

състояние  

Вискозна течност          Токсикологични 

вдишване  

Остра токсикоза 

(плъх) 4 часа  

свойства 

Ксилен  

LC50>4100 mg/m3 

  

Цвят  Кафяв,черен  Раздразнение върху 

кожа (заек)  

Предизвиква слабо 

дразнене на кожата. 

Може да влоши 

състоянието на 

съществуващ кожен 

проблем 

 

Мирис  Характерен на 

въглеводороди  

Поглъщане  

Остра токсикоза 

(плъх) 4 часа  

-  

Начална точка на 

кипене/област на 

кипене  

Точка на топене / 

точка на замръзване  

150 – 750 оС  

< 30 оС  

Кожа  

Остра токсикоза 

(заек) 4 часа  

-  

Температура на 

възпламеняване  

>60 оС  Кожнакорозия/ 

раздразнение  

Предизвиква слабо 

дразнене на кожата 

Може да влоши 

състоянието на 

съществуващ 

кожен проблем.  

Температура на 

изпарение  

-  Очи  Директният 

контакт може да 

причини дразнене  

Граница на 

запалимост – долна, 

%  

-  Сенсибилизиране  Не действо като 

сенсибилизатор на 

кожата.  

Граница на 

запалимост – горна, 

%  

-  Аспирация  Аспирираните 

капки от продукта 

може да 

предизвикат 

сериозна химична 

пневмония.  

Налягане на парите  -  Мутагенност  -  

Налягане на парите 0,02 – 0,791  Карциногенност  Може да причини 
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при 120оС  рак  

Плътност на парите 

при 15 оС Въздух =1  

>5  Въздействия 

върху лактацията  

-  

Относителна 

плътност (спрямо 

вода)  

Плътност  

-  

840– 1200kg/m3  

Специфична 

токсичност за 

органи – 

еднократна 

експозиция  

Може да 

предизвика 

сънливост и 

световъртеж  

Разтворимост  Неразтворим във 

вода  

Многократна 

експозиция  

Черен дроб  

Температура на 

самозапалване  

220 – 550 оС  Дермална 

токсичност  

Съставките на 

продукта могат да 

проникнат в 

организма през 

кожата  

Вискозитет при 100 

оС  

>= 3 mm2/sec  Репродуктивна  Предполага се, че  

 

статичен  токсичност               уврежда плода  

Химическа 

устойчивост  

Стабилен при 

нормални условия  

     Летален                          

при  

инхалиране  

-  

Възможност за 

опасни реакции  

Не е взривоопасен, не 

е оксидиращ  

Не протичат опасни 

реакции и 

полимеризация.  

Несъвместим със 

силни киселини и 

оксидиращи агенти.  

 

-  -  

Опасни разпадни продукти  При топлинно разпадане или 

изгаряне може да излъчи 

въглеводородни оксиди и други 

токсични газове или изпарения  

 

 

Керосин:  
Физично състояние:  безцветна течност, мирис след: Бензин; 

Граница на мириса: няма налични данни; 

Точка на топене/точка на замръзване: не е определен;  

Точка на кипене/интервал на кипене: 180 - 250 °C при 180 hPa; 

Точка на запалване >62 °C при 101,3 kPa; 

Скорост на изпаряване: няма налични данни; 

Граница на експлозия • долна граница на експлозия (LEL) 1,2 обемни % • горна граница 

на експлозия (UEL) 8,8 обемни % 

Граница на експлозия на облаци прах - не се отнася  
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Налягане на парите: - <8 hPa при 20 °C; <36 hPa при 38 °C; 

Плътност 0,795 g /cm³ при 20 °C; 

Температура на самозапалване:  220 - 250 °C – ECHA; 

Кинематичен вискозитет -  <7 mm²/s  при 40 °C; 

При затопляне:. Изпаренията могат да образуват с въздуха експлозивна смес. 

Веществото е устойчиво на температура и налягане или в обичайна среда и при 

предвидимите условия на съхранение и работа. 

 

Подходящи пожарогасителни средства: Мерките за гасене на пожара да се съобразят с 

обкръжаващата среда водна пара, пяна, пясък; 

Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: Горим. Парите са по-

тежки от въздуха, разпространяват се по пода и образуват експлозивни смеси с въздуха. 

Да не се допуска  водите от гасенето да попаднат  в канали или водоизточници. 

Гасенето на пожар с обичайните предпазни мерки да става от разумно разстояние. Да се 

носи автономен дихателен апарат. 

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да се предпазват от замърсяване 

отточни канализации, повърхностни и подпочвени води. Замърсената вода за отмиване 

да се събира и изхвърля след пречистване. Ако веществото е попаднало във 

водоизточници или в канализацията, да се информира отговорната институция. 

 

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики:  

белодробен оток; При контакт с очите  и  при вдишванене са налице данни за 

въздействието. При контакт с кожата предизвиква дразнене на кожата, риск от 

абсорбция през кожата. 

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

Токсичност във водна среда (остра)- експозици я EL50 1,4 mg/l водни безгръбначни 

ECHA 48 часа EL50 3 mg/l водорасло ECHA. 

H411-Токсичност във водна среда (остра)- експозиция EL50 -1,4 mg/l водни 

безгръбначни ECHA 48 часа; EL50 -3 mg/l водорасло ECHA. H304- може да бъде 

смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H315- предизвиква 

дразнене на кожата. H336- може да предизвика сънливост или световъртеж.  

 

Биодизел:  
Физикохимични данни: Прозрачна течност със сламен до светлокафяв цвят, лек 

приятен естерен мирис; 

Парен натиск: <2 mmHg при 20 оC 

Нормална точка на кипене: > 200 оС; 

Точка на замръзване: Минус 20 до +5 оС; 

Условия на възпламеняемост: Горима течност; 

Пламна температура: >130 оС; 

Температура на самовъзпламеняване: >280 оС; 

несъвместими вещества и материали:Окислители; 

Чувствителност при механичен удар: Не 

Гранични стойности във въздуха на работната среда: 8 часа експозиция - 260 мг/м3, 15 

минути. 

Възможности от възникване на пожар или експлозия : Горима течност. Парите са по-

тежки от въздуха. При боравене да се отстранят всички възможни източници на искра 

или огън. При течове по възможност да се спре притока. Получаването на пари се 
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намалява при пръскане на разлива със студени пръски вода. 

Средства за пожарогасене: Вода(мъгла), сух химикал, въглероден двуокис, пяна,Халон. 

 

Мерки при аварийни изпускания: Евакуиране на персонала от поразените площи. Да се 

използва защитно облекло, инвентаризация на оборудването преди ремонт. При малки 

разливи – абсорбиране с пясък или друг негорим материал, след което да се събере в  

подходящи контейнери. При големи разливи – засипване за по-нататъчно отстраняване, 

изолиране на зоната на разлива, намаляване достъпа на персонал. 

 Средства за лична защита: Очила, защитни ръкавици, изолиращ апарат за 

дишане,защитно облекло. 

 

Токсикологични свойства: 

Вероятността за отделяне на пари при нормалниусловия е нищожна. При загряване 

отделя пари. Парите и пръски от течността при вдишване могат да предизвика 

раздразнение на лигавиците, виене на свят и повръщане. При вдишване, контакт с 

кожата, контакт с очите,  може да предизвика раздразване. При поглъщане не се очаква 

опасно въздействие.  

Биодизела не е класифициран като опасно вещество в съответствие с критериите 

на Директивата за опасните вещества(67/548/ЕЕС) и СLP (Регламент СЕ 

1272/2007). 

 

 

2.3.4. физични и химични свойства при нормални условия на употреба или при 

предвидими аварийни ситуации. 

 

Дизеловото гориво е горима, лесно запалима течност; Условия на възпламеняемост: 

Пламна температура: > 55
0
С; температура на самовъзпламеняване: 204

0
С; граници на 

възпламеняване: 7,5 – 0,6 %. Да се предотвратят източниците на искри или огън. При 

течове по възможност да се спре притока. За резервоари, авто и ЖП-цистерни 

евакуационен радиус 800 метра. 

 

Дизеловото гориво е отровно вещество със слабо до умерено действие. Въздейства на 

централната нервна система, вредно или фатално при поглъщане. Прекаленото излагане 

на въздействието на това вещество може да причини дразнене на носа, гърлото, 

дробовете и дихателния тракт, възпаление на очите, дразнене на кожата.  

Поглъщането може да предизвика стомашно-чревни смущения, включително 

възпаление, гадене, повръщане, диария и подобни на алкохолно отравяне въздействия 

върху централната нервна система (мозъка). При тежки случаи може да се стигне до 

конвулсии, загуба на съзнание, кома, спиране на дишането и смърт. При пожар, 

евакуационен радиус 800 метра. 

При разливане на дизелови горива в околната среда, претърпяват редица процеси. По-

леките компоненти се изпаряват и бързо претърпяват фотооксидиране при 

взаимодействие с ОН радикали. По-тежките компоненти имат по-малка тенденция за 

изпарение във въздуха. Те също могат да бъдат подложени на процеси на 

фотоокисление, но освен него те се адсорбрат върху почвата и утайките. При анаеробни 

условия повечето компоненти се биоразграждат. При аеробни условия те са по-

стабилни. Попаднали във вода, те не са податливи на хидролиза. 
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Бензинът е горима, лесно летлива течност. Парите са по-тежки от въздуха. Пламна 

температура: 43
0
С, температура на самовъзпламеняване: >280 оС; граници на 

взривяемост: 1,4 – 7,6 %. Да се предотвратят източници на искри или огън. При течове 

по възможност да се спре притока. За резервоари, авто и ЖП-цистерни евакуационен 

радиус 800 метра. 

Бензин въздейства върху организма при вдишване, контакт с кожата, контакт с очите и 

поглъщане. Кратък контакт с течността или парите може да предизвика 

раздразнение.Нетоксичен е при еднократен контакт, но при многократен могат да се 

погълнат ток-сични количества. 

 При поглъщане причинява главоболие, болки в стомаха, симптоми на опия-нение, 

подуване на белите дробове, а в по-тежки случаи – тремори, конвулсии, виене на свят, 

загуба на съзнание, спиране на дишането и смърт. При вдишване на парите 

автомобилният бензин е слабо токсичен, има умерен упояващ ефект, води до учестено 

дишане, понижаване на вниманието, потискане на осезанието, емоционална 

нестабилност. Най-опасно е вдишване на течни пръски (най-вече при повръщане, след 

като е погълнат), което води до химическа пневмония, сериозни увреждания на белите 

дробове и дори смърт. 

Бензинът се счита за потенциален канцероген за хора. В ситуации на аварии или 

разливи, където излагането на парите му е потенциално високо и с вероятност за 

продължително експониране е възможно токсично въздействие (R45) от някои 

специфични съединения, съдържащи се в него, както и на основните въглеводороди, 

увреждане на централната нервна система и настъпване на смърт. Попаднал във 

въздуха той се саморазгражда сравнително бързо ( 3 – 6,5 дни) под действието на 

хидроксилните радикали и слънчевата светлина.  

При 96 часов тест и концентрация 114 mg/dm
3
 всички риби умират, а токсичността към 

водната растителност се проявява при 72 часа проба и концентрация на бензин 10 

mg/dm
3
).  

Замърсителите на въздуха и водите от гасенето на пожари от горящи дизелови горива и 

газьоли могат да съдържат полициклични ароматни въглеводороди, сяра, въглероден 

оксид и диоксид, сажди, серни и азотни оксиди. 

 

Керосин: безцветна течност, парите са по-тежки от въздуха, разпространяват се по пода 

и образуват експлозивни смеси с въздуха. 

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Необходимо е да се предпазват от 

замърсяване отточните канализации, повърхностни и подпочвени води.  Замърсената 

вода от отмиване да се събира и изхвърля след необходимото пречистване. Ако 

веществото е попаднало във водоизточници или в канализацията, информирай 

отговорната институция. 

Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики:  

белодробен оток; при контакт с очите  и  при вдишванене са налице данни за 

въздействието. При контакт с кожата предизвиква дразнене на кожата, риск от 

абсорбция през кожата. 

 

Газьол: тъмно кехлибарена течност, летлива течност.Отровно вещество със слабо до 

умерено действие. Въздейства на централната нервна система, вредно или фатално при 

поглъщане. Прекаленото излагане на въздействието на това вещество може да причини 

дразнене на носа, гърлото, дробовете и дихателния тракт, възпаление на очите, 
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дразнене на кожата. Температура на самозапалване: >225
0
С, съставките на продукта 

могат да проникнат през кожата. 

Поглъщането може да предизвика стомашно-чревни смущения, включително 

възпаление, гадене, повръщане, диария и подобни на алкохолно отравяне въздействия 

върху централната нервна система (мозъка). При тежки случаи може да се стигне до 

конвулсии, загуба на съзнание, кома, спиране на дишането и смърт. 

Даннит  за водната токсичност на газьола показват, че акутните стойности – 

LL50//EL50/IL50 за водни организми е в граници те от 1 до 100 mg/dm
3
. 

 

Биодизел: Прозрачна течност със сламен до светлокафяв цвят, лек приятен естерен 

мирис. Горима течност; Пламна температура: >130оС; Температура на 

самовъзпламеняване: >280 оС; Парите са по-тежки от въздуха. При боравене да се 

отстранят всички възможни източници на искра или огън. При течове по възможност да 

се спре притока. Получаването на пари се намалява при пръскане на разлива със 

студени пръски вода. 

Мерки при аварийни изпускания: Евакуиране на персонала от поразените площи. Да се 

използва защитно облекло, инертизация на оборудването преди ремонт. При малки 

разливи – абсорбиране с пясък или друг негорим материал, след което да се събере в 

подходящи контейнери. При големи разливи – засипване за по-нататъчно отстраняване, 

изолиране на зоната на разлива, намаляване достъпа на персонал. 

 

Мазут: черно кафява вискозна течност. Температура на възпламеняване:>60
0
С. 

Налягане на парите при 120
0
С - 0,02 – 0,791. Плътност на парите при 15 оС- >5,Въздух 

=1. Относителна плътност (спрямо вода) 840– 1200kg/m3. Вискозитет при 100 
0
С: >=3 

mm2/sec 

Температура на самозапалване 220 – 550 
0
С. 

Химически устойчив, стабилен при нормални условия. Не е взривоопасен, не е 

оксидиращ  

Не протичат опасни реакции и полимеризация. При топлинно разпадане или изгаряне 

може да излъчи въглеводородни оксиди и други токсични газове или изпарения. 

Несъвместим със силни киселини и оксидиращи агенти. 

Предизвиква слабо дразнене на кожата, но директният контакт може да причини 

дразнене на кожата или да влоши състоянието на съществуващ кожен проблем. 
Аспирираните капки от продукта може да предизвикат сериозна химична пневмония.  

Може да предизвика сънливост и световъртеж. Може да причини рак. 

 

 

 3.Идентифицираните опасности и оценка на рисковете от  аварии в 

предприятието/съоражението и съответните превантивни мерки:   

 

За определяне на причините за възникване на големи аварии е  извършено  изследване 

на потенциалните опасни събития, които могат да доведат до  загуба на цялост на 

оборудването.  

При нормална експлоатация на техническото оборудване се поддържа определена 

степен на херметичност, осигуряваща пълна или практически пълна невъзможност за 

изтичане на опасни вещества извън него.  

При нарушаване целостта на оборудването се създават условия за изпускане в 

пространството около съдовете и апаратите на лесно запалими и токсични вещества. 
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Освен вследствие нарушаване на целостта на оборудването, изтичане на по-големи 

количества вещества може да се осъществи и от предпазни клапани, вентили и друга 

арматура, изпускани от съображения на безопасност. 

По статистически данни повече от 50 % от случаите на големи аварии са дължат на 

неголям брой преки или косвени пропуски, водещи до нарушаване целостта на 

оборудването. Те могат да се обединят в следните: 

 

- организационно-управленски – 53%; 

- надеждност на оборудването – 29%; 

- надеждност на оператора – 11%; 

- въздействие на външната среда - 2%. 

 

Проучването на причините за загуба на херметичност е извършено чрез детайлно 

изследване на производствената дейност и на оборудването на всички площадки в 

Пeтролна база – Враца, на които се работи с опасни вещества, в резервоарния парк, на 

авто- и жп-естакадата.  

Описаните в т. 2.3 продукти сe класифицират  като опасни от категория F+ 

“Изключително запалими“(R-12), Токсични (R45-65) и вредни. Получаването, 

съхраняването и експедирането им от Петролна база - Враца крие риск от  замърсяване 

на околната среда и съседните населени места и риск от пожари - поради високата 

летливост на бензина, ниската му пламна температура, както и поради ниските долни 

концентрационни граници на възпламеняване на бензина,  газьола и дизел горивата, 

високата температура на пламъка при горене на голяма част от тях, високия 

коефициент на обемно разширение, високото относително тегло на парите на някои от 

тях и способността от натрупване в слабо проветриви пространства.  

 

При възникване на пожар или взрив на някое от съоръженията, той би могъл да 

предизвика т.нар. “ ефект на доминото “ и да доведе до големи материални щети на 

площадките на предприятието  и на съседните обекти, както и поражения на хората, 

намиращи се в тях. 

 

Освен това, Петролна база - Враца е потенциално опасен рисков обект за залпово 

замърсяване на околната среда поради: 

- евентуален голям разлив на горива и емитиране на пари във въздуха. 

- изтичане на големи количества продукти без възникване на пожар при 

нарушаване целостта на резервоари или тръбопроводи и попадането им във водните 

басейни  ( R51/53) 

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

образували и емитирали в атмосферата продукти на непълно горене, някои от които 

имат висока степен на канцерогенност (R45) и токсичност и, попадайки във водни 

басейни да окажат вредно въздействие върху водната флора и фауна (R51/R53). 

 

Прилагайки методологията за “Анализ на риска от големи аварии” са идентифицирани 

потенциалните  причини, водещи до възникване на критични събития с разливи на 

големи количества химични продукти при тяхното получаване, съхранение и 

дистрибуция на площадките на Петролна база – Враца. 

 

Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и които 
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могат да се проявят могат да се обединят в  следните групи: 

 

1.Нарушаване на целостта или пълно разрушаване на оборудването (най-вече 

резервоари и тръбопроводи), което може да доведе до изтичането на цялото 

съдържание на съоръжението за кратко време. Причините за това могат да бъдат 

различни: 

 

- грешки при проектирането; 

- лошо изпълнение при построяването и монтажа; 

- организационно управленски; 

- повишаване на налягането или вакуума над проектните стойност; 

- над проектни динамични натоварвания (при земетресения, урагани и др.); 

- интензивна корозия на материалите (заваръчни шевове); 

- интензивно топлинно въздействие (пожар); 

- грешки на оператора; 

- злоумишлени действия. 

 

2. Разливи на нефтопродукти в ограничени количества. Причините за това също 

могат да бъдат най-различни: 

-  пробиви по стените или шевовете на резервоарите  и   тръбопроводите 

вследствие на корозия или некачествени заварки; 

- изпускане на фланцеви връзки, кранове, салникови уплътнения и др. подобни; 

- препълване на резервоари и на цистерни вследствие на неправилно 

калибриране, отказ на нивомери, грешни разчети на количества, грешки на 

оператора; 

- скъсване на гъвкави шлангове поради износване, внезапно потегляне на 

цистерна, грешка на оператора; 

- грешка на оператора при включване на вливно-изливните накрайници и др. 

подобни; 

 

3. Пожари и взривове в съоръженията (при излизане от технологичния режим) при 

разливи (в обваловките, канавките на товаро-разтоварните естакади).  

Като причини могат да се посочат: 

 

- нерегламентирано повишаване на температурата или       

- налягането; 

- отказ на предпазни клапани; 

- отказ на гръмоотвод и др. 

 

Източниците на запалване също могат да бъдат най-разнообразни: 

- светкавици (при отказ на гръмоотводите); 

- нагряване при триене на аварирали детайли на оборудването; 

- открит пламък или нажежени частици при заваръчни работи; 

- механични искри при рязане, шлайфане и др; 

- искри от натрупано статично електричество при неизправни заземители на 

съоръженията; 

- външни източници (поради небрежност, злоумишленост и при катастрофи с 
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въздухоплавателни средства). 

 

4. Замърсяване на околната среда в една или друга степен, причинено от малки или 

големи разливи на нефтопродукти, получени поради някой от по-горе изброените вече 

откази, част от които се изпаряват във въздуха или попадат в  подпочвените води и 

почвата. 

Значително замърсяване на атмосферния въздух може да се получи и при аварии, 

придружени с пожар, вследствие на отделяне на големи количества продукти на 

непълното изгаряне . 

 

 

3.1.Подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и вероятността 

за възникването им или условията, при които е възможно да възникнат и 

описание на факторите в или извън предприятието, които могат да доведат до 

осъществяването на тези сценарии. 

 

 В настоящата информация са описвани процесите,  съоръженията и местата на 

площадките,  където е възможно възникването на  големи аварии.  Те са 

идентифицирани чрез: 

 

 визуална инспекция на площадките и съоръженията; 

 разговори  с експерти  в и вън от  предприятието; 

 използване на метода на “Папионката” за извършване на анализа на риска; 

 преглед на цялата документация, включваща: 

 

- правилника за управление на петролнита база; 

- инструкциите за експлоатация и ремонт на метални резервоари, за съхранение 

на нефтопродукти в петролната база на „ДМВ” ЕООД; 

- технологичния регламент; 

- инструкции за технологичните процедури; 

- инструкции за безопасност; 

- проектна документация; 

- аварийни планове; 

- описание на опасните свойства на материалите; 

- план-скица на производствената площадка складовите и комуникационните 

съоръжения на Петролна база - Враца; 

- всякаква вътрешна документация, имаща пряко или косвено отношение към 

безопасната експлоатация на обекта. 

