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Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
  

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

831913661 

Република България, Област София, община Столична, гр. София, пощенски код 1000, ул. 

Московска №3 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" гр. София, 

пощенски код 1000, ул. Московска №3 

 

2. Пълен пощенски адрес. 

 

ПБ Антон, с. Антон, пощенски код 2089 

 

3. Телефон, факс и e-mail. 

 

Телефон: 07186 22 66 

GSM: 0882 53 30 91 

Факс: 07186 22 67 

 

4. Лице за контакти. 

Име: инж. Димитрина Димитрова 

Длъжност: Началник сектор Петролна база Антон, отдел УСБКРЗ при ТД „Държавен 

резерв” гр. София 

Телефон: 07186 22 66 

GSM: 0882 53 30 91 

Факс: 07186 22 67 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

Складовото стопанство, съгласно чл.281, ал.1, т.1 е I-ва категория. На площадката са 

разположени 9 бр. резервоари (7бр. за бензин и 2бр. за мазут), които ще съхраняват за в бъдеще 

дизелово гориво. Те са с обеми по 5000  м3,  Д=22,80м,  Н=12,50м,  пламна  температура  под 55 

°С, категория на производство Б-клас В-I-г Ex dIIAT3. 
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Генплан и вертикална планировка 

ГЕОДЕЗИЧЕСКА: Проектът третира ремонт и реконструкция на част от сградите и 

съоръженията на съществуваща Петролна база Антон. 

Петролна база Антон е склад за горива от I-ва категория , съгласно критериите на чл. 506, ал. 1, 

т. 1 от Наредба Iз-1971/2009r. В базата са разположени общо 9 бр. съществуващи надземни 

метални вертикални цилиндрични резервоари по 5000 м3 всеки за съхранение на бензин и 

мазут. Резервоарите са разположени в една група, на два реда - 4 бр. в единия и 5 бр. в 

другия, в съответствие с изискваният на чл. 515 от Наредба Iз-1971/2009r. Съществуващите 

обваловки са земнонасипни диги. 

С настоящия проект се предвижда: 

- промяна на вида съхранявано гориво от бензин и мазут на зимен дизел и газьол; 

- реконструкция - преоформяне и надстрояване на дигите; 

- реконструкция на съществуваща автоналивна естакада (поз.401); 

- реконструкция на  ж.п. наливно-изливна естакада (поз.420); 

- реконструкция на съществуваща административна сграда с обособяване на 

пристройка за апаратна и операторна зала (поз.496); 

- реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа; 

- реконструкция на осветление на площадката; 

- премахване на резервоарния парк за масла; 
 

По-долу даваме описание и технически данни за предвидените в инвестиционното намерение 

промени: 

Резервоарен парк за горива и технологични тръбопроводи 

 

В петролната база има изградени 9 бр. резервоари за ЛЗТ и ГТ, всеки с обем 5000 m3. С 

проекта се предвижда в резервоарния парк да се съхранява само ГТ (зимен дизел и газьол).  

С настоящия проект се предвижда да се реконструира технологично обвързване на 

резервоарите, включващо тръбопроводи, арматури, измервателни прибори, заземяване и 

мълниезащита и възстановяване на обваловката. 

В обекта ще се изгради система за контрол на нивата в резервоарите, система за 

дистанционно управление на помпите и съоръженията свързани с работата на базата. 

Системата ще се управлява от операторна зала, която ще се обособи в реконструираната 

административна. 

Съществуващата обваловка със земен насип около резервоарите ще се възстанови и 

надгради до нови проектни коти. Резервоарите са разделени на четири групи, като всяка 

група резервоари е обхваната от обща обваловка, както следва: 

- първа група - резервоари ТО1 и ТО2; 

- втора група - резервоари ТО3 и ТО4; 

- трета група - резервоари ТО5 и ТО6; 

- четвърта група - резервоари ТО7 , ТО8 и ТО9. 

Обваловката на всяка група резервоари е разделена с междинни стени на площи до 2500 m2, 

в съответствие  с изискванията  на чл. 523 от Наредба  lз-1971/2009г. 

В обяснителната записка са направени изчисления за височината на обваловката и за 

височината на междинната стена, както следва: 
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Група резервоари в обща 

обваловка 

височина на обваловката височина на междинната 

стена 

първа 1, 10 m 0,80 m 

втора 1, 10 m 0,80 m 

трета 1,35 m 1, 05 m 

четвърта 1,10 m 0,80 m 

 

Височината на обваловките се предвиждат на 0,20 m над нивото на разлятата течност от един 

резервоар в група, в съответствие с изискванията на чл. 525, ал. 1 и ал. 2, т.3 от Наредба Iз- 

1971 /2009г. Вътрешните междинни стени са проектирани с височина 0,30 m под височината 

на обваловката, в съответствие с изискванията на чл. 525, ал. 3 от Наредба Iз-1971/2009г. 

За свързване на деветте надземни резервоара с помпената станция и с автомобилната и 

железопътната наливни-изливни естакади се предвиждат реконструкция на технологични 

естакади. Транспортирането на продуктите ще се осъществява от и до изброените обекти по 

двойка тръбопроводи (смукателен и нагнетателен). Технологичните тръбопроводи ще се 

монтират на стоманобетонни колони и метални опорни рамки. Предвижда се 

хоризонталните металните оборни рамки на технологичните тръбопроводи за ГТ да се 

защитят до огнеустойчивост ЕI30, а вертикалните до EI 60, в съответствие с изискванията на 

чл. 433, ал. 2 от Наредба Iз-1971/2009г. Вертикалните стоманени носещи елементи на 

естакадите за технологичните тръбопроводите ще бъдат защитени до огнеустойчивост R60, а 

хоризонталните елементи - до огнеустойчивост R30, в съответствие с изискванията на чл. 430 

от Наредба Iз-1971/2009г. 

 

Ж.П. наливно - изливна естакада 

С проекта се предвижда съществуващата Ж.П естакада да се реконструира. Естакадата ще 

бъде от стоманена конструкция, двустранна, обслужваща два тупикови коловоза. На всеки 

от коловозите е предвидено обслужване до 6 бр. цистерни или общо 12 бр. цистерни. В 

конструкцията на естакадата са предвидени междинна площадка на кота +4,00 m и стълби за 

обслужването й, разположени в двата края на естакадата и по средата. Стълбите са на по-

малко от 60м една от друга, в съответствие с изискванията на чл. 562 от Наредба Iз -

1971/2009r. 

Ж.П естакадата е предвидена на бетонова площадка с размери 107,8 m х 15,5 m, покрита с 

безискрова замазка и борд по дългата страна на площадката с височина 150мм. Предвидено е 

удължаване на коловозите с 20 m за осигуряване на възможност за разделяне на 

железопътния състав при пожар, съгласно изискванията на чл. 557 ал. 2 от Наредба Iз -

1971/2009r. За Ж.П естакадата е предвидена стабилна пеногасителна инсталация. 

 

Проектът предвижда стоманобетонови фундаменти на жп естакада, стоманена навесна 

конструкция над естакадата и монолитна стоманобетонова конструкция на резервоар за 4-

дневен престой на пяна и улавяне на аварийни разливи. Проектираният резервоар е с размери 

5,40 m х 5,40 m. и дълбочина 2,70 m. 

Проектът предвижда технологични тръбопроводи за ГТ свързващи помпена станция за ГТ с 

жп естакадата, както и тръбопроводи за пълнене и източване на жп цистерните. Подобектът 

е класифициран като КФПО Ф5Б. Електрическите съоръжени на територията на Ж.П 
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естакадата ще бъдат предназначени за експлоатация в потенциална експлозивна атмосфера 

със защита съответстваща на маркировка Ех d ПА ТЗ. Тръбопроводите за ГТ са предвидени 

стоманени, положени в бетонови канали, засипани с пясък и покрити с решетки от 

искронеобразуващ материал. Пълненето на цистерните е предвидено с горни хидранти и 

долно източване. 

Проектът предвижда взривозащитено осветление на подобекта, заземяване и rръмозащита на 

строителната конструкция, технологичните съоръжения и тръбопроводите в границите на жп 

естакадата, както и заземителни колчета за обслужваните жп цистерни. Предвидено е 

електронно управление и измерване (SКID) на натоварено/разтоварено гориво, датчици за 

преливане, контрол на заземяването и датчици за задействане на пеногасителната 

инсталация. Всички устройства са предвидени в искробезопасно или взривозащитено 

изпълнение. 

Проектът предвижда производствена и дъждовна канализация на подобекта. За отводняване 

на площадката са предвидени два канала в основата на двата коловоза, покрити с решетки от 

безискров материал - полимерни, отвеждащи към подземен резервоар за престой на пяна и 

улавяне на евентуални разливи. Преди резервоара е проектирана шахта с хидравличен 

затвор. Изпразването на резервоара е чрез преносима помпа и цистерна.  

Автоналивна естакада; 

Проектът предвижда реконструкция на автоналивна естакада, ситуирана в западната част на 

имота. Проектираната естакада е от стоманена конструкция, напречна, с два острова. На 

всеки от островите са предвидени по два ръкава за горно и два ръкава за долно пълнене или 

едновременно обслужване на 4 бр. автоцистерни. В конструкцията на естакадата е 

предвидена междинна площадка на кота +4,00 m и стълба за обслужването й. 

Автоналивната естакадата е предвидена на бетонова площадка с размери 20 m х 20 m, 

покрита с безискрова замазка и повдигната от терена. За естакадата е предвидена стабилна 

пеногасителна инсталация. Двата острова на площадката са разположени на 8,00 m един от 

друг или 10 m между осите им. 

Проектът третира стоманобетонови фундаменти на автоналивна естакада, стоманена навесна 

конструкция над естакадата и двустенен хоризонтален цилиндричен резервоар за 4-

дневенпрестой на пяна и улавяне на аварийни разливи. Предвиденият резервоар е за 

подземен монтаж и с обем 30 м3 

Проектът предвижда технологични тръбопроводи за ГТ свързващи помпена станция за ГТ с 

автоналивна естакада, както и тръбопроводи за пълнене и източване на жп цистерните. 

Подобектът е класифициран като КФПО Ф5Б. Електрическите съоръжени на територията на 

автоналивната естакадата ще бъдат предназначени за експлоатация в потенциална 

експлозивна атмосфера със защита съответстваща на маркировка Ех d ПА ТЗ. 3. 

Тръбопроводите за ГТ са предвидени стоманени, положени в бетонови канали и засипани с 

пясък. Пълненето на цистерните е предвидено с горни и долни щуцери. 

Проектът предвижда взривозащитено осветление на подобекта, заземяване и мълниезащита 

на строителната конструкция, технологичните съоръжения и тръбопроводите в границите на 

автоналивна естакада, както и заземителни пети за обслужваните автоцистерните . 

Предвидено е електронно управление и измерване на (SКID) на натоварено/разтоварено 

гориво, датчици за преливане, контрол на заземяването. 

Проектът предвижда производствена и дъждовна канализация на подобекта. За отвеждане на 

евентуални разливи от площадката е предвиден един централно разположен канал. Каналът 

е предвиден покрит с решетка от безискров материал - полимерна. Отпадните количества 

течност в канала, както и количествата пенен разтвор от гасителната инсталация се отвеждат 

към подземен резервоар, посредством стоманена тръба DN 100. Преди резервоара е 
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проектирана шахта с хидравличен затвор. 

 

Помпена станция гориво 

Извършен е текущ ремонт с подмяна на оборудването без да се променят параметрите на 

помпените агрегати. В помпеното помещение са монтирани 3 бр. помпи за 

транспортиране на гориво и 1 бр. дренажна помпа. Помпите ще транспортират гориво от 

резервоарите към автоналивната и Ж.П естакадите и от Ж.П естакадата към резервоарите. 

Предвидена е възможност, чрез помпите да се прехвърля гориво от един резервоар в 

друг, в случай на пожар или авария, в съответствие с изискванията на чл. 527 от Наредба 

Iз-1971/2009г. Съгласно обяснителната записка на част „Технологична (МТ и ПР)" и 

приложена техническа спецификация, е предвидено помпите за транспортиране на 

гориво и дренажната помпа да бъдат предназначени за работа в потенциално експлозивна 

атмосфера с маркировка Ех d ПА Т3, в съответствие с изискванията на чл. 274 от 

Наредба Iз-1971/2009г. 

За дрениране на тръбопроводите и събиране на гориво от изходите на предпазните 

клапани се предвижда подземен авариен резервоар с обем 3,0 m3. Аварийният резервоар 

е оборудван с дихателна тръба с огнепреградител, в съответствие с изискванията на чл. 

512, ал. 2 от Наредба Iз-1971/2009г. Дихателната тръба е предвидена на височина 3 m над 

терена и на разстояние най-малко 2 m от стени с отвори, в съответствие с изискванията 

на чл. 512, ал. 4 от Наредба Iз-1971/2009г. Горивото от резервоара ще се изпомпва от 

дренажна помпа, която ще го подава към резервоар позиция ТО7 или към автоцистерна 

 

Водопровод на площадката 

На територията на петролната база има изградени инсталации за пожарогасене и охлаждане, 

състоящи се от помпена станция за вода, две станции за пяна, два открити водоема, сключен 

противопожарен водопровод и стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане на 

резервоарите. 

Извършени са ремонти и реконструкция на инсталациите за пожарогасене. Подземеният 

противопожарен водопровод е от полиетиленови тръби висока плътност с диаметър DN 300. 

Водопроводът ще се поддържа пълен с вода, под налягане. На противопожарния водопровод 

се монтират 12 бр. надземни ПХ и 8 бр. лафетни струйника. Предвидено е пожарните 

хидранти да осигуряват разход на вода 50 1/s за захранване на пожарни автомобили, в 

съответствие с изискванията на чл. 231 от Наредба Iз- 1971/2009г. Пожарните хидранти са 

предвидени на разстояния от 30 m до 100 m от резервоарите. Лафетните струйници ще се 

монтират на вишки с височина 3,20 m, като ще се осигурят с водна завеса, в съответствие с 

изискванията на чл. 224, ал. 1 от Наредба Iз-197 1/2009г. Предвижда се накрайника на 

лафетните струйници да бъде с диаметър 28 mm, в съответствие с изискванията на чл. 225 

от Наредба Iз-1971/2009г. Лафетните струйници са осигурени с приспособления за 

захранване от противопожарни автомобили, в съответствие с изискванията на чл. 224, ал. 2 

от Наредба Iз-1971/2009г. Съгласно обяснителната записка лафетните струйници ще 

осигуряват разход на вода 25 1/ s с радиуса на действие 55 m при налягане 7 bar. Съгласно 

обяснителната записка броят и местоположението на лафетните струйници ще осигурява 

оросяване с най-малко една струя във всяка точка на резервоарите, в съответствие с 

изискванията на чл. 227, ал. 2 от Наредба Iз-1971/2009г. 

Изградени са стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане на 9-те броя резервоари на 

територията на петролната база, в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 2 от Наредба Iз-

1971/2009г. За охлаждане на резервоарите ще бъде изградена стабилна инсталация от 
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стоманена тръба 0114,3х3,6 с монтирани 72 бр. дюзи разположени през 1 m. Всеки от 

резервоарите е оборудван с 4 бр. пенокамери за пожарогасене, разположени в горния край. За 

всяка камера е предвидена площадка за обслужване и вентил за тестване. Пенокамерите ще 

осигуряват максимален разход 400 1/ min. 

В обяснителната записка са направени изчисления за необходимият разход на вода за външно 

пожарогасене, пожарогасене и охлаждане на резервоарите и пожарогасене на Ж.П естакадата. За 

охлаждане на горящия резервоар ще бъде осигурен разход на вода 36 1/s, а за охлаждане на 

съседния 14,4 1/s. За пожарогасене на горящия резервоар с пенокамерите ще се осигури разход на 

воден разтвор на пенообразувател 27 1/s, а необходимото количество пенообразовател при 3 % 

разтвор, за една пенна атака е около 480 1. 

Предвижда се до Ж.П естакадата да се подава воден разтвор на пенообразувател към 

стабилна пожарогасителна инсталация. Определеният разход на воден разтвор на 

пенообразувател за пожарогасене на Ж.П естакадата е 65 1/s, а необходимото количество 

пенообразувател при 3 % разтвор за една пенна атака е определен 1170 1. При определяне на 

необходимия разход на вода и количеството пенообразовател за пожарогасене на Ж.П 

естакадата е приета изчислителна площ от 1300 m2 и минимална интензивност 0,05 l/s.m2, в 

съответствие с изискванията на таблица 22 и чл. 215, ал. 3 и ал. 5, т. 4 от Наредба Iз-

1971/2009г. 

За пожарогасене с пожарни хидранти ще се осигури разход на вода 501/s, в съответствие с 

изискванията на чл. 231 от Наредба Iз-1971 /2009г, а за пожарогасене с лафетните струйници е 

предвиден разход на вода 25 1/s . 

Общото необходимо водно количество необходимо за пожарогасене и охлаждане е 

определено на 1181 m3, които ще осигурят минималната продължителност за пожарогасене, 

съгласно чл. 217 от Наредба Iз-l971/2009r. Предвижда се тези водни количества да се 

осигурят от съществуващи два водоема. В единия водоем се съхранява 882 m3 вода, а в другия 

- 898 m3. 

На територията на петролната база ще се съхранява пенообразутател най-малко 3510 1, като се 

добавя и количеството за напълване на тръбопровода до Ж.П естакадата. В съответствие с 

изискванията на чл. 218 от Наредба Iз-197 1/2009г. 

За осигуряване на необходимите водни количества и напор за пожарогасене и охлаждане се 

предвижда в помпената станция да се подменят три помпи - две работни и една резервна. 

Съгласно направените изчисления необходимия напор в най-неблагоприятната точка от 

инсталациите за пожарогасене и охлаждане е 84 m, а максималния необходим разход на вода 

е определен 180 1/ s. Всяка от помпите ще осигурява напор 90 m (9 bar) и водни количества 90 

l/s. Всяка от помпите ще бъде с мощност 135 kw. 

Водопроводите за пожарогасене са изчислени за провеждане на горепосочените водни 

количества и воден разтвор на пенообразувател. 

 

 

Канализация на площадката 

С проекта се предвижда реконструкция на канализация за отпадъчните дъждовни, битови и 

производствени води от площадката на петролната база. Битово-фекалната канализация се 

реконструира. Битово-фекалните води постъпват в локално пречиствателно съоръжение, 

след което се събират с дъждовната канализация и се заустват в близкото сухо дере. 

С проекта се предвижда реконструкция на почти цялата смесена канализация за дъждовни и 

производствени води. От обваловките на съществуващия резервоарен парк отпадат 

подтоварни производствени води и дъждовни води, които могат да бъдат замърсени с 

петролни продукти. Производствена канализация е предвидена от стоманени тръби с клас по 
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реакция на огън Al, в съответствие с изискванията на чл. 478 от Наредба Iз-197 1/2009г. 

Производствена канализация е съоръжена със спирателни кранове, позволяващи насочване 

на отпадните води към дъждовната или производствената канализации в зависимост от 

съдържанието на нефтопродукти (под или над 5mg/I). На отвеждащите клонове за дъждовни 

води и за отвеждане на водните количества от обваловките са предвидени спирателна 

арматура и хидравличен затвор извън обваловките, в съответствие с изискванията на чл. 477 

от Наредба Iз-1971/2009г, което е видно от чертежи № 01 и 09 (док. № 004-10-00l A-DRW и 

004-10-009A DRW). Производствените води са предвидени да минават през сепаратор за 

локално пречистване, след което постъпват в дъждовната канализация. Предвиденият 

сепаратор не е предмет на настоящия проект. 

Предвидено е да се изгради открит полувкопан стоманобетонен резервоар за престой на 

пенен разтвор с работен обем 12 м3, в който ще се изпразват  водопроводите с пенен    

разтвор. 

Изпразване на водопроводите от системата за пожарогасене и охлаждане на резервоарите за 

гориво ще се извършва на два етапа. Първият етап е изпразване на водопроводите за 

охлаждане, условно чисти, и отвеждането им към дъждовната канализация. Вторият етап 

включва изпразване на водопроводите с пенен разтвор, които се отвеждат до РШЗЗ, в която е 

предвиден спирателен кран. При затворен спирателен кран, чрез преносима помпа (Q=5l/s и 

H=7m) пенният разтвор се препомпва в проектирания за тази цел открит резервоар с където 

пенния разтвор ще престоява най-малко 4 дни. 

Пожарогасителна и охладителна система на резервоарите 

Извършен е ремонт на системите за пожарогасене и охлаждане на резервоарите. Осигурени 

са стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане на 9-те броя резервоари на 

територията на петролната база, в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 2 от Наредба 

Iз-1971/2009г. 

Всеки от резервоарите е оборудван с 4 бр. пенокамери, разположени в горния край. За всяка 

камера е предвидена площадка за обслужване и вентил за тестване. Пенокамерите ще 

осигуряват максимален разход 400 l/min. Съгласно направените изчисления в проектната 

част, пенокамерите ще осигуряват минимална интензивност на водния разтвор на 

пенообразувател 0,066 l/s.m2 при изчислителна площ 408 m2, в съответствие с изискванията 

на таблица 20 към чл. 215, ал. 3 от Наредба Iз-1971/2009г. 

Стабилната инсталация за охлаждане е от стоманена тръба ф114,3х3,6 с монтирани 72 

бр. дюзи. Стабилната инсталация за охлаждане е монтирана в горния край на съответния 

резервоар във формата на пръстен, така че да се обхваща целия периметър. 

Предвидено е охлаждане на група съседни резервоари, както следва: ТО2 -ТО3, ТО5 - 

ТО6, ТО7 - ТО8, за които разстоянието помежду им е по-малко от два пъти от 

определеното минимално разстояние между съседните стени на резервоарите по табл. 46 

(2 х 17,1 m = 34,2 m), в съответствие с изискванията на чл. 216, ал. 2 от Наредба Iз-

1971/2009г. Предвижда се дюзите за охлаждане да осигуряват интензивност на подаване 

на вода не по-малко от 0,5 l/s на всеки метър от дължината на периметъра на горящия 

резервоар и не по малко от 0,2 l/s на всеки метър от дължината на половината 

окръжност на съседния на горящия резервоар, в съответствие с изискванията на чл. 216, 

ал.1 от Наредба Iз-1971/2009 г. 
 

Помпена станция за вода и ПП басейни 

На помпената станция е извършен текущ ремонт с подмяна на оборудване.  
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ВК: За осигуряване на необходимите водни количества и напор за пожарогасене и охлаждане 

на резервоарите се предвижда в помпената станция да се подменят три помпи - две работни и 

една резервна. Изчисления необходим напор в най-неблагоприятната точка от инсталациите 

за пожарогасене и охлаждане е 84 m, а максималния необходим разход на вода е определен 

180 1/s . Всяка от помпите ще осигурява напор 90 m (9 bar) и водни количества 90 1/s. Всяка 

от помпите е ще бъде с мощност 135 kw. 

