
Планирани мерки за безопасност в случай на авария 
на „ Варна Сторидж " ЕООД

Информация
за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма 

авария по чл.116д, ал.1 на ЗООС в Петролна база Варна с оператор „Варна
Сторидж“ ЕООД - гр.Варна

1. ТЪ РГО ВСКО  НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

„Варна Сторидж” ЕООД - гр.София,
Обект - Петролна база Варна, гр. Варна, район „Аспарухово”, южна промишлена зона

2. НОМЕР/ДАТА НА СТА Н О ВИ Щ ЕТО  ПО ЧЛ. 103, АЛ. 6 ИЛИ 7 ЗООС ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА 
КЛАСИФИКАЦИЯТА, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЕТО Е ИЗГОТВЕН ДБ

Класификацията е потвърдена с писмо на МОСВ, изх. № УК-26/21.04.2016г.

3. НОМЕР/ДАТА НА РЕШ ЕН И ЕТО  ПО ЧЛ. 116, АЛ. 6 ИЛИ ЧЛ. 116 Ж, АЛ. 4 ОТ ЗООС ЗА 
ОДОБРЯВАНЕ НА ДБ НА ПРЕДПРИЯТИЕ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ 
В СИЛА НА РЕШ ЕН И ЕТО

Решение № 41-А1/2017г.

4. КРАТКО О ПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ИЛИ ДЕЙ Н О СТИ ТЕ НА П РЕД П РИ ЯТИ ЕТО

Петролната база е обект, предназначен за приемане и пласмент на нефтопродукти 
(горива и добавки за горива) чрез ж.п. цистерни, автомобилни цистерни и с воден транспорт, 
съхраняване в големи количества и прехвърляне при необходимост на различни видове 
бензини, дизелово гориво и други петролни продукти и експедирането им чрез ж.п. и 
автоцистерни. Тя е съвкупност от съоръжения и инсталации, които са свързани функционално и 
са обособени на конкретна площадка, включително и спомагателни и обслужващи сгради.

Изхождайки от предназначението на обекта -  съхранение и търговия с петролни 
продукти, в една петролна база основните технологични процеси включват:

приемане на петролни продукти, доставяни чрез ж.п. транспорт, авотранспорт и 
воден транспорт;

експедиция на петролни продукти предимно чрез специализирани автоцистерни и
жп-цистерни;

прехвърляне на съхраняваните продукти от един резервоар в друг, когато това е
необходимо;

Всички технологични процеси се осъществяват съгласно нормативно установени 
правила, основен дял от които са мерките за свеждане на риска от възникване на големи аварии 
до възможния минимум.

Петролна база Варна има използваем резервоарен капацитет от 54 000 гп3 (48 600 т3 при 
90% максимално допустимо запълване) за петролни горива, 300 ш3 за етанол (270 т3 при 90% 
максимално запълване) и 32.5 ш3 за горивни добавки и маркери (петролни продукти), описани в 
Грешка! Източникът на препратката не е намерен, като брой резервоари и съхранявани в 
тях продукти.

СКЛАДОВО СТОПАНСТВО
Основните складови съоръжения в базата са резервоарите, в които се съхраняват 

петролните продукти. Те са изградени върху бетонни фундаменти върху пясъчни възглавници, 
чрез нитоване {резервоари 1, 2 и 3) или чрез заваряване по рулонен метод и са анкерирани
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съгласно изискванията за райони с повишена сеизмична активност. Обградени са с обваловки за 
поемане на съхраняваните в тях продукти при евентуално изтичане. Около мантинелите на 
резервоари 1 и 2 има изградена бетонна стена.

Други съоръжения, които осигуряват нормалното функциониране на складовата база са: 
помпени станции за товаро-разтоварна дейност -  2 бр.; 
жп- и автоестакади за приемане и експедиране на продуктите; 
помпени станции за противопожарна вода и пяна; 
резервоари за пяна;
административни и обслужващи сгради.