 

Направено  е проучване на основните методи за анализ на риска, техните предимства, 

недостатъци и възможности за приложението им при конкретния обект – Петролна база 

Враца, в резултат на което е решено анализът на сценариите на основните причини за 

авариите да бъде направен по метода „Какво ако”, даващ възможност за по-пълно 

запознаване с производствения процес и възможните аварии и “Метода на папионката” 

(“Дърво на отказите” и “Дърво на събитията”, включващ бариерите на безопасност, 

използвани за намаляване на последиците от опасното събитие и за смекчаване на 

вероятността от него). 

 Положителна страна на този метод е, че илюстрира възможно по-пълно картината на 
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аварията от пораждащото събитие до критичното и от там развитието на аварията, т. е. 

последствията или нейното ликвидиране. Методът отразява и човешките грешки и при 

наличие на данни за честотата на отказите и вероятността за тях, може да даде 

количествена оценка за риска.  

Съществено значение за вида и поведението на образувания при разхерметизирането 

разлив имат агрегатното състояние на изпусканите материали, скоростта с която е 

станало освобождаването им, времето на изпускане и количеството на изтеклия 

материал. 

  

При анализа е отчетено, че при повечето възможни източници на изтичане от 

пукнатини, фланци, гъвкави шлангове и т.н. до пълно разрушаване, върху модела на 

разсейване на освободения нефтопродукт, оказва влияние височината от земната 

повърхност, на която се проявява изтичането и разположението на отвора спрямо 

нивото на веществото в реакционния съд, температурата, налягането и свойствата на 

веществото. 

 

При локално разхерметизиране, при което изтичането на опасни вещества става 

предимно под формата на струя дебитът на изтичащото вещество е сравнително 

постоянен във времето. Към локалните разхерметизирания се отнасят местни 

разрушения от корозия, пукнатини, скъсване на тръбопроводи, гъвкави шлангове, 

разкъсване на фланцови уплътнения. 

 

При пълно разрушаване се освобождава мигновено почти цялото количество съдържащ 

се нефтопродукт. Освен това от захранващите апарата тръбопроводи и шлангове 

продължават да изтичат допълнителни количества от него до спиране на захранването. 

Към този вид разрушения се отнасят големи разкъсвания в корпусите на резервоари и 

магистрални тръбопроводи. 

 

3.1.1.Експлатационни причини; 
Възможните сценарии на големи аварии на площадката на Петролна база Враца  

включват: 

 

1.Пробив и разрушаване на резервоар за съхраняване на бензин вследствие на 

динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, неизправна техника, 

спиране на охлаждането, грешки на оператора или външни въздействия, злоумишлени 

действия. Възможно е мигновено изтичане на 180 m
3
 (135 t) бензин при пълно 

разрушаване или продължително изтичане от пробива с образуване на разлив в 

обваловката, пожар в локва, токсично и термично замърсяване на околната среда, 

образуване на парен облак от пари на бензин и разсейване в атмосферния въздух, 

пожар или експлозия на парния облак. 

 

При анализа са разгледани три възможни случая на изтичане: 

- Мигновено изпускане на цялото съдържание на резервоара; 

- Продължително изпускане през отвор с Ф 0,1 m
2
; 

- Изпускане на 0,5 m
3
. 

 

Опасните събития, които могат да последват при изтичане на бензин от резервоара за 

съхраняване и са взети под внимание при количествената оценка на риска са: 
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 Пожар в локва; 

 Излагане на токсичното действие при разсейване на парния облак; 

 Мигновен пожар или експлозия в парния облак; 

 Замърсяване на околната среда. 

 

Парите на бензина действат върху централната нервна система. При умерени 

концентрации се наблюдава главоболие, световъртеж, сърцебиене, слабост, психическо 

възбуждане и по-късно загуба на съзнание. При високи концентрации на парите му е 

възможно мигновено отравяне. Средно сменната концентрация у нас е определена на 

300 mg/m
3
, краткотрайно максимална 1-LV-STEL (USA) e 1480 mg/m

3
, IDLH – 1100 

ppm. 

Бензинът има сравнително тесен интервал на възпламеняване и сравнително ниска 

долна концентрационна граница на възпламеняване /ДКГВ/ -1,4 об.%. ГКГВ е 6 об.%. 

Поради високата си летливост, той лесно достига долната концентрационна граница и в 

неограничени пространства. При крупен разлив такива експлозивни смеси могат да се 

създават на значителни разстояния от мястото на аварията до отдалечени източници на 

запалване. При изтичане в  затворени пространства той бързо може да достига тези 

граници на възпламеняване. В такива случаи съществува опасност от запалване, 

материални щети и човешки жертви. 

  

2.Пробив и пожар на автоцистерна или жп-цистерна с бензин при товаро-

разтоварна дейност поради неизправна техника, човешка грешка или терористичен 

акт с възможности за възникване на пожар и експлозия на цистерната, BLEVE, разлив 

на голямо количество бензин - 34 m
3
 до 80 m

3 
(от 25 t до 60 t), пожар в локва. 

 

По-тежките от въздуха пари на бензина могат да се задържат в приземния слой на 

ограничени, не добре вентилирани пространства и да създадат условия за забавено 

запалване с топлинно и токсично замърсяване на околната среда – въздуха и отточните 

води. Част от разлетия бензин може също да попадне в отточните води и да доведе до 

замърсяване на повърхностни и подпочвени води. 

 

3. Разкъсване на шланг или разрушаване на автоцистерна за бензин на 

автоестакада с възможност за изливане до 34 m
3
 (25 t) поради техническа 

неизправност, неправилно свързване, износен шланг, авария с друго превозно средство 

или човешка грешка. При това е възможно изпарение, запалване на разлива, 

замърсяване на въздуха, почвата и отточните води. 

 

4.Разкъсване на шланг и разрушаване на жп-цистерна с бензин на жп-естакада с 

възможност за разлив на 80 m
3
 бензин поради неизправна техника, дерайлиране на 

цистерната, износване, не добро застопоряване, грешка на оператора с възможности за 

разлив на големи количества бензин (до 60 t), при което е възможно изтичане в 

канавките , изпарение и образуване на газов облак, пожар в локва, пожар в газов облак, 

замърсяване на почвата, подпочвените води. 

 

5. Пожар в резервоар за съхранение на бензин   поради неизправност в гръмоотвода 

или външни въздействия – пожар в съседство, провеждане на ремонтна дейност, 

човешка грешка, злоумишлени действия, при което ще се получи силна топлинна 

радиация, възможност за запалване на съседни инсталации и “домино ефект”, емисия 
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на дим, въглероден оксид, серен диоксид, въглероден диоксид и продукти на непълното 

горене. 

 

6.Изтичане от тръбопровод при транспортиране на бензин при зареждане на 

резервоар вследствие: корозия, механично увреждане, земетресение или терористичен 

акт. При движение по тръбопроводи и триене на слоевете, бензинът натрупва статично 

електричество и при незаземено оборудване са възможни експлозии и разрушаването 

им.   Създават се условия за разливи, пожари в локва, емисия на пари от бензин, които 

като по-тежки от въздуха остават в приземния слой, замърсяване на почвата, отточните 

води и атмосферата.  

 

7. Пробив и разрушаване на резервоар за съхраняване на дизелово гориво ( или 

газьол) вследствие на динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, 

земетресение, грешки на оператора, злоумишлени действия, пожар в съседство и 

спиране на охлаждането. Възможно е мигновено изтичане до 4500 m
3
 (3825 t) дизелово 

гориво и 4500 m
3
 (3825  t) газьол при пълно разрушаване или продължително изтичане 

от пробива с образуване на разлив в обваловката и евентуално запалване при налични 

за това условия. 

 

При анализа са разгледани три възможни случая на изтичане: 

- Мигновено изпускане на цялото съдържание на резервоара; 

- Продължително изпускане през отвор с Ф 0,1 m
2
; 

- Изпускане на 0,5 m
3
. 

Опасните събития, които могат да последват при изтичане на дизелово гориво или 

газьол от резервоар за съхраняване и са взети под внимание при количествената оценка 

на риска са: 

 Замърсяване на околната среда; 

 Пожар в локва при евентуално запалване; 

 

Газьолът и дизеловото гориво са комплексни смеси на въглеводороди с брой на 

въглеродните атоми съответно С11-20 и С16-26. В тях главно са включени изо-парафини и 

циклопарафини. Газьолът и дизелът могат да съдържат и значителни количества 

ароматни съединения - алкилбензени, алкилнафтени, алкилантрацени и други 

полициклични ароматни съединения (2-3 пръстенни и малко 4-6 пръстенни). 

 

При нормални условия на съхранение и употреба налягането на парите на дизеловото 

гориво и газьола е твърде ниско за развитие на значителни концентрации. При по-

високи температури е възможно образуване на парни облаци, които в ограничени 

пространства могат да действат на централната нервна система и дихателните пътища и 

да доведат до загуба на съзнание. 

Газьолът и дизелът имат пламна температура над 56 
о
С. ДКГВ е около 1 об % а ГКГВ е 

6 %. Температурата на самовъзпламеняване е 220 
о
С. При запалване дизелът и газьолът 

горят бурно. 

При анализа е разгледано изпускане на цялото съдържащо се количество. 

Опасните събития, които могат да последват при изтичане на дизелово гориво или 

газьол и са взети под внимание при количествената оценка на риска са: 

 Пожар в локва ; 

 Излагане на въздействието на вредни вещества; 
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 Замърсяване на околната среда. 

 

При всички тези сценарии, принципно, времето на разлива от авариралото 

оборудване зависи от времето, необходимо за неговото забелязване и спиране (т.е. от  

организацията на процеса, броя на работещите, техните реакции), дебита на помпите, 

захранващи апаратите, размера на отворите и дължината на възможната за изолиране 

секция на спуканата тръба.  

Времето за изолиране зависи от разположението на аварийните кранове и 

адекватността на действие на операторите. При условия на стрес при авария е 

възможна и грешка на оператора при затваряне на крановете. В случай на пожар е 

възможна и повреда на аварийните кранове. 

 

Най-големите аварии, които могат да причинят смъртни случаи на и извън площадката 

са:  

 Пробив или разрушаване на резервоар за бензин; 

 Пожар на резервоар за бензин; 

 Пробив и пожар на автоцистерна с бензин на автоестакада; 

 Разкъсване на шланг или на автоцистерна с бензин; 

 Разкъсване на шланг или жп-цистерна с бензин при товаро-разтоварни 

дейности; 

 Разрушаване на тръбопровод за транспорт на бензин; 

 Разрушаване или пробив на резервоар за съхранение на дизелово гориво 

или газьол; 
 

Разливането на по-малки количества също може да доведе до големи аварии, поради 

разпространяването на образуваните парни облаци, запалването им, появата на т.н. 

“ефект на доминото”. Затова тези сценарии също заслужават съответното внимание. 

 

От изложеното до тук за площадката на Петролна база Враца може да се обобщят 

следните сценарии за големи аварии с крайни събития: 

 

1.Разливане и образуване на токсичен облак от пари: 

- Масивен разлив от резервоар; 

- Спукване на тръбопровод; 

- Масивен разлив при товаро-разтоварна дейност с жп- и автоцистерни; 

 

2.Пожари: 

 Пожар в резервоар с бензин; 

 Пожар в обваловка на резервоар с бензин; 

 Пожар от разлив на бензин на  жп-естакада; 

 Пожар от разлив на бензин на атоестакада”; 

 Пожар на авто- или жп-цистерна с бензин; 

 

3.Експлозии 

 Експлозия на жп- и автоцистерна (BLEVE – eксплозия от разширяващи се пари на 

кипяща течност); 
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4. “Ефект  на доминото”  

 Домино ефект в резервоарния парк за бензин; 

 Домино ефект в резервоарния парк за дизелово гориво и за газьол.  

 

5.Големи аварии със силно въздействие върху околната среда 

 

 

3.1.2. външни причини, като например свързани с ефекта на „доминото“, обекти, 

райони и строежи, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел 1 от ЗООС, 

но биха могли да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от 

голяма авария. 

 

При анализиране възможността за възникване на големи аварии със силно въздействие 

на околната среда са взети под внимание три основни фактора: 

1.Природата и количеството на опасните вещества, които могат да се освободят; 

2. Чувствителността на приемащата ги околна среда; 

3. Пътят по който химичните вещества постъпват в околната среда 

 

Околната среда на региона заобикалящ Петролна база – Враца на “ДМВ” ЕООД вече е 

описан подробно в раздел II,  т.1.1. 

Трябва да се отбележи, че няма животински или растителни видове с определена 

значимост в непосредствена близост до него. Площадката на Петролна база – Враца е 

разположена в Промишлената зона на гр.Враца и е на обща площ от 80 728 m
2
. На 

изток тя граничи с второстепенен път и земеделски земи, на запад - с фуражен завод, на 

север - с промишлена зона с халета и офиси на фирми за метални изделия и на юг- със 

складове на “Топливо”АД. 

Околната растителност е с ниско екологично значение. 

Свойствата на получаваните, разпределяни и съхранявани и в Петролна база - Враца 

нефтопродукти са описани в т.2.3.3 и 2.3.4. Те са горивосмазочни материали и от 

гледна точка на големи аварии имат потенциал за увреждане на околната среда. 

 

Опасното химично вещество с най-голямо количество и потенциал за залпово и 

значимо замърсяване на околната среда е дизеловото гориво. Газьолът и дизеловото 

гориво са комплексни смеси, които освен по-високо кипящи парафинови 

въглеводороди съдържат и малко ароматни и полиароматни въглеводороди (2-3 

пръстенни и малко 4-6 пръстенни). 

 

При нормални условия на съхранение и употреба налягането на парите на газьола и 

дизела са твърде ниски за развитие на значителни концентрации. При по-високи 

температури е възможно образуване на парни обчлаци, които в ограничени 

пространства могат да действат на централната нервна система и дихателните пътища и 

да доведат до загуба на съзнание. 

При разливане във вода газьолът и дизеловото гориво остават да плуват на 

повърхността и по този начин се разнасят. Адсорбират се върху почвени и утаечни 

частици. Компонентите му обикновено имат ниска разтворимост във вода. Ароматните 

се разтварят по-добре и се разсейват.  

 

Бензинът е смес от продуктите на дестилацията на нефта с интервал на кипене от 25 до 
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150 
о
С и брой на въглеродните атоми от 4 до 12. В предприятието ще се получават, 

съхраняват и експедират две марки бензин – А98 Н и  бензин – А95Н. Оценката на 

въздействието му  върху околната среда се определя от съдържанието на 

леснолетливите съединения, които се изпаряват и от тези които се разтварят във вода. 

Ароматната фракция е от най-голямо значение, поради относително високата си 

разтворимост и водна токсичност. (LC50 за риби е между 47 и 91 mg/dm
3
, острата 

токсичност към безгръбначни е от 1 до 15 mg/dm
3
). 

 

Влияние върху поведението на разлива от бензин и съответно на неговото въздействие 

оказват факторите на околната среда като температура, скорост на вятъра, вида и 

начина на смесване с почвата, рН, процесите на фотоокисление, биоразграждане и 

адсорбция върху утайките във водните басейни. Факторите пък, които влияят на 

придвижването на компонентите на бензина са водоразтворимост, сорбция и 

биоразграждане в почвата и водата. 

Взимайки под внимание природата, мястото и начините на съхранение и използване на 

опасните вещества, могат да се посочат следните сценарии за ГА с потенциална заплаха 

за околната среда: 

 

1. Изпускане бензин и образуване на токсичен облак.  
При разлив на бензин, поради високата летливост на някои от неговите компоненти и 

сравнително ниска температура на кипене се създават условия за бързото му 

изпаряване и токсично замърсяване на въздуха.  

2. Изпускане на бензин, дизелово гориво или газьол върху земната повърхност, в 

повърхностни и подпочвени води. 

При възможно най-лошия сценарии за разливане на 3825 t дизелово гориво съществува 

реална възможност за залпово замърсяване на околната среда. Тежките фракции се 

адсорбира върху почвени и утаечни частици и трудно се разграждат аеробно, леките 

остават да плуват върху водата.  Поради относително високата разтворимост на 

ароматните фракции на тези горива във вода съществува възможност замърсяване на 

водите.  

3.Разлив на бензин, газьол или дизелово гориво последван от пожар. Най 

вероятното последствие е термична радиация, отделяне на продукти на непълното 

горене и влияние върху земната флора и фауна, замърсяване на отточните води при 

гасене с продукти на горенето. 

 

3.1.3.Естествени причини, например земетресения или наводнения. 

 

Възможните природни бедствия за района на базата  са: 

- земетресения; 

- наводнения; 

- обилни снеговалежи, снежни виелици, заледяване и обледеняване; 

- силни ветрове; 

- разряд на атмосферно електричество. 

 

Земетресения: 

 България се намира в Егейската сеизмична зона, която е част от Средиземноморския 

земетръсен пояс. Земетресенията на територията на България са най-вече от тектонски 

произход с повече от 250 огнища, по-голямата част от които са в Южна България. 
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Опасни сеизмични зони с възможен максимален магнитуд са Кресненската, 

Софийската, Пловдивската, Горнооряховската и Шабленската. 

Петролна база – Враца се намира в  сеизмична зона от VІІ степен по макросеизмичната 

скала на Медведев-Шпонхойер-Карник. 

 

В резултат на сеизмично въздействие е възможно възникване на следната обстановка: 

- част от сградите на базата ще получат частични или пълни разрушения; 

- ще се наруши или прекъсне електрозахранването; 

- ще се създаде сложна транспортна обстановка и предизвикване на взривове; 

- частично или напълно ще бъдат разрушени резервоари, тръбопроводи и 

обволовки; 

- ще бъдат разрушени частично или напълно жп- и автоестакадите; 

- ще дерайлират жп-цистерни; 

- при възникване на пожар ще бъде силно замърсена околната среда от продукти 

на непълно горене; 

- ще бъдат замърсени повърхностните и подпочвените води. 

 

Наводнения: 

Наводненията могат да бъдат предизвикани от падането на обилни дъждове или 

интензивно снеготопене, при което канализацията на базата не би могла да поеме 

голямото количество вода. 

Друга възможност за настъпването на наводнение е разрушаването на язовирни стени, 

канали и водоеми. Базата не е застрашена от такъв тип наводнение. 

 

Обилни снеговалежи, снежни виелици, заледяване и обледеняване: 

 Обилните снеговалежи се считат за опасни, когато за кратко време (до 6 h) се образува 

значителна (над 20 cm) снежна покривка. В тези случаи са възможни виелици и 

образуването на преспи. Това не би затруднило пряко устойчивостта на базата, но би 

затруднило подхода за и от базата, особено при възникване на авария. Заледяването и 

обледеняването биха затруднили транспорта и могат да доведат до сериозни повреди в 

съоръженията при натрупването на лед.  

Спецификата на климата в района на Петролна база - Враца създава реални условия за 

този вид природни бедствия, което налага извършването на добра подготовка за 

експлоатация на базата при зимни условия. 

 

Силни (бурни) ветрове:  
Силни ветрове се считат тези със скорост над 14 m/s. Особено опасни са ветровете със 

скорост над 20 m/s (бурни).  

В района на Петролна база – Враца силните ветрове са сравнително малко – едва 5-6 

дни в годишно. 

При силни (ураганни) ветрове са възможни повреди по съоръженията на базата и по 

правилник дейността по приемане и експлоатация на горива се прекратява. 

 

Разряди на атмосферно електричество (гръмотевични бури): 

 Гръмотевичните бури създават опасност от разрушаване на съоръжения и 

възпламеняване на пожари при неизправни мълниеотводи.  

Петролната база е осигурена в гръмоотводно отношение. Всички резервоари имат 

мълниезащитни системи и всички съоръжения са добре заземени. Въпреки това при 
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гръмотевични бури дейността на базата се прекратява. 

 

 

3.2. 0ценка на размера и тежестта на последствията от идентифицираните 

големи аварии, включително карти, изображения или еквивалентни описания, 

където е уместно, показващи зоните, който ще бъдат засегнати при такива 

аварии, възникнали в предприятието при спазване на изискването за опазване 

поверителността на информацията по чл. 112, ал.4- 6 ЗООС. 

 

Количественото определяне на риска по време на приемане, съхранението и транспорта 

на горива е важно средство за определяне на размера и тежестта на последствията от 

големи аварии.  

Добра представа за големината на риска може да се получи на базата на общи 

статистически данни за разхерметизиране на оборудването, причинено от откази като 

корозия, конструкционни грешки, грешки при заваряването, блокиране на вентили и 

клапани, товарене и разтоварване и на някои специфични за хората, процесите и 

веществата грешки. 

Данните, цитирани по-долу, честотата на загуба на херметичност при  откази на 

оборудването, при човешка грешка, при съхраняване в складове както и  вероятностите 

за мигновено и забавено запалване,  са взети от Guidelines for quantitative risk 

assessment, Purple book CPR 18 E. Те са избрани въз основа на експертна оценка. 

 

Стационарни резервоари и съдове, работещи при атмосферно налягане 

 

Съществуват различни видове резервоари, работещи при атмосферно налягане.  

На площадката на Петролна база - Враца се използват 36 от общо 44 броя надземни, 

еднокорпусни, цилиндрични атмосферни резервоари с твърд покрив, с различна 

вместимост главно за бензин, дизелово гориво, газьол, керосин, биодизел, мазут. В 

Приложение № 11 към ДППГА са представени технологичните карти на резервоарите с 

техните конструктивни и експлоатационни данни. Всички резервоари са изработени от 

въглеродна стомана.  Монтирани са върху бетонов пръстен и пясъчна възглавница. 