На територията на петролната база има изградени два противопожарни открити водоема с 

обща помпена станция. В единия водоем се съхранява 882 m2 вода, а в другия - 898 

m3.Подновени са капаци, бетонни настилки, стоманени тръби, спирателни кранове и др., 

като схемата на захранване на вода до помпената станция и връзката между двата водоема се 

запазва. Съгласно обяснителната  записка единият водоем е с дълбочина  2,12 m, а другият с 

дълбочина 2,15 m, в съответствие с изискванията на чл. 184, ал. 3 от Наредба Iз- 1971/2009г. В 

обяснителната записка са направени изчисления за дебелината на необходимия воден слой, с 

което ще бъдат осигурени необходимите водни количества. Същата е определено на 0,80 m. 

Съгласно обяснителната записка котата на горния ръб на двата басейна (±0,00) е 778,75 т, 

котата на минимално водно ниво е 776,90 m (-1,85 m), а котата на максимално водно ниво е 

778,70 m (-0,05 m). Котата на горния ръб на водовземната камера е 778,45 (-0,30 m), като се 

предвижда същата да бъде надградена с 0,40 m. Общата дебелина на използвания воден слой 

е 1,80 m, при необходими 0,80 m като е осигурено запълване на най-малко 1 m над нивото на 

необходимите водни количества за пожарогасене, което е в съответствие с изискванията на 

чл. 182, ал. 4 от Наредба Iз-1971/2009г. 

Съгласно обяснителната записка водоснабдяването на противопожарните водоеми се 

осъществява от река, чрез открит бетонов канал и изграден сондаж с потопена помпа за 

подаване на вода, които осигуряват разход на вода не по-малко от 6 1/s . Предвижда се 

необходимите водни количества за пожарогасене и охлаждане да се възстановят за 84 часа, в 

съответствие с изискванията на чл. 217, ал. 2 от Наредба Iз-1971/2009г. Подадено е заявление 

с вх.№ РР-03-16/03.06.2020г. за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени 

съоръжения от повърхностен воден обект р. Житница (десен приток на р. Тополница) с цел 

на водовземането – водоснабдяване за други цели – противопожарно водоснабдяване. 

Две станции за пяна 

Извършен е текущ ремонт на помпените станции. На изходящите тръбопроводи от 

станцията за пяна се монтират задвижки, които ще могат да се управляват автоматично и 

ръчно. Електрозахранването на задвижките ще се осъществява от електрическо табло ТДО-

480. При подаден сигнал от пожароизвестителната система за пожар, в зависимост от зоната 

в което е локализиран пожара, ще се отваря съответните задвижки за вода и пенен разтвор. В 

станция за пяна 1 е монтиран резервоар за пенообразувател с обем 8 m3 Количеството 

пенообразувател, което ще се подава във водопровода за пожарогасене ще се контролираот  

дозатор. 

В станцията за пяна 2 е монтиран резервоар за пенообразувател с обем 6 m3 Количеството  

пенообразувател, което  ще се подава  във водопровода за пожарогасене  ще се контролира 

от дозатор. 

 

Пожароизвестяване 

Предвижда се да бъде изградена автоматична пожароизвестителна инсталация, която да 

обхваща подобекти: автоналивна естакада, Ж.П наливно-разливна естаката, помпена станция 

и резервоарен парк. Пожароизвестителната инсталация ще се изгради като самостоятелен 

логически контролен PLC.FP, който ще бъде свързан чрез серийна комуникация към 
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управляващата система. От същия контролер ще се управляват помпите и задвижките на 

пожарогасителната система. От операторната ще може да се наблюдава състоянието на 

системата и да се локализира мястото на сработилия датчик.  

Електрозахранването на целият обект е предвидено като потребител първа категория, заедно 

с това електрозахранването на логическия контролер PLC.FP е предвидено да се резервира и 

с UPS. 

За индикация на пожара е предвидено да се монтират пламъчни пожароизвестители. За всеки 

резервоар са предвидени по два пожароизвестителя, които ще покриват зоните около входно-

изходните тръбопроводи и арматури. Пламъчни датчици ще се монтират в помпената 

станция, автоналивната естакада, Ж.П наливно-разливната естаката. Автоматичните 

пожароизвестители са предвидено за работа в потенциална експлозивна атмосфера с 

маркировка ЕХ d ПС Т5 

Предвидено е да се монтират ръчни пожароизвестители в операторната зала, при 

автоналивна естакада, Ж.П наливно-разливна естаката, помпена станция и до всеки 

резервоар в резервоарния парк. Ръчните пожароизвестители са предвидено за работа в 

потенциална експлозивна атмосфера с маркировка ЕХ d IIC Тб 

Сирени с флаш лампи за известяване в случай на пожар или авария ще се монтират при 

пропуска, операторната зала, резервоарния парк и в помпената станция за гориво. Сирените   

с флаш лампа са предвидено за работа в потенциална експлозивна атмосфера с маркировка 

ЕХ d IIС Т5 

Кабелна мрежа на площадката 

С проекта се предвижда полагане на контролни кабели (за различните подобекти) от и към 

шкафовете на управляващата система DCS. Системата е разпределена в два контролни 

шкафа - един в Помпена станция за гориво и един в Командна зала. Контролните кабели са 

предвидени в подземна тръбоканална мрежа от 9 кабелни шахти, свързани с PVC тръби и 

кабелни скари. 

Нивомерната система към резервоарите за дизел поз.ТО1+ ТО9 ще се свърже в помпената 

станция за гориво. Захранването и управлението на технологичните задвижки към 

резервоарите е от Помпената станция за гориво. 

Сигналите от ЖП наливно-изливната естакада се подават в Помпената станция за гориво 

(ш.430), а сигналите от Автоналивната естакада се изпращат в Командната зала (ш.496). 

При успоредно полагане на кабели с технологични тръбопроводи е заложено разстояние от 

500 мм от външния ръб на тръбите. За уплътняване на защитните тръби на кабелите е 

предвидена минерална вата. 

 

Захранването с електрическа енергия на обекта ще бъде от „Разпределителна подстанция  20 

kV", като за консуматорите  1-ва категория е  предвидено захранване  от   шина „отговорни 

консуматори" на ТНН в РУ 0,4 kV, захранена от два силови трансформатора 20/0,4 kV - 

взаимно резервиращи се и дизелов генератор. Подобект „Разпределителна подстанция 20 kV, 

трансформаторна подстанция 20/0,4 kV и дизеловия генератор не са предмет на настоящия 

проект. Захранващите кабели от ТНН на Трансформаторна подстанция 20/0,4 до 

разпределителните електрически табла на отделните подобекти и към съответните 

консуматори са предвидени тип NYY и NYBY, а за консуматорите на пожарогасителната и 

охлаждащата системи на резервоарите са NYY-FR. Кабелните линии са предвидени 

подземно, в изкопи с размери 0,8/0,4 m и 1,1/0,4 m, като при пресичане на път/площадка са 

предвидени обсадни стоманени тръби. Разстоянието между успоредно положени кабелни 

скари и тръбопроводи за ГТ е не по-малко от 0,5 m, в съответствие с изискванията на чл. 387, 
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ал. 1 от Наредба Iз-1971 /2009г. 

 

Кабелната мрежа на площадката ще преминава подземно, като за обслужване на кабелите ще 

се изградят стоманобетонни кабелни шахти с обозначение от ЕК1 до ЕК9. Шахтите са 

предвидени с рифеловани капаци, с изключение на ЕК4 пред Автоналивна естакада, която е 

предвидена със стоманобетонови капаци. Кабелите са в PVC тръби ф140 на дълбочина 

0,75м. от терена до оста на най-горния ред тръби. 

 

Осветление на площадката 

Външно осветление на площадката на петролната база ще се осигурява от нови прожектори 

LED 1375,4W/740; 135919 Lm; IP-65, които ще се монтират на съществуващи и нови 

стоманено решетъчни мачти с височина 24 m. Захранването с електрическа енергия на 

осветителните тела е от електрически табла, разположени на височина 1,5м  на самите 

мачти. Електрически табла са предвидени със защита IP 65. Електрическите табла ще се 

захранят с електрическа енергия от табло районно осветление. 

 

Пътища и тротоари на площадката 

Съществуващите пътища на площадката на петролната база са сключени около резервоарния 

парк и са с ширина 6,00 m, в съответствие с изискванията на чл. 27 от Наредба lз- 1971/2009г.  

Съществуващите пътища се запазват. С настоящия проект се предвижда полагане на нова 

бетонна настилка на отделни участъци, като се запазва съществуващата ширина. Ще бъдат 

изградени нов пътен подход към автоналивна естакада и пътни връзки към съществуващите 

пътища, както и нови пътни подходи към станции за пяна 1 и 2 с ширина 6,00m. 

 

Административна сграда 

Сградата е съществуваща и е разположена северозападната част на площадката. Същата е 

едноетажна и има правоъгълна форма, като размерите и в план са: 17,95 m дължина и 12,60 

m ширина. С проект се предвижда промяна във вътрешната планировка на съществуващата 

сградата и едноетажна пристройка от към южната й фасада, предназначена за апаратна и 

операторна зала. 

В съществуваща сграда е предвидено да се обособят офис помещения, стая за почивка и 

лаборатория. 

Размерите на пристройката в план ще са: дължина 16,50 m и ширина 10,50 m. В 

пристройката е предвидено да се обособят апаратна, операторна зала, битови помещения и 

коридор. Пристройката ще се съедини с фоайето на съществуващата сграда, посредством 

коридора.  

Конструкцията на съществуващата сграда  е  от  монолитни  стоманобетонни колони, греди 

и плочи. Пристройката е предвидена също от монолитна конструкция - стоманобетонни 

колони, греди и плочи. 

Покрива и на двете сгради ще бъде топлоизолиран с минералноватни плочи с клас по 

реакция на огън най-малко А2, като върху тях ще се положи хидроизолация, в съответствие 

с изискванията на чл. 14, ал. 25 от Наредба Iз-1971/2009г. 

Фасадата на съществуващата сграда е изградена от тухлен зид с дебелина 25 cm. Същите се 

предвиждат с топлоизолация от минерална вата с дебелина 12 cm и с клас по реакция на огън 

най-малко А2. Новите фасадни стени на пристройката ще бъдат изградени от газобетон с 

дебелина 30 cm и топлоизолация от минерална вата с дебелина 8 cm и с клас по реакция на 

огън най-малко А2. 

Всички подови настилки в съществуващата сграда и в пристройката се  предвиждат   с 
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теракотни плочи, с клас по реакция на огън А1. Всички покрития по стените, без в битовите 

помещения, се предвиждат от мазилка и латекс. Във всички помещения, без в битовите 

помещения, се предвижда да се монтира окачен таван. В битовите помещения покритията по 

стените се предвиждат от фаянс, а тавана от влагоустойчив гисокартон, шпакловка и латекс. 

Съществуващата сграда и пристройката са отнесени към клас по функционална пожарна 

опасност Ф5.1 и категория по пожарна опасност Ф5В, съгласно част „Пожарна безопасност" 

на инвестиционния проект. 

Застроената площ на съществуващата сграда и пристройката е 335,84 m2 а застроения им 

обем е 1243,76 m2 

 

В проекта се предвижда пристройка от към южната й фасада на съществуваща сграда. 

Размерите на пристройката в план ще са: дължина 16,50 m и ширина 10,50 m, а светлата и 

височина ще бъде 3 m. Конструкцията на сградата ще бъде монолитна стоманобетонни 

колони, греди и плочи. Фасадата на пристройката ще се изгради от газобетон с дебелина 30 

cm. 

 

В проекта се предвижда да се реконструира водопроводната и канализационна системи в 

съществуващата сграда и в новопредвидената пристройка към нея. В съответствие с 

изискванията на чл.193 от Наредба Iз-1971/2009г. се предвижда изграждане на сградна 

водопроводна инсталация за пожарогасене с пожарни кранове. Сградната водопроводна 

инсталация за пожарогасене е предвидено да се изпълни от стоманени поцинковани тръби с 

диаметър 2 цола. Предвиденият разход на вода за вътрешно пожарогасене е 2,5 l/s при един 

едновременно действащ пожарен кран, в съответствие с изисквания на  таблица 19 към чл.  

199 от Наредба Iз-1971/2009г. За вътрешно пожарогасене е предвидено да се монтира един 

пожарен кран във фоайето на съществуваща сграда. 

Съгласно изискванията на чл. 161 от Наредба Iз-1971 /2009г. се предвижда външното 

водоснабдяване за пожарогасене да се осигури от площадков водопровод за пожарогасене с 

пожарни хидранти. Предвижда се площадковия водопровод да осигури разход на вода за 

външно пожарогасене най-малко 10 1/s, в съответствие с изискванията на таблица 16 към чл. 

172, ал. 1 от Наредба Iз-1971/2009г. 

 

Електрозахранването на консуматорите в съществуващата сграда и в пристройката ще се 

осъществява от ново разпределително табло ТО-496. Разпределителното табло ще се монтира 

в апаратната. Съгласно документ № 496-06-004B-DRW от част „ЕЛ", номиналния ток на 

входа на разпределително табло ТО-496 няма да превишава 132,0 А. 

Офис помещения в съществуващата сграда, апаратната и операторната зала са определени  

към първа група „нормална пожарна опасност", а лабораторията към втора   група 

„Повишена пожарна опасност" и клас по пожарна опасност „П-I". Съгласно обяснителната 

записка осветителните тела в лабораторията е предвидено да бъдат луминесцентни със 

степен на защита IP 54, а корпусите им - от продукти с клас по реакция на огън А2, в 

съответствие с изискванията на чл. 261 и таблица 25 от Наредба Iз-1971/2009г. С проекта се 

предвижда във всички помещения, да се монтира аварийно евакуационно осветление. 

Аварийното евакуационно осветление ще се включва автоматично при отпадане на 

захранващото напрежение. Предвижда се във всяко помещение по едно от осветителните 

тела на работното осветление, да бъде осигурено с вградена акумулаторна батерия. 

Предвижда се осветителни тела на аварийното евакуационно осветление да се монтират над 

всеки евакуационен изход. 

Предвижда се отоплението и охлаждането в офис помещенията, апаратната, лабораторията и 
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операторната зала да се осъществява от сплит климатизаторна система с вътрешно тяло за 

стенен монтаж. В битовите помещения и стаята за почивка се предвижда отоплението да се 

осъществява от електрически конвертор за стенен монтаж. Предвижда се изграждане на 

вентилационна система за битовите помещения и стаята за почивка. 

Вътрешното тяло, част от сплит системата за климатизация на лабораторията, ще бъде със 

степен на защита IP 54, в съответствие с изискванията на чл. 253 от Наредба Iз-1971/2009г. 

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 

Площта на  петролната база Антон към ДА ДРВВЗ е 73328 м2.  Реално ще бъде засегната площта 

от 1 456,75 м2. Територията на петролната база е урбанизирана промишлена зона, използвана в 

това си предназначение от 1965 г. Петролна база Антон работи на стационарен режим, т.е. само 

съхранява горива, затова производителността и може да се определи като равна на 0. 

 

Предвид внесените и преди настоящето инвестиционни намерения за петролната база Антон към 

ДА ДРВВЗ, които не са били реализирани или реализирани само частично,  по-долу даваме 

информация за степента на тяхното сумарно изпълнение, включително и обема на изпълнение на 

последното: 

 

➢ По Решение СО-18-ПР/2014 г. - не е реализирано инвестиционното намерение.  

 

• Предвижда се процедура за получаване на разрешение за ползване на 

съществуващ кладенец. 

 

➢ По Решение СО-37-ПР/2010 г. 

 

• Реконструкция на съществуващи 7 броя резервоари за бензин всеки с обем 

5000м3 и 2 броя за мазут всеки с обем 5000м3. - Извършен е текущ ремонт на 9-

те резервоара с цел съхраняване на дизелово гориво. Отпада съхранението на 

бензин, мазут и на масла в базата. 

 

• Изграждане на нова автоналивна естакада. - Инвестиционното намерение не е 

реализирано.  

В настоящото инвестиционно намерение се включва реконструкция и 

преустройство на Автоналивна естакада, която ще работи не с бензин, а с 

дизел и ще бъде на мястото на съществуваща. 

 

• Реконструкция на ЖП естакада - Инвестиционното намерение не е изпълнено.  

В настоящото инвестиционно намерение се включва реконструкция на ЖП 

естакада за дизел на мястото на съществуваща. 

 

• Изграждане на нова инсталация за рекуперация на парите. Инвестиционното 

намерение не е реализирано и поради смяна на вида на съхранявания продукт 

с дизел отпада необходимостта от изграждане. 

 

• Реконструкция на помпена станция за горива - извършен е текущ ремонт с 

подмяна на оборудването на помпената станция без да се променят 
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параметрите на помпените агрегати. 

В настоящето инвестиционно намерение не се предвиждат други дейности. 

 

• Реконструкция на оросителната система (помпена станция за вода и ПП 

басейни) и на двете пеностанции за гасене на пенол. Извършен е текущ ремонт 

на помпените станции. 

В настоящето инвестиционно намерение не се предвиждат други дейности. 

 

• Канализация на площадката - инвестиционното намерение не е реализирано. 

В настоящото инвестиционно намерение се предвижда реконструкция на 

съществуваща канализация. 

 

• Изграждане на нови пречиствателни съоръжения за отпадни и промишлени 

води. Инвестиционното намерение не е реализирано. 

В настоящото инвестиционно намерение се предвижда да се изпълни 

реконструкция и модернизация на съществуващи пречиствателни. 

 

• Изграждане на нова административна сграда, битови помещения, командна и 

операторна зала. Инвестиционното намерение не е реализирано. 

В настоящото намерение се предвижда реконструкция на административна 

сграда и пристрояване на съществуващата административна сграда. 

 

• Рехабилитация на пътна настилка  и изграждане на нова пътна 

инфраструктура на територията на съществуващата площадка. 

Инвестиционното намерение не е реализирано. 

В настоящото намерение се предвижда рехабилитация и основен ремонт на 

съществуващата пътна настилка и алейна мрежа. 

 

• В базата са демонтирани резервоарите за съхранение на масла 6бр. С обем 

200м3 всеки. 

 

След реализацията на предвидените мерки за реконструкция на ПБ Антон 
към ДА ДРВВЗ, тя ще отговаря на най-добрите световни практики в сферата на 
складовите бази за стационарно съхранение на дизелово гориво. Това 
максимално ще ограничи произлизащите от този вид производствена дейност 
рискове и отрицателни въздействия върху околната среда. Спрямо сегашното 
състояние на базата това ще доведе до няколкократно  намаляване на вредните 
емисии и опасността от възникване на голяма авария. 

 
Реконструкцията и модернизацията на ПБ Антон към ДА ДРВВЗ ще донесе следните 

предимства за околната среда: 

 

По отношение на замърсяването на въздуха: 

 

Поради преминаването на съхранение на дизелово гориво емисиите на ЛОС в атмосферата 

поради изпарението от резервоарите ще се намалят многократно спрямо сегашното положение. 

Виж симулациите и изчисленията на стр. 26 – 30! 
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По отношение на замърсяването на водите: 

 

С проекта се предвижда реконструкция на канализация за отпадъчните дъждовни, битови и 

производствени води от площадката на петролната база. Битово-фекалната канализация се 

реконструира. Битово-фекалните води постъпват в локално пречиствателно съоръжение, 

след което се събират с дъждовната канализация и се заустват в близкото сухо дере. 

С проекта се предвижда реконструкция на почти цялата смесена канализация за дъждовни и 

производствени води. От обваловките на съществуващия резервоарен парк отпадат 

подтоварни производствени води и дъждовни води, които могат да бъдат замърсени с 

петролни продукти. 

Производствените води са предвидени да минават през сепаратор за локално пречистване, 

след което постъпват в дъждовната канализация. 

Предвидено е да се изгради открит полувкопан стоманобетонен резервоар за престой на 

пенен разтвор с работен обем 12 м3, в който ще се изпразват  водопроводите с пенен    

разтвор. 

Изпразване на водопроводите от системата за пожарогасене и охлаждане на резервоарите за 

гориво ще се извършва на два етапа. Първият етап е изпразване на водопроводите за 

охлаждане, условно чисти, и отвеждането им към дъждовната канализация. Вторият етап 

включва изпразване на водопроводите с пенен разтвор 

 

По отношение на замърсяването на почвите: 

 

Бетонирането на автоестакадата и изграждането на канализация за промишлено дъждовни води 

ще предотврати замърсяването на почвите с нефтопродукти. 

  

Монтирането на модерни претоварни ръкави ще предотврати разливи на горива на авто- и жп- 

естакада. 

 

Бетонирането на площадката на помпената станция и изграждането на канализация за 

промишлено дъждовни води ще предотврати замърсяването на почвите с нефтопродукти. 

 

Построяването на нова дренажна канализационна мрежа от всички съществуващи резервоари в 

резервоарните паркове ще позволи да се преустанови изпускането на замърсените с 

нефтопродукти води в котлованите. В бъдеще, когато резервоарите в резервоарните паркове ще 

трябва да се измиват или дренират съдържащите утайки, наноси и механични примеси отпадни 

води ще се отвеждат по новоизградени дренажни колектори и ще се почистват в 

пречиствателната станция. Така ще се избегне замърсяването на почвите с нефтопродукти.  

Реконструкцията и разширяването на канализационната мрежа ще реши проблемите по 

отвеждането на отпадните води до пречиствателните съоръжения, и замърсяването на почвите 

заради липсата на нужната денивелация за гравитачното им придвижване ще бъде 

преустановено.  

 

По отношение на предотвратяването на големи аварии: 

 

За съществуващото оборудване са спазени отстоянията до съседни сгради, съоръжения и 

технологични инсталации в зависимост от категорията и групата на взривоопасната смес. При 

работно проектиране и за новото оборудване ще бъдат спазени изискванията на Наредба №2 за 

противопожарните строително- технически норми. 
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Технологичната схема позволява прехвърлянето на горивото от аварирал резервоар в друг. 

Съгласно изискванията на нормативната база при експлоатация един от деветте резервоара ще се 

държат празни, за да позволят при инцидент подобна операция, с която ще се изключи  разливът 

на гориво и разрастването на аварията.  

На територията на петролната база има изградени инсталации за пожарогасене и охлаждане, 

състоящи се от помпена станция за вода, две станции за пяна, два открити водоема, сключен 

противопожарен водопровод и стабилни инсталации за пожарогасене и охлаждане на 

резервоарите. 

Извършен е ремонт и реконструкция на инсталациите за пожарогасене. Подземеният 

противопожарен водопровод е от полиетиленови тръби висока плътност с диаметър DN 300. 

Водопроводът ще се поддържа пълен с вода, под налягане. На противопожарния водопровод 

ще се монтират 12 бр. надземни ПХ и 8 бр. лафетни струйника. Предвидено е пожарните 

хидранти да осигуряват разход на вода 50 1/s за захранване на пожарни автомобили, в 

съответствие с изискванията на чл. 231 от Наредба Iз- 1971/2009г. Пожарните хидранти са 

предвидени на разстояния от 30 m до 100 m от резервоарите. Лафетните струйници ще се 

монтират на вишки с височина 3,20 m, като ще се осигурят с водна завеса, в съответствие с 

изискванията на чл. 224, ал. 1 от Наредба Iз-197 1/2009г. Предвижда се накрайника на 

лафетните струйници да бъде с диаметър 28 mm, в съответствие с изискванията на чл. 225 

от Наредба Iз-1971/2009г. Лафетните струйници са осигурени с приспособления за 

захранване от противопожарни автомобили, в съответствие с изискванията на чл. 224, ал. 2 

от Наредба Iз-1971/2009г. Съгласно обяснителната записка лафетните струйници ще 

осигуряват разход на вода 25 1/ s с радиуса на действие 55 m при налягане 7 bar. Съгласно 

обяснителната записка броят и местоположението на лафетните струйници ще осигурява 

оросяване с най-малко една струя във всяка точка на резервоарите, в съответствие с 

изискванията на чл. 227, ал. 2 от Наредба Iз-1971/2009г. 

Стабилните инсталации за пожарогасене и охлаждане на 9-те броя резервоари на 

територията на петролната база са в съответствие с изискванията на чл. 220, ал. 2 от Наредба 

Iз-1971/2009г. За охлаждане на резервоарите е изградена стабилна инсталация от стоманена 

тръба 114,3х3,6 с монтирани 72 бр. дюзи разположени през 1 m. Всеки от резервоарите е  

оборудван с 4 бр. пенокамери за пожарогасене, разположени в горния край. За всяка камера е 

предвидена площадка за обслужване и вентил за тестване. Пенокамерите ще осигуряват 

максимален разход 400 1/ min. 

Предвижда се до Ж.П естакадата да се подава воден разтвор на пенообразувател към 

стабилна пожарогасителна инсталация. Определеният разход на воден разтвор на 

пенообразувател за пожарогасене на Ж.П естакадата е 65 1/s, а необходимото количество 

пенообразувател при 3 % разтвор за една пенна атака е определен 1170 1. При определяне на 

необходимия разход на вода и количеството пенообразовател за пожарогасене на Ж.П 

естакадата е приета изчислителна площ от 1300 m2 и минимална интензивност 0,05 l/s.m2, в 

съответствие с изискванията на таблица 22 и чл. 215, ал. 3 и ал. 5, т. 4 от Наредба Iз-

1971/2009г. 

За пожарогасене с пожарни хидранти ще се осигури разход на вода 501/s, в съответствие с 

изискванията на чл. 231 от Наредба Iз-1971 /2009г, а за пожарогасене с лафетните струйници е 

предвиден разход на вода 25 1/s . 

Общото необходимо водно количество необходимо за пожарогасене и охлаждане е 

определено на 1181 m3, които ще осигурят минималната продължителност за пожарогасене, 

съгласно чл. 217 от Наредба Iз-l971/2009r. Предвижда се тези водни количества да се 

осигурят от съществуващи два водоема. В единия водоем се съхранява 882 m3 вода, а в другия 

- 898 m3. 
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На територията на петролната база ще се съхранява пенообразутател най-малко 3510 1, като се 

добавя и количеството за напълване на тръбопровода до Ж.П естакадата. В съответствие с 

изискванията на чл. 218 от Наредба Iз-197 1/2009г. 

За осигуряване на необходимите водни количества и напор за пожарогасене и охлаждане се 

предвижда в помпената станция  са монтирани три помпи - две работни и една резервна. 

Съгласно направените изчисления необходимия напор в най-неблагоприятната точка от 

инсталациите за пожарогасене и охлаждане е 84 m, а максималния необходим разход на вода 

е определен 180 1/ s. Всяка от помпите ще осигурява напор 90 m (9 bar) и водни количества 90 

l/s. Всяка от помпите ще бъде с мощност 135 kw. 

Водопроводите за пожарогасене са изчислени за провеждане на горепосочените водни 

количества и воден разтвор на пенообразувател. 

Всеки от резервоарите е оборудван с 4 бр. пенокамери, разположени в горния край. За всяка 

камера е предвидена площадка за обслужване и вентил за тестване. Пенокамерите ще 

осигуряват максимален разход 400 l/min. Съгласно направените изчисления в проектната 

част, пенокамерите ще осигуряват минимална интензивност на водния разтвор на 

пенообразувател 0,066 l/s.m2 при изчислителна площ 408 m2, в съответствие с изискванията 

на таблица 20 към чл. 215, ал. 3 от Наредба Iз-1971/2009г. 

Стабилната инсталация за охлаждане е изградена от стоманена тръба ф114,3х3,6 с 

монтирани 72 бр. дюзи. Стабилната инсталация за охлаждане ще бъде монтирана в 

горния край на съответния резервоар във формата на пръстен, така че да се обхваща 

целия периметър. 

Предвидено е охлаждане на група съседни резервоари, както следва: ТО2 -ТО3, ТО5 - 

ТО6, ТО7 - ТО8, за които разстоянието помежду им е по-малко от два пъти от 

определеното минимално разстояние между съседните стени на резервоарите по табл. 46 

(2 х 17,1 m = 34,2 m), в съответствие с изискванията на чл. 216, ал. 2 от Наредба Iз-

1971/2009г. Предвижда се дюзите за охлаждане да осигуряват интензивност на подаване 

на вода не по-малко от 0,5 l/s на всеки метър от дължината на периметъра на горящия 

резервоар и не по малко от 0,2 l/s на всеки метър от дължината на половината 

окръжност на съседния на горящия резервоар, в съответствие с изискванията на чл. 216, 

ал.1 от Наредба Iз-1971/2009 г. 

За осигуряване на необходимите водни количества и напор за пожарогасене и охлаждане на 

резервоарите се предвижда в помпената станция да се подменят три помпи - две работни и 

една резервна. Изчисления необходим напор в най-неблагоприятната точка от инсталациите 

за пожарогасене и охлаждане е 84 m, а максималния необходим разход на вода е определен 

180 1/s . Всяка от помпите ще осигурява напор 90 m (9 bar) и водни количества 90 1/s. Всяка от 

помпите е ще бъде с мощност 135 kw. 

На територията на петролната база има изградени два противопожарни открити водоема с 

обща помпена станция.  

Предвижда се да бъде изградена автоматична пожароизвестителна инсталация, която да 

обхваща подобекти: автоналивна естакада, Ж.П наливно-разливна естаката, помпена станция 

и резервоарен парк. Пожароизвестителната инсталация ще се изгради като самостоятелен 

логически контролен PLC.FP, който ще бъде свързан чрез серийна комуникация към 

управляващата система. От същия контролер ще се управляват помпите и задвижките на 

пожарогасителната система. От операторната ще може да се наблюдава състоянието на 

системата и да се локализира мястото на сработилия датчик.  

Електрозахранването на целият обект е предвидено като потребител първа категория, заедно 

с това електрозахранването на логическия контролер PLC.FP е предвидено да се резервира и 

с UPS. 
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За индикация на пожара е предвидено да се монтират пламъчни пожароизвестители. За всеки 

резервоар са предвидени по два пожароизвестителя, които ще покриват зоните около входно-

изходните тръбопроводи и арматури. Пламъчни датчици ще се монтират в помпената 

станция, автоналивната естакада, Ж.П наливно-разливната естаката. Автоматичните 

пожароизвестители са предвидено за работа в потенциална експлозивна атмосфера с 

маркировка ЕХ d ПС Т5 

Предвидено е да се монтират ръчни пожароизвестители в операторната зала, при 

автоналивна естакада, Ж.П наливно-разливна естаката, помпена станция и до всеки 

резервоар в резервоарния парк. Ръчните пожароизвестители са предвидено за работа в 

потенциална експлозивна атмосфера с маркировка ЕХ d IIC Тб 

Сирени с флаш лампи за известяване в случай на пожар или авария ще се монтират при 

пропуска, операторната зала, резервоарния парк и в помпената станция за гориво. Сирените   

с флаш лампа са предвидено за работа в потенциална експлозивна атмосфера с маркировка 

ЕХ d IIС Т5 

 

Осигурени са и всички необходими охранителни и известителни системи 

 

- съвременна охранителна система, осигуряваща необходимата безопасност на базата, 

включваща видео наблюдение и инфрачервена известителна система за ранно откриване на 

минимални температурни разлики в експлоатационното оборудване и засичане на пожар още в 

стадия на възникването му. 

- Терминалът ще бъде изолиран от външната среда чрез ограда с височина 2.20 m, която на 

практика прави невъзможен несакционирания достъп на външни лица. Трите входа / изходи 

осигуряват бърза евакуация на персонала от територията на Базата при евентуално възникване 

на аварийни ситуации;  

- Охрана: Контролно-пропускателният режим на територията на Базата ще се осъществява от 

специализирана фирма за охрана, притежаваща радиостанции, система за видео наблюдение  и 

други технически средства. Охраната има задача да охранява външния периметър и входовете 

и изходите на Базата в съответствие с инструкциите по пропускателния режим. 

 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

няма 

Инвестиционното предложение е свързано с преустройство на съществуващата складова база за 

съхранение на горива, заедно с необходимата инфраструктура. То съответства на отреждането и 

начина на трайно ползване на имота, в който ще се реализира и  не влиза в противоречие със 

съседните дейности в обхвата на въздействие, като няма да доведе до кумулиране на 

отрицателни въздействия върху околната среда. 

ИП няма пряка връзка със съществуващи или други планирани дейности. 

 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията 

на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

 

Основни суровини и материали  
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По време на строителство  

Извършването на строително монтажните работи за реализирането на ИП е свързано с 

използването на следните основни суровини, материали и ресурси: 
 

- електроенергия за захранване на строителните машини и оборудване – обектът е 

захранен с ел. енергия; Електрозахранването на Петролна база Антон се 

осъществява от електропроводно отклонение от Вл 20 kV „Еленско“ след РОС 777 

към силов мачтов трансформатор тип 400/20, собственост ТД „Държавен резерв“ 

гр. София 

- вода за питейно-битови нужди на работещите – от съществуващ водопровод; 

Водоснабдяването с вода за питейни нужди се осъществява чрез водопроводна 

мрежа, съгласно подписан договор с „В и К” ЕООД гр. София. 

-  Водоснабдяването за технологични нужди се осъществява от преминаващата в 

близост река Житница. 

- дизелово гориво за работата на промишлената техника - очакваната консумация на 

гориво е до 25т; 

- строителни материали – бетон/цимент и инертни материали за изграждането на 

фундаментите и др. виж справката на долната таблица: 

Подобект 
Мерна 

единица 
К-во 

Изкопи   
Пътища м3 1402,000 

ЖП м3 3000,000 

Авто м3 1512,000 

Баластра   
Пътища м3 1060,000 

Бетон   

Пътища м3 65 

ЖП м3 770 

Авто м3 240 

Асфалтобетон тон 512 

 

- Други строителни материали: минералноватни плочи, газобетон, теракотни плочи, 

мазилка и латекс, фаянс, влагоустойчив гисокартон. 

Подобект 
Мерна 

единица 
К-во 

Административна сграда   
Газобетон м3 85 

Твърда минерална вата м2 520 

Теракотни плочки м2 310 

Фаянс м2 90 

Гипскартон м2 52 

 

По време на експлоатация ще се използва: 
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- вода за питейни, битови и противопожарни нужди. Виж справката на долната 

таблица. Виж и подробното описание на стр. 5 – 11 от настоящия документ! 

 

 

- електроенергия за осветление, видео наблюдение, вентилация, 

пожароизвестителна система, отопление и др. нужди 

9МВч месечно 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка 

При строителство 

През етапа на изграждане на обектите на инвестиционното предложение се очакват единствено 

неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: 
 

- изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините, които ще 

бъдат ползвани за строителни и транспортни дейности на територията на 

площадката. Основните замърсители, които ще се отделят във въздуха са СОх, 

NOx, SOх, непълно изгорели CH-ди и прах (сажди). 

-  прахови частици - при изпълнение на строително-монтажните работи ще се 

емитира прах основно при разрушаване на ненужните съществуващи сгради и при 

изкопните дейности. 

 

По време на експлоатация 

Преминаването на петролната складова база с. Антон към ДА ДРВВЗ от складиране на 

автомобилен бевзин към съхраняване на дизелово гориво значиелно ще намали генерираните и 

изпусакани в атмосферата отпадни газове (ЛОС). Точното определяне на този спад може да се 

виде в следващия раздел д) (стр. 25 - 29) от настоящия документ. 

Тук в резюме може да се посочет резултатите от симулацията с Компютърната програма 

ALOHA и Методиката на МОСВ за изчисляване на емисиите на летливи органични 

съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини респективно на дизелово 

гориво 

 

Необходими количества вода 
Мерна 
единица 

К-во 

За охлаждане при пожар м3/ч 361,440 

За пеногасене при пожар м3/ч 97,200 

максимално часово водно 
количество за 15 работника м3/ч 0,456 

максимално денонощно 
водно количество за 15 
работника м3/ден 0,615 
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 Компютърната програма ALOHA определя количеството на ЛОС- емисиите при 

съхраняване на дизелово гориво като: 46.2 gr./min или за 1 час- 2.77 кг. 

 

Компютърната програма ALOHA определя количеството на ЛОС- емисиите от 

бензинови пари при съхраняване на автомобилен бензин като: 86 kg./min или за 1 час - 5,141  

кг. 

 

Компютърната програма ALOHA определя количеството на ЛОС- емисиите от 

бензенови пари при съхраняване на автомобилен бензин като: 45 kg./min или за 1 час - 2,357  

кг. 

 

Общото количество ЛОС от бензинови и бензенови пари при съхранение на 

автомобилен бензин в резервоара е било 131 кг/мин. Това дава основание да се направи 

заключението, че  след смяната на съхраняваното гориво от автомобилен бензин към 

дизелово гориво при седем от резервоарите ЛОС ще намалеят приблизително 47 пъти. 

 

С Методиката на МОСВ за изчисляване на емисиите на летливи органични 

съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини респективно на дизелово 

гориво бяха определени следните количества изпуснати в атмосферата ЛОС за предходния  

и реализирания след инвестиционното намерение режим на работа: 

 

E S на един от резервоарите за една година за стационарен режим на работа с автомобилен 

бензин се получава 33.09703 кг. 

 

E S на един от резервоарите за една година за стационарен режим на работа с дизелово 

гориво се получава 16.415571 кг. 

 

Отчитайки смяната на съхраняваното гориво от автомобилен бензин към дизелово гориво 

при седем от резервоарите ЛОС ще намалеят приблизително14 пъти. 

 

Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка 

При строителство 

При строителните дейности дълбочината на изкопите няма да надвишава 2.5 метра, като не се 

очаква засягане на подпочвени води. Строителството не е свързано с черпене и ползване на 

повърхностни или подземни води, в т.ч. за заустване. 

Ще се изгради водопроводно отклонение за задоволяване на нуждите от вода за обекта. Няма да 

се изграждат водовземни съоръжения, не се предвижда черпене на води от повърхностни или 

подземни водни тела. 

 

При експлоатация 

Отпадъчните води ще бъдат три вида: битови, дъждовни и отпадъчни води в случай на авария. 

От резервоарния парк за дизелово гориво отпадат подтоварни производствени води и дъждовни 

води, които могат да бъдат замърсени с петролни продукти. Отпадъчните води от ваните на 

всеки резервоар ще се отвеждат посредством разделна производствена и дъждовна канализация. 

При евентуален разлив от резервоарите и тръбопроводите продуктът ще бъде събран в 
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обваловките и по част ХТ на проекта ще бъде изпомпван и извозван. Източването на водите ще 

става чрез системата от кранове, чрез които водата се насочва към дъждовната или 

производствената канализация. Спирателните кранове ще бъдат нормално затворени. След 

дъжда, след като се вземе проба от водата и се установи че съдържанието на нефтопродукт е по-

малко от 5mg/l, се отварят спирателните кранове и водите се изпускат в дъждовната 

канализация. Ако водите са замърсени с повече от 5 mg/l нефтопродукти, което надвишава 

допустимите концентрации за заустване на производствени води в сухо дере, те се отвеждат в 

производствената канализация и постъпват за пречистване в сепаратор. 

Отпадъчните води ще се изпускат с максимален дебит 30л/с, за да не се претовари сепаратора. 

Това се постига чрез последователно изпускане на водите от отделните обваловки и притваряне 

на крановете. Изпускането трябва да става под наблюдение от експлоатационния персонал. 

 

Определяне качеството на отпадъчните води на вход сепаратор 

Не са правени лабораторни анализи за определяне показателите за замърсеност на отпадъчните 

води и концентрациите на замърсяващите вещества. Тези замърсености са ненормирани и по 

точно ще се определят по време на експлоатацията. 

 

Описание на технологичната схема 

До сепараторът отпадъчни води постъпват гравитачно. Принципът на действие се базира на 

разликата между плътността на водата и на компонентите, които се съдържат в нея. Петролните 

продукти, като по-леки изплуват на повърхността на водата, а пясък, кал и др. по-тежки падат на 

дъното. Предимството на коалесцентния сепаратор е, че работи на принципа на коалесценцията, 

т.е. създадена е възможност за свързване на малките капки в по-големи. По този начин и най-

малките капки петролни продукти могат да бъдат уловени, посредством сливане с други, да се 

уголемят и да изплуват на повърхността откъдето да бъдат отстранени. Периодично 

задържаните нефтопродукти и др. механични примеси се изваждат. Пречистената вода се 

отвежда гравитачно в площадковата канализационна мрежа и чрез нея във водоприемника - 

сухо дере. 

 

Пречиствателно съоръжение -сепаратор и СМР 

Производствените води, които ще се третират в пречиствателното съоръжение са евентуално 

замърсени дъждовни води и подтоварни води. Те могат да бъдат замърсени с петролни продукти 

и за пречистването им се предвижда модулен коалесцентен сепаратор с дебит 30л/с. За да се 

ситуира пречиствателното съоръжение на площадката и за да се отреди петно са взети размерите 

на конкретен сепаратор отговарящ на изискванията. Избран е модулен коалесцентен сепаратор 

предлаган от фирмата „ACO” тип Oleopator-K-NS 30. Пречиствателното съоръжение е избрано 

имайки пред вид, изискванията за стабилна и лесна експлоатация в дългосрочен план и условията 

за подръжка. Избраният сепаратор представлява монолитен стоманобетонен резервоар, вкопан в 

земята, в които са обособени отделни технологични пространства. На изхода е предвиден 

автоматичен затвор. На изходящата тръба е монтиран поплавък и когато нивото на маслата се 

покачи над предвиденото се затваря изходящата тръба, което показва че трябва да се препомпат 
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отделените масла. Предвижда се сепараторът да се достави с предупредителна алармена 

система. Предупредителната система е предназначена да отчита дебелината на масления слой 

над водата в маслоуловителя и да сигнализира, когато се достигне максималното ниво. 

Системата показва също дали е възпрепятствано нормалното протичане на водата, поради 

хидравлично претоварване, замърсен (задръсрен) коалесцентен филтър. Таблото за сепараторът 

ще бъдат монтирано на закрито в „Трансформаторната подстанция”, като ел. захранването е 

предвидено по част ЕЛ на проекта. Сигналът ще се изведе в Командна зала по част АТП на 

проекта. Има възможност за лесен достъп за ревизия и почистване. Ако коалесцентният филтър 

е задръстен трябва да се извади и да се почисти, като това може да стане без да се изчерпва 

водата от сепаратора. Коалесцентният филтър трябва да се проверява ежемесечно. Сепараторът 

периодично, ориентировъчно 1-2 пъти годишно, трябва да се изпразва. Периодът на почистване 

ще се определи по-точно по време на експлоатацията. Не трябва да се запълва повече от 80% от 

обема му. Утайките и задържаните нефтопродукти ще се извозват от лицензирана фирма имаща 

правото да извършва такава дейност. Ако е необходимо да се замени коалесцентният филтър с 

нов, то старият да се предаде на фирмата за депониране. 

Местоположението на пречиствателно съоръжение и на канализационни клонове е съобразено 

със съществуващата инфраструктура на площадката. Сепараторът е ситуиран в тревна площ и 

ще се вкопае в земята. Ще се монтира подземно върху стоманобетонен фундамент разработен 

по СК част на проекта. Люкът за достъп е с диаметър 1000мм. Той е надстроен с готов бетонен 

пръстен ф1000 и е покрит с чугунен капак. Около сепараторът са предвидени охранителни 

колчета с височина 1,00м, с пластмасово покритие на ивици бяло-черни ивици, които ще се 

направят от стоманена тръба Ду50 или ще се закупят готови. Изкопът ще се запълни със земна 

почва. Обратното засипване да стане с уплътняване на пластове от 15-20см. Изкопът и 

обратното засипване са по СК част на проекта. 8.  

Сепараторът периодично, ориентировъчно 1-2 пъти годишно, трябва да се изпразва и да се 

почиства от утайките. Периодът на почистване ще се определи по-точно по време на 

експлоатацията. Не трябва да се запълва повече от 80% от обема им. Коалесцентният материал 

трябва да се проверява ежемесечно и при необходимост да се подменя. Утайките и задържаните 

нефтопродукти и коалесцентният филтър при подмяна ще се извозват от лицензирана фирма 

имаща правото да извършва такава дейност. 

При първоначалния пуск на сепаратора следва да бъдат установени и реалните замърсености на 

постъпващите отпадъчни води. Качествените показатели се определят въз основа на 

средноденонощни усреднени проби. Необходимо е да се определят следните показатели: рН, 

НВ, БПК5, ХПК и НП. 

За вземане на проби и определяне качествените показатели на отпадъчните води, 

експлоатацията следва да се сключи договор с лицензирана за такива дейности лаборатория. 

Текущите ремонти на плувака (автоматичен затвор), на алармената система и подмяната на   

коалесцентния филтър да се извършват от съответните специалисти от експлоатационния 

персонал. 

При ремонтните работи, ако съоръжението трябва да се изпразни, ако завали дъжд водата чрез 
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системата от кранове да се пренасочи, за да не преминава през съоръжението. При ремонтните 

работи да не се употребяват повторно стари тръби и материали. 

 

Организация на труда, изисквания към експлоатационния персонал, режим на работа, 

необходим персонал 

Персоналът обслужващ пречиствателната станция трябва да има достатъчно знания: за процеса 

на пречистване, за значението на показателите за качествата на отпадъчните и пречистени води, 

за оборудването, за условията и мерките осигуряващи правилното действие на 

пречиствателното съоръжение, за значението на режима за контрол и мониторинг. 

Задълженията на експлоатационния персонал се свеждат до: контрол на работата на 

съоръжението, изпразване на резервоара, системна ревизия и при нужда почистване на 

канализационната мрежа и шахти, поддържане на технологичното оборудване, изваждане на 

задържаните нефтопродукти и др. утайки, изготвяне на отчети, текущ и планов ремонт. В 

задълженията на персонала влиза извършване на собствен мониторинг и периодично вземане на 

проби за лабораторни анализи. Анализите ще се извършват в собствена или акредитирана 

лаборатория. Резултатите от анализа и мониторинга трябва да се съхраняват при условията на 

чл. 174 от Закона за водите. Основна форма за отчетност и контрол са ежедневните, месечните и 

годишни отчети, съдържащи сведения за работата на съоръженията, водното количество, 

разходът на ел. енергия и реагенти, количеството на извозваните нефтопродукти и утайки, 

данни за авариите и ремонтните работи за отстраняването им, и други. Сепараторът е 

сравнително прост за обслужване, процесите са автоматизирани и е необходимо да има един 

човек, който периодично да се занимава с поддръжката. Той може да бъде с общо или 

специално средно образование. Задължително трябва да има отговорно за пречиствателното 

съоръжение лице със висше или средно техническо образование по преценка-химик, машинна 

специалност, ВК, Ел. Отговорникът организира и ръководи експлоатацията и извършването на 

всички ремонтни работи. 