Основите са изолирани с покритие от асфалтобетон. Оборудвани са с двойка ръчни 

кранове. На 5000-кубиковите резервоари единият кран е с ел-задвижка. Обваловките на 

всички резервоари са бетонни и са оразмерени да поемат цялото количество от 

резервоарите в тях. 

 

При атмосферните еднокорпусни резервоари могат да се наблюдават три сценария на 

изтичане: 

G1 -  внезапно изтичане на цялото съдържание - директно изтичане в околната среда; 

G2 -  продължително изтичане на цялото съдържание за 10 минути при постоянна 

скорост на изтичане -  директно изтичане в околната среда;  

G3 - продължително изтичане от отвор с ефективен диаметър  10 mm -  директно 

изтичане в околното среда . 

 

 Честотата на изтичане при тези сценарии е дадена в Таблица 3.2-1. 

 

 

Таблица 3.2-1 Честота на изтичане от атмосферни резервоари 
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Инсталация Ga 

Внезапно изтичане в 

околната среда 

G2 

Продължително 10 

мин. изтичане в 

околната среда 

G3 

Непрекъснато 

изтичане от отвор с 

10 mm в околната 

среда 

Единичен атмосферен 

резервоар 

5х10
-6 

. год
-1

 5х10
-6 

. год
-1

 1х10
-4

. год
-1

 

 

Изтичането от резервоара при отказ включва и отказите на тръбната система за 

свързаните с него контролно-измервателни устройства ; 

Обваловките са разчетени така, че да поемат съдържимото на резервоарите, 

намиращи се в тях.  

Резервоарите за съхранение в транспортно средство при товаро-разтоварни операции се 

разглеждат като “технологична инсталация”, ако времето, през което транспортното 

средство е свързано с технологичната инсталация е по-малко от 24 часа. 

 

Изтичане от тръби 

Свързващите тръбопроводи между технологичните звена в едно предприятие могат да 

допринесат в значителна степен за риска, предизвикван от предприятието като цяло, 

поради тяхната по-голяма вместимост и поради непосредствената им връзка с различни 

съдове. Разглежданите събития със загуба на херметичност обхващат всички типове 

технологични тръбопроводи с наземно разположение. Обобщават се в два случая: 

G1 – пълно разкъсване на тръба и изтичане от двата края; 

G2 –  пробив на тръба - изтичането е през пробив с ефективен диаметър на отвора с 

размери 10% от номиналния диаметър на тръбата, но максимум 50 mm. 

 

 Честота на изтичане от тръби е дадена в Табл.3.2-2 

 

Таблица3.2-2  Честота на изтичане от тръби 

Инсталация G1 

пълно разкъсване на тръба 

G2 

Пробив на тръба 

Тръбопровод 

Номин.диаметър<75 mm 

1x10
-6 

m
-1 

год
-1

 5x10
-6

 m
-1 

год
-1

 

Тръба 

75 mm d  150 mm 

3х10
-7  

m
-1

  год
-1

 2х10
-6 

m
-1

  год
-1

 

Тръба d  150mm 1х10
-7  

m
-1

  год
-1

 5х10
-7  

m
-1

  год
-1

 

  

Посочените данни се отнасят за тръби, работещи в среда без корозия, термично 

натоварване или вибрации. Поради наличие на такива условия се използва коригиращ 

фактор 3 до 10, в зависимост от конкретната ситуация. Отказите на фланците са 

включени в тези на тръбопровода като цяло. 

 

Изтичане от автоцистерни и жп-цистерни в стационарно състояние  

Предприятието работи с транспортни средства (автоцистерни и жп-цистерни) за  

осъществяване на дейностите по товаренето (зареждането) и разтоварването 

(изпразването). Събитията със загуба на херметичност (СЗХ) с тях могат да се 

подразделят на:  

- СЗХ, отнасящи се до отказите на транспортните средства като такива,  
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- СЗХ, отнасящи се до дейностите по товаренето (зареждането) и разтоварването 

(изпразването),  

- СЗХ, отнасящи се до външните въздействия по причина на аварии. 

 Жп-цистерните работят при атмосферно налягане и са собственост на „ДМВ“ЕООД и 

доставчиците. СЗХ за автоцистерните и жп-цистерните в предприятието са поместени в 

Таблица 3.2-3, а честотите за тези СЗХ – в Таблица 3.2-4.  

 

 

Таблица 3.2-3  Събития със загуба на херметичност за автоцистерните и жп-

цистерните в предприятието : 

 

 Събития със загуба на херметичност за авто- и жп-цистерни 

 

G.1.    Мигновено изпускане на цялото съдържание  

G.2.   Продължително изпускане през отвор с диаметър, равен на 

диаметъра на най-широката съединителна връзка: 

           - при частично запълнена с течност цистерна, изпускането се 

моделира въз основа на течната фаза, излизаща от най-широката 

съединителна връзка за течности. 

L.1a.   Разрушаване по целия диаметър на зареждащия/изпразващия 

шланг    

            - изтичането е от двете страни на участъка на разрушаване по 

целия  диаметър  

L.2a.   Теч по зареждащия/изпразващия шланг 

            - изтичане през пробив с ефективен диаметър, равен на 10 % от  

              номиналния диаметър, при възможен максимум 50 mm. 

Е.1.     Външно въздействие  

S.1.     Пожар под цистерна  

            - моделира се като мигновено изпускане на цялото съдържание на  

              цистерната 

 

Забележки: 

1. В общия случай, СЗХ поради транспортни аварии с участието на автоцистерни в 

предприятията не трябва да бъдат подлагани на разглеждане при условие, че са били 

предприети мерки за ограничаване на транспортните произшествия, например 

ограничаване на скоростта. 

2. Възникнал под цистерна пожар може да доведе до мигновено освобождаване на 

цялото съдържание на съответната цистерна. До такъв пожар може да се стигне по 

причина на разнообразни откази: 

Теч по съединителните връзки под цистерната, последван от възпламеняване. Това 

събитие е единствено възможно при цистерните, заредени със запалими вещества. 

Честотата е равна на 1х10
-5

 за година при цистерните при атмосферно налягане. 

 

Пожар в заобикалящия цистерната участък. Честотата на отказа се определя в 

зависимост от конкретните условия. От значение е наличието на близко разположени 

резервоари със запалими вещества и възникването на отказ по време на зареждане или 

изпразване на съдове със запалими вещества.  
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Таблица 3.2-4  Честоти за събития със загуба на херметичност  за автоцистерните и 

жп-цистерните: 
 

 G.1 

мигно-

вено 

изпус-

кане 

 

G.2 

продъл-

жително, 

най-

широка-

та съед. 

връзка 

L.1a 

разрушава

не по 

целия 

диаме-тър, 

на шланга 

L.2a 

теч , 

шланг 

Е.1 

външно 

въздей-

ствие 

 

S.1 

Пожар 

Цистерна 

при атм. 

налягане 

1х10
-5

 

год
-1

 

5х10
-7

 

год
-1

 

4х10
-6 

 h
-1

 

4х10
-5

 

h
-1

 

1х10
-5

 

год
-1 

 

1х10
-5

 

год
-1 

 

 

Изтичане от жп-цистерни при маневриране 

Събитията със загуба на херметичност  

 изтичане през отвор с диаметър 3 (цола) в стената на цистерната; 

 разрушаване на жп-цистерна. 

Страничните коловози на разпределителната гара, каквито са и коловозите до жп-

естакадата на площадката на Петролна база - Враца е отклонение от основния жп-път за 

извозване до краен терминал. Характеризира се с: 

-с ръчно управление на жп стрелки; 

- максимално допустима скорост 30 km/h; 

- липса на сигнализация. 

Честотите на авариите на такива коловози са както следва: 

- 1,1 х 10
-6

 съб/вагон.километър – за жп участък 

- 8,4 х 10
-7

 съб/вагон.километър – за маневрен участък на страничен коловоз. 

Вероятностите за изтичане от жп цистерни при атмосферно налягане са дадени в 

Таблца 3.2-5.    

       

Таблица 3.2-5  Вероятност за изтичане от цистерни          

Сценарий Вероятност за изтичане 

Сблъсък 0,1 

Авария с един вагон 0,1 

  

Честотите на критичните събития при различни сценарии и вероятността на изтичане 

от цистерни при атмосферно налягане са дадени в Таблица 3.2-6. 

 

Taблица 3.2-6  Честота на авариране при маневриране на цистерни 

Сценарии Честота на авариите Вероятност за изтичане 

1.Авария при  

Маневриране 

1,76 х 10
-5

 за вагон 0,1 

2. Свойствен за  

жп-цистерна отказ 

5 х 10
-7 

за вагон.год
 

1,0 

 

Честотата за сценарий 2 (свойствен за жп цистерна отказ) трябва да се съобрази с 

относителния дял на времето на присъствие на вагона за година. В този случай при 

относителен дял на присъствие 12 (веднъж месечно) честотата на авария  ще стане   3,5 
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х 10
-5 

 съб/год. 

 

Изтичане от авто- и жп-разтоварващи шлангове 

Стойностите, приети за откази на жп-зареждащите (разтоварващи)  шлангове са взети 

от опита нa Irish Fertiliser Industries. Честотата на отказ на жп зареждащ шланг по 

статистически данни е 1,18.10
-5

 год
-1

. 

 

Изтичане от помпи 

Отказите на помпите могат да се изразяват в: 

 G1 – катастрофален отказ, пълно разрушаване на свързващата тръба; 

 G2 – теч от пробив с диаметър 10% от  номиналния  диаметър на най-голямата 

свързваща тръба, но не повече от 50. 

 

 

 Таблица 3.2-7 Честота на отказите на помпи 

Инсталация G1 

Катастрофален отказ 

G2 

Изтичане 

Помпи без допълнително  

Обезопасяване 

1х10
-4  

   год
-1

 5х10
-4  

/ год 

Помпи с корпус от кована 

стомана 

5х10
-5  

/год 2,5х10
-4 

 год 

Херметично затворени помпи 1х10
-4  

 /год
-1

 5х10
-5  

 год
-1

 

 

Предпазни устройства за налягане 

Отварянето на устройство за аварийно намаляване на налягането може да доведе до 

емисия само, ако устройството се намира в непосредствен контакт с веществото и 

реализира изпускане директно към атмосферата. 

 Събитие със загуба на херметичност  за предпазните устройства за налягане е  G.1. 

“изхвърляне през предпазното устройство за налягане при максимална скорост на 

изпускането“,  а честотата на събитията със загуба на херметичност е  2 x 10
-5

 год
-1

. 

 

Грешки на оператора 

Като грешки на оператора са разгледани такива  действия  като неправилно  свързване, 

отваряне на погрешен кран, или в неточното време, разливане на товара при разкачане 

или вентилиране, съобразно данните от  честотата на грешки се приема за 7,2х10
-6 

на 

товар (за течни товари). 

 

Директно запалване 

 Вероятността за директно запалване на стационарни инсталации е дадена в Таблица 

3.2-8, а за транспортни средства в Таблица 3.2-9. 

 

Таблица 3.2-8.Вероятност за директно запалване на стационарни                            

инсталации 

 

Източник на разлив Вероятност за 

запалване на  

Непрекъснат Внезапен Течности 
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 10kg/s 

10 - 100 kg/s 

 100 kg/s 

 1000  kg 

1000 – 10000 kg 

 10 000 kg 

0,065 

0,065 

0,065 

 

Таблица 3.2-9. Вероятността за директно запалване на транспортни                                        

средства на площадката 

 

Източник на разлив Вероятност за запалване на течности с 

пламна температура под 21 
о
 С 

Автоцистерна продължително 

Автоцистерна внезапно 

Жп цистерна продължително 

Жп цистерна внезапно 

0,1 

0,4 

0,1 

0,8 

 

При съчетание от мигновено изпускане и директно възпламеняване може да настъпи 

BLEVE (експлозия от разширяващи се пари на кипяща течност) и да се оформи огнено 

кълбо. Вероятността за BLEVE и огнено кълбо, PBLEVE, е приета за: 

 Стационарни инсталации: 0,7 

 Транспортни средства в предприятието: 1,0 

 

Масата на BLEVE се приема за равна на масата на общото съдържание на резервоара. 

Налягането в момента на отказа на съда е 1,21 х налягането на отваряне на предпазното 

устройство или, ако няма предпазно устройство, равно на изпитвателното налягане на 

съда. 

Ако при съпроводеното с директно възпламеняване мигновено изпускане не настъпи 

BLEVE и не се оформи огнено кълбо, се образуват парен облак, който се разширява до 

изравняване на налягането му с атмосферното налягане, и течен разлив. Директното 

възпламеняване на парния облак се моделира като мигновено възпламеняване и 

експлозия. Директното възпламеняване на течния разлив има за резултат разрастването 

му до размерите на пожар на разлива. Масата на парния облак зависи от мигновено 

адиабатично изпарената част,  и се представя чрез зависимостите от Таблица 3.2-10. 

 

Таблица 3.2-10 Зависимост на масата на парния облак от адиабатично                    

изпаренота количество гориво 

 

Мигновено адиабатично изпарена 

част,  

Маса на парния облак (част от масата 

на общото съдържание на цистерната) 

 

  0,1 

0,1   0,36 

  0,36 

 

 

2 х  

(0,8 х  - 0,028) / 0,26 

1 

 

 

Забавено запалване 

За изчисляване вероятността на забавено запалване се използват два метода: 

А) Изчисляване с реален източник на запалване 
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За целта е необходимо познаване или допускане на разположението на източниците на 

запалване. Статистически данни за вероятността от запалване за някои източници е 

представена в Таблица 3.2-11.   

 

Таблица 3.2-11  Вероятност от запалване за интервал от време 1 минута за различни 

източници: 

 

 

 Вероятност от запалване    за 1 

минута 

От точков източник 

Двигател с вътрешно горене 

Пещ в помещение 

Дизелов локомотив 

Електролокомотив 

 

0,4 

0,45 

0,4 

0,8 

От хора 

Жители на областта 

Работници 

 

0,01 на човек 

0,01 на човек 

От линеен източник 

Път 

Жп линия 

 

0,041 

0,041 

 

В) Изчисляване извън площадката 

 

Ако облакът не се запали на площадката се предполага, че това ще стане в мястото с 

максимална концентрация от проекцията на облака, направена спрямо половината от 

долната концентрационна граница на възпламеняване (ДКГВ). Ако такъв контур 

отсъства извън площадката, т.е. разливът е в обваловката и запалване на площадката не 

се е случило, се приема, че забавено запалване няма да се случи. 

 

Запалване на парен облак 

При неограничен парен облак, който би се получил от изпарения на разлетия 

авиобензин са възможни две събития: 

- мигновен  пожар без повишаване на налягането с вероятност 0,6;  

- експлозия с вероятност 0,4. 

 

Възпламеняване при транспортиране 

В случаите, когато конкретните местонахождения на източниците на възпламеняване 

не са известни, вместо тях могат да се използват стойностите от  Таблица 3.2-12 

(количествена оценка на риска за типова ситуация). Забавеното възпламеняване при 

изчисляване на индивидуалния риск се моделира така, че да се получи максимален 

ефект. Допуска се, че възпламеняването настъпва в момента на формиране на 

максималната площ на облака.  

Забавеното възпламеняване на запалими течности от категория LF1 може да не се вземе 

под внимание при изчисленията. По дефиниция, при разлив веществата от категория 

LF1 не образуват запалими облаци.                 

 

 Таблица 3.2-12  Вероятност от възпламеняване  
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Категория вещества Вероятност от 

възпламеняване 

 Незабавно Забавено 

Запалими течности, категория LF2 0,065   0,065 

Запалими течности, категория LF1 0,0043 - 

Ззапалими газове 0,8  0,2 

 

Пожари и образуване на издигащ се факел    

В обстановка на пожар, неизгорелите токсични вещества и токсичните продукти от 

горенето проникват в атмосферата на околната среда. По причина на високата 

температура на облака, последният се стреми да се издигне нагоре. При извършването 

на количествената оценка на риска трябва да се вземат под внимание последствията от 

издигането на факела.  

   По отношение на пожарите на открито се допуска незабавно образуване на 

издигащ се факел и се изключва възможността от каквито и да било поражения със 

смъртен изход от неизгорелите газове. 

 

Детайлен анализ  на вида на аварията  и нейния обхват: 

 

За оценка на установените по метода “Причина-последствие” или т.н. метод на 

“Папионката” крайни събития и описание на тези явления чрез параметрите, които им 

влияят се използват различни математични модели. При това е определен обхвата 

(разстоянията) на които могат да се очакват жертви, термични увреждания или други 

последствия от идентифицираните в точка 3.1 сценарии на критични събития, свързани 

със загуба на херметичност. 

Опасните последствия в резултат на изтичането, които се взеха под внимание при 

количествената оценка на риска (КОР) за идентифицираните сценарии са:  

 пожар в локва; 

 мигновeн пожар; 

 излагане на въздействието на токсични вещества; 

 експлозия от разширяващи се пари на кипяща течност, (BLEVE); 

 въздействие върху околната среда. 

Размерите на образувалите се разливи при изливане на течност от съответен съд за 

съхранение или транспорт при атмосферно налягане са определени от следните 

фактори: 

 скорост на изтичане; 

 височина на пробива, през който изтича; 

 общ обем на разлята течност; 

 неравности на терена; 

 наклон на повърхността; 

 възможности за проникване в канализационната мрежа. 
При жп-цистерните с атмосферно налягане изтичането не се изчислява. Приема се, че 

продължителните изпускания с обем до 5 m
3
 формират локва с площ 300 m

2
, а 

мигновените-локва с площ 600 m
2 

. Емитираното количество, подлежащо на разсейване 

се равнява на изчислената скорост на изпарение. При това се допуска, че дълбочината 

на слоя пясък или почва, в който прониква течността е 0,15 m. 
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Анализ на изтичане на бензин, дизелово гориво, газьол и при пълно разрушаване 

на тръбопроводи. 

Цялата тръбна мрежа на предприятието е открита. Над пътните артерии е повдигната на 

естакада. Изградена е от безшевни тръби, на заварка. Фланци има само при крановете. 

За всеки от продуктите са осигурени самостоятелни магистрали, маркирани по 

съответен начин. В приложение към доклада е представена схема на тръбната мрежа в 

Петролна база Враца./Схема -2/. 

Извършеният преглед на предназначението, технологичното значение и опасностите, 

които крие тръбопроводната мрежа в Петролна база - Враца  открои следните 

тръбопроводи като съществени за анализа на риска: 

1. Линии за бензин: 

  от резервоар R 27 – 200 m
3
 до помпена -  тръба с ø 133х4 mm и дължина 250 m; 

  от помпена до автоестакада –  тръба с ø  108х4 mm, L = 260 m; 

  от помпа до жп-естакада тръба с ø 108х4 mm и дължина 92 m; 

2. Линии за дизелово гориво:  

 от резервоар R 3 – 5000 m
3
 до помпена -тръба с ø 219х5 mm, L=310 m; 

 от помпена до автоестакада –  тръба с ø  108х4 mm, L = 251 m; 

 от помпена до жп-естакада – тръба с ø 219х5 mm,  L=108 m                                                    

3.Линии за газьол 0,2% : 

 от резервоар R 9 – 5000 m
3
 до помпена - тръба с  ø 219х5 mm, L = 310 m; 

 от помпена до автоестакада – ø  108х4 mm, L = 252 m; 

 от помпена до жп-естакада –тръба с  ø 133х4 mm,  L=90 m;  

 

За определяне скоростта на изтичане и максимално изтеклото количество  при 

разрушаване на посочените тръбопровод при 10 минутно изтичане от тях, е използвана 

компютърна програма на фирма RISO “ LiquidOutflow”. 

При тези условия са изчислени следните скорости на изтичане и максимално изтекли 

колическва: 

при транспортиране на бензин: 

от резервоар R 27 – 200 m
3
 до помпена -  тръба с ø 133х4 mm и дължина 250 m; общо 

22,02 m
3
 за 10 min. 

при транспортиране на дизелово гориво: 

от резервоар R3 – 5000 m
3
 до помпена -тръба с ø 219х5 mm, L=310 m; общо 137 m

3
 за 10 

min. 

при транспортиране на газьол 0,2% : 

от резервоар R 9 – 5000 m
3
 до помпена - тръба с  ø 219х5 mm, L = 310 m; 132,34 общо  

m
3
 за 10 min. 

 

Анализ на изпарение на разлив и разсейване на парен облак от бензин и 

евродизел, образувани при пълно разрушаване на резервоарите им за съхранение 

и на цистерни при товаро-разтоварни дейности.  

 

Анализът е извършен с помощта на програмен продукт ALOHA на  EPA,  USA на база: 

0,5 ДКГВ (долна концентрационна граница на възпламеняване) : 

            за бензин                   - 1,4 об%  т.е. 7000 ppm 

            за дизелово гориво      - 1 об% т.е 5000 ppm. 

Специфичните нива на остра токсичност, определящи условията на експониране на 

хора и водещи до тежки увреждания при кратко време на експониране: (IDLH – 
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непосредствено опасни за живота и здравето) и  STEL.                             

- за бензин   (IDLH)  - 1100 ppm  за 30 min. 

- за дизелово гориво (STEL) - 1000 mg/m
3
 за 15 min  

Разливите се моделираха при географските координати и надморската височина за 

гр.Враца и при следните атмосферни условия: 

- скорост на вятъра  - 2 m/s, измерена при 10 m височина; 

- посока на вятъра  - северозапад (подбрана е като най-често срещаната). Най-близкият 

жилищен район е в югозападна посока на около 380 метра. 

- температура – 30 
о
С.  

- влажност 50% 

- пресечен от сгради (до 3 m) терен. 