Генерирани твърди отпадъци – количествена и качествена оценка 

При строителство 

От подготовката на терените, преустройството на съществуващите, реконструкция на 

съществуващи и премахването на сградите и съоръженията, които са ненужни за 

инвестиционното предложение, ще се генерират строителни отпадъци. 

Отпадъците от строителните дейности ще се съхраняват предварително в метални контейнери, 

разположени на площадката на Възложителя. Извозването им ще бъде възложено на фирма 

притежаваща съответните разрешителни и ще се депонират на най-близкото депо за строителни 

отпадъци. 

Работниците на строителните площадки, а в последствие (по време на експлоатацията) 

персонала на обекта ще бъдат източник на отпадъци с код 20 03 01 смесени битови отпадъци. 

Отпадъците ще се събират в контейнери и ще се извозват от специализираните превозни 

средства на съответната общинска фирма за битови отпадъци. 
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Управлението на отпадъците генерирани при различните видове дейности при строителството 

ще се извършва съгласно изготвения План за управление на строителните отпадъци съгласно чл. 

11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 

 

При експлоатация 

При експлоатацията на обекта ще се генерират само битови отпадъци с код 20 03 01 – смесени 

битови отпадъци от предимно хартиени и пластмасови опаковки от работещите на територията 

на обекта, които ще се събират и временно съхраняват в контейнери и извозват като твърди 

битови отпадъци от лицензирана фирма. При експлоатацията ще се генерират и малки 

количества производствени отпадъци, представляващи опасни вещества: 

• Масло от маслено-водни сепаратори 

• Абсорбенти, филтърни материали, кърпи, парцали и облекла замърсени с опасни 

вещества 

• Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

Техните количества са дадени на долната таблица:  

 

 

На територията на  петролна база Антон ще се образуват и съхраняват следните  отпадъци с 

характер на опасни отпадъци, съгласно  Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на 

отпадъците /ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г./ 
 

Наименование CAS 

№ 

EC 

№ 

Код, съгл. 

Наредба № 

2 от 

23.07.2014  

класифика

ция на 

отпадъцит

е 

Категория/и 

на опасност 

съгл. 

Регламент 

(ЕО) № 

1272/2008 

Класификация 

съгласно 

приложение №3 

към чл.103, ал.1 

ЗООС 

Проектен 

капацитет т. (в m3 

и тонове) 2 

Наличн

о 

количе-

ство  

(в 

тонове) 

Физичн

а форма 

на 

веществ

ото 

Масло от маслено-водни 

сепаратори 

Няма Няма 130506* H413 

Хронична 

токсичност за 

водната 

среда, кат. 4 

Е2 граници 

200 т /500 т 

КМУ 

дебит 30l/s, обем 

утайка 3000 l, 

обем масла 1513 l 

0,05т утайка 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи, 

парцали и облекла 

замърсени с опасни 

вещества 

Няма Няма 15 02 02 * H413 

Хронична 

токсичност за 

водната 

среда, кат. 4 

опасни за 

околната среда 

Е2 граници  

200 т /500 т 

закрито 

помещение 

20 кв.м 

Съдове 2Х200л 

0,1т 

0,03 т. 

 

твърдо 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване 

Няма Няма 20 01 35* H413 

Хронична 

токсичност за 

водната 

среда, кат. 4 

опасни за 

околната среда  

Е2  

граници  

200 т /500 т 

Площадка за 

съхранение 

10 кв.м 

Макс – 0,1т 

0,01 т. твърдо 

 

 
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 
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Премахването но резервоарите за масла (6 бр. С обем 200м3 всеки) и промяната на съхраняваното 

в базата гориво от автомобилен бензин и мазут в дизелово гориво намалява съществено емисиите 

на ЛОС.  Количествено това бе определено по два  Метода: 

На първо място с Програмният компютърен софтуер ALOHA (Aerial Locations of Hazardous 

Atmospheres) е разработен съвместно от Отдела за оценка и готовност за реагиране при аварии с 

опасни вещества на Американската администрация за океански и атмосферни проучвания и 

Офиса за аварийна подготовка и превантивна дейност на Агенцията за опазване на околната 

среда на САЩ. Тъй като дизеловото гориво и автомобилния бензин представлява смес от 

въглеводороди, които се състоят главно от алкани, но съдържат и значителни количества 

ароматни въглеводороди и алкени, бе установено, че по дължина на въглеводородните вериги 

фракцията на дизеловото гориво се движи между двата алкана - додекан и тетрадекан, затова 

счетохме за правилно да изберем именно това моделно вещество, защото именно тридекан е 

въглеводорода от хомоложния ред на алканите, който се намира между горе цитираните), а при 

автомобилния бензин  за моделно вещество бе избран n-hexane (н-хексана) 

Моделирайки процеса на изпарение на въглеводороди от огледалото на резервоарите за двете 

моделни вещества получихме следните резултати:  

 

За ситуацията след реализация на инвестиционното намерение – съхранение на дизелово 

гориво:  

SITE DATA: 

   Location: Anton, BULGARIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.44 (unsheltered single storied) 

   Time: June 20, 2020  1043 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: TRIDECANE               Molecular Weight: 184.36 g/mol 

   PAC-1: 0.0026 ppm   PAC-2: 0.029 ppm   PAC-3: 2.3 ppm 

   LEL: 5500 ppm      UEL: 47000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 234.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 1.33e-004 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 135 ppm or 0.014% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1 meters/second from w at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 40° C                 Stability Class: F 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 5% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable) 

   Puddle Diameter: 22.8500 meters        Puddle Volume: 5000 cubic meters 

   Ground Type: Concrete                  Ground Temperature: 35° C 

   Initial Puddle Temperature: Ground temperature 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 46.2 grams/min 

      (averaged over a minute or more)  
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   Total Amount Released: 2.77 kilograms 

 

 Компютърната програма ALOHA определя количеството на ЛОС- емисиите при 

съхраняване на дизелово гориво като: 46.2 gr./min или за 1 час- 2.77 кг. 

 

За ситуацията преди реализация на инвестиционното намерение – съхранение на 

автомобилен бензин: 

 

 Симулация на ЛОС бензинови изпарения: 

 

SITE DATA: 

   Location: Anton, BULGARIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.44 (unsheltered single storied) 

   Time: June 20, 2020  1043 hours ST (using computer's clock) 

 

CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: N-HEXANE                Molecular Weight: 86.18 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): N/A   AEGL-2 (60 min): 2900 ppm   AEGL-3 (60 min): 8600 ppm 

   IDLH: 1100 ppm     LEL: 12000 ppm      UEL: 72000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 68.2° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.37 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 375,480 ppm or 37.5% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1 meters/second from w at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 40° C                 Stability Class: F 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 5% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable) 

   Puddle Diameter: 22.8 meters           Puddle Volume: 5000 cubic meters 

   Ground Type: Concrete                  Ground Temperature: 40° C 

   Initial Puddle Temperature: Ground temperature 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 86 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 5,141 kilograms 

 

Компютърната програма ALOHA определя количеството на ЛОС- емисиите от бензинови 

пари при съхраняване на автомобилен бензин като: 86 kg./min или за 1 час - 5,141  кг. 

 

Съгласно Приложение І на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и 

етикетиране на химични вещества и препарати в бензинът може да се съдържа до 1 % бензен, 

който е вреден за дихателната система на човека.   

За да можем да извършим с програмата ALOHA симулационен експеримент, при който да 

определим ЛОС под формата на пари на бензена, вследствие на съхранението на 5000 м3 

автомобилен бензин, съдържащ 1 % бензен, трябва да подадем следните входни данни за 
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симулационния експеримент: 

Директно изпаряване на 50 м3 бензен   

Диаметър на резервоара 22.80 m 

По този начин приемаме, че в сложната смес от въглеводороди, която представлява 

автомобилния бензин  молекулите на бензена не си взаимодействат с останалите алкани, 

циклоалкани и ароматни въглеводороди. Това, разбира се, е приближение, но в противен случай 

ALOHA би моделирала изпарението на бензен от локва на същото вещество с обем 5000 м3 и 

същата площ на огледалото на резервоара. 

 

Симулация на ЛОС бензен: 

 

SITE DATA: 

   Location: Anton, BULGARIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.44 (unsheltered single storied) 

   Time: June 20, 2020  1043 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: BENZENE                 Molecular Weight: 78.11 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 52 ppm   AEGL-2 (60 min): 800 ppm   AEGL-3 (60 min): 4000 ppm 

   IDLH: 500 ppm      LEL: 12000 ppm      UEL: 80000 ppm 

   Carcinogenic risk - see CAMEO Chemicals 

   Ambient Boiling Point: 79.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.24 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 243,659 ppm or 24.4% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1 meters/second from w at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 40° C                 Stability Class: F 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 5% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable) 

   Puddle Diameter: 22.8 meters           Puddle Volume: 50 cubic meters 

   Ground Type: Concrete                  Ground Temperature: 40° C 

   Initial Puddle Temperature: Ground temperature 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 45 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 2,357 kilograms 

 

Компютърната програма ALOHA определя количеството на ЛОС- емисиите от бензенови 

пари при съхраняване на автомобилен бензин като: 45 kg./min или за 1 час - 2,357  кг. 

 

Общото количество ЛОС ат бензинови и бензенови пари при съхранение на автомобилен 

бензин в резервоара е било 131 кг/мин. Това дава основание да се направи заключението, че  

след смяната на съхраняваното гориво от автомобилен бензин към дизелово гориво ЛОС ще 

намалеят приблизително 283 пъти. 
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Изчислението на емисиите на ЛОС преди и след инвестиционното намерение по методиката на 

МОСВ за изчисляване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене и 

разтоварване на бензини респективно на дизелово гориво 

 

 

E S = A V V V K E K S ,  

където: 

E S  са емисиите при стационарно съхранение, kg/год; 

A  е брой дни стационарно съхранение на бензин; 

 V  е плътността на парите, kg/m3; 

V V е обемът на пространството, съдържащо парите, m3; 

K E  е коефициент на температурно разширение на пространството с парите, 

безразмерна величина; 

K S  е коефициент на насищане на парите, безразмерна величина. 

 

Като се заложат във формулата съответните стойности за резервоарите в Петролна база Атон към 

ДА ДРВВЗ се получава стойност  

 

за броя дни стационарно съхранение на бензин 

Аs (летен период) 153 

Аw (зимен период) 212 
 

 

За обема на парите V
V 

 = 510.093 м3 

10% от общия обем на резервоара V
V
 =3.14/4 D2H (защото резервоарите се пълнят с гориво на 

90 %) – D= 22.8 м ; H= 12.5 м 

За  V  е плътността на парите, kg/m3 

 V=MV PVA /RT LA 

 
, 

където: 

MV средно молекулно тегло на парите за бензина 72.5 kg/kmol и за парите за дизеловото гориво 

226 kg/kmol 

PVA налягане на парите на горивото при съответната средна дневна температура за бензина 

през зимата =145.7 mm Hg, през лятото =304,2 mm Hg, за дизеловото гориво през лятото = 

3,9978 mm Hg за дизеловото гориво през зимата = 1,9978 mm Hg 

 

R универсалната газова константа по въглеродната скала, 8314,31kJ/(kmol.ºK)  

T LA средна дневна температура на повърхността на течното гориво - през зимата =278.15 °K 

през лятото =293.15 °K 

 

 

K E  е коефициент на температурно разширение на пространството с парите, 

безразмерна величина = 0.415 

 

K S  е коефициент на насищане на парите, безразмерна величина = бензин лято 0.047274 
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бензин зима 0.0938735;  дизелово гориво 0.7906049 

 

E S на един от резервоарите за една година за стационарен режим на работа с автомобилен 

бензин се получава 33.09703 кг. 

 

E S на един от резервоарите за една година за стационарен режим на работа с дизелово гориво 

се получава 16.415571 кг. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

 
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА В ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Гориво за дизелови двигатели CAS № 68334-30-5; EC № 269-822-7; Категории на опасност: 

Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Acute Tox. 4;H332, Carc. ;H351, STOT RE 

2;H373, Aquatic Chronic 2;H411; Количество: макс. обем 9 резерв. по 5000 m3 , т.е. капацитет = 45 

000 m3; при плътност на ГДД = 0,85, запълване на резервоарите  90%при плътност 0,85 и 

съблюдаване на чл. 527 от Наредба № Iз-1971 - 1 бр. резервоарна вместимост задължително да 

остава празна за прехвърляне на гориво при авария общото количество на дизеловото гориво в 

базата 36 000 m3 или 30 600 t; в технологичната тръбопроводна мрежа на базата има постоянно 

125,506 m3 или 106,680 t т. Като добавим и съдържанието от ГДД в намиращите се на територията 

на естакадите автоцистерни  максимално 4 бр. автоцистерни х 25 m3 - 100 m3  или 85t  и 

максимално 12 бр. ж.п. цистерни х 70 m3 = 840 m3 или 714 t можем да изчислим максималния 

капацитет на гориво за дизелови двигатели (ГДД) от общо  31505,68 т.; Свойства: силно 

запалимо 

 

Виж таблиците на страници 31 и 32! 

 

На технологичната площадка на Петролна база Антон са изградени 9 резервоара всеки с обем 

5000 м3, 9 от тях са предназначени за съхранение на ГДД. В изпълнение на чл.527 от Наредба 

№Із-1971 за строително технически правила норми за осигуряване на безопасност при пожар в 

петролната база резервоар №1 (5000 м3) от технологичната схема остава задължително празен и 

се използва за аварийна вместимост в случай на авария за освобождаване на обема на 

дефектиралия резервоар. Съгласно вътрешна инструкция и монтирана нивомерна система 

резервоарите са запълват на 90% от обема т.е. ефективният обем е 4500 м3. 

Всички вещества на технологичната площадка са поименно изброени в приложение №3, към 

чл.103, ал.1 от ЗООС, част 2 (поименно изброени опасни вещества) т.34 Нефтопродукти и 

алтернативни горива, подточка в) дизелови горива с определени количества за класификация 

съответно 2 500 тона (нисък рисков потенциал) и 25 000 тона (висок рисков потенциал). 

Класификацията по приложение №3 към чл.103, ал.1 от ЗООС е както следва: 

9 бр. резервоари х 4500 м3 = 40 500 м3; 

1 бр. резервоарна вместимост, който задължително остава празен съгл. чл. 527 от Наредба № Iз-

1971 

Общо 36 000 m3 при плътност 0,85 = 30 600 t 

Технологични тръбопроводи  125,506  м3 или 106,680 t (тръбопроводи запълване 100 %, плътност 

0,85) 

Автоестакада:  

Максимално 4 бр. автоцистерни х 25 m3 - 100 m3  или 85 t   

Ж.п. естакада: 

Максимално 12 бр. ж.п. цистерни х 70 m3 = 840 m3 или 714 t  
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Общо  31505,68 т.  дизеловото гориво 

 

Потвърждение по чл. 103, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), (поел. изм., ДВ. 

бр. 36/03.05.2019г.) на извършената класификация м чл. 103, ал. 5 от оператора Държавна 

Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", гр. София, Териториална дирекция 

„Държавен резерв", гр. София за предприятие с висок рисков потенциал -  ,,Складова база 

Антон", с. Антон УК – 1250 от 01.06.2020 г 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 

Закона за здравето. 

 

Единствените рискове за човешкото здраве, които могат за възникнат при експлоатацията на 

петролна база с. Антон към ДА ДРВВЗ са тези свързани с настъпване на голяма авария. Те са 

анализирани най-подробно в раздел  IV. т 1. 

В резюме може да се заключи, че не съществуват рискове за населението на с. Антон. 

Застрашени са единствено служителите на Складовата база Антон. За елиминирането на тези 

рискове операторът е взел необходимите технологични и организационни мерки.  
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Химично 

наименование 

CAS № ЕС № Категория/ и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 за класифицирането 

и опаковането на вещества и 

смеси от 31.12.2008 

Класификация 

съгласно 

приложение №3 

към чл. 103, ал.1 

от ЗООС 

Проектен капацитет 

на технологичното 

съоръжение 

(съоръжения) (в 

тонове) 

Налично 

количеств

о ( в 

тонове) 

Физични свойства 

 Гориво за 

дизелови 

двигатели със 

съдържание на 

сяра до 0,1% 

68334-30-5 269-822-7 Запалима течност: Н 226 

Дразнене на кожата: Н315 

Остра токсичност – вдишване: 

Н332 

Специфична токсичност за 

определени органи – Еxp.2 

Категория 2 Н373 

Канцерогенност Carc 2, 

Категория 2, Н351 

Опасност при вдишване: Asp. 

Tox.1, Категория 1 Н304 

Хронична токсичност за 

водната среда: Н411 

 

 

Да  

649-224-006 

9 броя с максимална 

вместимост 90% от 

5000 м3 т.е. 4500 м3 

или общо 40 500 м3 

1 бр. резервоарна 

вместимост, който 

задължително остава 

празен съгл. чл. 527 от 

Наредба № Iз-1971 

Общо 36 000 m3 при 

плътност 0,85 30 600 t 

Технологични 

тръбопроводи  

125,506 m3 или  

106,680 t 

(тръбопроводи 

запълване 100 %, 

плътност 0,85) 

Автоестакада: 

Максимално 4 бр. 

автоцистерни х 25 m3 

- 100 m3  или 85 t   

Ж.п. естакада: 

максимално 12 бр. 

ж.п. цистерни х 70 m3 

= 840 m3 или  714 t  

Общо  31505,68 т. 

* 

Прозрачна еднородно, 

бистра, светложълта 

течност с характерен 

мирис. Неексплозивна 

течност. Температура 

на самозапалване по-

висока от 225оС, 

Налягане на парите 

около 0,4 кРа, точка на 

запалване не по малка 

от 60оС, 

 

* Данните представляват класифицирана информация по ЗЗКИ. 

 

На територията на  петролна база Антон е вероятно да бъдат образувани и съхранявани и отпадъци с характер на опасни отпадъци, съгласно  

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците /ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г./ 
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Наименование CAS 

№ 

EC № Код, съгл. 

Наредба № 2 от 

23.07.2014  

класификация 

на отпадъците 

Категория/и на 

опасност 

съгл. Регламент 

(ЕО) № 

1272/2008 

Класификация 

съгласно приложение 

№3 към чл.103, ал.1 

ЗООС 

Проектен капацитет т. 

(в m3 и тонове) 2 

Налично 

количест-

во  

(в тонове) 

Физична 

форма на 

веществот

о 

Масло от маслено-водни 

сепаратори 

Няма Няма 130506* H413 Хронична 

токсичност за 

водната среда, 

кат. 4 

Е2 граници 

200 т /500 т 

КМУ 

дебит 30l/s, обем 

утайка 3000 l, обем 

масла 1513 l 

0,05т утайка 

Абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи, парцали и 

облекла замърсени с опасни 

вещества 

Няма Няма 15 02 02 * H413 Хронична 

токсичност за 

водната среда, 

кат. 4 

опасни за околната 

среда Е2 граници  

200 т /500 т 

закрито помещение 

20 кв.м 

Съдове 2Х200л 

0,1т 

0,03 т. 

 

твърдо 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване 

Няма Няма 20 01 35* H413 Хронична 

токсичност за 

водната среда, 

кат. 4 

опасни за околната 

среда  

Е2  

граници  

200 т /500 т 

Площадка за 

съхранение 

10 кв.м 

Макс – 0,1т 

0,01 т. твърдо 

 

  

На територията на  ПЕТРОЛНА БАЗА Антон се съхраняват и вещества, представляващи смеси от ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА. Тяхното 

общо количество е пенообразовател Щамекс 10 т. 

Наименование Хим. състав CAS № EC № Категория/и на опасност  

съгл. Регламент (ЕО) № 

1272/2008* 

Класификация съгл. 

прил. №3 към 

чл.103, ал.1 ЗООС 

Проектен 

капацитет т.  

(в тонове)  

Налично 

количест-

во (в 

тонове) 

Физична 

форма  

Пенооб-

разувател 

Щамекс 

2-(2-Butoxyethoxy) ethanol 

Концентрация: < 15% 

112-34-5 203-961-

6 

GHS07; Eye Irrit. 2; 

H319 

опасни за околната 

среда Е2 граници 

200 т /500 т 

 

Макс – 

10,0 т 

 

 

6, 3т течно 

1-butoxy-2-propanol 

 

5131-66-8 225-878-

4 

GHS07; EYE IRRIT. 2-

SKIN IRRIT. 2; H315-H319 

Sodium-alkylethersulfate  

Концентрация: < 20% 

157707-85-2 605-106-

6 

GHS05; Skin Irrit. 2-Eye 

Dam. 1; H315-H318 

Sodium-alpha-olefin 

sulfonate 

68439-57-6 931-534-

0 

GHS05; Eye Dam. 1-Skin 

Irrit. 2; H315-H318 

Sodium alkylsulfosuccinate 

 

577-11-7 209-406-

4 

H 315 Дразнещо 

действие в/у кожата,  

GHS05-GHS09; Skin 

Irrit. 2-Eye Dam. 1-

Aquatic Chronic 2; H315-

H318-H411 
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1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

За разполагане на временно строителство се използва съществуваща стоманобетонна 

площадка пред помпена станция за горива с площ – 200м2. Няма да се използват площадки за 

временно строителство извън територията на базата. 

 

Петролна база Антон се намира извън урбанизираната територия на село Антон. Най-близкият 

жилищен квартал на селото, състоящ се предимно от еднофамилни къщи се намира на разстояние 

около 800 м от североизточната ограда на базата. Най- близката болница се намира в гр. Пирдоп на 

разстояние от Складова база Антон на 8 км. Най- близкото училище  и детска градина се намират в 

село Антон на разстояние 5 км. Най-близкият район е гара Антон на около 0,2 км от северната 

ограда на петролна база Антон. В западна посока от петролната база се намира град Пирдоп (на  

7,8 км. по въздушна линия), а в югоизточна посока село Душанци (на  4,6 км. по въздушна линия). 

На долната сателитна снимка (виж стр. 35) даваме отстоянията на петролната база до важните 

здравни и обществени заведения в село Антон: 

Местоположението на площадката на предприятието и географските координати са: 

No  № на точка   Географска   Географска 

по ред  от регистъра   ширина, B   дължина, L 

1   37    42° 43' 41.626"  24° 14' 46.209" 

2   64840    42° 43' 41.859"  24° 15' 01.825" 

3   64861    42° 43' 37.517"  24° 15' 03.858" 

4   64896    42° 43' 34.035"  24° 14' 54.989" 

5   64902    42° 43' 35.628"  24° 14' 53.082" 

6   23558    42° 43' 35.542"  24° 14' 46.176" 

 

Информация за вида и начина на ползване на съседните площи 

Петролна база Антон граничи със следните площи, които се използват както следва: 

1. Имот № 115001 – нива 8. Имот № 115017 – нива 

2. Имот № 115005 – нива 9. Имот № 115018 – нива 

3. Имот № 115004 – нива 10. Имот № 115019 – нива 

4. Имот № 115007 – тр. насаждения 11. Имот № 115036 – нива 

5. Имот № 115006 – нива 12. Имот № 115037 – нива 

7. Имот № 115015 – нива 13. Имот № 115048 – нива 

14. Имот № 115047 – нива 17. Имот № 114003 – нива 

15. Имот № 115187 – полски път 18. Имот № 114005 – нива 

16. Имот № 115193 – полски път 19. Имот № 105065 – дере 

 

 

Подробен план на Петролна база Антон към ДА ДРВВЗ с данни за отстоянията между 

съоръженията е представен като фигура на страница 35 от доклада. За се добие по-добра 

представа за разположението, даваме на страници 36 и 37 две сателитни снимки в различен 

мащаб 
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Гъстота на населението в населените места в община Антон е дадена в долната таблица. 

Единственото населено място на нейната територия е самото село Антон. Население на селото и 

общината – 1599 жители (1 февруари 2011). 

Населено място 
Преброяване 

(от февруари 2011) 

По настоящ адрес 

(ГРАО от 2015-03-15) 

Площ 

(km²) 

Гъстота 

(д/km²)  

Антон 1599 1501 76,098 19.72  

Общо за общината:  1599  1501 76,1 19.72  

 

  

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

Петролна база Антон получава и експедира дизелово гориво. Производственият процес включва:  

 

Приемане, съхранение и експедиция на моторно дизелово гориво. Приемането на моторно 

дизелово гориво чрез жп цистерни. Реализацията на продуктите се извършва посредством авто и 

жп транспорт. 

 

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 

 

Основната дейност на Петролна база Антон е приемане, съхранение и експедиция на течни 

горива. Дейностите в складовата база могат да се групират на дейности по приемане, съхранение 

и експедиция на различните видове нефтопродукти:  

 

- Приемане на доставяните нефтопродукти. 

 Тук се включват дейностите по: 

- разтоварване на транспортните средства доставящи съответните нефтопродукти; 

- вътрешно транспортиране до съответното складово съоръжение; 

- входящ контрол и оформяне на придружаващите документи. 

 

-   Временно  съхранение на доставените нефтопродукти. 

- осигуряване и поддържане на необходимите условия за запазване качествата на съхраняваните 

нефтопродукти. 

 

-  Експедиция – осъществява се на базата на изготвяне на потребителски искания. Това 

води до: 

- натоварване на транспортното средство на клиента. 

 

Доставката на горивата в складовата база става чрез специално предназначени за целта жп 

цистерни. 

За разположението и отстоянията между отделните съоръжения в Петролната база Антон са 

спазени изискванията на нормативните документи целящи безопасността, хигиената на труда и 

пожарната безопасност на обекта. 
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Горивата са класифицирани като рискови и опасни вещества предвид техните физикохимични 

свойства, които са :  

- Сравнително ниска температура на самовъзпламеняване на парите – около 34° С. 

- Нефтопродукти с пламна температура до 45° С – към групата на горимите течности; 

- Лесно запалими и висока температура на пламъка при горене – над 1000 ° С; 

- С висок коефициент на обемно разширение; 

- С високо относително тегло в газообразно състояние, превишаващо плътността на въздуха и 

способност от натрупване в слабо проветриви пространства. 

Петролната база е потенциално опасен, рисков обект за залпово замърсяване на околната среда: 

-  Евентуален разлив на гориво при претоварните операции; 

-  Теч на резервоар или тръбопровод; 

-  Пожар или взрив на обекта. 

При извършване на транспортни операции с горива трябва да се има предвид склонността им към 

натрупване на статично електричество. 

 

Петролна база Антон подържа и експлоатира следните съоръжения: 

 

• Резервоарен парк от 9 резервоара с обем от 5000 м³ за дизелово гориво; 

• Необходимите съоръжения за приемане и експедиция на нефтопродукти 

(тръбопроводи, помпени станции, жп- и авто-естакади). 

В изпълнение на чл.527 от Наредба №Із-1971 за строително технически правила норми за 

осигуряване на безопасност при пожар в петролната база резервоар №1 (5000 м3) от 

технологичната схема остават задължително празен и се използва за аварийна вместимост в 

случай на авария за освобождаване на обема на дефектиралия резервоар за дизелово гориво. 

• Автомобилна естакада за дизелово гориво – Тя представлява стоманена конструкция 

открит тип с навес, предназначена за На всеки от островите са предвидени по два ръкава за горно 

и два ръкава за долно пълнене или едновременно обслужване на 4 бр. автоцистерни. Има 

изградено локално взривозащитено осветление.  Предвидено е електронно управление и 

измерване на (SКID) на натоварено/разтоварено гориво, датчици за преливане, контрол на 

заземяването. 

• ЖП естакадата ще бъде от стоманена конструкция, двустранна, обслужваща два 

тупикови коловоза. На всеки от коловозите е предвидено обслужване до 6 бр. цистерни или 

общо 12 бр. цистерни.  На всяка позиция за обслужване има изградена подвижна пасарелка за 

осигуряване на безопасен достъп до люковете на цистерните. Предвидено е електронно 

управление и измерване (SКID) на натоварено/разтоварено гориво, датчици за преливане, 

контрол на заземяването и датчици за задействане на пеногасителната инсталация Наличието на 

жп цистерни на площадката не увеличава общото максимално количество опасни вещества, 

което може да бъде налично. Пълни жп цистерните присъстват на площадката само докато бъдат 

освободени от обема си. Престой на жп цистерни не се допуска.  

 

Изброените елементи са неразделна част от всяка технологична схема. Ето защо като технически 

и технологични съоръжения те са източник на възможни аварийни ситуации. 

 

Общата резервоарна вместимост на ПБ Антон е 40 000 м3 ( при 90% запълване = 36000 м3 или 

30600 т дизелово гориво), снабдени със съответната осигурителна арматура. 
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- Всички резервоари имат земно насипни обваловки свързани посредством спирателна 

арматура за отвеждане на водите. 

- Инсталацията за товарене на горивото в автоцистерни е с горно пълнене. За 

използваните продукти не е необходима система за отвеждане на парите. 

- Товаренето на гориво от резервоарите в автоцистерните, става посредством помпена 

станция, технологични тръбопроводи и авто естакада.  

- Няма система за регистриране преливането на автоцистерните. (подобна система 

следва да има на автоцистерните, които са собственост на превозвачите.  

- За гасене на пожари има изградена водно помпена станция, както и пеностанции за 

гасене с пенна емулсия . Всички резервоари имат и водно охлаждане – оросителна система, 

свързана с противопожарния водопровод. 

 

Основни процеси и/или дейности на авто-естакадата  в ПБ 

 

Авто естакада е предназначена за пълнене на автоцистерни с течен нефтопродукт. Авто 

естакадата е надлъжен тип, изпълнена от стоманена конструкция, с горно пълнене и долно 

пълнене. Основните дейности се изразяват в приемане на цистерната за натоварване, 

натоварване, измерване и освобождаване на цистерната. 

• Машини и апарати за авто-естакади 

На всеки от островите са предвидени по два ръкава за горно и два ръкава за долно пълнене или 

едновременно обслужване на 4 бр. автоцистерни. Предвидено е електронно управление и 

измерване на (SКID) на натоварено/разтоварено гориво, датчици за преливане, контрол на 

заземяването.  Местата за автоцистерни  са с височина 3,57 м. и ширина 4,15 м.  Аварийното 

електрозахранване чрез дизелов агрегат с мощност 320 kW. 

 

 

• Подготовка и пускане на авто-естакадата в действие 

✓ Определяне на резервоар, от който ще се натоварват автоцистерни. Извършва се от 

началник сектор СБ Антон. Последния информира главния специалист и пълнача за 

решението. 

✓ Свалят се пломбите от входния портал. Извършва се от длъжностно лице на охраната в 

присъствието на пълнача. 

✓ Подготовка на технологическата схема и помпата за работа. Извършва се от 

технологичния персонал. Пълнача изпълнява и проверява за готовността на схемата и 

помпата с която ще се работи. 

✓ Оглед на оборудването на авто-естакадата. Проверява се за наличие на течове от 

фланцеви съединения, изправността на предпазните средства (стълбища, парапети, 

заземително устройство), наличие и изправност на подръчните средства за 

пожарогасене и индивидуалните средства за защита. Извършва се от пълнача. 

✓ Почистване на естакадата и района при наличие на разхвърлян инвентар и замърсяване. 

Извършва се от пълнача. 

✓ Подготвя се заземителния кабел. Извършва се от пълнача. 

✓ Проверява се готовността на схемата и помпата за работа. Извършва се от главен 

специалист и пълнача. 
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✓ Проверява се входното нареждане за експедиция относно количество и съответствие на 

цистерната. Извършва се от главен специалист и пълнача. Количеството се задава от 

оператор в командна зала и процесът спира при натоварване на зададеното количество 

автоматично. 

✓ Извършва се оглед за изправност на автоцистерната. Извършва се от главен специалист 

и пълнача. 

✓ Разрешава подхождане на автоцистерната под наливния хидрант. Извършва се от 

охраната. 

✓ Проверява се заземяването на автоцистерната. Извършва се от пълнача. 

✓ Отваря се арматурата пред хидранта. Извършва се от оператор в командна зала.. 

✓ Стартират се  помпата. Извършва се от оператор в командна зала. 

✓ Следи се хода на запълване на балона на цистерната или обособената клетка. Извършва 

се от пълнача. 

• Нормален режим на работа на авто-естакадата 

✓ Пълненето се извършва с дебит не по малък от 15 литра/ секунда. 

• Спиране на авто-естакадата 

✓ Автоматично спира след изпълняване на предварително зададено количество. 

✓ Сваля се заземителният кабел 

✓ Заверява се с подпис изпълнението на входното нареждане за експедиция и се 

освобождава автоцистерната от наливното място. Шофьорът извежда цистерната на 

паркинг до цялостно уреждане на експедиционните документи при главен специалист. 

✓ При приключване на работния ден се почиства естакадата. 

• Основни аварийни положения и действия при тях 

 

Аварийна ситуация Вероятна причина Действия за 

отстраняване 

Пропуск на продукт 1.Разхерметизиране на 

фланцева връзка, 

уплътнение на арматура, 

пробив на тръбопровод 

1.Уведомява се пълнача 

2.Действа се в съответствие 

с ППЛА 

Пропуск от автоцистерна 1.Пробив на балон 

2.Пропуск от спирателен 

кран 

1.Прекратява се пълненето 

2.Цистерната се изпразва 

към авариен резервоар 

3.Отчита се количеството 

на продукта 

Нисък дебит при пълнене 1.Недостатъчно налягане и 

дебит на помпата 

2.Не се отваря спирателната 

арматура 

1.Уведомява се техника  

2.Проверка на ръкохватката 

на спирателната арматура 

 

Основни процеси и/или дейности на ЖП естакадата  в ПБ Антон 
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Жп наливно–изливна естакада е предназначена за приемане на продукти от жп цистерни и 

подаването им за съхранение в резервоарното стопанство на ПБ и за пълнене на жп цистерни с 

продукти от резервоарното стопанство. Жп естакадата е двустранна, надлъжен тип, изпълнена е 

от носещи стоманобетонна колони и стоманена конструкция. Пълненето на жп цистерните е 

горно, а изпразването е долно. Предвидена е за общо 8 места. Обслужването е на две нива: 

а) долно ниво – за изпразване на вагони 

б) горно ниво за запълване на вагони 

Технологично двете нива са свързани с помпи тип JONSON CN 65-160/173/G1M1L1. 

Достъпа на пълначите до люка на цистерната е осигурен посредством падаща метална площадка. 

• Машини и апарати за жп естакадата 

Жп наливно–изливна естакада е оборудвана с товаро разтоварни помпи за дизелово гориво 

JONSON CN 65-160/173/G1M1L1, с дебит 90 м3/ч и напор 37 м. в. ст. – 3 броя, всички ситуирани 

в помпена станция на ПБ; колектор с хидранти за горно пълнене на жп цистерни, разположени 

двустранно; 2бр. колектори за разтоварване на жп цистерни с шлангови устройства. Наливните 

хидранти са стационарни, от стоманена тръба с ф 100 мм. Дебита зависи от дебита на товарната 

помпа. 

• Подготовка и пуск на жп естакадата в действие 

✓ Подаване и аранжиране цистерните на естакадата. Извършва се от маневрена бригада 

от жп гара Антон. 

✓ При товарене на продукт, подадените цистерни се проверяват за изправност, затварят се 

централен и странични кранове, поставят се капачките на страничните кранове, отварят 

се люкове внимателно за да не се допусне образуване на искра и се проверяват за 

остатъчни продукти. Извършва се от пълнача. 

✓ Поставят се безискровите накрайници на наливните хидранти и се уведомява главен 

специалист за готовност за приемане на продукт в жп цистерните. 

✓ Осъществява се технологична схема (резервоар – помпи – жп естакада) от пълнача и се 

пуска помпата от оператор в командна зала. 

✓ Отварят се арматурите на наливните хидранти от оператор в командна зала.  

✓ При подаване на цистерни за разтоварване пълнача съвместно с жп гара Антон 

извършва проверка на пломбите на крановете и люковете на цистерните. При 

констатация на липсваща или увредена пломба, незабавно уведомява началника на ПБ и 

в негово присъствие и представители на жп гара се извършва замерване на цистерната 

или други мероприятия в съответствие с нормативната база. 

✓ Шланговат се цистерните към сливния колектор като се избягват искроопасни дейности 

. Извършва се от пълнач и шлосери. 

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

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

✓ Уведомява се главен специалист, който контролира на технологична схема жп естакада 

– разтоварни помпи – резервоар и се пускат помпите. Управлението се осъществява от 

командна зала.  

• Нормален режим на работа 
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✓ Пълнача следи хода на запълване и за изправността на жп цистерните. Празното 

пространство в цистерната след запълване да е не по-малко от 10см и не повече от 10% 

от общия обем на цистерната. 

✓ Пълнача следи хода на разтоварване за недопускане на засмукване на въздух в сливния 

колектор. 

✓ При неизправности прекратява пълненето и информира главен специалист и началник 

ПБ 

• Спиране на работа 

✓ Оператор в командна зала затваря арматурите на наливните хидранти или към сливния 

колектор 

✓ Прибира наливните ръкави максимално близо до неподвижната метална конструкция 

на естакадата за осигуряване безпрепятствено преминаване на маневрата. 

✓ Уведомява оглавен специалист за спиране на помпите и затваряне на схемата. 

✓ При разтоварване се извършва замерване на резервоара от Главен специалист. 

Уведомява началник ПБ и последния информира БДЖ за готовност за изтегляне на 

празните цистерни. Началник ПБ и главен специалист оформят необходимите 

документи. 

✓ При товарни работи се извършва замерване на празното пространство на цистерните. 

Замерването се извършва посредством мерителна линия от страната на пантите на люка  

и се отчита разстоянието между долния ръб на люка до нивото на продукта. Извършва 

се пробовземане от пълнача и определяне на текущата плътност и температура на 

продукта от главен специалист. Изготвя се първично нареждане за експедиция, в което 

са упоменати номер на цистерната, тара и обем на цистерната, замерено празно 

пространство, температура и плътност на продукта. Така попълнения първичен 

документ се подписва от главен специалист, упълномощено лице представител на 

получателя на горивото и от началника на ПБ. 

✓ Пълнача с представители на жп гара пломбира люковете и крановете на цистерните; 

✓ Подвижните площадки се оставят в горно положение и закопчани, осигуровка срещу 

случайно падане; 

✓ Главен специалист изготвя съпроводителните документи; 

• Основни аварийни положения и действия при тях 

• На авто-естакадата и жп-сливно-наливната естакади се обработва гориво за дизелови 

двигатели. Характеристиката на продуктите е представена по-долу  – Инструкция 83 от 

Справочник на Гюнтер - Хомел и приложение 2 – Инструкция 38 от същия справочник. 

 

Аварийна ситуация Вероятна причина Действия за 

отстраняване 

Пропуск на продукт 1.Разхерметизиране на 

фланцева връзка, 

уплътнение на арматура, 

пробив на тръбопровод 

1.Уведомява се пълнач 

2.Действа се в съответствие 

с ППЛА 

Пропуск от жп цистерна 1.Не затегната капачка на 1.Прекратява се пълненето 
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страничния кран 

2.Незатворен или повреден 

страничен кран. 

3.Незатворен или повреден 

централен кран 

4.Пробив на балона на 

цистерната 

2.При невъзможност за 

спиране на пропуска се 

разтоварва цистерната в 

изправна вместимост  

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

Транспортната връзка на петролна база Антон се осъществява чрез общински път SFO 3004 (път 

за държавен резерв) свързан с общински път SFO 1002 (за вход/ изход от село Антон), който е  

отклонение от главен път І-6 (София – Пирдоп- Карлово – Бургас). Същият осигурява пряк 

достъп до столицата и други съседни общини и региони в България. Важен транспортен възел е и 

намиращият се в близост път II-37 Етрополе – Панагюрище, минаващ през гр. Златица и 

свързващ Северна и Южна България през Златишки проход. Проходът е затворен и на места 

разрушен но най – бърз за преминаване. Продължавайки на юг, този път е основна връзка с гр. 

Панагюрище и с цяла Южна България – пътят е ремонтиран и достъпен. 

В непосредствена близост до петролна база Антон се намира гара Антон част от  

електрифицирана железопътна линия София – Карлово – Бургас. От гара Антон ІІ-ри коловоз 

стрелка № 8 страна Пирдоп се отделя индустриален клон І-ва категория не електрифициран за 

петролна база Антон. 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

Разработеният план-график предвижда изпълнение на СМР за срок от 245 календарни дни. 

Етапите включват подготвителни работи, временно строителство, изкопно-насипни работи, 

доставка на материали, изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи, изработка на 

метални конструкции, монтаж на предварително заготвени метални конструкции, монтаж на 

подземни тръбопроводи, безразрушителен контрол на заврени съединения. Монтаж на ел. 

инсталации, изпитания и пуско-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация. 

Складовата база е част от важна държавна инфраструктурна институция – ДА ДРВВЗ, което  

обуславя дългосрочната експлоатация на базата. Поради това ИП не предвижда етап по закриване 

и рекултивация 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

 

Предвижда се изпълнение на строително-монтажни работи, които включват изкопи за 

фундаменти, монолитно изпълнение на фундаменти, монтаж предварително заготвени метални 

конструкции за естакади, окрупнен монтаж на метални конструкции, траншейно полагане на 

подземни проводи, довършителни и ремонтни работи в сгради 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Петролната база съществува и се експлоатира от 1965 г. Местоположението е определено с 

правителствено решение. Нейната реконструкция трябва да я превърне в модерна складова база 

за дизелово гориво, която отговаря на всички съвременни екологични изисквания и технически 
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мерки за безопасна експлоатация с оглед предотвратяването на големи аварии. С 

преустройството базата се подготвя за изпълнение на правителствената стратегия по 

реорганизация на складове за горива.  

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-

близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

 

Виж плановете и сателитните снимки от стр. 35, 37, 38,39 и 61 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 

Петролна база Антон се намира извън урбанизираната територия на село Антон. Най-близкият 

жилищен квартал на селото, състоящ се предимно от еднофамилни къщи се намира на разстояние 

около 800 м от североизточната ограда на базата. Най- близката болница се намира в гр. Пирдоп на 

разстояние от Складова база Антон на 8 км. Най- близкото училище  и детска градина се намират в 

село Антон на разстояние 5 км. Най-близкият район е гара Антон на около 0,2 км от северната 

ограда на петролна база Антон. В западна посока от петролната база се намира град Пирдоп (на  

7,8 км. по въздушна линия), а в югоизточна посока село Душанци (на  4,6 км. по въздушна линия).  

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

 

ПБ Антон не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии или на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното  разнообразие и не е 

разположена в близост до такива територии/ зони. 

Най-близко разположените защитени зони (ЗЗ) по НАТУРА 2000 са „Централен Балкан- буфер” 

BG 0001493 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,   „Централен   

Балкан буфер”   BG   0002128   за   опазване   на   дивите птици,  „Централен Балкан“ BG 0002011 

за опазване на дивите птици, „Средна гора” BG 0001389 за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Средна гора“ BG 0002054 за опазване на дивите птици. 

 

По-долу даваме карти, от които се виждат отстоянията до тях и информация за защитената флора и 

фауна: 
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Отстоянията до най-близките точки от трите защитени зони, измерени с помощта на Google Earth 

са както следва: Централен Балкан 5 км, Средна гора 6 км. и гора Арнея 2 км. 

 

Централен Балкан е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа – 

втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). В Парка има девет 

строги резервата с обща площ 20 019 ха – Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, 

Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Първите четири от тях са  част от 

Световната мрежа биосферни резервати по Програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. 

Националният парк и 8 от неговите резервати са в Списъка на представителните защитени 

територии на ООН.  

http://www.iucn.org/
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-1
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-3
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-7
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-2
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-4
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-5
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-6
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8/s:%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0/p:%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-8
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В парка са представени 30 типа природни местообитания по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 

опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, посочени в Приложение № 1 

на Закона за биологичното разнообразие. От тях 5 типа са приоритетни за опазване. 

 

Границите на парка са очертани така, че да създават условия за опазване на уникалната природа – 

естествени, почти непроменени от човека горски и високопланински саморегулиращи се 

екосистеми с изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и 

застрашени видове. Дължината на парка е около 85 км, а средната ширина – 10 км. Безлесната 

зона обхваща 27 668,7 ха, горите покриват останалите 44 000, 8 ха. Характерни са големите 

разлики в надморската височина – най-ниската точка на Централен Балкан е около 500 м – близо 

до Карлово, а най-високата – връх Ботев, с неговите 2 376 м. Сред характерните черти на 

защитената територия са уникалният релеф - стръмни склонове от юг и полегати от север, 

живописните каньони и ждрела. Неповторим чар придават множеството планински потоци, реки 

и живописни пръскала – водопади, среди които е и най-високият в България – Райското пръскало, 

с височина 124,5 м. 

  

Многолика е природата в Централен Балкан. В Парка, разположен в центъра на  биогеографския 

кръстопът, където се намира България, откриваме късче от тундрата, гори от тайгата, 

средноевропейски широколистни гори, растителни и животински видове – характерни за 

Средиземноморието. Поразително е биологичното разнообразие. По-голямата част от 

територията на Парка е покрита с вековни букови гори (Fagus sylvatica), смърч (Picea abies), ела 

(Abies alba), габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus dalechampii). Установените в Парка видове 

висши растения са повече от половината флора на България. От тях 10 вида и 2 подвида се 

срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света, 166 вида са лечебните растения. 

Дивото богатство допълват 238 вида мъхове, 337 макромицети, 45 вида водорасли. Тази част на 

Стара планина обитават 20% от безгръбначните и 62% от гръбначните животни в България. 

Птичият свят е представен от 224 вида, сред които такива, които отреждат на Парка статут на 

Орнитологично важно място в международен мащаб. Над 130 вида висши растения и животни, 

срещани в Централен Балкан, са вписани в българската и световна Червена книга. Цялото това 

живо богатство населява 0,6% от площта на страната ни. 