При тези условия се осъществява устойчива атмосфера, клас F.Изследвни са разливи на 

локви с обеми  и повърхности съответно: 

- за   бензин   

 180 m
3   

и повърхност 254,72 m
2 
на бетонова основа;, 

 80 
 
m

3 
 и повърхност 600 m

2
  на бетонова основа ; 

 34 m
3
 и повърхност 600 m

2
 на бетонова основа; 

 38,05 m
3
 и повърхност 600 m

2
 на земна основа; 

 - за дизелово гориво: 

 4500 m
3
 и повърхност 1663,74 m

2
 на земнонасипна основа; 

 80 m
3
 и повърхност 600 m

2
 на бетонова основа. 

 

Постигнатите при тези условия резултати са представени в Таблица. 3.2-13. 

 

Параметър Бензин 

180 m
3 

резерв. 

Бензин 

80 m
3 

цистер. 

Бензин 

34 m
3
 

ацист 

Бензин 

38,05 m
3
 

тръба 

Дизел 

4500 m
3
 

резерв. 

Дизел 

80 m
3
 

цистерна 

1 2 3 4 5 14 15 

Макс.ср. 

скорост на 

изпарение, 

kg/min 

 

49,4 

 

107 

 

54,7 

 

62,9 

 

3,99 

 

1,49 

Общо 

количество 

изпарена 

течност, kg 

 

2770 

 

5442 

 

2746 

 

2927 

 

239 

 

87,5 

Разстояние 

на което се 

достига 

IDLH, m 

 

152-х 

36-у 

 

171-x                                                                                                                                                                                                       

54-y 

 

119-х 

35-у 

 

173-х 

43,5-у 

 

85-x 

12-y 

 

52-x 

13,7-у 

 

Макс.концен

трация 

Вън ppm 

Вътре, ppm 

 

1100 

303 

 

1100 

275 

 

1100 

274 

 

1100 

231 

 

131 

41,2 

 

132 

40,1 

Време, за 

което достига 

тази 

 

4-14 

 

3-15 

 

3-12 

 

4-11 

 

4-60 

 

2-14 
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концентр. 

Min 

Разстояние, 

съответстащо 

на ½ ДКГВ, 

m 

 

58-x 

24-y 

 

65-х 

30-у 

 

46-х 

24-у 

 

66-х 

28-у 

 

- 

 

- 

Макс.концен

тр. 

Вън,  ppm 

Вътре, ppm 

 

7000 

1940 

 

7000 

1710 

 

7000 

1700 

 

7000 

1440 

5000 

Не се 

достига 

 

5000 

Не се 

достига 

 

Време,за 

дости  

Гане на тази 

концентрация

, min 

 

3-13 

 

4-13 

 

3-12 

 

 

4-10 

 

- 

 

- 

 

 

На Фиг.3.2-5 /в приложение към доклада/ е дадена проекцията на загазените площи при 

разсейване на парен облак, получен при разливане на 180 m
3
 бензин при граница на 

концентрацията 1100 ppm, съответстваща на IDLH (непосредствено опасна за живота и 

здравето концентрация), а на Фиг.3.2-7 е представена проекцията на загазената площ 

при разсейване на същия парен облак на бензин, при която съществува опасност от 

избухване на пожар от забавено запалване. 

 

От направения анализ се установи, че разстоянието, на което може да се очаква 

наркотично въздействие върху хора при разрушаване на резервоар за съхранение на 

бензин е 152 m, което означава, че в случай на авария и северозападен вятър ще бъдат 

засегнати работниците намиращи се на площадката на базата и евентуално тези от 

“Топливо” АД. 

 

В случаите с разрушаване на цистерни или тръбопроводи, разстоянията съответно са 

119 m, 171 m и 173 m. Тъй като най-близкия жилищен квартал е на 380 m в югозападна 

посока, в този случай вероятността за авария с наркотично въздействие върху 

населението е малка. 

Разстоянието, на което може да се очаква забавено запалване на облак от бензинови 

пари при разрушаване на резервоар за съхранение е 58 m, което  попада в рамките на 

предприятието, независимо от посоката на вятъра. При разливи от авто, жп-цистерни и 

от тръбопровод за зареждане на резервоара, тези разстояния са съответно – 46 m, 65 m  

и 66 m и остават в границите на базата. 

 

Направеният анализ показва също, че при разглежданите сценарии с разливи на 

дизелово гориво  и газьол и при разглежданите условия не се достигат непосредствено 

опасните концентрации за директно или забавено запалване. 

 

Анализ на разпространяване на топлинната радиация при директно запалване на 

разливи от бензин, дизелово гориво и газьол: 

 

При разливи на запалими течности съществува вероятност от тяхното запалване. 
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Пламъците от горящите вещества се състоят от продукти на горенето и са с висока 

температура 800 - 1600 К. Отделящата се при горенето им енергия създава топлинни 

потоци с потенциал да предизвикат увреждания на материални обекти, обгаряния  и 

смърт  на хора и замърсяване на околната среда. Отделената топлинна енергия се 

пренася до околните обекти, не попадащи в  зоната на пламъка чрез радиация. 

Температурата на пламъка и радиацията му са важни параметри за определяне на 

топлинния поток. 

Трябва да се отбележи, че дизеловото гориво и газьола, не са от категорията “запалими” 

вещества. При температура на околната среда те поддържат концентрации на парите 

над разлята от тях течност по-ниски от долните концентарционни граници на 

възпламеняване. При наличието обаче на пожар в съседен резервоар или на разлив и 

пожар на запалимо вещество в обваловката е възможно повишаване на температурата 

им и запалване и на тези продукти. 

При извършения анализ е изследвано разпространението на топлинните потоци, 

образувани от горенето на разливи на бензин, дизелово гориво и газиол,  получени в 

резервоарния парк и на жп-естакадата. 

Изследването е извършено с използването на математичен модел на REW&HULBERT 

1996 и други модели, както и на компютърна програма “POOLFIRE”, създадена от 

RISO National Laboratory, Дания.  

Моделирането е извършено при следните климатични условия: 

- температура                                                                      298 К 

- относителна влажност                                                       50% 

- скорост на вятъра на височина 10 m                                  2m/s 

- неравност на терена                                                          0,3 m 

 

При пълен разлив на цистерна моделирането е извършено при площ на разлива 600 m
2
 

и еквивалентен диаметър 27 m.  

При описаните по-горе атмосферни условия, обуславящи устойчива атмосфера, са 

изследвни термичните радиации от запалване на разливи на локви с обеми  и 

повърхности съответно: 

- за   бензин   

 180 m
3   

и повърхност 254,72 m
2 
на бетонова основа;, 

 80 
 
m

3 
 и повърхност 600 m

2
  на бетонова основа ; 

 34 m
3
 и повърхност 600 m

2
 на бетонова основа. 

- за дизел 

 4500 m
3
 и повърхност 1663,74 m

2
 на земна основа; 

- за газьол 

 180 m
3
 и повърхност 359 m

2
 на бетонова основа; 

Вероятността от настъпване на смърт за  индивида и за голяма   част  от населението 

вследствие термичната радиация при запалване на тези разливи е  изразена с пробит 

функцията: 

).ln(.56,238,36 1

4/3 QPr  , 

  

Където Pr   е Пробитът, съответстващ на вероятността от смърт; 

 1 - Времето на експозиция, s (прието е 20 s); 

 Q - Топлинното излъчване, Wm
-2

; 

Вероятност за 1% смъртност съответства на топлинно излъчване Q=9,83kW/m
2
, а 50% 
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смъртност при топлинна радиация равна на 19,46 kw/m
2
. Допуска се, че хората във 

вътрешността на сградите са защитени от топлинното излъчване до момента, в който 

сградата се запали (при 35 kW/m
2
). Зависимостта между вероятната смъртност и 

големината на топлинния поток, достигащ на определено разстояние от източника на 

пламъка за 20 s е представена с пробит функцията на Фиг. 3.2-9. Съобразно тези 

топлинни натоварвания, разстоянията, при които могат да се очакват 1% и 50 % 

смъртност са представени в Таблица 3.2-14. 

 

Таблица 3.2.14 Смъртност като функция от разстоянието 

Сцeнарий II-ра степен 

изгаряне 

1% смъртност 50 % смъртност 

Пожар на бензин 180 m
3 

46,6 33,8 22 

Пожар на бензин 80 m
3
 65 50 31 

Пожар на бензин 34 m
3 

50 37 23,5 

Пожар на дизел 4500 m
3
 87 61 37 

Пожар на газьол 4500 m
3
 45 32 20 

 

Интензивността на термичните потоци и разстоянията на които те се проявяват са 

представени графично на Фиг. 3.2-7 и Фиг.3.2-8 към доклада. 

 

Изчислената дължина на пламъка и отделената обща топлинна енергия в продължение 

на 30 минути при петте сценария са представени на Таблица 3.2-15: 

 

Таблица 3.2-15 Височина на пламъка и отделено общо количество  топлинна енергия 

при пожар в локва на бензин, дизел и газьол 

 

 Пожар на 

бензин   

180 m
3
 

Пожар на 

бензин 

80 m
3
 

Пожар на 

бензин   

      34 m
3
 

Пожар на 

дизел  

4500 m
3
   

Пожар на  

газьол  

4500 m
3
 

Височина на 

пламъка, m 

 

24,24 

 

32,65 

 

25,66 

 

42,10 

 

42,10 

Обща 

топлинна 

енергия, 

kW/m
2 

 

630,5 

 

1484 

 

742,5 

 

3090 

 

3080 

 

 

Височината на издигане на факела от димни газове при тези пожари (Фиг. 3.2-11, 

Фиг.3.2-12) бързо нараства и на 380 метра, където се намира най-близкия жилищен 

район тя е от 640 до над 1000 метра, което определя ниска вероятност за засягане на 

населението в този район от изгорелите газове. 

В заключение може да се каже, че при директно запалване на разливите от бензин 

разстоянията на, които би се получило 1 % смъртност са от порядъка на 34 до 50 метра, 

които попадат в зоната на предприятието при западен и северозападен вятър, които са и 

най честите посоки. По – висока смъртност (50%) може да се очаква в непосредствена 

близост до източниците на горене (20-30 m), но като се има предвид численият състав, 

работещ на смяна в тези обекти, това е малко вероятно. Пожарът в обваловката на 

резервоара може да предизвика “домино ефект” на разположените до него съседни 

FIGURI/FIG.3.3.2.2-10.Smartnost.doc
FIGURI/FIG.3.3.2.2-13.Fakel%20BENZIN.doc
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резервоари. 

Резервоарите за дизелово гориво са на около 20 m от тези за бензин, което е по-голямо 

от разстоянието на което би се получила радиация от 35 kW/m
2
, при която се запалват 

сгради.  При еветуален ефект на доминото и запалване на резервоара с дизелово гориво 

1% смъртност може да се очаква на около 60 m, което може да засегне работещите на 

площадката на Държавния фуражен завод.  

 

Анализ на пожар на  цистерна с бензин с възможност за възникване на BLEVE и 

огнено кълбо. 

Възникнал под цистерна пожар може да доведе до мигновено освобождаване на цялото 

съдържание на съответната цистерна. До такъв пожар може да се стигне по причина на 

теч по съединителните връзки под цистерната, последван от възпламеняване. Това 

събитие е единствено възможно при цистерните, заредени със запалими вещества. По 

статистически данни честотата на такова събитие е равна на 1х10
-5

 за година при 

цистерните при атмосферно налягане. 

При направения анализ с компютърна програма “BLEVE”, създадена от RISO National 

Laboratory, Дания за цистерна с капацитет 35 m
3
, запълненост 98% с автобензин, при 

налягане на парите в цистерната при температурата на кипене 1,6х10
5
 Ра и при 

подбраните по-горе атмосферни условия (температура, скорост и посока на вятъра) е 

установена възможност за образуване на “огнено кълбо” с радиуси 82 m времетраене 

11 s, и височина на издигане 164 m. Вероятният топлинен поток, разстоянията до 

обектите на въздействие и вероятността за смъртност са дадени в Табл. 3.2-16. 

 

   Таблица 3.2-16 Зависимост на топлинния поток и смъртността от                            

разстоянието 

 

Сценарий Разстояние по х,m Топлинен поток,kW/m
2
 Смъртност,% 

 65 19,5 50 

34 m
3
 бензин 175 9,9 1 

 285 5,0 IIстепен изгаряне 

 

Изменение на топлинния поток с отдалечаване от  източника при BLEVE на 

автоцистерна с бензин е представено на фиг.3.2-13. 

 

От направения анализ може да се заключи, че вероятността за смъртност на хора 1% от 

действието на огнено кълбо, образувано вследствие на експлозия от разширяващи се 

пари на бензин може да се очаква на разстояние до 175 m. На разстояние до 65 m 

смъртността е 50%. От всичко изложено до тук, може да се обобщи, че при 

изследваните условия установените опасни разстояния за 1% смъртност излизат извън 

рамките на предприятието и засегнатите евентуално хора ще бъдат тези, намиращи се 

по- това време на площадките на съседните предприятия; „Толиво“ АД – на юг от 

площадката на петролната база и в северна посока на складове за строителни 

материали. 

 

3.2.1. Изчисляване на пространствените граници на зоните за аварийно планиране 

по” Методиката за бърза оценка на риска”: 

Методиката е разработена на основата на аналогичен модел, разработен от ТНО и 

прилаган в Холандия, който е използван и от ЮНЕП2 с цел да категоризира и 
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приоритизира промишлените предприятия по отношение на риска от големи аварии.  

 Въз основа на „Методиката за бърза оценка на риска“ са изчислени пространствените 

граници на зоните за аварийно планиране, като са взети  в предвид:  

 

1. Вида на опасните химични вещества, който ще се съхраняват в петролна база 

Враца;  

2. Начин за съхранение и експедиция – в резервоари, тръбопроводи, ж.п и 

автоестакади; 

3. Количеството на опасните вещества ;  

4. Стандартните растояния на съораженията; 

5. Класификацията на токсичните вещества ; 

6. Местоположение на предприятието и отстоянието му от  жилищни обекти и обекти 

с обществено предназначение – най - близко разположената жилищна зона на 

града е на растояние 380 м, а на обектите с обществено предназначение: училище 

на 659.42 м, център за работа с деца на 645.82 м, ж.п гара – 280 м; стадион - 829 м. 

 

1.В Петролна база Враца ще се съхраняват следните видове горива :  

- запалими течности с парно налягане < 0.3 бара при 20
0 

(пламна точка >20
0
) и 

запалими течности с парно налягане  >0.3 бара при 200 (пламна точка >20
0
) в 

количества : 

- Бензин – 658.75 т; 

- Керосин – 571.25 т 

- Газьол – 3591.25 т 

- дизелово гориво – 61769.5 тона 

- мазут –  306 тона 

- биодизел – 605.2 тона 

 горива в авто, ж.п цистерни и тръбопроводи към тях - 562.05 т. 

 количества опасни вещества под формата на отпадъци – 9,8 т 

 

2.Условията за съхранение: стоманени вертикални резервоари,  както и необходимите 

съоръжения /тръбопроводи, авто и жп. естакади / са описани подробно в т.2 на 

настоящия доклад. Базата разполага с 44 броя резервоари с общ капацитет от 94 800 

куб.м и  вместимост 80 580 куб.м, като за дейността ще се използват 36 броя резервоари  

в т.ч.: 

 

- 2 броя резервоари по 10 000 м3; 

- 14 броя резервоари по 5000 м3; 

- 20 броя резервоари по 200 м3; 

- жп и автоестакади; 

- помпени станции; 

- тръбопроводна система 

3. Разтоянията между съоръженията на площадката са отразени в схема 1.1.1. в 

приложение към доклада. 

4. При определяне на токсичността на видовете горива са взети в предвид: класа на 

токсичност на веществото и класа на летливост: 

-  Бензин  и керосин - среден клас на токсичност; 

- дизелово гориво и газьол, мазут – нисък клас; 
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2. Определяне зоните на аварийно планиране: 

 

Зоните на въздействие при възникване на голяма авария са представени на схема 3.2.1. 

към настоящия доклад под формата на окръжност с център точката на изпускане на 

опасното вещество и радиус равен на определеното стандартно разстояние. В предвид 

разликата в мащаба на евентуалните последствия в рамките  на една зона се различават 

три зони: 

 

 Първа зона – зона на висока смъртност; 

 Втора зона –  зона на сериозни поражения; 

 Трета зона – зона на особено внимание 

 

При съхранение на бензин: 

Резервоарите за съхранение на бензин ще се запълват до 85% от проектния си обем. 

Относителното тегло на бензина е 0,775. Проектната вместимост на всички резервоари 

– 5 броя *200 куб.м = 1000 куб.м.*0,85 = 850 куб.м. полезен обем*0,775 = 658.75 тона 

бензин,  с налягане < 0.3 бара при 20
0 

с обваловка: 

 

 

Използвана 

таблица от 

Методиката 

Информация Код № 

Таблица №1 Бензин–запалима течност с парно 

налягане <0.3 бара при 20
0
 

1.3 

Таблица №2 Съхранява се в 5 бр. резервоари с обем 

200 куб.м/всеки, с обваловка  

1 

Таблица №3 Количество  658.75 тона АI 

Таблица №4 Категория А 

 

Форма I 

Стандартно разтояние  0-

25 

Окръжност 

Площ 0.2 ха 

 

Общото количество на бензина е 658.75 тона, в интервал от 200-1000 

тона.Стандартното разстояние, определено в методиката е от 0-25м. При направените 

изчисления : 

 

  d = 25 + (658.75- 200)   х 25 = 25+ 458.75  х  25 = 25 + 0.57 х 25 = 40 м. 

                  (1000 -200)                         800 

 

Първа зона на аварийно планиране е с формата на окръжност с център точката на 

изпускане на бензина с радиус 40 м , като въздействието е разпределено във всички 

посоки. Тъй като зоната е разположена непосредствено до точката на изпускане на 

опасното вещество и попада в границите на площадката на обекта, се очаква 

въздействието да бъде върху намиращите се в момента служители и клиенти. В 

петролната база работят 35 човека, а броя на клиентите е различен в рамките на 

работния ден. 

 

Втора зона на въздействие е с радиус 80 м, тъй като Кв /коефициента на въздействие/ за 
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запалими вещества е 2 - ( 40 м х 2).  Обхвата на радиуса на зоната попада в границите 

на  площадката на обекта и в случай на голяма авария, няма да се наблюдават сериозни 

и необратими неблагоприятни последствия за съседните обекти. 

 

В трета зона на въздействие – зоната на особено внимание,  попадат най- близко 

разположените съседни предприятия на 150 м: „Топливо“ АД, разположено на юг от 

базата и складове за строителни материали намиращи се северно от петролна база 

Враца на същото отстояние. Броя на работещите към топливо е 5 човека. 

 

 

При съхранение на керосин: 

Резервоарите за съхранение на керосин ще се запълват до 85% от проектния си обем. 

Относително тегло на керосина – 0,84. Проектната вместимост на всички резервоари – 

4 бр.*200 куб.м =800 куб.м.*0,85 = 680 куб.м. полезен обем*0,84 = 571.2 тона керосин, 

с налягане < 0.3 бара при 20
0 

с обваловка е : 

 

 

Използвана 

таблица от 

Методиката 

Информация Код № 

Таблица №1 Керосин –запалима течност с парно 

налягане <0.3 бара при 20
0
 

1.3 

Таблица №2 Съхранява се в 4 броя резервоари с 

обем 200 куб.м/всеки , с обваловка 

1 

Таблица №3 Количество 571.25 тона А I 

Таблица №4 Категория А 

 

Форма I 

Стандартно разтояние до 

25м 

Окръжност 

Площ 0.2 ха 

 

Общото количество на керосина е 571.25т и е в интервала от 200-1000 тона. 

Резервоарите са 4 броя с капацитет 200 куб.м/всеки, поради което вземаме като 

интервал максималния им общ капацитет  800 куб.м; Стандартното разстояние, 

определено в методиката е от 0-25м. 

 

  d = 25 + (571.25- 200)   х 25 = 25+ 371.25  х  25 = 25 + 0.62 х 25 = 41 м 

                   (800 - 200)                         600 

 

Първа зона на аварийно планиране е с формата на окръжност с център точката на 

изпускане на керосина с радиус 41 м, като въздействието е разпределено във всички 

посоки. Тъй като зоната е разположена непосредствено до точката на изпускане на 

опасното вещество и попада в границите на площадката на обекта, се очаква 

въздействието да бъде върху намиращите се в момента служители и клиенти. 

 

Втора зона на въздействие е с радиус 82 м, тъй като Кв /коефициента на въздействие/ за 

запалими вещества е 2 : ( 41 м х 2), която попада в границите на площадката. 

   

В трета зона на въздействие – зоната на особено внимание,  попадат най- близко 
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разположените съседни предприятия на 150 м: „Топливо“ АД, разположено на юг от 

базата и складове за строителни материали намиращи се северно от петролна база 

Враца на същото отстояние. 

 

При съхранение на дизелово гориво: 

Резервоарите ще се запълват до 85% от проектния си обем. Относителното тегло на 

дизеловото гориво – 0,845. Проектна вместимост на всички 20 бр.резервоари – 86 000 

куб.м.*0,85 = 73100 куб.м. полезен обем*0,845 = 61769.5 т дизелово гориво, парно 

налягане <0.3 бара при 20
0
. Тъй като вместимостта на резервоарите е различна, са 

напраени изчисления съотносими към  всяка вместимост по-отделно. 

 

 За  2 броя резервоари с проектен капацитет 10 000 куб.м./всеки и с обща вместимост 14 

365 тона, при парно налягане <0.3 бара при 20
0
,  разположени в една обваловка, 

радиуса на първа зона на аварийно планиране е: 

 

  

Използвана 

таблица от 

Методиката 

Информация Код № 

Таблица №1 Дизелово гориво –запалима течност с 

парно налягане <0.3 бара при 20
0
 

1.3 

Таблица №2 Съхранява се в 2 броя резервоари с 

обем 10 000 куб.м/всеки с обваловка 

1 

Таблица №3 Количество 14 365 тона СI 

Таблица №4 Категория С 

 

Форма I 

Стандартно разтояние до 

100 м 

Окръжност 

Площ 3 ха 

 

Общото количество е 14 365 т  и е в интервала над 10 000 т. Резервоарите са 2 броя с 

капацитет 10 000 куб.м/всеки, поради което вземаме като инервал максималния им общ 

капацитет 20 000 куб.м . 

 

   d = 100 + (14 365 - 10000)   х (100-50) = 100 + 4365  х  50 = 100 + 0.44 х 50 = 122 м 

                      (20000 -10000)                                 10000 

 

Радиуса на първа зона на аварийно планиране е 122 м с формата на окръжност. Тъй 

като зоната е разположена непосредствено до точката на изпускане на опасното 

вещество и попада извън границите на площадката на обекта, се очаква въздействието 

да бъде върху намиращите се в момента служители и клиенти на съседните обекти - 

„Топливо“ АД и складове за строителни материали. 

Втора зона на въздействие е с радиус 244 м, тъй като Кв /коефициента на въздействие/ 

за запалими вещества е 2 : ( 122 м х 2).  Тъй като ж.п гара Враца отстои на 280 м от 

площадката на петролната база, не се очаква въздействие върху намиращите се в 

района на гарата. 

В трета зона на въздействие – зоната на особено внимание,  попада най- близко 

разположената жилищна зона  на 380 м на юг от базата, както и входно – изходна пътна 

артерия  на град Враца. 
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При съхранение на дизелово гориво  в  13 броя резервоари с проектен капацитет  5000 

куб.м./всеки и с обща вместимост 46 686.25 тона, при парно налягане <0.3 бара при 20
0
 

разположени по 2 резервоара в една обваловка, за определяне на пространствените 

граници на зоната за аварийно планиране, са взети в предвид : 

 

Използвана 

таблица от 

Методиката 

Информация Код № 

Таблица №1 Дизелово гориво –запалима течност с 

парно налягане <0.3 бара при 20
0
 

1.3 

Таблица №2 Съхранява се в 13 броя резервоари с 

обем  5000 куб.м/ по 2 резв. в 

обваловка 

1 

Таблица №3 Количество   46 686.25 т она СI 

Таблица №4 Категория С 

 

Форма I 

Стандартно разтояние от 

50 -100м 

Окръжност 

Площ 3 ха 

 

Общото количество е  46 686.25т  и е в интервала над 10 000 т. Резервоарите са 13 броя 

с капацитет 5000 куб.м/всеки, поради което вземаме като инервал максималния им общ 

капацитет 65 000 куб.м : 

 

d = 100 + ( 46 686.25 - 5000)   х (100-50) = 100 + 41 686.25  х  50 = 100 + 0.76 х 50 = 138м  

                    (65000 -10000)                                        55000 

 

Първа зона за аварийно планиране е с радиус 138 м, с форма на окръжност.   

Радиуса на втора зона на аварийно планиране  е 276 м, тъй като Кв е 2 – 138 х 2 = 276м. 

И двете зони попадат извън границите на площадката, при което очакваното 

въздействие ще бъде върху хората намиращи се както на площадката, така и в 

съседните обекти – на север в складовете на фирми за продажба на строителни 

материали, на изток базата граничи със земеделски земи, на юг със склад на „Топливо“, 

на запад със силози на фуражен завод.  

 

В трета зона на въздействие попадат: най-близко разположения обект с обществено 

предназначение - ж.п.гара Враца на 280 м, и най – близката жилищната зона на 380 м. 

 

При съхранение на дизелово гориво в 5 броя резервоари с проектен капацитет  200 

куб.м./всеки и с 718.25 обща вместимост, при парно налягане <0.3 бара при 20
0
  

разположени по 2 резервоара в една обваловка, пространствените граници на зоната за 

аварийно планиране, са: 

 

Използвана 

таблица от 

Методиката 

Информация Код № 

Таблица №1 Дизелово гориво –запалима течност с 

парно налягане <0.3 бара при 20
0
 

1.3 
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Таблица №2 Съхранява се в 5 броя резервоари с 

обем  200 куб.м/ по 2 резв. в обваловка 

1 

Таблица №3 Количество   718.25 т она АI 

Таблица №4 Категория А 

 

Форма I 

Стандартно разтояние от 

0-25м 

Окръжност 

Площ 0,2 ха 

 

Общото количество на горивото е 718.25 т и е в интервала от 200-1000 т. Резервоарите 

са 5 броя с капацитет 200 куб.м/всеки, поради което вземаме като инервал максималния 

им общ капацитет  1000 куб.м ; 

 

d =  25 + ( 718.25 - 200)   х 25 = 25 + 518.25 х 25 = 25 +0.65 х 25 = 42 м  

                 (1000 - 200)                           800 

 

Първа зона на аварийно планиране е с формата на окръжност с център точката на 

изпускане на дизеловото гориво с радиус 42 м , като въздействието е разпределено във 

всички посоки. Тъй като зоната е разположена непосредствено до точката на изпускане 

на опасното вещество и попада в границите на площадката на обекта, се очаква 

въздействието да бъде върху намиращите се в момента служители и клиенти. 

 

Втора зона на въздействие е с радиус 84 м, тъй като Кв /коефициента на въздействие/ за 

запалими вещества е 2 - ( 42 м х 2).  Обхвата на радиуса на зоната попада в границите 

на  площадката на обекта и в случай на голяма авария, няма да се наблюдават сериозни 

и необратими неблагоприятни последствия за съседните обекти. 

 

В трета зона на въздействие попадат: съседните обекти  на север - складове на фирми за 

продажба на строителни материали, на изток базата граничи със земеделски земи, на юг 

със склад на „Топливо“, на запад със силози на фуражен завод.  

 

 

При съхранение на мазут: 

Резервоарите ще се запълват до 85% от проектния си обем. 

За съхранение на мазута ще се използват 2 броя резервоари. Относителното тегло на             

мазута е 0,9. Проектна вместимост на резервоарите е 400 куб.м. х 0,85 = 340 куб.м  

полезен обем х  0,9 = 306 тона мазут. Резервоарите са разположени  в една обваловка: 

 

Използвана 

таблица от 

Методиката 

Информация Код № 

Таблица №1 Мазут –запалима течност с парно 

налягане <0.02 кРа при 120
0
 

1.3 

Таблица №2 Съхранява се в 2 броя резервоари с 

обем  200 куб.м/ всеки, с обваловка 

1 

Таблица №3 Количество   306 т она АI 

Таблица №4 Категория А 

 

Форма I 

Стандартно разтояние от 

0-25м 

Окръжност 
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Площ 0,2 ха 

 

Общото количество на мазута е 306 тона и е в интервала от 200-1000. Резервоарите са 2 

броя с капацитет 200 куб.м/всеки. Стандартното разстояние, определено в методиката е 

от 0-25м. 

 

d =  25 + ( 306 - 200)   х 25 = 25 + 106 х 25 = 25 +0.13 х 25 = 29 м  

                 (1000 - 200)                    800 

 

Радиуса на първа зона на въздействие е 29 м с формата на окръжност, поради което 

въздействието попада в границите на площадката, върху работещите на площадката 

служители и клиенти. 

Втора зона на въздействие е 58 м /Кв е 2 = 29 х 2/, която попада също в границите на 

площадката.Трета зона на въздействие ще засегне съседните близко стоящи обекти и 

намиращите се в момента работещи и клиенти. 

 

При съхранение на биодизел: 

Резервоарите ще се запълват до 85% от проектния си обем. Относително тегло на 

биодизела – 0,89.  Капацитета на  4 броя резервоари * 200 куб.м = 800 куб.м.*0,85 = 680 

куб.м. полезен обем*0,89 = 605.2 тона биодизел. Резервоарите са разположени по 2 в 

една обваловка: 

Биодизела е стабилен при нормални условия, не представлява риск от пожар или 

избухване при работа и съхранение. 

Биодизела не е класифициран като опасно вещество в съответствие с критериите на 

Директивата за опасните вещества(67/548/ЕЕС) и СLP (Регламент СЕ 1272/2007) 

поради което, прилагането на методиката за изчисление на зоните на зъздействие е 

неприложимо. При възникване на аварийна ситуация, ще бъде овладяна със 

съответните предвидени мерки за безопасност и няма да окаже сериозни въздействия 

на намиращите се на площадката служители и клиенти.  

 

При осъществяване на дейности по доставка на горива на автоестакада, 

пространствените граници на зоната въздействие са: 

 

На площадката на Петролна база Враца могат да се разтоварват едновременно три 

автовоза с вместимост по 25 т,  при което общото количество гориво е 75 т и е в 

интервала 50-200 тона /съгл.методиката/.Стандартното разтояние е от 25-50 м, при 

което: 

 

d =  25 + ( 75 - 50)   х (50- 25)= 25 + 25  х  25 = 25 +0.17 х 25 = 29 м  

                (200 - 50)                            150 

 

 

При възникване на аварийна ситуация на автоестакада, радиуса на първа зона на 

въздействие е 29 м, а на втора зона 58 м  с форма на окръжност. Въздействието попада 

в границите на площадката върху работещите служители и намиращите се в момента 

клиенти. 

Трета зона на въздействие попада върху съседните на площадката обекти: фуражен 

завод, складове за строителни материали, земеделски земи, склад на „Топливо“АД. 
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 Ж.п терминала може да осигури разтоварване на горива от 5 броя жп.цистерни            

едновременно с вместимост от по 59 т. или  общо 295т. Количеството гориво е в 

интервала 200 -1000. Стандартното растояние е от 50-100 м, при което: 

 

d =  50 + ( 295 - 200)   х (100- 50)= 50 + 95  х  25 = 50 +0.12 х 50 = 56 м  

                (1000-200)                              800 

 

Първа зона на въздействие е с радиус 56 м с формата на окръжност, поради което 

въздействието е във всички посоки и попада в границите на площадката на обекта. 

Втора зона на въздействие е 112 м и попада извън границите на обекта, при което ще 

окаже въздействие върху служителите и клиентите на намиращите се в съседство 

обекти. 

Трета зона на въздействие попада върху ж.п. възел Враца и входно-изходен път на 

Враца. 

 

Изградените колекторни тръбопроводи, който поемат горивото от разтоварваните 

цистерни и чрез тръбната разводка на базата, по осигурена магистрала го доставят в 

съответния резервоар са с различни дължини- 92 м, 108, 250, 260, 310м.  

Максималното количество гориво което може да бъде налично в тръбопроводите  е  

общо 192.05 т. и е в интервала 50-200 тона. Числения код за използваните в базата 

горива /2 или 5/ съотносим към количествата в тръбопроводите и вида на аварията, 

съгласно методиката за бърза оцека, определят незначително въздействие при 

възникване на аварийна ситуация. 

 

В заключение: 

Въз основа на получените с “Методиката за бърза оценка на риска” резултати, могат да 

се направят следните заключения по отношение на установените последствия - 

териториален обхват на зоните,  броя  на  засегнатите работещи и население, степента и 

вида на уврежданията при пряко и  непряко въздействие,  вследствие възникване  на 

авария: 

 

 Първа зона – „зона на висока смъртност“ при различните видове горива е с различни 

стойности на  пространствените граници, но почти при всички тя се разпростира изцяло 

върху площадката на ПБ Враца. Съгласно организацията на дейността на дружеството в 

тази зона пребивават постоянно 20 - 25 служители. До нея имат достъп и клиенти и 

доставчици 10-15 човека. Вероятността събитията да се развият така неблагоприятно е 

минимална. В този смисъл може да се приеме, че вероятно ще бъдат засегнати 5-6 

човека. 

Резултатите от направената по-горе оценка на риска, показват вероятността на 

въздействие върху хората при сценарийте токсичен облак, огнено кълбо, пожар в облак 

от пари, експлозия на облак от пари, която е сравнително малка. 

Предполага се че, работещите навън ще успеят да се приберат в сигурни убежища. Тук 

е важно да се отбележи, че в петролните складове авариите никога не настъпват 

внезапно. Обемите течност от по няколко хиляди кубически метра определят 

инертността на физичните процеси. Преди да се взриви един резервоар с вместимост 

5000 м
3
 минават понякога едно или няколко денонощия. Във фирмата има 

оповестителна система, което ще позволи евакуирането на служителите в сгради, които 



                             Петролна база Враца 

Стр. 71 
ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Версия  01 от 28/07/2016 

Приложение № 4 ,чл.13 на 

НПГА 

 

са достатъчно стабилни, за да послужат за временно сигурно убежище. В аварийния 

план за действие е предвидено съсредоточаване на медицинската помощ и аварийно-

спасителните дейности именно в тази зона.  

Тъй като Петролна база Враца се намира в източната промишлена зона на града и на 

отстояние 380 м от най- близко разположената жилищна зона на града, и на 645 м от 

най- близкото училище,  може да се изключи, че ще има засегнато население. 

 

Втора зона – „зона на сериозни поражения“. При различните видове и количества 

горива, обхвата на зоната е различен. При по-малите количества съхранявани горива, 

зоната остава в границите на предприятието и заобикалящите я съседни обекти. 

Обектите, който попадат в нея и на който е възможно да пребивават хора са: „Топливо 

АД и складове за съхранение на строителни материали. При сценарии - токсичен облак, 

огнено кълбо, пожар в облак от пари, експлозия на облак от пари, вероятността за 

сериозни поражения  върху намиращите се служители и клиенти е малка. 

 

Трета зона – „зона на особено внимание“. Тя е свързана с разпространението на 

образувания токсичен облак, вследствие пожар. Формата и размерите му са свързани с 

гаусовото разпределение, като стойностите са между 180 и 300 м. Отчитайки розата на 

ветровете и преобладаващата посока на вятъра в района, разпространението на облака 

няма да засегне жилищната зона на града и обектите с обществено предназначение. 

 

На ситуационна схема 1.4 към доклада са представени зоните на въздействие при 

възникване на авария  и  позициите на засегнатите обекти. 

 

3.3 Оценка на минали аварии и инциденти, при които са използвани същите 

опасни вещества и процеси, отчитане на поуките от тях и изрично позоваване на 

конкретни мерки, предприети за предотвратяване на такива аварии: 

 

В досегашната си история на площадката на петролна база Враца, не са възниквали 

аварии и инциденти с опасни вещества.  Всички  сценарии  на големи аварии, посочени 

в точка 3.2 т., както и в “Детайлен анализ на вида на аварията и нейния обхват” са 

използвани статистически данни от  инциденти на други площадки, съхраняващи 

същите опасни вещества, каквито ще се съхраняват на площадката в петролна база 

Вараца. 

 Като главни последствия се открояват следните случаи: 

 

- Пожар в локва при директно запалване – силно изразена топлинна радиация, 

възможност за домино ефект, смъртни случаи на площадката, разпространение на 

продукти на горенето във въздуха. Евентуалните пожари на горивата могат да окажат 

фатално влияние върху флората и фауната наоколо и да доведат до вторични пожари на 

прилежащите тревисти и горски насаждения и сгради. Тъй като наблизо няма 

животински и растителни видове с екологично значимост, които да бъдат директно 

засегнати от пожара последствията от него нямат значим характер за околната среда. 

Като се има предвид розата на ветровете и най-често повтарящите се посоки на вятъра, 

факелът на димните  газовете, би трябвало да засягат югоизточно и западно 

разположените производствени предприяти и полеви площи. Отделящите се при 

пожарите димни газове обаче са с висока температура и височината на нарастване на 

факела на 300 метра разстояние достига височина от 600 до над 1000 m, поради което 
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те не биха могли да засегнат тези обекти. Същото се отнася и за жилищните квартали 

разположени на 380 m югозападно от базата. 

- Мигновен пожар в парен облак – забавено запалване при концентрация в газовия 

облак на бензин, съответстващи на  1/2 ДКГВ – 7000 ppm; 

- BLEVE и огнено кълбо от пари на бензин– при наличие на пожар на цистерна с 

бензин е възможно силно нарастване на налягането в нея, разхерметизиране, 

изкипяване на горивото, образуване на облак от пари, запалването им и образуване на 

огнено кълбо; 

 

- Токсично замърсяване на въздуха от разсейващите се пари на разлети бензин, 

дизелово гориво, газьол, при което са възможни поражения на хората намиращи се на 

съответните площадки, увреждане на водната флора и фауна. 

 

- Замърсяване на почва, надземни и подземни води от разляти бензин, дизелово 

гориво, газьол. 

При температура на околната среда (около 20 
o
C) бензинът се разгражда от бактериите 

в почвата за около 4 дни. Това са главно съдържащите се в него бензен, толуен и 

ксилен. Заместените ароматни въглеводороди и изопарафините са по-трайни, до 60 дни. 

Те определят токсичното действие на бензина върху риби, птици и безгръбначни. (При 

96 часов тест и концентрация 114 mg/dm
3
 всички риби умират, а токсичността към 

водната растителност се проявява при 72 часа проба и концентрация на бензин 10 

mg/dm
3
).  

Съдържащите се около 280 различни индивидуални съединения в бензина имат 

различна разтворимост във вода. С най-висока разтворимост са ароматните 

въглеводороди. 

Факторите, влияещи върху миграцията на бензина при разливане са водоразтворимост, 

сорбция върху почвата и биоразграждане. По голяма роля за замърсяването на водите 

играят ароматните въглеводороди, съдържащи се в бензина поради високата им 

разтворимост във вода и водна токсичност. (LC50 за риби е между 47 и 91 mg/dm
3
, 

острата токсичност към безгръбначни е от 1 до 15 mg/dm
3
). 

 

От направения анализ се установи, че бензинът при лабораторни условия има 

краткотрайна токсичност към сладководни и морски организми. Компонентите, които 

са най известни като водоразтворими и предизвикващи водна токсичност са също 

силно летливи и могат лесно да се разграждат от микроорганизми. 

Затова възможността за биоакумулация и /или  дълготрайно присъствие на  бензин в 

околната среда е малко вероятно да се осъществи. Като се има предвид летливостта, 

биоразграждането и отсъствието на биоакумулация на бензина не е вероятно разливи от 

него да останат във водните басейни в количества, които могат да предизвикат вредни 

въздействия върху околната среда. Затова може да се приеме, че бензинът представлява 

малък риск за околната среда. 

Повърхностните води от района на базата се приемат от канализационната система след 

като преминат през пречистващо съоръжение за отделяне на утайки и изплуващите 

леки петролни замърсявания (каломаслоуловител). При нормален режим на работа на 

петролната база, тя не се явява замърсител на повърхностните води в района. 

В района на петролната база не се отвеждат отпадъчни води директно в подземни 

хоризонти,  а също така не се изпускат такива и върху повърхността на почвата, поради 

което не може да се очаква замърсяване на подпочвените води при нормална 
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експлоатация на съоръженията.  

 

Установените обхвати на авариите в точка 3.2  т. “Детайлен анализ на вида на аварията 

и нейния обхват”  са сравнително малки, но все пак някои от тях излизат извън рамките 

на предприятието. 

Направеният анализ на честотите на проявяваните на площадката критични събития със 

загуба на херметичност въз основа на статистически данни, показва следните вероятни 

възможности за протичането им: 

 разлив на горива от резервоар                          - 5 х 10
-6

  съб/год; 

 пожар на автоцистерна с бензин                      -  1х10
-5

    съб/год. 

 пожар на резервоар                                             -  1х10
-5

    съб/год. 

 разлив на горива на автоестакада 

- от гъвкав шланг                                               -  4х10
-6

   съб/час 

- от цистерна                                                         -  1х10
-5

  съб/год. 

 разлив на жп-естакада 

    - от гъвкав шланг;                                                  - 4 х 10
-6

 съб/час; 

    - от цистерна.                                                         -1х10
-5

съб/год; 

 разлив на горива от тръбопровод                      - 3х10
-7 

 съб/m.год; 

 

Въз основа на тях са изчислени вероятностите на настъпване на последствията.  

При “Разрушаване на резервоар и разлив на бензин в обваловката”  директното 

запалване на разлива  е с честота 1 събитие на 3,3 милиона години. Разстоянието за 

възможно директно или забавено запалване е 58m (1/2 ДКГВ), не излиза извън рамките 

на предприятието при почти всички средностатистически пососки на вятъра. 

Разстоянието за вероятно възможно излагане на вредно въздействие за 30 min (IDLH) е 

152 m, и  не попада извън рамките на предприятието при средностатистическите посоки 

на ветровете.  

Разстоянието на което ще се прояви 1% смъртност от топлинната радиация е малко – до 

34 метра и е в границите на базата. Честотата на възникване на директно или забавено 

запалване варира между 3х10
-7

 съб/год до 9х10
-8 

съб/год. По-висока е честотата за 

замърсяване на околната среда, надземни и подпочвени води 1,2-1,4х10
-6 

съб/год, но 

реално погледнато и то също е събитие с малка вероятност. 

 

При евентуален теч от цистерна с бензин, запалване на цистерната и отказ на 

предпазен клапан е възможно образуване на BLEVE. Като се има предвид, че честотата 

на проявяване на това събитие е 4,45х10
-15

 съб/год може да се очаква, че то е  с много 

малка вероятност. Направения анализ показва, че вероятността за смъртност на хора 1% 

от действието на огненото кълбо може да се очаква на разстояние до 175 m и то се 

проявява извън рамките на предприятието. На разстояние 65 m смъртността е 50% а 

топлинната доза за 20 s е 19,5 kW/m
2
.  

 

За сценария “ Разкъсване на шланг и разрушаване на автоцистерна  с бензин на 

автоестакада” честотата на директното запалване на разлива е 6х10 
-7

 съб/год при 

съответната дължина на тръбопровода и е по-ниска от тази на замърсяването на 

околната среда 2,5х10
-6

 съб/год.  