  

Отличителна черта на това разнообразие е неговата уникалност. Централен Балкан е дом за 29 

вида безгръбначни животни и 10 вида растения, които не се срещат никъде другаде в света. От 

световно значение са опазваните в парка популации на дивата котка (Felis silvestris), 

Бехщайновия нощник (Myotis bechsteinii), снежната полевка (Chionomys nivalis), обикновения и 

лешниковия сънливец (Myoxus glis, Muscardinus avellanarius), балканската дива коза (Rupicapra 

rupicapra), лалугера (Spermophilus citellus), сляпото куче (Nannospalax leucodon), на някои видове 

птици - полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), белогуш дрозд (Turdus torquatus), 

балканска чучулига (Eremophila alpestris balcanica), балканска завирушка (Prunella collaris 

subalpina) и южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi). Паркът има европейска 

значимост за опазването на едрите хищници - вълка (Canis lupus) и кафявата мечка (Ursus 

arctos) и за дневни грабливи птици като ловния сокол (Falco cherrug) и скалния орел (Aquila 

chrysaetos). Десетки са видовете в парка, които могат да се видят само на Балканския 

полуостров и нещо наистина забележително – докато в света изчезват видове, в Централен 

Балкан – в района на планинските масивите Ботев и Триглав, и днес продължава образуването на 

нови растителни видове.  

Още по- показателно е световното значение на екосистемите, опазвани в Централен Балкан, 70 % 

http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0/s:%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B8/p:%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-23
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0/s:%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8/p:%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0/s:%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8/p:%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0/s:%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/p:%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-25
http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%8A%D1%82/c:%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0/s:%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8/p:%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-28
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от които са естествени. С изключително биологично разнообразие са горите от воден габър 

(Ostrya carpinifolia), горун (Quercus dalechampii), ясен (Fraxinus), липа (Tilia) и други 

широколистни видове. Буковите гори в Парка, заедно с непосредствено близките до него, заемат 

около 60 000 ха и представляват едни от най-обширните и най-компактни, относително 

неповлияни от човешка дейност, букови масиви в Европа. Горната граница на гората бележат 

смърчът (Picea abies) и бялата мура (Pinus peuce) – в резерват Царичина е най-северното 

находище на този вид в света. Безлесната част на Парка е заета от високопланински храстови и 

тревни съобщества, включващи много ендемични видове. 

Растителен свят 

По фитогеографска принадлежност територията на НП „Централен Балкан” се отнася към 

Централно-Балканския окръг на Илирийската провинция от Европейската широколистна горска 

област. 

Досега в Парка са установени около 2 340 вида и подвида растения. В тях се включват 1 900 вида 

и подвида висши растения, 15 вида папрати, по един вид плаунообразни и бронецови и 3 вида 

хвощови. Представени са 166 вида лечебни растения, от които 12 са защитени от закона, 238 вида 

мъхове и 256 вида гъби. 

Висшите растения в Парка представят над 50% от видовото разнообразие на флората в България. 

От тях 10 вида и 2 подвида се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде по света. В 

девет представителни зони около Парка са установени 697 вида висши растения, като само във 

високопланинската безлесна зона са описани 676 вида висши растения – житни треви, шапичета, 

камбанки, съобщества от връшняк, мечо грозде, боровинки и др. 

 

Гори и местообитания 

Горите в Парка са от изключително значение за опазване на екологичното равновесие и 

биоразнообразието. В НП „Централен Балкан“ са установени и описани 17 горски хабитата. Те са 

включени в Европейския списък на местообитанията за специална защита в рамките на 

Директивата за хабитатите на Европейския съюз. 

В Парка са представени 6 растителни пояса, четири от които създават горска среда – пояс на 

сухоустойчиви и топлолюбиви дъбови гори, пояс на приспособени към умерени условия на 

овлажняване дъбови и габърови гори, буков пояс и иглолистен пояс. Останалите негорски пояси 

са тези на субалпийско редколесие, клекови и хвойнови храсталаци, и алпийският пояс. 

Горите заемат 56% от площта на НП „Централен Балкан“ и съставляват 1% от всички гори в 

България. Те са равномерно разпределени от северната и южната страна на билото, като от тях 

97% са с естествен произход. Средната възраст на всички гори е 111 г., а тази на широколистните 

– 121 години. 

Основен лесообразувател е букът – тук се опазва най-големия в Европа защитен масив от стари 

букови гори, заемащи около 40% от Парка. Средната възраст на буковите съобщества е 135 г. 

Безлесната зона е оформена вторично и в голямата си част е обхваната от храстови съобщества, 

сред които най-значимо участие имат хвойната и различните видове боровинки. 

Някои по-характерни дървесни видове в НП „Централен Балкан” са букът, благунът и косматият 

дъб, обикновеният, келявият и водният габър. В по-малка степен са представени формациите на 

мъждряна, липата, черния бор и смърча. В границата на буковия пояс характерно място заема 

формацията на обикновената ела. В участъка между върховете Картала и Юмрука се намира най-

северното в света и единствено за Стара планина естествено находище на балканския ендемит 

бяла мура.    

Висши растения 

Броят на консервационно значимите растения е общо 143 вида и подвида, и включва 10 локални, 

10 български и 67 балкански ендемити. Някои от локалните ендемити, чието разпространение в 
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целия свят е единствено в района на Централен Балкан са: ахтарово шапиче (Alchemilla 

achtarovii), звездоцветно шапиче (Alchemilla asteroantha), фривалдскиева микромерия 

(Micromeria frivaldszkyana), старопланинска иглика (Primula frondosa), български ранилист 

(Betonica bulgarica), крумово великденче (Veronica krumovii), старопланинска теменуга (Viola 

balcanica), боев лопен (Verbascum boevae) и др. 

Редица от редките и застрашени растения в Националния парк са защитени, както от 

българското, така и от международното законодателство: 81 вида са включени в Червената книга 

на България в категориите „редки” и „застрашени”; 30 вида са защитени от българското 

законодателство; 9 вида са включени в Червения списък на Европа на застрашените видове; 10 

вида са включени в списъка на IUCN; видове, включени от списъка на CITES – снежно кокиче и 

видове от род Салеп. 

От видовете с определена ценност и дефицитност, поради своята уязвимост и атрактивност 

заради събиране, особено внимание заслужават следните редки и защитени видове: 

нарцисоцветна съсънка (Anemone narsissiflora); мечо око (Cortusa matthioli); росянка (Drosera 

rotundifolia); кокиче (Galanthus nivalis); жълта тинтява (Gentiana lutea); петниста тинтява 

(Gentiana punctata); еделвайс (Leontopodium alpinum); планински крем (Lilium jankae); балканска 

петлюга (Pinguicula balcanica); старопланинска иглика (Primula frondosa); златовръх (Rhodiola 

rosea); миртолистно вълче лико (Rhododendron myrtifolium); хоботниче (Rhynchocorys elephas); 

червеникав дебелец (Sempervivum erythraeum); планински божур (Trollius europaeus). 

Лечебни растения 

В Национален парк „Централен Балкан” са установени 166 вида лечебни растения. Те 

представляват 75% от най-използваните видове в традиционната и народна медицина. 

Най-често срещаните лечебни видове в субалпийския пояс са сибирската хвойна, черната и 

червена боровинка, мащерката, очанката, мишите уши, жълтия кантарион, лечебната иглика, 

лечебното великденче и орловата папрат; по ливадите, пасищата и стръмните склонове в 

алпийския пояс – исландския лишей, мащерката, застрашените жълта и петниста тинтяви, мечото 

грозде, златовърха; по горските пояси – малината, здравеца, мечия лук, лазаркинята и леската. 

Край пътеки, хижи и заслони растат лопен, теснолист и широколист живовляк, подбел, алпийски 

лапад, коприва, бял равнец, вратига, обикновен пелин и др., някои от които създават ценни 

вторични растителни съобщества, където на относително малка площ са съсредоточени 

значителни ресурси от лечебните растения с тенденция за бързо възстановяване след събирането 

им. 

Защитени от българското законодателство са 5 лечебни вида. В Червената книга на България са 

отбелязани 22 от лечебните растения в Парка, като от тях 4 вида са в категорията „застрашен” за 

флората на България, а 18 попадат в категорията „рядък”. Под специален режим на стопанисване 

и ползване са общо 16 вида от лечебната флора на Парка, като някои от представителите на 

комплекса от видове шапиче (Alchemilla vulgaris complex), панчичиева пищялка (Angelica 

pancicii), лудо биле (Atropa belladonna) и др. са редки видове, срещащи се с единични 

екземпляри. 

За да се осигури устойчиво ползване на ресурсите от лечебни растения, така че те да могат да се 

ползват от поколения наред, без да се унищожават находищата им, се прилагат определени 

правила и ограничения. Ползването на лечебните растения за лични нужди се извършва съгласно 

приетите норми и режими, а за стопански цели се допуска само на определени места в 

Многофункционалната зона. 

Фауна 

Безгръбначни 

Разнообразието от безгръбначни животни в Парка е голямо и не е изцяло проучено. Установени 

са 2 387 вида и подвида безгръбначни животни, при това само от групите първаци, кръгли 
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червеи, тардигради, паякообразни, многоножки, насекоми и мекотели. От тях 261 са особено 

редки, 86 се срещат само на Балканския полуостров, 52 – само в България, а 29 вида обитават 

единствено Средна Стара планина и никъде другаде по света. 

Известни са около 1 598 вида и подвида насекоми. Ендемични са 113 вида. Установени са 96 

реликтни форми. За редки са приети 64 таксона. Най-богати са следните разреди – твърдокрили 

(Coleoptera), полутвърдокрили (Heteroptera), двукрили (Diptera) и пеперуди (Lepidoptera). 

НП „Централен Балкан” е с глобално значение за опазването на 19 световно застрашени вида 

безгръбначни животни. 36 вида са включени в световни и европейски списъци на застрашени 

видове. 10 вида са защитени в България. С висока консервационна значимост са: бръмбар 

гъсеничар, аполонова пеперуда, българска еребия, родопска сенница, лилава върбова пеперуда, 

седефка. 

Ихтиофауна 

Национален парк „Централен Балкан” обхваща най-високата, „пъстървова” зона на реките. От 12 

вида риби, намирани в реките на средна Стара планина, в парковата територия са установени 6 

вида – балканска пъстърва, лещанка, главоч, балканска мряна, дъгова пъстърва и сивен. Дъговата 

пъстърва не е местен, а внесен вид. Тя, както главочът и балканската мряна, се срещат на отделни 

места, на границата на Парка, на височина не повече от 700 м. За съжаление, днес сивенът вече е 

изчезнал. Срещал се е до 70-те години на 20 век по река Бели Вит. 

Особено консервационно значение от рибите на Централен Балкан има балканската пъстърва 

(Salmo trutta fario) – вид, смятан за застрашен в Европа. Популацията на тази пъстърва в Парка е 

от национално значение. 

Земноводни и влечуги 

От земноводните в Парка се срещат 8 вида. Сред най-разпространените са дъждовникът, 

дългокраката горска жаба, голямата крастава жаба. Зелената крастава жаба е открита в Централен 

Балкан едва през последните години. В долния горски пояс често се наблюдава жабата 

дървесница. Тя е в списъка на световно застрашените видове. Паркът има съществено значение за 

опазването на тези видове за фауната на България и света. 

Паркът е обитаван от 14 вида влечуги. Характерни са високопланински видове като усойницата и 

живородният гущер. Усойницата е типичната отровна змия на високопланинските райони. В по-

ниските части тя е заместена от пепелянката. По слънчевите и южните склонове на планината се 

срещат късокракият и кримският гущер, а по припечените скали – стенният гущер. Високите 

открити части на Балкана са местообитания на ливадния гущер. От змиите често срещана е 

медянката, по-рядък обитател на широколистните гори е смокът мишкар, а големият стрелец се 

среща само на две места в Парка. 

Орнитофауна 

НП „Централен Балкан“ е признат за Орнитологично важно място със световно значение, защото 

съхранява всички срещащи се в България видове птици от алпийския биом и значими в световен 

мащаб популации на други видове птици. Общо в Парка се срещат 224 вида птици. Установени 

са 123 вида през гнездовия период, 22 от тях са включени в Червената книга на България. Тук се 

размножават пъстрогушата завирушка, скалолазката и жълтоклюната хайдушка гарга – биомно 

ограничени видове за алпийската зона. 

Паркът е едно от местата с най-голямо разнообразие на грабливи птици в България – тук има 16 

вида дневни грабливи птици. За съжаление, за някои от тях са останали само писмени сведения, 

като например брадатия и черния лешояд, изчезнали преди повече от 40 години. Белоглавият и 

египетският лешояд вече не гнездят в Парка, но се работи в посока на подобряване на техните 

популации в цяла България и в частност в района на Централен Балкан. В Парка живеят над 5% 

от българската популация на скален орел и гнездят над 5% от бухалите в България. С високо 

консервационно значение в Парка са застрашените в световен мащаб царски орел и ливаден 
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дърдавец. Застрашени в една или друга степен не само в България, но и в цяла Европа, са 

белоопашатият мишелов, орелът змияр, ловният сокол, соколът скитник. 

НП „Централен Балкан“ е с национално значение за съхраняването и на черношипата ветрушка, 

планинския кеклик, бухала, уралската улулица, врабчовата кукумявка, малката мухоловка, 

пъстрия скален дрозд, черния кълвач. 

Прилепна фауна 

В Национален парк „Централен Балкан“ се срещат 18 вида прилепи. Местообитанията на всички 

видове прилепи в Парка се смятат за застрашени в Европа, а 8 от видовете се приемат за световно 

застрашени 

Бозайници 

Бозайниците са сред видовете с най-висока консервационна значимост в Парка. Сред тях са 8 

вида насекомоядни, 17 вида дребни и 16 вида едри бозайници. Таралежът и къртицата са широко 

разпространени насекомоядни бозайници. Снежната полевка е вписана в световната Червена 

книга, както и лалугерът, катерицата, горският и обикновеният сънливец. Лалугерът и сляпото 

куче се смятат за уязвими от човешкото въздействие в световен мащаб. В териториалния обхват 

на НП „Централен Балкан“ се намира най-голямата в Европа популация на кафява мечка. 

От копитните животни за най-многобройна се счита сърната. За съжаление, рязко е намалял 

броят на елените. Един от най-интересните и същевременно силно застрашени видове в цялата 

страна е дивата коза. Този вид обаче е най-силно застрашен от бракониерството. В България 

обитава подвидът на дивата коза Rupicapra rupicapra balcanica, разпространен само на 

Балканския полуостров и включен в Червената книга на България. 

Хищниците в Парка са 12 вида – вълк, чакал, лисица, мечка, невестулка, черен и пъстър пор, 

белка, златка, видра, язовец, дива котка. От тях особено значим вид в консервационно отношение 

е видрата, включена в световната Червена книга. 

Дивата котка в Централен Балкан е с максимално чиста популация в сравнение с популациите в 

останалата част на страната и в Европа. Някога златката е била широко разпространена, но в 

последните години сечта и другите човешки намеси стесняват местообитанията ѝ и 

облагодетелстват по-приспособимата белка. 

Преди няколко години започнаха проучвания за възможностите за повторно въвеждане на риса в 

българската природа, който от 1941 г. се води изчезнал за България вид.  В нашата страна рисът 

се е срещал във всички стари планински и равнинни гори. 

Гора «Арнея» (източната част на границата на община Пирдоп със село Антон) е представена на 

долната карта. 
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Предмет на опазване в защитена зона „Арнея " са следните видове птици: 

- Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Черен щъркел /Ciconia 

nigra/, Осояд /Pernis apivorus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, Белоопашат мишелов /Buteo 

rufinus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Царски орел /Aquila heliaca/, Скален орел /Aquila 

chrysaetos/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Ловен сокол /Falco cherrug/, Сокол скитник /Falco 

peregrinus/, Лещарка /Bonasa bonasia/, Планински кеклик /Alectoris graeca graeca/, Ливаден 

дърдавец /Crex crex/, Бухал /Bubo bubo/, Врабчова кукумявка /Glaucidium passerinum/, Уралска 

улулица /Strix uralensis/, Пернатонога кукумявка /Aegolius funereus/, Козодой /Caprimulgus 

europaeus/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Синявица /Coracias garrulus/, Сив кълвач /Picus 

canus/, Черен кълвач /Dryocopus martius/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Среден 

пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, Белогърб кълвач /Dendrocopos leucotos/, Горска чучулига 

/Lullula arborea/, Полска бъбрица /Anthus campestris/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, 

Червеногуша мухоловка /Ficedula parva/, Полубеловрата мухоловка /Ficedula semitorquata/, 

Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, Черночела сврачка /Lanius minor/, Градинска овесарка 

/Emberiza hortulana/. 

- Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: Малък ястреб /Accipiter 

nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, Голям горски 

водобегач /Tringa ochropus/, Пчелояд /Merops apiaster/ 

Защитената зона се обявява с цел: 

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за постигане на 

тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

- Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо подобряване на 

природозащитното им състояние. 

В  защитената зона се забранява: 

- разораване и залесяване на ливади и пасища 

- използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите. 

https://pirdop.bg/media/com_netsukii/Map_natura.jpg
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В  защитената зона Средна гора BG0001389 са защитени: 

Природни местообитания 

Природно местообитание 5130; природно местообитание 5210; природно местообитание 6110;  

природно местообитание 6210; природно местообитание 6230; природно местообитание 62D0; 

природно местообитание 6430; природно местообитание 6510; природно местообитание 7140; 

природно местообитание 8210; природно местообитание 8310; природно местообитание 9110; 

природно местообитание 9130; природно местообитание 9170; природно местообитание 91E0; 

природно местообитание 91G0*; природно местообитание 91M0; природно местообитание 91W0 

Растителни видове 

Hamatocaulis vernicosus  

Безгръбначни 

E. quadripunctaria; E. quadripunctaria; Алпийска розалия (R. alpina); Бръмбар рогач (L. cervus); 

Буков сечко (M. funereus); Кордулегастер (C. Heros; Кордулегастер (C. Heros; Лицена (L. dispar); 

Лицена (L. dispar); Об. паракалоптенус (P. caloptenoides); Обикновен сечко (C. cerdo); 

Одонтоподизма (O. rubripes); Осмодерма (O. eremita); Полиоматус (P. eroides); Ручеен рак (A. 

torrentium); Ценагрион (C. ornatum); 

Риби 

Горчивка (Rh. sericeus); Горчивка (Rh. sericeus); Маришка мряна (B. plebejus); Обикновен щипок 

(C. taenia); Обикновен щипок (C. taenia) 

Земноводни и влечуги 

Голям гребенест тритон (T. karelinii) ; Голям гребенест тритон (T. karelinii); Жълтокоремна бумка 

(B. variegata); Жълтокоремна бумка (B. variegata); Об. блатна костенурка (E. orbicularis);         Об. 

блатна костенурка (E. orbicularis); Смок (E. sauromates); Смок (E. sauromates); 

Шипобедренакостенурка (T.aeca); Шипобедрена костенурка (T. graeca); Шипоопашата 

костенурка (T. hermanni) ; Шипоопашата костенурка (T. hermanni) ; 

Бозайници, без прилепи 

Видра (L. lutra); Видра (L. lutra); Вълк (C. lupus); Вълк (C. lupus); Лалугер (S. citellus); Лалугер (S. 

citellus); Мечка (U. arctos); Мечка (U. arctos); Пъстър пор (V. peregusna); Пъстър пор (V. 

peregusna); 

Прилепи 

Голям нощник (M. myotis); Голям подковонос (Rh. ferrumequinum); Дългокрил прилеп (M. 

schreibersii); Дългопръст нощник (M. capaccinii); Дългоух нощник (M. bechsteinii); Малък 

подковонос (Rh. hipposideros); Остроух нощник (M. blythii); Средиземноморски подковонос (Rh. 
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blasii); Трицветен нощник (M. emarginatus); Широкоух прилеп (B. barbastellus); Южен подковонос 

(Rh. euryale). 

 

         

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

 

Свързано с настоящето инвестиционно предложение е единствено ПУП-ПП за 

техническата инфраструктура за изграждане на ново сградно водопроводно отклонение за 

присъединяване на поземлен имот ПИ 00504.114.13 по КККР на АГКК- Софийска област, м. 

Фириман, с. Антон, община Антон към съществуващ водопровод извън регулационните граници 

на с. Антон, за което има издадено становище от РИОСВ- София с изх.№11801-6415/15.11.2019г. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 

Подадено е заявление за разрешение за ползване на воден обект за заустване в 

повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти с вх.№ РР-07-20/03.06.2019г. до 

Басейнова дирекция Източно-беломорски район – гр. Пловдив.  

Подадено е заявление с вх.№ РР-03-16/03.06.2020г. за издаване на разрешително за 

водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект р. Житница (десен приток 

на р. Тополница) с цел на водовземането – водоснабдяване за други цели – противопожарно 

водоснабдяване. 

Предвижда се да се подаде заявление за водочерпене от съществуващ кладенец. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики 

на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се 

вземат под внимание, и по-конкретно: 

 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

 

На следващите четири страници даваме издадения акт за държавна собственост и кадастрална 

скица с опис на сградите и съоръженията в имота. От 1965  
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2.  мочурища, крайречни области, речни устия; няма такива 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; няма такива 

4.  планински и горски райони; няма такива 

5. защитени със закон територии; няма такива 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; няма такива 

7.  ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

няма такива 
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. няма такива 
 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

 

 

1.  Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 

 

Основната опасност за отрицателно въздействие върху населението може да възникне само при 

голяма авария. По-долу даваме симулация за зоната на поражение преди и след извършването на 

реконструкцията на петролна складова база с. Антон на ДА ЗРВВЗ. 

 

 

Определяне на териториалния обхват зоните на поражение при голяма авария 

и безопасното разстояние до предприятието 

ИЗЧИСЛEНИЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ 

(териториалния обхват зоната на поражение при голяма авария, при която са засегнати 

всички резервоари за автомобилен бензин) ПО МЕТОДИКАТА ЗА БЪРЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 

Използването на МЕТОДИКАТА ЗА БЪРЗА ОЦЕНКА НА РИСКА реално представлява 

симулиране на домино ефект с пожар на повече на брой резервоари в петролната база, ще я 

използваме за определяне на териториалния обхват на зоната на поражение при голяма авария, 

при която се запалват всичките резервоари с дизелово гориво  в ПБ „Антон“ на ДА ДРВВЗ. По-

долу даваме получените резултати за двете алтернативи: преди и след реализирането на 

инвестиционното предложение. 

Досегашно положение:  

 МЕТОДИКА 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 приоритизира промишлените 

предприятия по отношение на риска от големи аварии. Този метод е основан на технически 

документ № 727 на Международната агенция по ядрена енергетика „Ръководство за 

класификация и приоритизация на рисковете от големи аварии в индустрията”. 

Основната схема на процеса на оценка на риска е следната: 
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1. Определят се вида и количествата опасни вещества и тяхното местоположение на 

площадката на предприятието и процесите на тяхното производство или употреба; 

2. За всяко от местата, на които са налични опасни вещества, се определят стандартните 

разстояния на пораженията. Това се извършва посредством референти таблици, чието 

използване е обяснено по-долу; 

3. Идентифициране на зоните за аварийно планиране 

Определяне на стандартните разстояния 

Стандартните разстояния определят пространствените граници на последствията от голяма 

авария. Процедурата по тяхното определяне се извършва чрез набор от таблици, в които са 

събрани и систематизирани елементите на риска (вид на опасното вещество, опасност, 

последствия). 