 

За сценария Разлив на бензин на  жп-естакада  последствията са показани на 

Фиг.3.2-3. Забавеното запалване тук е събитие с по-висока честота от тези при разлив 
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на автоестакада. Токсичното замърсяване на околната среда е с най-голяма вероятност 

(между 5,4х10
-7

 до 2,5х10
-6 

съб./год).  Максималното разстояние на проявяване на 

специфичните нива на остра токсичност, определящи условията за кратко експониране 

на хора и водещи до увреждания и смърт е  171 m.  

По ниски са честотите на проявяване на последствията (мигновен пожар) при пожар на 

резервоар с бензин – 1,5х10
-6

 съб/год. 

 

При сценарий “Разлив на бензин от тръбопровод” с дължина 250 m  честотата на 

възникване на пожар в локва е 1,46 х 10
-6

 съб/год. Това прави много малка 

възможността за възникване на това събитие. Вредното въздействие върху околната 

среда  е с малко по-висока честота от 5,8 х 10
-6

  до 1,87 х 10
-5

 съб/год. Важно е да се  

отбележи, че се провежда ежедневен контрол на тръбопроводната мрежа, което 

намалява тази възможност. 

 

Разрушаването на резервоар с дизелово гориво или газьол е събитие с честота 5х10
-6

 

съб/год. Възможните при евентуален пожар в съседство последствия са пожар в локва и 

замърсяване на околната среда с честоти съответно 2,5х10
-7

 и  4,75х10
-6

 съб/год. 

При горенето на горивата, съхранявани и получавани на площадката на Петролна база - 

Враца се получават токсични газове. Изследването показа, че височината на издигане 

на факела на отстояние на най-близкото населено място 380 m е над 1000 метра. 

 

По литературни данни за подобни аварии общественият риск може да се представи с 

Фиг. 3.2-14. Сравнително не големите разстояния на проявяване на събитията и липсата 

на гъсто населени места в непосредствена близост прави риска за обществеността 

нисък и малко вероятен. 

За охарактеризиране големината на риска при отделните сценарии са  подбрани 

следните категории на последиците: 

 Катастрофални- последици, при които се проявява голям процент на смъртни 

случаи на и извън площадката, нараняване на населението извън площадката, 

наложителна евакуация, невъзвратимо дългосрочно въздействие върху околната 

среда. 

 Тежки – единична смъртност, сериозни наранявания (до 6 души ) на площадката 

или един извън нея, наложителна евакуация, силно но не необратимо въздействие 

на околната среда. 

 Малки – възможни са наранявания на персонала, наложителна е евакуация на 

близкия участък или сграда, налице са единични оплаквания от обществеността. 

 Незначителни – не се очакват смъртни случаи или сериозни наранявания, налице е 

незначителна повреда на съоръженията, наличие на разливи, които не е необходимо 

да се докладват като ГА. 

За категоризиране честотата на проявяване на опасните събития е възприето следното: 

 Висока – до 10 
–2

 събития/год. 

 Средна – от 10 
–3

 до 10 
–4

 събития/год. 

 Ниска  - от 10 
–5

 до 10
 –6

 събития/год. 

 Малко вероятна – от 10
 – 7 

 до 10
 – 9

 събития/год. 

 

След оценяване на сценариите по изградената с тези критерии матрица се получават 

следните стойности за големините на риска от разгледаните до тук сценарии (Таблица 

3.2-1):  

FIGURI/FIG.3.3.2.2-19.OBSTESTVEN%20RISK.doc
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Таблица 3.3-1  Големина на риска от разглежданите сценарии 

Сценарий Големина на риска 

Разлив при разрушаване на резервоар с бензин 2 – среден 

Пожар на автоцистерна с бензин 2 – среден 

Разлив на бензин на автоестакада 3 –нисък 

Разлив на бензин на жп-естакада 3 –нисък 

Пожар на резервоар с бензин 2 –среден 

Разрушаване на тръбопровод за бензин 3 – нисък 

Разрушаване на резервоар с евродизел (газьол) 3- нисък 

 

От изложеното може да се обобщи, че получените при анализа разстояния за възможни 

въздействия върху населението са малки. Някои от тях излизат извън пределите на 

предприятието, но са далеч от жилищните райони на града. Това означава, че при 

евентуална авария могат да бъдат засегнати само хората работещи на някои съседни 

площадки и в непосредствена близост до авариралата  цистерна или резервоар, броят на 

които зависи от времето, в което е станала аварията. Ниските стойности на честотите на 

проявяване на критичните събития и техните последици, показват ниската вероятност 

за настъпване на тези събития при ниска и средна големина на риска. 

 

За предотвратяване възникването на големи аварии и за тяхното ограничаване в 

Петролна база - Враца са въведени различни мерки: 

 

Като превантивни мерки са предвидени такива, при които се използват добро 

управление и контрол на безопасността, корозионно устойчиви материали, максимално 

обезопасени проекти относно условията на процесите и разположението на 

инсталациите. 

Системата за управление на мерките за безопасност/СУМБ/ описана  в раздел 2 на 

ДППГА показва, че всички дейности и операции провеждани в предприятието са 

систематизирани, обмислени и контролирани като физически и управленски дейности. 

 

Предвидени са мерки за предотвратяване (МП) и ограничаване  (МО) на аварите, при 

което всяка потенциална авария е свързана със съответните причини и чрез 

последствията от нея с набор от мерки, които предприятието е възприело, за да осигури 

безопасна експлоатация и контрол върху опасностите.  

 

  Поради грешка в управлението,/човешка грешка, умора, незнание, мениджмънт/ са 

предвидени следните мерки: 

 

 Ръководството на ‚ДМВ“ ЕООД провежда целенасочена политика за 

предотвратяване на големи аварии (ППГА) и това е един от приоритетите в 

дейността му. Обхватът на тази политика е опазването живота и здравето на 

хората и на съоръженията, не само на територията на предприятието, но и на 

съседни обекти и в населените места, намиращи се в близост до него. 

 В предприятието се осъществява стриктно спазване на нормативните 

изисквания, свързани с безопасността на труда, противопожарната охрана и 

опазването на околната среда. 

 Безопасната експлоатация на предприятието е изградена на основата на система 
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от административни структури, отговорности и дейности, отчита наличните 

средства за безопасност и различни технологични решения за това. 

 Правилата  за   безопасна   експлоатация   на    предприятието  са  обект на 

непрекъснато наблюдение от регионалните подразделения на компетентните 

органи. 

 Разработени са съответни планове, за организация на персонала, за непрекъснато 

разкриване на опасностите и потенциалните рискове от тях за хората и околната 

среда, за непрекъснато усъвършенстване на аварийното планиране, за планирани 

и обосновани модификации, за наблюдение на критичното за безопасността 

оборудване и преразглеждане на мерките за безопасност. 

 Работниците и служителите, назначавани в Петролна база - Враца трябва да 

имат образователен ценз, съответстващ на длъжността и задължително да 

преминават медицинско освидетелстване и първоначален инструктаж за 

техническа безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. 

 Функционалната схема на организация на процесите в предприятието е 

разработена в съответствие с длъжностните характеристики на заетите лица. 

 Управителят на базата контролира спазването на трудовата  и технологична 

дисциплина и нормативните актове на безопасността, хигиената на труда, 

пожарната безопасност и опазване на околната среда. 

 Цялостната дейност по охрана на труда, техническа безопасност и опазване на 

околната среда се ръководи, следи и контролира от специалисти на  

„ДМВ”ЕООД. 

 Охраната на района на базата се осъществява от персонала на фирма „Юнайтед 

Секюрити” ЕАД непрекъснато през цялото денонощие. Освен дежурните 

охранители на портала, в района патрулира обход. 

 Сформирано е аварийно ядро и ядро за първа медицинска помощ и е разработен 

съответен противоавариен план, в който  водеща роля имат служителите на 

фирма “Юнайтед Секюрити” EАД. Със заповед на управителя на дружеството, 

технолога на базата, членовете на противопожарното ядро са задължени и 

участват в занятията провеждани от фирмата  и усъвършенстват практическия си 

опит. 

 Задълженията на всички работещи в базата по отношение на безопасната й 

експлоатация са формулирани в договорите им, инструкциите им за работа и 

длъжностните им характеристики към Правилника за управление на петролната 

база. 

 За всички форми на обучение – встъпителен, периодичен на 3 месеца и 

извънреден инструктаж, както и др. подобни форми се водят дневници. 
Инструктажът се провежда от упълномощени с писмена заповед длъжностни 

лица с техническо образование и производствен опит. 

 Ежегодно, по определен график се провежда опреснително обучение на 

персонала по звена. 

 За безопасното провеждане на технологичните процеси са разработени и 

въведени специални, писмени инструкции за всеки един цикъл на 

производствения процес и за всяка от дейностите, извършвани в базата. Те са 

разработени от съответните компетентни ръководни  длъжностни лица и са 

утвърдени от Управителя на „ДМВ” ЕООД. 

 Преди извършване на всяка технологична операция, операторът е длъжен да 

провери технологичната схема и изправността на съоръженията, включени в нея. 
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 Работниците и служителите в петролната база са добре запознати с наличието на 

риск от възникване на голяма авария и с произтичащите от тази особеност 

задачи. В случай на голяма авария в базата, пожар или разлив, всеки един от 

персонала има съответни задължения за бързо реагиране, за ликвидиране на 

аварията  и   намаляване на последствията. 

 В предприятието е разработен и действа “План на Петролна база - Враца за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно– възстановителни работи 

(СНАВР) при възникване на бедствия, аварии и катастрофи 

 При възникване на кризисни ситуации на територията на обекта, Председателят 

на ПОбК въвежда плана за провеждане на СНАВР, като оповестява за това 

ПОбщК и съответните специализирани органи и подразделения. 

 Оповестяването  на ПОбК за  ЗНАБК става по нареждане на ръководителя на 

базата, който е Председател на Комисията, Секретарят на комисията или по 

разпореждане на ПОбщК за ЗНАБК.  

  Срокът за оповестяване на ПОбК и ЗНАБК е от 3 до 5 min  от подаването на 

сигнала, в работно време и до 15 min  в извънработно време. 

 Оповестяването на АСГ се осъществява от денонощен дежурен или от 

Секретарят на комисията, чрез Командира на групата от 5 до 7  min в  работно 

време и до 20 min  в извънработно време. 

 Привеждането в готовност на ПОбК става до 20 min в работно време и до 60 min 

в извънработно, като е утвърден автомобил и маршрут за придвижване, сборни 

места и основно и резервно работно място. 

 Всички технологични процеси се осъществяват чрез стриктно спазване на 

вътрешната технологична документация и нормативно установените правила, 

основен дял, от които са мерките за свеждане на риска от възникване на големи 

аварии да възможния минимум. 

 Възможните сценарии на големи аварии са идентифицирани, съгласувани са с 

компетентните регионални органи и са отразени в аварийния план. 

 Извършва се ежедневна проверка на състоянието на оборудването. 

 Периодично се извършва безразрушително изследване на качеството на 

заварките и на стените на резервоара. 

 Отвътре резервоарите са с антикорозионно покритие. 

 Персоналът задължително ползва съответстващо за дейността работно облекло. 

При почистване на резервоари се използват противогази. 

 Със заповед на Управителя са посочени точно определени места за пушене. 

Паленето на огън е забранено, има определени отговорници за изключване на 

електрическото  захранване в края на деня. 

 

3.4 Описание на техническите патаметри на оборудването, използвано за 

безопасната експлоатация на съораженията: 

 

В системите за управление, контрол и безопасност на технологичните процеси 

(съоръжения от група “Б”) са залегнали следните основни принципи:  

     - контрол на управлението;  

     - висока надеждност на елементите на системата, изключващи възникване на 

аварийни ситуации; 

     - високо качество на работата на всички регулиращи системи при максимална 

устойчивост;  
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Автоматичните системи за управление на технологичния процес се характеризира с 

няколко подсистеми: 

 

- Информационна подсистема, която е предназначена да даде на оператора информация 

за хода на технологичния процес, неговия режим, за количествата на получения 

продукт. Тази информация постъпва от датчици, разположени непосредствено на 

технологичното оборудване и тръбопроводи и се отразява на скални и самопишещи 

прибори, а така също през подсистемата за сигнализация на лампова мнемосхема. 

  

 -Подсистема за автоматично регулиране. Тя осигурява стабилизация на основните 

технологични параметри на процеса (при зададен уровен или детерминирана програма) 

и своевременно изравнява нарушенията, възникнали в процеса  

 

- Подсистема за аварийна защита. Тя служи за предотвратяване на аварии, в резултат на 

нарушения в работата на технологичните апарати и механизми, възникнали при 

нереагиране (отказ) в подсистемата за автоматично регулиране или грешни 

(неправилни) действия на оператора.  

 

 -Изчислителна подсистема – служи за математична и логическа обработка на 

информацията по зададен алгоритъм, изработване и даване на управленчески 

въздействия на регулаторните или на изпълнителните механизми. На нея напълно или 

частично се пренасят функциите на информационната подсистема за функцията на 

контрол на работата на подсистемата за аварийна защита.  

 

Всички посочени принципи и структури са застъпени в системата за управление, 

контрол и безопасност на технологичните процеси в петролна база Враца на “ДМВ“ 

ЕООД, което осъществява воденето на технологичните процеси в нормални граници и 

отговаря на завишените изисквания за надеждност, сигурност, точност, пожаро- и 

взривобезопасност на обекта и защита на персонала на Дружеството и близко 

разположените обекти и населени места. 

 

За осъществяване на технологочните процеси площадката на петролна база Враца 

разполага със 44 броя изградени стоманени вертикални резервоара и необходимите към 

тях тръбопроводи, авро и жп естакади: 

 

Системите за управление, контрол и безопасност за резервоарите са взривозащитено 

изпълнение, съответстващо за експлоатация в посочената среда.  

За безопасно осъществяване на процесите и контрол за управление на технологичния 

режим са изградени сигнализации и блокировки, които дават информация за 

необходимостта от предприемане на действия от оператора на процеса или 

автоматично изключване на съоръжения при възникнали опасности с цел недопускане 

на аварии.  

В схемите на резервоарите са предвидени дихателни и предпазни клапани: 

 

Резервоарите с обем 200 m3, в който ще се съхранява бензин и керосин, ще бъдат 

оборудвани със автоматични устройства за регенерация на парите. Резервоарите от 

5000 куб.м и 10000 куб.м са оборудвани с  предпазни  клапани, тип КПГ-300 и 
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огнепреградител Ду-300.Те осигуряват нормалното и безопасно „дишане” на 

резервоара при промяна на нивото на горивото в него. 

Това съоръжение предпазва резервоара от деформации и разрушаване при рязко 

покачване на налягането или създаване на вакуум в него при нарушен режим на 

запълване или изпразване, повишаване на температурата и др.    

  

В технологичната схема са включени запорни арматури, осигуряващи отделяне на 

технологични потоци на опасни вещества, прекратяване на изтичащите продукти и 

ограничаване развитието на възникнала авария.  

Всички резервоари са снабдени с люкове за датчици за ревизия. Оборудвани са с 

пенокамери за покриване на резервоара с пяна при възникване на пожар. Захранването 

им става от пожарно помпено отделение. 

 

Тръбната разводка е така изградена, че практически е невъзможно смесване на 

различни продукти. Преди всяка товаро-разтоварна операция или прехвърляне на 

продукти, съответните клонове на тръбната мрежа се подлагат на щателна проверка за 

пропуски на тръбите, фланците и арматурата. Навсякъде фланцовите връзки са с 

тефлонови уплътниения. 

Отварянето на крановете става ръчно. Осъществява се постоянен надзор за състоянието 

и укрепването на надземните тръбопроводи. На тръбопроводите са  монтирани 

регулиращи клапани на налягане. 

Крановете и вентилите редовно се смазват. При поява на теч или пожар на 

тръбопровод, веднага се съобщава на противопожарната охрана. 

 

Помпите са центробежни, задвижвани с електромотори, взривозащитено изпълнение. 

Монтирани са на площадки, покрити с навес. Неработещите помпи, агрегати и 

тръбопроводи се заглушават. 

 

Автоестакадата е с метален навес. Площадките са бетонирани. Евентуалните разливи, 

след обработка с адсорбент се измиват. Измивните води, както и валежните, попадат в 

шахти, откъдето се отвеждат в каломаслоуловител. 

Товаренето става чрез метална тръба, снабдена с гъвкав накрайник, през люка на 

цистерната, от пълнач. Запълването на цистерната се следи визуално чрез автоматично 

измервателно устройство/СКИД/.  

След достигане на допустимо максимално ниво помпата се изключва и цистерната се 

затваря. Кнопките за включване и изключване на помпите са изведени на естакадата и 

се включват и изключват от пълнача. По време на пълнене цистерната задължително е 

заземена, двигателят е загасен. 

 

Оборудвана е с два броя противопожарни табла, сандък с пясък и прахови 

пожарогасители. Има 2 хидранта за пожарогасене тип “гребен” с 4 извода. Има и 2 броя 

пенохидранти с по 4 извода. 

 

Жп-естакадата е изградена съобразно нормативните  изисквания. Не обслужва 

всички цистерни едновременно. На всяка позиция за разтоварване има подвижни 

пасарелки за безопасен достъп до люковете на цистерните. 

Всяка колонка (позиция) за разтоварване е снабдена със спирателен кран и гъвкав 

армиран маслоустойчив шланг. Гъвкавите шлангове са с накрайник от неискрящ метал 
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за свързване към цистерната. 

Помпите се включват и изключват ръчно както от помпеното, така и от автоестакадата. 

Всички електросъоръжения по естакадата са с взривозащитено изпълнение, зануляване 

и заземяване. 

Цистерните се подават без тръскане и сблъсък, задължително с дизелов локомотив. 

Изправността на наливно-изливните устройства се проверяват преди всяка операция. 

Преди започване на всяка товаро-разтоварна дейност да   проверява  технологичната 

схема и изправността на съоръженията. Не се допуска  разтоварване на неразкачени от 

локомотива цистерни. 

 

За противопожарни нужди са изградени 2 бр. водни резервоари по 1000 куб.метра, 

които се поддържат винаги пълни. Водата се черпи от собствен съществуващ кладенец. 

На площадката на Петролна база - Враца има изградена, отговаряща на всички 

нормативни изисквания пожарогасителна система,  противопожарен водопроводен 

пръстен и  пожарни хидранти.  

Допълнително са осигурени противопожарни средства и средства за първично 

пожарогасене  и лафетни струйници. Поддържа се непрекъснат запас от пясък и 

адсорбенти. Разливите се посипват с пясък, който се събира, а площадката се измива с 

вода и пенообразовател. 

Отговорни за поддръжката на пожарогасителната система са служители на: 

„САЛАМАНДЪР 911“ ЕАД , гр.Русе  с което дружество „ДМВ“ЕООД има сключен 

договор 

Мълниезащитата и защитата от статично електричество се осъществява чрез 

гръмоотводи, 

заземяване към заземителен контур, изпълнена съгласно действащите стандартни 

изисквания. 

 

Всички технологични тръбопроводи за нефтопродукти, резервоари и ППК са 

регистрирани на държавен или на ведомствен технически надзор и се извършват 

регламентираните периодични технически прегледи, ремонти и обслужване.  

Техническото обслужване, проверки на блокировки, сигнализации и ремонт на 

контролно-измервателни прибори се извършва от лицензирани външни организации на 

основание сключени договорни взаимоотношения с “ДМВ“ ЕООД.  

 

 

4. Мерки за защита и средства за ограничаване на последствията от големи 

аварии  
 

4.1. Описание на оборудването, инсталирано с цел ограничаване на последствията 

от голяма авария за човешкото здраве и за околната среда: 

 

За безопсно протичане на технологичните процеси и ограничаване на последствията от 

голяма авария за човешкото здраве и за околната среда  на площадката на Петролна 

база Враца е предвидено използването на:  

 пожароизвестителна;  

 охладителна; 

 пожарогасителна инсталации; 
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Пожароизвестителна инсталация: 

За осигуряване възможността за ранно предупреждение и оповестяване с цел 

ограничаване на риска при опасност от настъпило бедствие или опасност, организиране 

и ефективно овладяване на ситуацията и намаляване  на последиците от нея на 

площадката на Петролна база Враца ще се използва Локална система за оповестяване. 

Локалната система за оповестяване /ЛСО/ е автоматизирана система с 

децентрализирано управление, която се състои от определен брой крайни акустични 

устройстава, с възможност за едновременно задействане и оповестяване на 

работниците и населението в непосредствено застрашената територия на обекта.  

ЛСО извършва ранно предупреждение и оповестяване чрез алармени сигнали и гласова 

информация, като алармените сигнали са идентични с единните сигнали в НСРПО, 

регламентирани в Наредбата за условията и реда за фуннкциониране на НСРПО на 

органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при 

въздушна опасност ( в сила от 09.03.2012г., приета с ПМС № 48 от 01.03.2012г., 

изм.ДВ.бр.60 от 22.07.2014г.), а гласовата информация е предварително записани 

съобщения на живо. 

 

Охладителна  и Пожарогасителна инсталации:  

 

За защита на резервоарния парк  и съораженията на площадката от възникване на 

инциденти, пожари и аварийни ситуации са изградени две противопожарни 

инсталации: 

 

Оросителна (водоохлаждаща) система 

Схема на Оросителната  инсталация е представена към приложение №5 на ДППГА 

/обозначена в синьо/. Представлява тръбопроводен пръстен, монтиран на всички 

резервоари с обем 5 000 m
3
 и 10 000 куб.м , с диаметър ø 100 mm,  който се захранва с 

вода, посреством  4 бр. помпи тип 28 МТ 45х2./П0-01,ПО-02,ПО-03 И ПО-04./ от два 

броя водни басейни с обем по 1000 куб.м/всеки. Водните басейни се  захранват от 

съществуващ собствен сондажен кладенец чрез противопожарна помпена станция. 