Таблица 1 позволява класифицирането на дадено опасно вещество в специфичен клас на 

опасност, най-вече въз основа на физичните му свойства. Съответно на веществото се присвоява 

числен код. 

Чрез Таблица 2 се определя точния числен код за дадено вещество въз основа на начина му на 

съхранение, преработване или производство.  

Полученият числен код  се комбинира с количествата опасни вещества в предприятието. 

Количествата опасни вещества са дадени в определени граници. Окончателното определяне на 

стандартните разстояния бива представено като комбинация от буква и римска цифра, които са 

изложени в Таблица 3. 

Резултатите от Таблица 3 се тълкуват с Таблица 4. В комбинацията от буква и римска цифра 

буквата определя пространствените граници на последствията от голяма авария, като дефинира 

окончателната стойност на стандартното разстояние за дадената дейност и опасно вещество. 

Изчисление на стандартното разстояние 

По-долу даваме получените резултати за едното опасно вещество, намиращи се на площадката на  

ПБ Антон на ДА „ДР и ВВЗ“. 

➢ Група надземни резервоари за дизелово гориво   и 21,7 м3 в технологичната тръбопроводна 

мрежа. Използван обем 9 резервоара по 5000 m3 = 45 000 m3, 1 бр. резервоарна вместимост, 

който задължително остава празен съгл. чл. 527 от Наредба № Iз-1971 т.е. ка-пацитет 40 

000 m3; при 95 %  на за-пълване на резервоари 36 000 m3; при плътност на ДГ = 0,85 

количеството е  30 600 т В технологичната тръбопроводна мрежа 21,7 м3 или 18,445 т. 

Общо: 30 618,445 т 
 

Дизелово гориво 30618,445 т.  

Т пл. = От 10 до 104 оС; Т кип. = + 104 ÷ 304 °C; P 20 °C  = 0,00693276 бар 

 

Използвана 

таблица 

Информация Код № 

Таблица 1 Дизеловото гориво е запалима течност с 
парно налягане < 0,03 MPa при 20 °C 

1, 3 

Таблица 2 Съхранява  се в Склад – резервоар с 

обваловка резервоар 

с 

1 

Таблица 3 Количеството е  30618,445  тона C 1 
Таблица 4 Категория C  

Форма І 

Стандартно разстояние 0-100 м 

І (пожар) Площ 3  

ІІ (взрив) Площ 1,5  

ІІІ (токсично разсейване) 0,3 
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Първата зона „ВИСОКА СМЪРТНОСТ“ на аварийно планиране е с формата на 

окръжност с център точката на изпускане на дизеловото гориво. Въздействието на 

аварията е разпределено във всички посоки. 

D І = 50 + [(30618,445-10000):10000].(100-50)= 153.09 м 

Втора зона „СЕРИОЗНИ ПОРАЖЕНИЯ“ 

Кв за запалими вещества = 2 

D І І = 2. 14.675= 306.18 м  

Определените зони са изобразени на долната сателитна снимка от Google Earth. На нея са 

обозначени точните позиции на засегнатите обекти в зоните. С червена окръжност е очертана  

първа зона за дизеловото гориво, а с оранжева – втора зона за дизеловото гориво. Втората зона 

имат формата на полуокръжност, в която  в дадения момент се намира в посоката на вятъра. 

Преобладаващите ветрове за този район са от северозапад - Следователно  „Втора зона“ (зоната 

на сериозни поражения) ще обхваща югозападния сектор – виж изчертаната оранжева 

полуокръжност. 

 

 
Бъдещо положение (след реализацията на инвестиционното намерение):  

➢ Група надземни резервоари за дизелово гориво макс. обем 9 резерв. по 5000 m3 , т.е. 

капацитет = 45 000 m3; при плътност на ГДД = 0,85, запълване на резервоарите  90%при плътност 

0,85 и съблюдяване на чл. 527 от Наредба № Iз-1971 - 1 бр. резервоарна вместимост задължително 

да остава празна за прехвърляне на гориво при авария общото количество на дизеловото гориво в 

базята 36 000 m3 или 30 600 t; в технологичната тръбопроводна мрежа на базата има постоянно 

125,506 m3 или 106,680 t т. Като добавим и съдържанието от ГДД в намиращите се на територията 

на екстакадите автоцистерни  максимално 4 бр. автоцистерни х 25 m3 - 100 m3  или 85t  и 

максимално 12 бр. ж.п. цистерни х 70 m3 = 840 m3 или 714 t можем да изчислим максималния 

капацитет на гориво за дизелови двигатели (ГДД) от общо  31505,68 т. 
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Дизелово гориво 31505,68 т.  

Т пл. = От 10 до 104 оС; Т кип. = + 104 ÷ 304 °C; P 20 °C  = 0,00693276 бар 

 

Използвана 

таблица 

Информация Код № 

Таблица 1 Дизеловото гориво е запалима течност с 
парно налягане < 0,03 MPa при 20 °C 

1, 3 

Таблица 2 Съхранява  се в Склад – резервоар с 

обваловка резервоар 

с 

1 

Таблица 3 Количеството е  31505,68  тона C 1 
Таблица 4 Категория C  

Форма І 

Стандартно разстояние 0-100 м 

І (пожар) Площ 3  

ІІ (взрив) Площ 1,5  

ІІІ (токсично разсейване) 0,3 

 

Първата зона „ВИСОКА СМЪРТНОСТ“ на аварийно планиране е с формата на 

окръжност с център точката на изпускане на дизеловото гориво. Въздействието на 

аварията е разпределено във всички посоки. 

D І = 50 + [(31506-10000):10000].(100-50)= 157.53 м 

Втора зона „СЕРИОЗНИ ПОРАЖЕНИЯ“ 

Кв за запалими вещества = 2 

D І І = 2. 14.675= 315.06 м  

Определените зони са изобразени на долната сателитна снимка от Google Earth. На нея са 

обозначени точните позиции на засегнатите обекти в зоните. С червена окръжност е очертана  

първа зона за дизеловото гориво, а с оранжева – втора зона за дизеловото гориво. Втората зона 

имат формата на полуокръжност, в която  в дадения момент се намира в посоката на вятъра. 

Преобладаващите ветрове за този район са от северозапад - Следователно  „Втора зона“ (зоната 

на сериозни поражения) ще обхваща югозападния сектор – виж изчертаната оранжева 

полуокръжност. 
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Сравнение на териториален обхват на зоните на поражение преди и след реализацията на 

инвестиционното намерение:  

Сравнението на фигурите от страници 49 и 51 показва, че по отношение на териториалния 

обхват на зоните на поражение, изчислени с методиката а бърза оценка, реализацията на 

инвестиционното намерение няма да доведе до никакви съществени негативни промени по 

отношение застрашеността на персонала на петролната база и на съседните предприятия от 

последствията на възможни големи аварии. Разликата от няколко метра, която се получава 

гарантирано лежи в зоната на несигурност на методиката. Няма никаква заплаха на здравето на 

населението, защото жилищни райони от с. Антон са далеч извън обсега на определените зони на 

поражение. 

 

2.  Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 

Складовата база за петролни продукти с. Антон на ДА ДРВВЗ се намира извън НЕМ. 

Разположението на отделните защитени зони около нея, описани в  Раздел  II. 10. Чувствителни 

територии, не се влияе от строителните дейности по реализацията на ИП и бъдещата 

експлоатация. Особено важно е да се отбележи, че симулациите на зоните на поражение (виж IV.  

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение 

от риск от големи аварии и/или бедствия) показват, че потенциалните засегнати територии ке 

намират в рамките на площадката на складовата база и в редки случаи по посока на постоянните 

северозападни ветрове в този регион – т.е. в югоизточна посока, където за щастие няма защитени 

зони.  

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

  



65 
 

 

Компютърна симулация на последствията от големи аварии и анализ на 

възможността от развитие на вътрешен домино ефект 

За извършване на оценка на риска и определяне на параметрите на възникване, протичане или 

разпространение на аварийните ситуации, бе използван специализиран компютърен софтуер, 

като се въвеждат конкретни стойности за вида на опасните вещества, оборудването, 

метеорологичните условия. 

Програмният компютърен софтуер ALOHA (Aerial Locations of Hazardous Atmospheres) е 

разработен съвместно от Отдела за оценка и готовност за реагиране при аварии с опасни 

вещества на Американската администрация за океански и атмосферни проучвания и Офиса за 

аварийна подготовка и превантивна дейност на Агенцията за опазване на околната среда на 

САЩ. Програмата се използва основно за създаване на дисперсионни модели на летливи 

вещества. Друг програмен продукт със същото предназначение е ARCHIE (Automated Resource 

for Chemical Hazard Incident Evaluation). В преходния вариант на доклада за безопасност бе 

използвана и тази компютърна програма, която е особено подходяща за смесени продукти 

като бензина,  дизеловото гориво и реактивното гориво, които се състоят главно от алкани, 

но съдържат и значителни количества ароматни въглеводороди и алкени. Тя действително 

не се поддържа вече от създателите си и затова проведохме симулационните експерименти с 

ALOHA при моделно вещество за дизеловото гориво – тридекан. Тъй като дизеловото гориво 

представлява смес от въглеводороди, които се състоят главно от алкани, но съдържат и 

значителни количества ароматни въглеводороди и алкени, бе установено, че по дължина на 

въглеводородните вериги фракцията на дизеловото гориво се движи между двата алкана - 

додекан и тетрадекан, затова счетохме за правилно да изберем именно това моделно вещество, 

защото именно тридекан е въглеводорода от хомоложния ред на алканите, който се намира 

между горе цитираните) 

Предимствата и недостатъците на програмния продукт ALOHA са: 

Предимства: включва модели за газове с относително тегло, близко до това на въздуха, както и 

модел за по-тежки от въздуха газове; представя в графичен вид дисперсионното разпределение на 

газа като зависимост на концентрацията от разстоянието спрямо мястото на изтичане; дава 

възможност за избора на измервателните единици, с които се въвеждат данните и се получават 

резултатите от изчисленията; притежава библиотека с над 700 вещества и продукти; отчита 

изменението на концентрацията в зависимост от разстоянието на открити пространства и в 

затворени помещения; при двуфазно изтичане (газ и аерозоли) от резервоар с втечнен газ отчита 

охлаждането на резервоара в резултат на изпарението на течността и промяната в скоростта на 

изтичане. 

Недостатъци: не отчита изменението на концентрацията по височина, дава стойности за 

концентрацията в приземните атмосферни слоеве; не извежда резултати за скоростта на 

преместване на дисперсионния облак по време, съответно изменението на концентрацията в 

конкретна точка по посока на вятъра. 

За да се симулират най-неблагоприятния вариант на климатични условия при всички 

експерименти ще се залагат  максималната температура през летните месеци: 30 °C и 

максималната възможно скорост на вятъра: 3.5 м/сек за преобладаващите ветрове в района на с. 

Антон, които са от северозапад.  

Сценарий № 1 

Разлив вследствие на пробив в резервоар за дизелово гориво с вместимост 5000 m3. Приема 
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се, че изтичането на горивото на резервоара е вследствие на скъсване на щуцер с диаметър 

200 мм. диаметър. Съдържанието на резервоара се събира в котлована и от немарливост се 

запалва – стига се до пожар в локва 

Входни данни за симулационния експеримент: 

Геометрични характеристики на резервоара: 

Диаметър, D = 22,8 m; Височина, H = 11.92 m; Площ на котлована 2500 m2 

По желания на ИАОС прилагаме  оригинални данни, излизащи автоматично от програмата 

ALOHA: 
SITE DATA: 

   Location: ANTON, BULGARIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.76 (unsheltered single storied) 

   Time: October 15, 2019  1540 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: TRIDECANE               Molecular Weight: 184.36 g/mol 

   PAC-1: 0.0026 ppm   PAC-2: 0.029 ppm   PAC-3: 2.3 ppm 

   LEL: 5500 ppm      UEL: 47000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 234.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 8.72e-005 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 88.6 ppm or 0.0089% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3.5 meters/second from nw at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 30° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 5% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in vertical cylindrical tank  

   Flammable chemical is burning as it escapes from tank 

   Tank Diameter: 22.8 meters             Tank Length: 11.12 meters 

   Tank Volume: 4,540 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 30° C 

   Chemical Mass in Tank: 3,392,094 kilograms 

   Tank is 100% full 

   Circular Opening Diameter: 20 centimeters 

   Opening is 0 meters from tank bottom 

   Max Flame Length: 27 meters             

   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Burn Rate: 1,410 kilograms/min 

   Total Amount Burned: 83,712 kilograms 

THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 

   Red   : 55 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 74 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 110 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

 

На долната фигура са дадени периметрите на трите зони на поражение, изчертани от ALOHA, а 

на по-следващата фигура са представени зоните на 100 % смъртност на площадката на базата в 

червен контур, зоната на изгаряния от втора степен в оранжев контур и зоната на причиняване на 

болка в жълт цвят на фона на сателинта снимка от Google Earth за четирите крайни резервоари, 

които може да се очаква, че ще имат най-неблагоприятна въздействие върху съседните на 

петролната база терени. От изображението става ясно, че основните поражения ще са в самата 

база. Върху заобикалящите я нежилищни площи се разпростира само зоната на нараняване. 

Вижда се, че епицентърът на огненото кълбо е леко изместен по-посока на вятъра. В района на 

село Антон ветрове са преобладаващо от северозапад, което в случая е благоприятно защото 

подветрената страна на базата (т.е. от югоизток) представлява селскостопански площи, в които 



67 
 

рядко пребивават хора. 

  
   Red   : 55 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 74 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 110 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

 

Получените симулационни резултати по Сценарий № 1 показват, че основните поражения ще 

бъдат върху 5000 м3-ковия резервоар за съхраняване на дизелово гориво и прилежащите зони 

около обваловката. Зоната на смъртност е 55 m. и не излиза извън нея (отбелязано с червен 

контур), а зоната на изгаряния от втора степен с 74 m. (отбелязано с оранжев контур). 
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 При адекватни 

действия от страна на персонала произшествия от този вид могат успешно да бъдат овладени още 
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в началните моменти на тяхното възникване. Очертаната върху сателитната снимка на терминала 

зона на поражение показва, че съседни предприятия няма да бъдат засегнати. Този сценарий в 

никакъв случай няма да застраши населението на града, защото дори и зоната . В периметъра на 

застрашената  зона няма обекти, подлежащи на здравна защита. 

За да се прецени дали има условия за домино ефект бе зададено на програмата да изчертае, 

зоната, в която топлинната радиация надвишава 37.5 kW/m2, защото научно е доказано, че от 

подобно топлинно въздействие може да се стигне да запалване на резервоар с гориво. 

Литературен източник:  BVEG Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. Leitfaden 

Auswirkungen von Störfällen im Speicherbetrieb auf die Nachbarschaft    Полученият резултат е 

представен по-долу.  

 
THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 

   Red   : 28 meters --- (37.5 kW/(sq m)) 

 
   Red   : 28 meters --- (37.5 kW/(sq m)) 

Този резултат също е изобразен на проекцията на зоните на поражение върху сателитната снимка 

на  ПБ Антон – виж розовите кръгове на всеки от резервоарите. Това показва че топлинното 

въздействие, което може да причини прескачането на пожара върху други резервоари и 

разрастването му е невъзможно вследствие пожар в локва на съседен резервоар за съхранение на 

дизелово гориво с вместимост 5000 м3.  
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При адекватни действия от страна на персонала произшествия от този вид могат успешно да 

бъдат овладени още в началните моменти на тяхното възникване. Това е единствения начин за 

избягване на евентуален домино ефект. Прозорецът от време за овладяването на пожар в локва, 

когато в зоната на топлинно въздействие се намират и други пълни с гориво резервоари е  8 – 10 

часа (голямата маса на горивото забавя достигането на критични температури). С аварийните 

планове трябва да се осигури потушаването на евентуални критични ситуации за значително по-

малки срокове. 

Сценарий № 2 

Експлозия в резервоар за дизелово гориво с вместимост 5000 m3, в който има "мъртъв" обем от 

около 270 m3 остатъчен бензин. През горещите летни месеци е възможно да се образува над 

течността лесно възпламеняема гориво-въздушна смес, която да доведе до условия за образуване 

на "огнено" кълбо. 

 ALOHA не дава възможност да се зададат описаните горе предварителни условия. При  

симулирането на “огнено кълбо”, програмата би приела че се възпламенява цялото съдържащо се 

в резервоара  гориво, а именно 5000 m3.  Това би довело до прекомерно големи размери на 

радиуса на зоната на 100 % смъртност и за радиуса на нараняване, а и не е реално като сценарии. 

Затова преди симулирането на такава авария с програмата ALOHA, бе извършено моделиране  с 

помощта на инженерни изчисления.  

Методиката се прилага в пожарното дело в България и Европа и подхожда по следния 

начин: определя се обемът, в който може да се изпарява запалимата течност – в нашия 

случай разликата между общия обем на резервоари и „мъртвия“ остатък. Изчислява се 

максималното съдържание горими пари н този обем при  на долна и горна граница на 

възпламеняване за даденото вещество. Самото изчисление и диаметъра на огненото кълбо 

и времетраенето на горенето се изчислява по емпирични формули, изведени от TNO Institute 

of Enviromental and Energy Technology, P.O. Box 342, 7300 AH Apeldoorn, Холандия (източник: 

REFERENZSZENARIEN ZUR RICHTLINIE 96/82/EG AUTOR: Dr. Heinz Koinig Allg. beeid. und 

gerichtl. zert. Sachverständiger Technisches Büro für Technische Physik, Donaustr. 101/1 2344 

Maria Enzersdorf; PROJEKTLEITUNG IM BMUJF:Abt. I/1, Anlagenbezogener Umweltschutz, DI 

Armin Heidler und DI Michael Struckl (BMwA) ) 

Емпиричната формула показва много добра корелация с реални инциденти (Celle, BRD1958; 

Houston, Texas 1971; Lynchburg, Virginia 1972; Kingman, Arizona 1973, Nijmwegen, Niederlande 

1978; San Juan Ixhuatepec, Mexiko 1984)  

Използвани бяха следните: 

Основни уравнения: 

(1)  dOK = 6,14 . m0.325 

(2)  tOK = 0,41 . m0.34 

(3)  Q = 393 . L0.91R2
ok  /(L

2 + R2
ok)

 1,5 

където 

dOK - диаметър на огненото кълбо - [m]; 

tOK - време на огненото кълбо - [s]; 

ROK - радиус на огненото кълбо — [m]; 

L - разстояние от огненото кълбо до обекта — [m] ; 

Q -топлинно натоварване върху съседния обект – [kW/m2] 

Определяне на количеството на парите, които се намират в свободния обем (m): 

За определяне на количеството (m) на парите, които се намират в свободния обем, над повърхността 

на течността, при концентрационни долна и горна граница на възпламеняване:  

C ДКГВ  и  C ГКГВ        [g/m2] 

(4)  m = V СВО . C [kg] 
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където 

V СВО – свободен обем  над течността, запълнен с пари на горимата течност - [m3]; 

m – маса на парите на течността - [kg] 

С – долна и горна граница на възпламеняване - [g/m3] 

Проверка на размера на огненото кълбо при резервоар, запълнен с мъртвия обем котелно гориво? 

 Изходни данни:  

V= 5000 [m3] - обем на резервоара[m]; 

мъртъв остатък   270 m3 

C Дкгв 60  [g/m3] и  С Гкгв
 = 800 [g/m3] – концентрационни граници на възпламеняване; [2]  

Математически резултати.  

Изчисляване па обема запълнен с пари на течността:   

VСВ.01 =   5000 - 270 = 4730 [m3]; 

1. Изчисляване масата на парите на течността по уравнение (4)  

m1 = VСВ.01. C ДКГВ    = 4730 . 0,06 = 283,8   [kg]; 

m2 = VСВ.01. C ГКГВ    = 4730 . 0,65 = 3074,5   [kg];  

2. Изчисляване на диаметъра. на огнено кълбо в зависимост от (m) по формула 1 

dOK,1 = 6,14. m 0.325 = 6,14 . 283,8  0.325 =  38,49  [m] 

dOK,2 = 6,14. m 0.325 = 6,14 . 3074,5  0.325 =  83,50  [m] 

Извод 

На базата на получените математически  резултати,  може да се направи следното заключение: 

Когато резервоарът е запълнен с бензин само до мъртвия остатък, получените резултати за 

диаметъра на огненото кълбо са dok,1 38,49  [m] и dok,2 = 83,50 [m]. Следователно размерът на 

огненото кълбо ще бъде в зависимост от парния натиск на дизеловото гориво ще варира между 

40 и 90 м.  Периметърът на зоната с 100 % смъртност ще бъде около 90 метра, а на нараняване – 

около 180 метра. 

Същи начални условия бяха симулирани и по модела  ALOHA. За тази цел като съдържание на 

резервоара бе зададена изчислената при инженерните изчисления  маса на парите на дизеловото 

гориво. Тя може да достигне максимално 3074,5  kg.  За температура а газа първоначално 

зададохме обичайна лятна температура – 30 °C. Компютърната програма ALOHA веднага 

възразява, че температурата на газа трябва да е над точката на кипене (виж следващия 

Screenshot). Когато за температура на парите на TRIDECANE в резервоара бе зададена 

температура 240 °C  (малко над точката на кипене на веществото TRIDECANE - 234 °C), което 

като физическо явление при нормални атмосферни условия и без външно въздействие просто ни 

може да се случи. Компютърната програма обаче веднага обръща внимание, че при температура 

от 240 °C    налягането на парите на този алкан е под 1.1 атм. (виж последващия Screenshot)Това 

прави подобен сценарии напълно нереалистичен   
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Сценарий № 3 

Изтичане на дизелово гориво в котлована на резервоар за ГДД с капацитет 5000 m3 и последващо 

възникване на пожар от "локва". Образувалите се  при пожара газове са отровни и могат да 

причинят задушаване на хора и животни, намиращи се в района на загазяване. Тъй като нито 

програмата  ARCHIE нито програмата  ALOHA могат да моделират компютърно 

разпространението на облака на изгорелите газове при пожар  от локва с котелно гориво, 
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входните данни за симулационния експеримент бяха подготвени с инженерни изчисления. За 

определянето на количеството на проблематичните газове - въглеродния двуокис и въглеродния 

окис, първо трябва да се изчисли изгорелият за единица време автомобилен бензин. 

Повърхността на локвата е известна –2500 м2, височината на изгорялата течност може да се 

определи по уравнението на Burgess  и Hertzberg, което важи  за горящи локви с повърхност над 3 

м2. Според него понижаването на огледалото на локвата при горене се описва с израза: 

Va = 1,27 10 -6 ∆ Hc / [cp (Ts - Tfl) + ∆ Hv ]  

където 

Va = Спадането на огледалото на горящата течност  

∆ Hc =  Топлината на горене 

cp =  специфичен топлинен капацитет  

Ts =  Температура на кипене 

Tf l=  Температура на излизане 

∆ Hv =  Топлината на изпарение  

След заместване на съответните величини от него се получава: 

Va = 4,98 mm/min, 

От което може да се изчисли какъв стълб от локвата ще изгори за една минута.  Умножен по 

повърхността на локвата, той дава обемът на изгорялото дизелово гориво = 124.5 m3 или умножен 

по относителното тегло - масата на изгорялото дизелово гориво = 105.825 тона. Процентния 

състав на въглерода в него е приблизително 80 %, т.е. въглеродния двуокис и въглеродния окис 

ще се образуват от окислилият се за избрания период от време (една минута) въглерод, който е 

равен на 105.825 тона. Стехиометрично на  това количество въглерод отговарят 388 т. въглероден 

диоксид и 246 т. въглероден оксид. Залагайки това количество в програмата ALOHA можем да 

получим размера на токсичния облак. Бе прието по експертна преценка, че моделирането ще се 

извършва за 100 % от образувалия се СО2 и че само 5 % от изгорелия въглерод поради непълно 

горене ще се превърнат в СО, а това се 12.3 т. 