Всички помпи са с ръчен пуск и дебит 2640 л/мин. 

 Резервоарите с обем  200 m3  нямат водно охлаждане. 

През горещите летни дни, това съоръжение служи за охлаждане на резервоарите с цел 

ограничаване на изпарението на съхраняваните в тях горива.  

Те имат и друго предназначение, поради което попадат и в съоръженията от група В. В 

случай на пожар на резервоар, горящият и съседни на него резервоари, се охлаждат с 

вода, за да се намали скоростта на изпарение и се предотврати възможността за 

разрушаване на резервоара или разпространение на пожара. 

 

Съоръженията от група В включват: 

1.Пеногасигтелна система на резервоарите; 

2.Система за пожарогасене с вода 

 

Пеногасителна система 

Резервоарите с обем 200 m3 са оборудвани с по 1, а резервоарите от 5 000 куб.м с 5 бр. 

пенокамери, чието предназначение е покриването на резервоара с пяна при възникване 

на пожар. Захранването им става от противопожарната помпена станция. 
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Пожарогасителната инсталация /червен кръг/представлява система 2 бр. 

тръбопроводи (пръстени), обхващащи цялата територия на базата – един за вода и един 

за пяна. Те се захранват от общо 5 бр. помпи – 3бр. тип 100-Е 75 Е за вода и  2бр. тип 

7МТ 32х6 /ПЗ-О1, ПЗ-02/ за пенолов разтвор, намиращи се в противопожарната 

помпена станция. 

 Изведени са 9 броя хидранти за пожарогасене с вода и 10 броя за пяна, затворени в 

метални сандъци. Двете помпи за пенолов разтвор са свързани с 10 м
3
 резервоар с 

пенообразовател, а водата за водния пръстен се подава от  двата водни басейни.  

Осигурени са и 4бр. лафетни струйници, 8бр. возими прахови пожарогасители, 26 бр. 

пожарогасители с СО2, 36 бр. прахови пожарогасители и 10 бр. пожарогасители на 

водна основа. 

Предвидено е също така възможност за подаване на водопенен разтвор от ПП 

автомобил.  

Спирателните кранове към всеки резервоар за вода и водопенен разтвор както  и 

захранващите тръбопроводи са изнесени извън обваловката на резервоарите. 

 

На площадката на петролна база Враца са осигурени и други необходими материали за 

действие при авария, като пожарозащитно одеало тежък тип - 10 броя, индивидуални 

средства за защита /ИСЗ/: 

• Противогази за защита от авария при разлив на горива - 15 бр. 

 Лични предпазни средства /ЛПС/. 

 Специално антистатично работно облекло. 

 Специални антистатични работни обувки. 

 Специални антистатични работни ръкавици. 

 Медикаменти. 

За базата са осигурени стационарни аптечки с минимално необходимото медицинско 

имущество – лекарствени средства, превързочни материали, и др. 

 

Пожарозащита на сгради:  

- Подвижни пожарогасители – поставени в сградите на определени места;  

 

Петролна база Враца разполага с пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител) за 

очистване на валежните води и отпадъчните води от измиване на съоръженията и 

площадката или евентуално пожарогасене, поради което няма вероятност от 

замърсяване на естествените водоприемници с нефтопродукти. 

От площадката на петролната база не се отвеждат отпадъчни води в подземни 

хоризонти, а също така не се изпускат такива и върху повърхността на почвата, поради 

което не може да се очаква замърсяване на подпочвените води. 

 

Отделените опасни отпадъци вследствие на аварията и нейното ликвидиране се събират 

на определеното за целта място в обекта и се осигурява безопасното им унищожаване.  

 

 

4.2. Организация и описание на мерките за предупреждение, алармиране и 

информиране в случай на авария, както и на мерките по локализиране на 

последствиятята, вкючително на системите за защита, технически съоръжения 

за ограничаване на аварийно изпуснатите количества включително чрез 

напръскване с водна струя,парни екрани,съдове за аврийно улавяне или 
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събирателни съдове, отсекателни клапани;улавяне и събиране на водите, 

изпускани при пожар.  
 

 Комплексът от мерки и мероприятия за осигуряване на безаварийна експлоатация на 

обекта  включва  разработването на ефективен авариен план.  

Аварийният план на петролна база Враца е разработен съгласно изискванията на 

нормативните документи. Той отчита и описва конкретните и специфични условя, 

произтичащи от местоположението на обекта, ситуационната схема на разположението 

на съоръженията върху площадката, транспортните връзки, видът и характерът на 

дейността на съседни на базата обекти. 

Всички дейности по защитата на работещите и посетителите в Петролна база Враца 

към „ДМВ” ЕООД при бедствия и аварии се основават на предварително създадена 

организация и предвидените лица за извършване на превантивни, спасителни, 

евакуационни дейности и изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи  

чрез сформирания  Обектов щаб за изпълнение на аварийния план.  

 

Оповестяването за възникнала авария на територията на обекта се извършва от лицето 

открило пожара или аварийната ситуация,  чрез мобилен телефон или : 

                -  оповестява със звукови сигнали и знаци, служителите и работниците на 

дружеството или охраната за възникналото запалване или пожар; 

                 -   допълнително уведомява и уточнява с ръководителя на обекта.    

 

При настъпване на извънредна ситуация незабавно се уведомява Председателя на 

Обектовия щаб за изпълнение на плана и по негово разпореждане – членовете на 

аварийно-спасителната група.  

Оперативната група  се привежда в готовност по решение на Председателя /Секретаря/ 

на щаба, като действията им са определени в „Плана за действие при ликвидиране на 

пожари и аварии“ /Приложение №5 към ДППГА/. 

 

Задължение на всеки служител за предотвратяване и ликвидиране на бедствия, аварии е 

при оповестяване да се явява при ръководителя и изпълняват поставените им задачи. 

Осигурява свободен достъп на противопожарните автомобили и разстановката им 

съобразно конкретната ситуация. 

 Всеки участва активно при ликвидиране на аварията. Включва се активно при 

възстановяване на нормалния технологичен процес в обекта. 

 

Ръководство на дейността по СНАВР на територията на обекта до идването на 

специализирани звена се осъществява от председателя на Обектовия щаб и отговорното 

длъжностно лице по ПБ или негов заместник. Всеки служител предварително е 

запознат със своите задължения при провеждане на СНАВР съобразно вида на 

въздействието върху обекта. 

 

 Органите и силите, с които ще си взаимодейства ръководството и щаба на базата : 

  1.  Единен европейски номер за спешни повиквания -  тел. ЕЕН 112  - за приемане 

сигнала за авария и предаване му на компетентните институции.   

  2. Оперативен център към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” (ОЦ към РДПБЗН) - Враца - изпращане на служители и специализирана 

техника за осъществяване на   оперативна намеса при авария в обекта, привличане на  



                             Петролна база Враца 

Стр. 84 
ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Версия  01 от 28/07/2016 

Приложение № 4 ,чл.13 на 

НПГА 

 

силите от ЕСС и  за осъществяване координацията между тях.  

 3. Общински щаб за изпълнинене на плана за защита при бедствия, чрез дежурния по 

Общинската служба за сигурност - Враца - за получаване указания и помощ. 

  4. Дежурен в РИОСВ Враца на телефон 092 629 211/през деня/ и факс 09262 4751 /през 

нощта/, като съобщава за вида на аварията и опасното вещество, неговото количество, и 

застрашените от поражения инсталации и селища от микрорайона до +5 мин.;  

  5. Ръководителите на постоянно работещите на територията на площадката външни 

организации и подизпълнители по утвърден списък, съхраняван при охраната на 

обекта. 

 

Спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи включват: 

 

Провеждане на разузнаване в засегнатите райони с цел:  

- Определяне концентрацията на опасните вещества, отделени от аварията;  

- Определяне направлението /посоката/ на движение на отровния облак по 

метеорологични данни;  

- Определяне на възможните маршрути за извеждане на работниците и 

служителите от обекта, както и на населението от прилежащите засегнати 

райони, извън зоната на химическо заразяване;  

- Издирване на поразените от районите на разпространение на отровния облак 

 

Локализирането на възникналата авария се осъществява чрез:  

- Принудително аварийно спиране на технологичния процес;  

- Прехвърляне в здрави съдове, събиране /изпомпване/ на източника на химическо 

замърсяване /ПОВ/ и неутрализиране на източника на замърсяване до пълно 

ограничаване на разпространението.  

 

Дейностите по ликвидиране на аварията обхващат:  

 Проверка на техническото и експлоатационното състояние на агрегати и 

съръжения.  

 Последователно включване и натоварване на съораженията до пълното 

нормализиране на технологичния процес.  

 Санитарна обработка на служителите, участвали в спасителни дейности и 

попаднали в  зоната на аварията.  

 Специална обработка на облеклото и техниката.  

 

За изпълнение на процесите се изпълняват следните мероприятия:  

Обследване - организира се и се провежда с цел осигуряване на данни за фактическото 

състояние на обстановката след авария в обекта с отделяне на токсични вещества.  

При голяма авария в петролната база разузнаването на територията на обекта ще се 

извършва от членовете на Обектовия щаб и служителите на Регионална дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението” Враца, незабавно след възникване на 

аварията.  

  

Метеорологично осигуряване  
Основен показател за оценка на химическата обстановка при авария с отделяне на 

опасни вещества е дълбочината на разпространение на парите на химическото 

вещество. Последната се определя от вида и количеството на отровното вещество, 
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вертикалната устойчивост на въздуха, метеорологичните и топографски условия на 

местността.  

Информацията за вида и приблизителното количество на авариралото вещество 

определя конкретните задачи и мерки, които трябва да се предприемат незабавно.  

Вертикалната устойчивост на въздуха се характеризира с три състояния инверсия, 

конверсия и изотермия.  

Инверсията е най-стабилната устойчивост на атмосферата, при която липсва възходящ 

въздушен поток. Това състояние на атмосферата е най-благоприятно за 

разпространение и задържане на опасните вещества.  

При конверсия е налице силно изразен въздушен поток, поради което това състояние е 

най-благоприятно за задържане на токсичния облак от опасни вещества.  

Изотермията е междинно състояние и се характеризира с много слаб въздушен поток.  

Вертикалната устойчивост на атмосферата се определя от скоростта и посоката на 

приземния и за високите части на атмосферата вятър, от разликата в температурата на 

почвата и на въздуха.  

Данните за метеорологичните обстановка - вертикална устойчивост на атмосферата, 

скорост на вятъра, влажност на въздуха, наличие и прогнози за валежи, които влияят и 

определят мащабите на огнището на заразяване с опасни вещества, могат се получат от 

Автоматичната станция за измерване параметрите влиящи върху качеството на 

атмосферния въздух /АИС/ към ИАОС и Хидрометеорологичната станция  находяща се 

в близост до гр.Враца. 

 

 

Химическо осигуряване  
Работниците и служителите в Петролна баз Враца са осигурени с индивидуални 

средства за защита, противохимически и противопожарни облекла. 

 

 

Медицинско осигуряване  
При възникнала  авария на площадката на Петролна база Враца за оказване на 

медицинска помощ на пострадалите работници и служители, се предвижда долекарска 

помощ от ЦСМП към ОБ гр.Враца, както и за населените пунктове, попадащи в зоната 

на поражение от аварията. 

 

Материално-техническо осигуряване  
Материално-техническите и финансовите средства за извършване на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи в Петролна база Враца се осигуряват от 

Ръководството на „ДМВ“ЕООД.  

 

Взаимодействие  
 Провеждането на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

възникването на аварии със създадени огнища на химическо поражение от опасни 

вещества зависи от организацията на взаимодействие и своевременно изпълнение на 

мероприятията от всички взаимодействуващи служби и формирования, от сигурната 

връзка и непрекъснатото информиране за възникналата обстановка.  

 

При организиране на взаимодействието се уточняват: 

- Начините и реда за извършване на химическо обследване;  
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- Провеждането на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 

работи в огнището на поражение;  

- Реда за преодоляване на заразените зони и другите препятствия;  

- Изнасяне на поразени извън огнището на заразяване и оказване на медицинска 

помощ;  

- Организиране на свръзката и реда за предаване на информацията;  

- Сигналите за управление и оповестяване, реда за действие при тези сигнали . 

 

 

4.3. Описание на наличните сили и средства (в и извън предприятието), 

необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 

възстановителни работи, в т.ч. за организиране на тревога и интервенция.  

 

4.3.1. Сили и средства за провеждане на спасителни работи  

 

От щатните 33 служители в Петролна база Враца към „ДМВ“ЕООД е сформиран 

Обектов щаб и оперативна група за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Всеки 

служител изпълнява свойте задължения, съгласно изготвения авариен план за действие 

при аварийни ситуации.  

Оповестяването на работниците и служителите от Петролната база и служителите на 

всички фирми, работещи на територията на Дружеството се извършва чрез звуков 

сигнал и речева информация от  Локалната система за оповестяване /ЛСО/, която е 

интегрирана към Националната система за ранно преду- преждение и оповестяване . 

СИХД дава кратки указания за мястото и вида на възникналата авария, за действията на 

работниците и служителите, както и за посоката в която следва да се изнесат. 

Оповестяването на Обектовата комисия и оперативната група се извършва чрез SMS, 

като се използва мрежата на М-тел и интернет. 

 

В Петролна база Враца е осигурено денонощно дежурство на : 

 Служител по ПБ към петролна база Враца; 

 Охранителна фирма  „Юнайтед секюрити“ЕАД; 

 

Базата разполага и поддържа в изправност и готовност за действие следните основни 

противопожарни средства :  

 Пожароизвестителна инсталация: – 1 бр., 

 Оросителна система: – 1 бр.;  

 Пажарогасителна система /резервоари/ – 1 бр.;  

 Пеногасителна система по резервоарен  парк – 1 бр.;  

 Лафетни струйници: – 4 бр;  

 Пенорезервоар: – 1бр./10 м
3
; 

 Противопожарна помпена станция – 1 бр.;  

 Противопожарни басейни за вода – 2бр./1000 м
3 

; 

 Противопожарни хидранти / вода/: – 9 бр ; 

 Противопожарни хидранти /пяна/   -10 бр.      

 Пожарозащитни одеала: – 10 бр.;  

 Пожарогасители – 44 бр. прахови; 

 Пожарогасители -26 бр. /СО2; 

 Лични предпазни средства – 33 бр. противогази; 
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4.4. Описание на всички технически и нетехнически мерки, които имат 

отношение към намаляването на последствията от голяма авария  

 

Намаляването на последствията от голяма авария в голяма степен се определя от : 

- Поддържане в постоянна готовност на изградената система за оповестяване;  

- Подготовка и обучение на щатните сили и средства на дружеството и поддържането 

им в постоянна готовност за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи;  

- Осигуряване на финансови и материални средства за комплектуване, обучение и 

поддръжка в постоянна готовност на силите и средствата за провеждане на спасителни 

и неотложни аварийно-въстановителни работи . 

 

Управлението на спасителните и неотложните аварийно-въстановителни работи при 

природни бедствия и аварии на територията на Петролна база Враца се осъществява от  

ръководителя на обекта, който:  

- Информира Ръководството на ‚ДМВ‘ ЕООД за характера и мащабите на 

бедствието или аварията;  

- Привежда в готовност състава на Постоянната обектова комисия  чрез СИХД – в 

работно време за 30 мин., а в извън работно време – за 60 мин. от началото на 

подаването на сигнала за аварията.  

- Организира изпращането на оперативната група за установяване на размера на 

аварията /бедствието, катастрофата/ и ръководство на място на спасителните и 

неотложните аварийно-възстановителни работи  

- Организира разузнаване за наличието на опасни вещества и други опасности;  

- Организира видовете осигурявания при провеждане на спасителните и 

неотложните аварийно-възстановителни работи;  

- При необходимост изисква допълнителна помощ;  

- Ръководи цялостната дейност на Постоянната обектова комисия.  

- Установяване на мащабите и степента на аварията, както и последствията от нея 

за работниците и служителите в петролна база Враца и за засегнатото население 

от прилежащия  район;  

- Локализиране аварията по възможно най-бързия начин;  

- Осигуряване защитата на работниците и служителите от дружеството;  

- Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-въстановителни работи;  

- Действа за бързото въстановяване на производствения процес на площадката  

 

Изпълнението на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи при 

бедствия и аварии в Петролна база Враца се извършва по указания на Председателя  на 

Постоянната обектова комисия.  

За минимизиране последствията от голяма авария „Петролна база Враца“ поддържа в 

готовност противопожарни средства, описана в т. 4.3.1.  

 

Освен техническите мерки в ‚ДМВ“ ЕООД са разработени вътрешни документи 

(инструкции, процедури, регламенти, правилници, заповеди, длъжностни 

характеристики), чрез които ясно и точно се определят реда, начина, отговорностите и 

задълженията на всеки един служител на Петролна база Враца. 
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 Информация за създадената организация и ред във връзка с осигуряване на безопасна 

работа на територията на петролната база и свързаните с това задължения се представя 

на персонала на външни организации и фирми, изпълняващи конкретни възлагания по 

действащи договори. Списък на документите, както и саммите документи, с които се 

постига надежден контрол на всички операции със специфичен риск и се осигурява 

високо ниво на защита на човешкото здраве и околна среда е представен като 

приложение към настоящия доклад за безопасност.  

 

 

4.5. Резюме на информацията по т. 4.1, 4.2. и 4.3., необходима за изготвянето на 

авариен план на предприятието.  

 

В Петролна база Враца към „ДМВ“ ЕООД са анализирани и оценени всички възможни 

видове опасности, породени от природни явления и аномалии (бедствия и стихии),  

аварии от неизправности на оборудване, отказ на технически и защитни средства, 

грешки на оператора при управление на технологичния режим и др. На база на 

извършените анализи и моделиране на възможните аварийни събития са определени 

дейностите и средствата за тяхното овладяване, контролиране и управление, свързани с 

участието на човека.  

На тази база, като са отчетени реалните потенциални опасности за работниците и 

служителите и въздействия върху околната среда, са определени основните функции на 

органите за ръководство, силите и средствата и тяхното взаимодействие при 

организирането и провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи за всеки отделен случай на  авария, инцидент, катастрофа.  

 

В съответствие с целите и приоритетите на „ДМВ“ ЕООД за осигуряване на 

здравословна и безопасна работна среда, опазване живота и здравето на персонала и 

опазване на околната среда, се поставят за изпълнение задачи в следните аспекти:  

 

- Създаване на организация, сили и средства и поддържането им в постоянна 

готовност за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при възникване на бедствия и промишлени аварии;  

- Обучение на работниците и служителите от Петролна база Враца към „ДМВ“ 

ЕООД за адекватни действия и поведение при бедствия;  

- Мерки за защита живота и здравето на работниците и служителите при 

възникване на природни и други бедствия и точно и ясно разпределение на 

задълженията и отговорностите за изпълнение на предвидените мерки;  

- Мерки и средства за намаляване / елиминиране на неблагоприятни въздействия 

върху околната среда и разпределение на задълженията и отговорностите за 

изпълнение на предвидените мерки;  

- Събиране, обработване, обмен и разпространение на информация за 

съществуващите потенциалните опасности и рискове от възникване на бедствия 

и аварии.  

- Осигуряване и поддържане в готовност на средствата за оповестяване, за 

колективна и индивидуална защита на работниците и служителите от Петролна 

база Враца.  

 

 На основание чл. 35 ал.1 и 2, от Закона за защита при бедствия е разработен Авариен 
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План  на Петролна база Враца  към ‚ДМВ“ ЕООД. Планът има за цел:  

  Идентифициране и определяне на видовете опасности и произтичащите от тях 

неблагоприятни последици за служителите в Петролна база Враца. 

 Да се създаде оптимална организация за свеждане до минимум на условията за 

възникване на аварии; 

 Осигуряване на своевременно и адекватно реагиране, ограничаване и ликвидиране на 

последиците от възникнали бедствия и аварии.  

 

Аварийния план е разработен в пряка връзка с плана за защита при бедствия на Община 

Враца и Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 

област Враца, както и Плана за оперативни действия на личния състав при евакуация на 

хора и имущество  и при ликвидиране на пожари  и аварии в Петролна база Враца. 

/Приложение №5 към ДППГА./ 

Със заповед на Управителя  на Дружеството са назначени Обектова комисия и 

Оперативна група при ликвидиране на аварии и бедствия, която да я подпомага в 

дейността й. Обектовата комисия организира своята дейност за решаване на следните 

задачи:  

 

 Да взема необходимите превантивни мерки по поддържане в изправност на 

оборудването, инсталациите и системите, работещи в пожаро – взривоопасна среда, 

както и намаляване на вредните последствия от аварии и кризи;  

 Да създава необходимата организация и поддържа сили и средства за провеждане на 

спасителни дейности;  

 Да организира и ръководи ликвидирането на последиците от възникнали 

производствени аварии и бедствия;  

Да организира и ръководи възстановителните работи при производствени аварии. 

 

В „ДМВ“ ЕООД са създадени документирани процедури за определяне на аварийни 

ситуации чрез системен анализ и изготвяне, проверка и преразглеждане на аварийни 

мерки и ползване на технически средства и оборудване за тези ситуации.  

 

За определяне на възможните сценарии и класифициране степента на развитие на 

авария се прилага методология, описана в „Доклад за политиката за предотвратяване на 

големи аварии за Петролна база Враца, който е част от настоящия доклад.  