За СО2 ALOHA изчислява следния резултат: 
SITE DATA: 

   Location: Anton, BULGARIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.59 (unsheltered single storied) 

   Time: August 6, 2019  1614 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CARBON DIOXIDE          Molecular Weight: 44.01 g/mol 

   PAC-1: 30000 ppm   PAC-2: 30000 ppm    PAC-3: 50000 ppm 

   IDLH: 40000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -78.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3.5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 30° F                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 5% 

 SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 388000 kilograms/min    Source Height: 0 

   Release Duration: 60 minutes 

   Release Rate: 388,000 kilograms/min 

   Total Amount Released: 23,280,000 kilograms 

   Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow. 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 1.0 kilometers --- (40000 ppm = IDLH)  

 

На следващата фигура е даден периметъра на зоната на поражение, изчертани от ALOHA. (за 

използвания у нас параметър -  40000 ppm = IDLH „концентрацията непосредствено опасна за 
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живота” – представен в жълто) 

 
 

Red   : 1.0 kilometers --- (40000 ppm = IDLH) 

На следващата фигура периметърът на  токсичният облак от СО2 е представен върху сателитната 

снимка (виж стр. 79) на базата за преобладаващите случаи, при които духат обичайните в района 

западни ветрове. Вижда се, че токсичният облак излиза извън нейната територия и се 

разпростира върху разположените на югоизток земеделски площи. Той в никакъв случай няма да 

засегне прилежащи жилищни райони. При съществуващите в този район от България редовни 

въздушни течения, може да се очаква и бързото разсейване на токсичните вещества в 

атмосферата.  

 

За определянето на зоната на въздействие на образувалия се вследствие на пожара токсичен 

облак от въглероден окис бе зададено в  програмата ALOHA изпускането на 8.45 т. СО за минута 

(това са 5 % от изгорелия въглерод, които поради непълно горене приемаме, че ще се превърнат в 

СО; 169 т. въглероден оксид биха се образували стехиометрично при 100 % непълно горене. 
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За СО ALOHA изчислява следния резултат: 
SITE DATA: 

   Location: ANTON, BULGARIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.58 (unsheltered single storied) 

   Time: August 7, 2019  0837 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CARBON MONOXIDE         Molecular Weight: 28.01 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): N/A   AEGL-2 (60 min): 83 ppm   AEGL-3 (60 min): 330 ppm 

   IDLH: 1200 ppm     LEL: 125000 ppm     UEL: 742000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -191.7° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3.5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 30° F                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 5% 

 SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 12300 kilograms/min     Source Height: 0 

   Release Duration: 60 minutes 

   Release Rate: 12,300 kilograms/min 

   Total Amount Released: 738,000 kilograms 

   Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow. 

      Use both dispersion modules to investigate its potential behavior. 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 

   Red   : 1.2 kilometers --- (1200 ppm = IDLH) 

 

 

На следващата фигура е даден периметърът на зоната на поражение, изчертани от ALOHA. (за 

използвания у нас параметър -  1200 ppm = IDLH „концентрацията непосредствено опасна за 

живота” – представен в жълто): 

 
Red   : 1.2 kilometers --- (1200 ppm = IDLH) 

На следващата фигура (виж стр. 82) периметърът на  токсичният облак от СО е представен върху 

сателитната снимка на базата за случаите, при които духат преобладаващите в района западни 

ветрове. Вижда се, че токсичният облак излиза извън нейната територия и се разпростира върху 

разположените на югоизток земеделски площи. Подобна голяма авария в никакъв случай няма да 

засегне прилежащи жилищни райони. При съществуващите в този район от България редовни 

въздушни течения, може да се очаква и бързото разсейване на токсичните вещества в 

атмосферата.  
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В петролна база Антон на ДА ДРВВЗ се извършва товарене и разтоварване на горива, затова ще 

бъдат разгледани и сценарии с аварии инициирани от инциденти на авто- и ж.п. естакадата. 

Причината за това е, че товаро -разтоварните дейности крият главните рискове в технологичния 

процес, които при небрежност от страна на персонала могат да доведат до голяма авария. При тях 

динамиката на извършваните дейности, наличието на външни за системата машини и човешки 

фактор създават опасности и вероятност за извънредни ситуации, които могат да доведат до 

инциденти. Смисълът на документациите за безопасност по директива Севезо III  е именно да 

анализира наличието на такива конфликтни моменти. Тук трябва да се отбележи, че най-

неблагоприятните сценарии на авария с авто- и жп- цистерни са теч от спирателната арматура на 

цистерната, запалване по невнимание и пожар в локва.  

Автоналивна естакада: 

Терминалът за самообслужване на 4 автоцистерни ще има ръкави за долно и горно пълнене, ще 

бъде покрит, а манипулационните площи ще бъдат подсигурени срещу възможно аварийно 

изтичане на дизел. Проектирани са 2 /два/ острова за пълнене, като всеки ще има по два ръкава за 

долно пълнене и по два ръкава за горно пълнене. 

Предварителното задаване на количеството и стартирането на самото пълнене на автоцистерните 

ще става с помощта на управляващи модули разположени на островите. 

Островите са проектирани за максимум 4 цистерни, които да могат да бъдат пълнени 

едновременно. Обемът  на обработваеми автоцистерни с дизелово гориво е 100 m3 или 85 t. 

 

Сценарий № 4 

Пожар на цистерни с дизелово гориво на авто - естакада вследствие на изтичане на 

дизелово гориво, запалване по невнимание и последващо възникване на пожар от "локва" с 

цялото съдържание на автоцистерната. 

Разлив вследствие на теч от спирателната арматура на цистерната, запалване по 

невнимание. Съдържанието на автоцистерната изтича на бетоновата площадка на 

автоестакадата и възниква пожар в локва. 

  

Резултати от симулационния експеримент с компютърната програма ALOHA са следните: 
SITE DATA: 
   Location: ANTON, BULGARIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.76 (unsheltered single storied) 

   Time: October 23, 2019  0710 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: TRIDECANE               Molecular Weight: 184.36 g/mol 

   PAC-1: 0.0026 ppm   PAC-2: 0.029 ppm   PAC-3: 2.3 ppm 

   LEL: 5500 ppm      UEL: 47000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 234.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 8.72e-005 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 88.6 ppm or 0.0089% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3.5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 30° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 5% 

 SOURCE STRENGTH: 

   Burning Puddle / Pool Fire 

   Puddle Area: 25 square meters          Puddle Mass: 21.29 metric tons 

   Initial Puddle Temperature: Air temperature 

   Flame Length: 10 meters                 

   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Burn Rate: 93.5 kilograms/min 
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   Total Amount Burned: 5,607 kilograms 

При задаването на данните за силата на източника в компютърната програма ALOHA обаче 

веднага обръща внимание, че не може да симулира пожар в локва от дизелово гориво, защото  

течността е значително под температурата на възпламеняване (виж долния Screenshot) 

  
Това показва, че подобен сценарии е напълно нереалистичен. 

Ако накараме програмата въпреки предупреждението да продължи симулационния експеримент 

тя изчислява следните зони на поражение, представени на следващата фигура:  
   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 

   Red   : 16 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 21 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 30 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 
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   Red   : 16 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 21 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 30 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 
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Получените симулационни резултати по Сценарий № 4 показват, че основните поражения ще 

бъдат върху автоцистерната и прилежащата зона от автоестакадата в радиус от около 20 м. 

Зоната на смъртност е 16 m. (отбелязано с червен контур), зоната на изгаряния от втора степен с 

21 m. (отбелязано с оранжев контур) и зоната на леки изгаряния с причиняване на болка 

(отбелязано с жълт контур) – 30 m. са представени графично на следващата фигура, 

представляваща проекция на зоните върху плана на петролната база. 

 

За да се прецени дали има условия за домино ефект бе зададено на програмата да изчертае, 

зоната, в която топлинната радиация надвишава 37.5 kW/m2, защото научно е доказано, че от 

подобно топлинно въздействие може да се стигне да запалване на резервоар с гориво. 

Литературен източник:  BVEG Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. Leitfaden 

Auswirkungen von Störfällen im Speicherbetrieb auf die Nachbarschaft    Полученият резултат е 

представен по-долу.  
 

 

THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 

   Red   : less than 10 meters(10.9 yards) --- (37.5 kW/(sq m)) 

 

Този резултат също е изобразен на проекцията на зоните на поражение върху сателитната снимка 

на  ПБ Антон – виж розовите кръгове на четирите места за зареждане на територията на 

бъдещата автоестакада ( стр. 87). Той показва че топлинното въздействие, което може да причини 

прескачането на пожара върху други автоцистерни и разрастването му е невъзможно вследствие 

пожар в локва на съседно паркирана автоцистерна. Още по- важно е, че пожарът не можа да 

прескочи от автоестакадата към резервоарния парк.  

 

Следователно, въпреки че симулацията се извърши в разрез с предупреждението на 

компютърната програма, че тя не може да симулира пожар в локва от дизелово гориво, защото  

течността е с температура значително по ниска от тази на възпламеняване, т.е. при задаване на 

екстремни условия (Worst-Case Scenario), при които възниква пожар на дизеловото гориво в 

локвата около авариралата автоцистерна въпреки, че няма условия за  възникване на домино 

ефект на автоестакадата. 

 

Новата ЖП естакада ще бъде от стоманена конструкция, двустранна, обслужваща два тупикови 

коловоза. На всеки от коловозите е предвидено обслужване до 6 бр. цистерни или общо 12 бр. 

цистерни. 

Сценарий № 5 

Пожар на цистерни с дизелово гориво на ЖП естакада вследствие на изтичане на дизелово 

гориво, запалване по невнимание и последващо възникване на пожар от "локва" с цялото 

съдържание на ЖП цистерната. 

Разлив вследствие на теч от спирателната арматура на цистерната, запалване по 

невнимание. Съдържанието на ЖП цистерната изтича на бетоновата площадка на 

автоестакадата и възниква пожар в локва. 

Резултати от симулационния експеримент с компютърната програма ALOHA са следните: 
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SITE DATA: 
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   Location: ANTON, BULGARIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.76 (unsheltered single storied) 

   Time: October 23, 2019  0710 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: TRIDECANE               Molecular Weight: 184.36 g/mol 

   PAC-1: 0.0026 ppm   PAC-2: 0.029 ppm   PAC-3: 2.3 ppm 

   LEL: 5500 ppm      UEL: 47000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 234.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 8.72e-005 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 88.6 ppm or 0.0089% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 3.5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 0 tenths 

   Air Temperature: 30° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 5% 

SOURCE STRENGTH: 

   Burning Puddle / Pool Fire 

   Puddle Area: 25 square meters          Puddle Mass: 59.5 metric tons 

   Initial Puddle Temperature: Air temperature 

   Flame Length: 10 meters                 

   Burn Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Burn Rate: 93.5 kilograms/min 

   Total Amount Burned: 5,607 kilograms 

 

При задаването на данните за силата на източника в компютърната програма ALOHA обаче 

веднага обръща внимание, че не може да симулира пожар в локва от дизелово гориво, защото  

течността е значително под температурата на възпламеняване (виж долния Screenshot) 

 
Това показва, че подобен сценарии е напълно нереалистичен. 

Ако накараме програмата въпреки предупреждението да продължи симулационния експеримент 

тя изчислява следните зони на поражение, представени на следващата фигура:  
THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 

   Red   : 16 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 21 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 30 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 
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   Red   : 16 meters --- (10.0 kW/(sq m) = potentially lethal within 60 sec) 

   Orange: 21 meters --- (5.0 kW/(sq m) = 2nd degree burns within 60 sec) 

   Yellow: 30 meters --- (2.0 kW/(sq m) = pain within 60 sec) 

 

Получените симулационни резултати по Сценарий № 5 показват, че основните поражения ще 

бъдат върху ЖП цистерната и прилежащата зона от ЖП естакадата в радиус от около 20 м. 

Зоната на смъртност е 16 m. (отбелязано с червен контур), зоната на изгаряния от втора степен с 

21 m. (отбелязано с оранжев контур) и зоната на леки изгаряния с причиняване на болка 

(отбелязано с жълт контур) – 30 m. са представени графично на следващата фигура, 

представляваща проекция на зоните върху плана на петролната база. 
 

 

40 20 0 20 40
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greater than 10.0 kW/(sq m) (potentially lethal within 60 sec)

greater than 5.0 kW/(sq m) (2nd degree burns within 60 sec)
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wind
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За да се прецени дали има условия за домино ефект бе зададено на програмата да изчертае, 

зоната, в която топлинната радиация надвишава 37.5 kW/m2, защото научно е доказано, че от 

подобно топлинно въздействие може да се стигне да запалване на резервоар с гориво. 

Литературен източник:  BVEG Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. Leitfaden 

Auswirkungen von Störfällen im Speicherbetrieb auf die Nachbarschaft    Полученият резултат е 

представен по-долу.  
 

 

THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Thermal radiation from pool fire 

   Red   : less than 10 meters(10.9 yards) --- (37.5 kW/(sq m)) 

 

 

Този резултат също е изобразен на проекцията на зоните на поражение върху плана на  ПБ Антон 

– виж розовите кръгове на дванадесетте места за зареждане на територията на бъдещата ЖП 

естакада ( стр. 92). Това показва че топлинното въздействие, което може да причини 

прескачането на пожара върху други ЖП цистерни и разрастването му е възможно само между 

две съседни цистерни, паркирани на двата съседни коловоза една до друга, но не и п вследствие 

пожар в локва на съседно паркирана ЖП цистерна по продължение на коловоза. 

 

Следователно, въпреки че симулацията се извърши в разрез с предупреждението на 

компютърната програма, че тя не може да симулира пожар в локва от дизелово гориво, защото  

течността е значително под температурата на възпламеняване, т.е. при задаване на екстремни 

условия (Worst-Case Scenario), при които все пак възниква пожар на дизеловото гориво в 

локвата около авариралата  ЖП цистерна, съществуват условия за  възникване на домино ефект 

на ЖП естакадата, само при разположените на двата коловоза една до друга цистерни, но в 

никакъв случай тя няма дя обхване цялата композиция. Този особеност трябва да се ама предвид 

при аварийното планиране, което и без другото предвижда наличието на локомотив по време на 

обработката на цистерните, за да може да се реагира на евентуална авария. 

 

В заключение трябва обаче да се подчертае, че конструираните симулационни експерименти са 

твърде малко вероятни, именно защото запалването на дизеловото гориво при летни температури 

от 30 °C може да  настъпи твърде трудно, а и не е сигурно, че първоначално възникналият на 

малка площ пожар ще поддържа огъня и ще обхване цялата локва. Описаните по-горе сценарии 

за възможни аварии в авто- и ЖП-естакадата и проведените за тяхното проигравяне 

симулационни експерименти показаха, че макар на двете естакади поради наличието на по-

голяма концентрация от авто- и вагон-цистерни не може да се изключи възникването на 

единични аварии и в особено неблагоприятни случаи и верижни запалвания на две съседни 

вагон-цистерни, разположени една до друга на двата успоредни коловоза  не съществува никаква 

опасност от прехвърляне на пожара от естакадите върху резервоарния парк и от там до вътрешен 

домино ефект в ПБ Антон на ДА ДРВВЗ.      
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От направените компютърни симулации и анализа на всички очаквани значителни 

неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение за околната среда и 

човешкото здраве, които произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или 
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бедствия, и определяне на териториалния им обхват и безопасното разстояние до 

предприятието/съоръжението могат да се направят следните изводи: 

 

С инвестиционното намерение се понижава основния риск от съхранение на големи 

количествата опасни вещества в петролна база Антон на ДА ДРВВЗ (при седем от 

резервоарите автомобилният бензин се подменя с дизелово гориво). Високата температура 

на възпламеняване на горивото за дизелови двигатели – около 350 °С  прави развитието на 

аварии в резервоарния парк много трудно. Моделирането на пожара показва, че зоната на 

топлинно въздействие със сила  (37.5 kW/(m2), която може да породи вътрешен ефект на 

доминото може да достигне максимален радиус под 10 метра, което изключва 

„прескачането“ на пожара върху съседните резервоари за съхранение на дизелово гориво. 

Възможен сценарии с възпламеняване на въглеводородни пари и пожар в облак от 

паровъздушна смес е невъзможен, както показа горе изложеното моделиране. Принципната 

възможност за протичане на подобен сценарии е съвсем минимална, поради трудната 

възпламеняемост на въглеводородните пари на дизеловото гориво и високите температури, 

които са необходими за този физически процес. 

Като се има предвид, че:  

• Резервоарите на ПБ Антон на ДА ДРВВЗ разполагат с пълния обем от технически 

средствата за предотвратяването на големи аварии и ограничаване на последствията 

от тях за човешкото здраве и околната среда, включително на системи за детекция / 

защита, технически съоръжения за ограничаване на аварийно изпуснатите 

количества, система за водно охлаждане в случай на термична радиация, котлован за 

аварийно улавяне, пеногасителна система и промишлена канализация за улавяне и 

събиране на водите, изпускани при пожар  

• експлоатацията му ще стане неразделна част от  вече съществуващата в петролната 

база високоефективна организация и оперативен контрол на управление на 

технологичните процеси 

• като предприятие с висок рисков потенциал в ПБ Антон на ДА ДРВВЗ вече е създало 

стриктна организация за безопасната експлоатация на съоръженията, изградила е 

всеобхватна система от мерки за реагиране в случай на авария, за бързо 

локализиране и ограничаване на последствията, че разполага с достатъчно сили и 

средства за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи, че съществуват, постоянно се проиграват и усъвършенстват плановете за 

взаимодействие с общинските и държавни структури за управление и борба с 

бедствия и кризи.  

След реконструкцията на петролна база Антон рискът няма съществено да се увеличи, а 

системите за сигурност ще гарантират много по безопасна работа, поради внедряването на 

съвременните технически стандарти и  модерни решения за предотвратяване и 

ограничаване на последствията от големи аварии 

Емисиите на въглероден диоксид и въглероден монооксид при пожар в локва на резервоар 

за дизелово гориво с капацитет 5000 м3 остават  едни и същи. 

 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 
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5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно 

селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

 

Няма засегнато население и населени места 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

 

Количественото определяне на риска по време на производството, употребата, боравенето, 

съхранението и транспорта на опасни материали е важно средство за охарактеризирането му. 

Една 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, конструктивни 

грешки, дефекти при заваряването, блокиране на вентили и клапани, товарене и разтоварване и 

на някои специфични за хората, процесите, материалите и проектите 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 Guіdeііneѕ for quantіtatіve rіѕk aѕѕeѕѕment, Purpіe book CPR. 18 Е. 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 Антон се използват надземни, еднокорпусни, цилиндрични 

атмосферни резервоари за светли горива. 

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; 

• Gз - продължително изтичане от отвор с ефективен диаметър 10 мм - директно 

изтичане в околното среда. 

 

Честотата на изтичане при тези сценарии е дадена в долната Таблица 

Честота на изтичане от атмосферни резервоари 

 

Инсталация Gа 

Внезапно изтичане в 

околната среда 

G2 

Продължително 10 

Мин. изтичане в 

околната среда 

G3 

Непрекъснато 

изтичане от отвор 

ф10 мм 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, намиращо 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. 
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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 мм. 

Честота на изтичане от тръби е дадена по-долу. 

Честота на изтичане от тръби 

Инсталация G1  

пълно разкъсване на тръба 

G2  

пробив на тръба 

Тръбопровод 

номин.диаметър<75 мм 

1х10 -6 м -1год -1 5х10 -6 м -1год -1 

Тръба 75 мм <d≤ l50мм 3х10 -7 м -1год -1 2х10 -6 м -1год -1 

  Тръба d > l50мм 1х10 -7 м -1год -1 5х10 -7 м -1год -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 З 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, СЗХ, отнасящи се до дейностите по 

товаренето(зареждането) и разтоварването (изпразването), и СЗХ, отнасящи се до външните 

въздействия по причина на аварии. Жп цистерните работят при атмосферно налягане и са 

собственост на превозвача и доставчиците. СЗХ за автоцистерните и жп-цистерните в 

предприятието са поместени в долните таблици. 

СЗХ за автоцистерните и жп-цистерните в предприятието 

СЗХ 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.2а. 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: 
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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.  

 

Честоти за СЗХ за автоцистерните и жп-цистерните 

 

 G.1 

мигно- 

вено 

изпус- 

кане 

 

G.2 

продъл- 

жително, 

най- 

широката 

съед. 

връзка 

L.1a 

разруша 

ване по 

целия 

диаметър, 

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 разпределителните гари, каквито са и коловозите до жп-естакадата на 

площадката на Петролната база 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 по-долу: 

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 долната таблица: 
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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 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. 

 

Вероятността за възникване на инцидент с изтичане и дизелово гориво е многократно по-малка 

от посочените по-горе статистически данни. Причина за това са описаните вече (виж 
разработените Доклад за безопасност и Доклада за политиката за 
предотвратяване на големи аварии) технически и организационни мерки за 

предотвратяване и ограничаване на последствията от големи аварии. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 

При адекватна реакция от персонала на базата големи аварии не би 
могло да се случаят 
 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

9. Няма други инвестиционни предложения 

 

10. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

 

Взети са всички необходими технически, технологични и организационни 
мерки – виж разработените Доклад за безопасност и Доклада за политиката за 
предотвратяване на големи аварии. 

 

11. Трансграничен характер на въздействието. 

 

 

Въздействието не може да има трансграничен характер 

 

 

12.  Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 
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Взети са всички необходими технически, технологични и организационни 
мерки – виж разработения Доклад за безопасност и Доклада за политиката за 
предотвратяване на големи аварии  

 

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

За инвестиционното намерение е поставена обява в кметството на с. Антон на 29.07.2019г. и 

в срок от 14 дни не са постъпили възражения, за което има съставен протокол в Община 

Антон с изх.№ 168/13.08.2019г. 

 

Обява е публикувана на сайта на ДА ДРВВЗ и в други сайтове: 

 
https://www.statereserve.bg/bg/index/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/aktualno/rekonstrukcziy

a-i-modernizacziya-na-pb-anton.html?action=refreshCalendar&month=8&year=2019 
 
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B8%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D

1%8F-%D0%B8-

%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%BD%D0%B0/ 
 

https://www.statereserve.bg/bg/index/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/aktualno/rekonstrukcziya-i-modernizacziya-na-pb-anton.html?action=refreshCalendar&month=8&year=2019
https://www.statereserve.bg/bg/index/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/aktualno/rekonstrukcziya-i-modernizacziya-na-pb-anton.html?action=refreshCalendar&month=8&year=2019
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B8%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0/
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B8%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0/
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B8%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0/
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B8%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0/
https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B8%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0/