За целите на педотвратяване и ограничаване на аварии, в доклада са отбелязани 

конкретни мерки и включени  техническите и защитни средства за прекратяване 

развитието на авария в етапа на възникването й, както и ограничаване на последствията 

от нея. 

 

  

III. Информация за създадената организация за спазване на правилата и нормите 

за пожарна и аварийна безопасност 

 

В Петролна база Враца са създадени всички условия за спазване на правилата и 

нормите за пожарна безопасност на територията на обекта и осигуряване на безопасна 

и безаварийна работа на технологичните съоръжения.  

В съответствие с чл.6 ал. 2 от “Наредба № 8121з-647/ 01.10. 2014 г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, дейността по 



                             Петролна база Враца 

Стр. 90 
ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Версия  01 от 28/07/2016 

Приложение № 4 ,чл.13 на 

НПГА 

 

пожарна и аварийна безопасност е възложена на Обектовия щаб и служител по ПБ на 

обекта. 

 

Спазват се всички изисквания на действащата нормативна уредба, в това число:  

- Въведени са в действие инструкции за осигуряване на пожарна безопасност на 

територията  на петролна база Враца към „ДМВ‘ ЕООД, включващи всички дейности и 

процеси, външни организации на територията, сгради, технологични съоръжения, 

инсталации.  

- при строително-монтажни работи, ремонти, реконструкции, модернизации и ново 

строителство  ще се изготвят “Планове за осигуряване на  пожарна безопасност на хора 

и оборудване”. 

- регламентиран е ред за пожаробезопасно извършване на огневи работи на постоянни и 

временни места в съответствие с “Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”;  

- Изготвени са и се поддържат актуални документи по чл.9 от “Наредба № 8121з-647 от 

1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите”;  

- регламентиран е ред за проверка на противопожарни уреди и съоръжения, 

пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации;  

- назначена е комисия за определяне на категорията по пожарна опасност и групата на 

пожарна и взривна опасност съгласно действащите норми;  

 Петролна база Враца  разполага и поддържа в изправност и готовност за действие 

следните основни противопожарни съоръжения на площадката:  

 

 Пожароизвестителна инсталация: – 1 бр., 

 Оросителна система: – 1 бр.;  

 Пажарогасителна система /резервоари/ – 1 бр.;  

 Пеногасителна система по резервоарен  парк – 1 бр.;  

 Лафетни струйници: – 4 бр;  

 Пенорезервоар: – 1бр./10 м
3
; 

 Противопожарна помпена станция – 1 бр.;  

 Противопожарни басейни за вода – 2бр./1000 м
3 

; 

 Противопожарни хидранти / вода/: – 9 бр ; 

 Противопожарни хидранти /пяна/   -10 бр.      

 Пожарозащитни одеала: – 10 бр.;  

 Пожарогасители – 44 бр. прахови; 

 Пожарогасители -26 бр. /СО2; 

 Лични предпазни средства – 33 бр. противогази; 

 

IV.Информация за физическите и/или юридическите лица, участвали в 

изготвянето на ДБ, съдържаща име, адрес, телефон, факс и електронна поща. 

 

инж. Иван Енчев – инженер химик „ДМВ“ ЕООД, гр.Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. 

„Воден“ No 14, GSM:+ 359 882 711 186,   e-mail: enchev_ivan@abv.bg; 

 

Красимир Негров – инженер технолог „Петролна база Враца“, към „ДМВ“ ЕООД, 

гр.Русе,общ. Русе, обл. Русе, ул. „Воден“ No 14, GSM:+ 359 887 772 292,e-mail: 

khnegrov@abv.bg; 

mailto:enchev_ivan@abv.bg
mailto:khnegrov@abv.bg
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Емил Цветанов – начлник отдел „Жп превози“ в „Петролна база Враца към „ДМВ“ 

ЕООД , гр.Русе,общ. Русе, обл. Русе, ул. „Воден“ No14, GSM:+ 359 886 050 997,e-mail: 

emil65zvetanov@abv.bg. 

 

инж. Тодорка Гергова – еколог „ДМВ“ ЕООД, гр.Русе, „Петролна база Враца“, GSM:+ 

359 885 942 482,  e-mail: terie8@abv.bg; 

 

"САЛАМАНДЪР 911"ООД,  бул."Цар Освободител" 64,  гр. Русе п.к 7000,  тел/факс: + 

359 (0) 82 823 160,   GSM:+ 359 888 731 015,  e-mail:sald911@mail.bg 

 

V. Нетехническо резюме на доклада: 

1. Име и/или търговско наименование на оператора: 

„ДМВ“ ЕООД, Петролна база Враца‘ 

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението: 

  ДМВ“ ЕООД .гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Воден“ No 14, вх. 1, ет. 2, ап. 3; 

3. Номер/ дата на актуалното уведомление за класификация на 

предприятието/съоръжението, подадено сугласно чл.103, ал.2 или 5 ЗООС: 

Внесено уведомление по чл.103, ал.2  ЗООС с вх.№ В-1686/30.06.2016г. на  РИОСВ 

Враца. 

4. Номер /дата  на становището по чл.103, ал.6 или 7 ЗООС за подтвърждаване на 

класификацията, въз основа на което е изготвен ДППГА: 

С писмо на РИОСВ Враца с изх.№ В -      /14.07.2016г., оператора „ДМВ“ЕООД гр.Русе 

е уведомен за потвърждение на класификацията на „Петролна база Враца“, като обект с 

„висок рисков потенциал“ ,  въз основа на което е изготвен ДППГА. 

5. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжението, 

като обект с „ висок рисков потенциал“: 

Петролна база Враца е складово предприятие за приемане, съхранение  и експедиция 

(търговия) на петролни продукти – бензин, керосин, газьол, дизелово гориво, биодизел, 

мазут. То включва  резервоарен парк от 44 броя резервоара с общ обем 94 800 m
3 

, и 

обща вместимост 80 580 т. и необходимите съоръжения за приемане и експедиция на 

горива (жп и автоестакади, помпени станции).    

   Основните технологични процеси включват:  

        5.1 Приемане на петролни продукти, доставки главно чрез жп-цистерни и 

автоцистерни. Изградени са 9 колекторни тръбопровода, които поемат горивото от 

разтоварваните цистерни и чрез тръбната разводка на базата, по осигурена магистрала 

се отправя в съответния резервоар. Свързването на разтоварваните цистерни към 

отклонението от колекторите става с гъвкави шлангове, а източваното гориво се 

транспортира чрез помпи в общо обособено помпено отделение, обслужващо, както 

жп-естакадата, така и автоестакадата. 

        5.2 Временно съхранение на петролните продукти по начин, гарантиращ 

mailto:emil65zvetanov@abv.bg
mailto:terie8@abv.bg
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максимална  безопасност, за което има изградени 44 броя стоманени вертикални 

резервоара с неподвижен покрив с общ обем 94 800 куб.м и  обща вместимост 80 580 

тона. 

       5.3 Товарене и експедиция на петролни продукти чрез специализирани 

автоцистерни. Пълненето на цистерните за експедиция се извършва на автоестакада. 

Съоръжението е предназначено за пълнене на специализирани автомобилни цистерни 

за експедиция на нефтопродукти и разполага с 3 бр. хидранти и 4 бр. гъвкави 

накрайници за дънно пълнене. 

      5.4 Прехвърляне на съхраняваните продукти от един резервоар в друг, когато това е 

необходимо.Системата от тръбопроводи включва и тръбни връзки между резервоарите, 

съхраняващи едни и същи продукти. Това дава възможност за оперативно прехвърляне 

на продукта от един резервоар в друг при аварийна ситуация или друга необходимост.

  

  Дейността по приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти не 

е нова, тъй като до месец юли 2013г. „Петролна база-Враца“ е осъществявала своята 

дейност въз основа на издадено разрешително на основание чл.106, във връзка с чл.104 

от ЗООС и класифицирана по реда на чл.103 от ЗООС, като обект с „нисък рисков 

потенциал“ с оператор „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр.Варна. 

От април 2014г. на площадката на „Петролна база-Враца не се е осъществявала дейност 

по съхранение и търговия на петролни продукти, а единствено охрана на съоръженията. 

Считано от 10.11.2015г. на основание Нотариален акт за собственост № 

7313/10.11.2015г. „ДМВ“ ЕООД, гр. Русе, ул. „Воден“ №14 е новият собственик на 

Петролна база Враца.  

На територията на петролна база - Враца са изградени и ще се използват следните 

съоръжения: 

o Стоманени вертикални резервоари с неподвижен покрив за съхранение на 

нефтопродукти – 14 броя с проектен капацитет от 5000 куб.м/всеки. 

Съгласно скица № 15-491037-12.11.2015г. резервоарите са обозначени 

като сгради с номера от  15 до 28 /включително/. 

o Стоманени вертикални резервоари с неподвижен покрив за съхранение на 

дизелово гориво – 2 броя, с проектен капацитет по 10 000 куб.м./всеки 

Съгласно скица № 15-491037-12.11.2015г. резервоарите са обозначени 

като сгради с номера 29 и 30. 

o Стоманени вертикални резервоари – 20 броя, с проектен капацитет по 200 

куб.м/всеки. Съгласно скица № 15-491037-12.11.2015г. резервоарите са 

обозначени като сгради с номера от 31 до 50/включително/. 

o Стоманени вертикални резервоари за съхранение на нефтопродукти – 8 

броя, с проектен капацитет по 100 куб.м./всеки. Съгласно скица № 15-

491037-12.11.2015г. резервоарите са обозначени като сгради с номера от 

51 до 58/включително/. 

Всички резервоари в който ще се съхраняват горива ще се запълват до 85% от 

проектния си обем. 

o Складова база в която са разположени помещения за сервиз и ремонт на 

товарните автомобили; 

o Постройка на допълващото застрояване представляваща помещение за пълначи; 

o Сгради за енергопроизводство-ел.подстанция, допълващи сгради; 

o Сгради за водоснабдяване, представляващи склад и помпено помещение; 

o 3 бр.автоналивни устройства; 
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o Два противопожарни басейни с вода по 1000 куб.м/всеки; 

o площадкови ВиК мрежи ; 

o Кабелни НН мрежи 

o помпени станции с контролно команден пункт (ККП). 

За осъществяване на своята дейност „ДМВ‘ЕООД, гр.Русе ще използва 36 резервоара 

от съществуващите 44 съоръжения, с технологични номера от R1  до  R36 

/включително/, като общото количество горива (бензин, керосин, газьол, дизелово 

гориво, мазут и биодизел),  което ще се съхранява на площадката  е  68073.8 т, в т.ч ; 

бензин - 658.75т, керосин - 571.25 т,  газьол - 3591.25  т, дизелово гориво -  61769.5 т, 

мазут - 306 т и биодизел - 605.2 т , на авто и жп естакади, тръбопроводи 562.05т, под 

формата на отпадъци 9.8 т.  

Малка част от съществуващите съоръжения - 8 бр. резервоари, с технологични позиции 

от R37 до R44 /включително/, с проектен капацитет  100 куб.м./всеки, общ обем 800 

куб.м и обща вместимост  680 т. няма да се използват. В тези резервоари няма да има 

наличности от горива, но ще бъде осигурена постоянна вентилация и създадена 

необходимата организация за недопускане  на  произшествия.  

Извършена е профилактика на всички съществуващи съоръжения, в т.ч.: почистване, 

ревизия за течове и калибровка. 

 Резервоари с технологични позиции от R27 до R35 в които ще се съхраняват бензин и 

керосин ще бъдат  приведени в съответствие с изискванията на Наредба 

№16/12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при 

съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини(ДВ бр.75/24.08.99). Ще се 

извърши монтиране на автоматични устройства за пълнене на резервоарите и  

регенерация на парите.  

Автоестакадите и жп. естакадата ще се оборудват съгласно техническите изисквания 

посочени в Приложение № 1 на Наредба №16/12.08.1999г. 

 

6.Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование или, 

в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част първа на приложение № 3 

към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на 

опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, 

които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на 

основните им опасни свойства. 

Дизелово гориво: CAS № 68334-30-5, ЕО № 269-822-7, Класифициране: H226 - 

Запалима течност и пари, H332 - Вреден при вдишване, H315 - Предизвиква дразнене 

на кожата, H351 - Предполага се, че причинява рак, H373 - Може да причини 

увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция, H304 - 

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - 

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

За съхранение на дизелово гориво ще се използват 20 броя резервоара. Относителното 

тегло на дизеловото гориво е 0,845. Проектната вместимост на всички 20 резервоари 

е 86 000куб.м. х 0,85 = 73100 куб.м. полезен обем х 0,845 = 61 769.5 тона дизелово 

гориво. 

Газьол: CAS № 68334-30-5, ЕО № 269-822-7, Класифициране: H226 - Запалима 

течност и пари, H332 - Вреден при вдишване, H315 - Предизвиква дразнене на кожата, 

H351 - Предполага се, че причинява рак, H373 - Може да причини увреждане на 

органите при продължителна или повтаряща се експозиция, H304 - Може да бъде 
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смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - Токсичен за 

водните организми, с дълготраен ефект. 

За съхранение на газьол ще се използва 1  брой резервоар. Относителното тегло на 

газьола е 0,845. Проектната вместимост на  резервоара е  5000 куб.м. х 0,85 = 4250 

куб.м. полезен обем   х 0,845 = 3591.25 тона газьол. 

Бензин А 95 Н и А 98 Н: CAS № 86290-81-5; ЕО № 289-220-8; Класифициране: H224 - 

Изключително запалими течност и пари, H315 - Предизвиква дразнене на кожата, 

H340 - Може да причини генетични дефекти, H350 - Може да причини рак, H361fd - 

предполага се, че уврежда оплодителната способност и плода, H336 - Може да 

предизвика сънливост или световъртеж, H304 - Може да бъде смъртоносен при 

поглъщане и навлизане в дихателните пътища, H411 - Токсичен за водните организми, 

с дълготраен ефект. 

За съхранение на бензин ще се използват 5 броя резервоара. Относителното тегло на 

бензина е 0,775. Проектната вместимост на всички  5 резервоари е 1000 куб.м. х 0,85 

= 850 куб.м. полезен обем х 0,775 = 658.75 тона бензин. 

Керосин : CAS № 8008-20-6; ЕО № 232-366-4; Класифициране: H226 - Запалима 

течност и пари; H315-  Предизвиква дразнене на кожата; H336 - Може да предизвика 

сънливост или световъртеж; H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и 

навлизане в дихателните пътища; H411 - Токсичен за водните организми, с 

дълготраен ефект. 

За съхранение на керосин ще се използват 4 броя резервоари. Относително тегло на 

керосина е 0,84. Проектна вместимост на 4 бр. резервоари е 800 куб.м. х 0,85 = 680 

куб.м. полезен обем  х 0,84 = 571.2 тона керосин. 

Биодизел: CAS № 67762-38-3; ЕО № 267-015-4; Класифициране: запалима течност; 

H315-  Предизвиква дразнене на кожата; H319 – Предизвиква дразнене на очите; 

За съхранение на биодизела ще се използват 4 броя резервоари. Относително тегло на 

биодизела е 0,89. Проектна вместимост на 2 бр. резервоари по 200 куб.м. х 0,85 = 680 

куб.м. полезен обем  х 0,89 = 605.2 тона биодизел. 

Мазут: CAS №64741-80-6; ЕО № 265-081-9; Класифициране:  вискозна течност;H332 

- Вреден при вдишване; H350 - Може да причини рак; H361 - Предполага се, че 

уврежда оплодителната способност или плода; H373 - Може да причини увреждане 

на органите при продължителна или повтаряща се експозиция; H410 - Силно токсичен 

за водните организми, с дълготраен ефект. 

За съхранение на мазут ще се използват 2 броя резервоари. Относителното тегло на             

мазута е 0,9. Проектна вместимост на резервоарите е 400 куб.м. х 0,85 = 340куб.м  

полезен обем х  0,9 = 306 тона мазут. 

 

Общото количество горива, което ще се съхранява на площадката в 36 бр.резервоара е 

до  68 073.8 т, в т.ч.  дизелово гориво 61 769.5 т, газьол  3591.25 т, бензин 658.75, 

керосин  571.25т, 306 т мазут и 605.2 т биодизел, в авто и жп. терминалите и в 

тръбопроводите  562.05т; под формата на отпадъци  9.8 т. 

 

При осъществяване на дейност по доставка на горива с автоцистерни на площадката на 

Петролна база Враца могат да се разтоварват едновременно три автовоза с вместимост 

по 25 т./общото количество гориво е 75т. 

Ж.п терминала може да осигури разтоварване на горива от 5 броя жп.цистерни            

едновременно с вместимост от по 59 т. или  общо 295т. 

Общото количество горива, който има вероятност да бъдат налични в авто и ж.п 
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цистерните, в т. ч. и тръбопроводите е 396 т. 

 

В резултат на експлоатация на обекта се очаква образуване на отпадъци в количества -

9.8 т.: 

13 05 03 *утайки от маслоуловителни шахти (колектори); 

15 02 02 *абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде); 

16 07 08 *отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти . 

 

Общото количество на веществата, попадащи в т. 34, на Част 2 от Приложение 3, който 

ще се съхраняват на площадката са следните:  

- Бензин – 658.75 т 

- Керосин – 571.25 т 

- Газьол – 3591.25 т 

- дизелово гориво – 61769.5 тона; 

- мазут –  306 тона ; 

- горива в авто, ж.п цистерни и тръбопроводи към тях - 562.05 т. 

- количества опасни вещества под формата на отпадъци – 9,8 т 

Общото количество на веществата  е  67468.6 тона.  

 

Количеството е по-голямо от праговата стойност за висок рисков потенциал – 25 000 

тона, поради което Петролна база Враца се класифицира  като предприятие с висок 

рисков потенциал.  

 

7. Обобщена информация за идентифицираните опасности от големи аварии в 

предприятието/съоръжението и мерките за предотвратяване на рисковете от 

големи аварии иограничаване на последствията от тях. 

Въз основа на извършения анализ са  идентифицирани  следните опасности в Петролна 

база  Враца : 

 

1.Разливи на нефтопродукти в ограничени количества; 

2.Пожари в съоръженията /поради нарушения в технологичния режим/ при разливи (в 

обваловките, канавките на товаро-разтоварните естакади); 

3. Замърсяване на околната среда; 

 

Възможните големи аварии в Петролна база  Враца  включват: 

- Пробив и разрушаване на резервоар за съхраняване на течни горива  вследствие 

на динамични натоварвания, корозия, грешка в проектирането, земетресение, грешки на 

оператора, злоумишлени действия, пожар в съседство и спиране на охлаждането.  

 

Разкъсване на шланг и обръщане и разкъсване на цистерна с гориво на авто или 

жп-естакада с възможност за разлив на гориво поради неизправна техника, 

дерайлиране на цистерната, износване, не добро застопоряване, грешка на оператора с 

възможности за разлив на големи количества гориво, при което е възможно изтичане в 

канавките, изпарение на по-леките компоненти, пожар в локва, замърсяване на почвата, 

подпочвените води. 

 

Пожар в резервоар за съхранение на гориво  поради неизправност в гръмоотвода или 
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външни въздействия – пожар в съседство, провеждане на ремонтни дейност, човешка 

грешка, злоумишлени действия, при което ще се получи силна топлинна радиация, 

възможност за запалване на съседни инсталации и “домино ефект”, емисия на дим, 

въглероден оксид, серен диоксид, въглероден диоксид и продукти на непълното горене. 

 

- Изтичане от тръбопровод при транспортиране на гориво  вследствие корозия, 

механично увреждане, земетресение или терористичен акт.  Създават се условия за 

разливи, пожари в локва, емисия на пари, които като по-тежки от въздуха остават в 

приземния слой, замърсяване на почвата, отточните води и атмосферата. 

На база извършена оценка на риска и идентификация на опасностите в Петролна база – гр. 

Враца са набелязани общи и конкретни мерки, подробно разписани в ДППГА.   

  

7.2. Планирани мерки за овладяване на аварии и ограничаване на последствията от 

тях извън предприятието: 

 

Мерките за овладяване на аварии и ограничаване на последствията извън 

предприятието се състоят в: 

- осигуряване на необходимите средства и организация за спиране и 

ограничаване на разливите на горива чрез изключване на помпи, затваряне на 

кранове, прехвърляне на гориво от един резервоар в друг и др; 

- осигуряване на необходимите средства и организация за ограничаване и 

потушаване на пожари още в началния им етап чрез бързо задействане на 

системите за водно и пеногасене и чрез използване на другите налични 

пожарогасителни средства; 

- своевременно оповестяване на описаните по-горе звена за специализирана 

помощ.  

 

8.Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които 

засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или 

посочване на източника, където тази информация може да се намери по 

електронен път. 

 

Оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата за провеждане на 

СНАВР е задължение на отговорното длъжностно лице, намиращо се в базата по 

време на възникване на на аварията. 

 

Съгласно аварийния план на базата първото лице, което забележи възникване на 

аварийна ситуация незабавно уведомява отговорното длъжностно лице, намиращо се в 

базата, което алармира персонала посредством мобилна връзка или ръчна сирена. 

Оповестяването се извършва чрез кабелна и мобилна телефонна връзка съгласно 

предвидените схеми за оповестяване, приложени в аварийния план. В зависимост от 

характера на аварията и последствията от нея, се оповестяват: 

Района служба „Противопожарна и аварийна безопасност; 

Дирекция „Гражданска защита”; 

Районно полицейско управление; 

Общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. 

Ако мащабите на аварията налагат това, се оповестяват съответните органи на 

национално ниво. 
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9. Когато е приложимо – данни за наличието на опасност от възникване на голяма 

авария в предприятието с трансгранични последствия на територията на съседна 

държава членка съгласно Конвенцията. 

 

Неприложимо 

 

 

 

 

 