В Петролна база - Варна се съхраняват следните петролни продукти:
автомобилен бензин А95 Н ; 
дизелово гориво;
газьол -  в момента се съхранява в резервоар №  5. В зависимост от пазарните 

условия в същия резервоар ще се съхранява и дизелово гориво -  след напълно източване па 
газьола;

’

добавки за горива и маркери.

5. О БО Б Щ Е Н А  ИНФ ОРМ АЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ В ПРЕДП РИ ЯТИ ЕТО  ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ 
П РИ Л О Ж ЕН И Е № 3 КЪМ ЗООС

№
по
ред

Химично наименование CASJVb ЕС № наименование по 
IUPAC

I 2 3 4 5

1 Автомобилен бензин 86290-81-5 289-220-8 Бензин
2 Дизелово гориво 68334-30-5 269-822-7 горива, дизелови
3 Г азьол 68334-30-5 269-822-7 горива, дизелови
4 Етилов алкохол 64-17-5 200-578-6 етанол
5 Горивни добавки - - -
6 Горивни маркери - - -

Дизелово гориво -  CAS № 68334-30-5, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, 
като: Flam. Liq. 3 (Н226); Acute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); Care. 2 
(H351); STOT RE 2 (H373); Aquatic Chronic 2 (H411). Представлява смес от въглеводороди (с 
брой на въглеродните атоми в интервала С9 -  С20), вреден при вдишване. При продължително 
вдишване на концентрирани пари могат да се появят главоболие, световъртеж, еуфория, 
възбуда, треперене, токсично-клонични спазми, загуба на съзнание, циркулаторна 
недостатъчност и парализа на централната дихателна система. Наличието на много високи 
концентрации може да доведе до изпадане в безсъзнание дори и след краткотрайно излагане..
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Таблица №  1 Физико-химични свойства на дизеловото гориво:

Физнко - химични свойства Токсикологични свойства

Сложна смес от въглеводороди 
Вид:
Мирис:
Плътност при 15°С- 
Дестилатни характеристики: 
до 250°С дестилират 
до 350°С дестилират 
Интервал на кипене, °С:
Точка на запалване, °С: 
Температура на самозапалване 
Скорост на изпарение:

Вискозитет, mm2/s 
Разтворимост във вода: 
Летливи -  съдържание:

Тъмнокехлибарена течност 
Характерна на нефтен дестилат 
0.85 кг/л

< 65%
> 85 %(V/V)
141-462
>56

°С: >225
Бавна, променя се в 
зависимост от условията 
>1.5
Много малка 
Не е в наличност

Информация за остра токсичност 
Остра орална токсичност -  доказана 
при плъхове -  9 ml/Kg.
Остра кожна токсичност -  доказана 
при питомни зайци -  5 ml/Kg. 

Първично кожно възпаление: 
Извънредно голямо възпаление 
доказано при питомни зайци. 
Дразнене на очите: -  умерено 
възпаляване на очите доказано при 
питомни зайци.
Друга токсикологическа 
информация
Способност за ракообразуване 
положителна -  доказана върху мишка

Бензин -  съставна комбинация от въглеводороди, получена главно от парафини, 
циклопарафини, ароматни и олефинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната 
верига, по-голяма от СЗ. Класифициран е съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam. Liq. 1 
(Н224); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); STOT SE 3 (H336); Muta.lB (H340); Care. IB 
(H350); Repr. 2 (H361); Repr. 2 (H361fd); Aquatic Chronic 2 (H411). Изключително запалима 
течност и пари. Дразни кожата. Може да бъде смъртоносен при поглъщане или навлизане на 
дихателните пътища. Акумулирането на бензинови пари може да предизвика пожар или 
експлозия, при контакт с открит пламък. Предозиран контакт с продукта предизвиква дразнене 
на очите, на дихателните пътища, повдигане, загуба на съзнание, обриви на кожата. Ако се 
погълне, може да навлезе в белите дробове и причини тяхното увреждане.

Таблица №  2 Физико-химични свойства на бензинови горива:

Фпзико -  химични свойства Токсикологични свойства

Сложна смес от въглеводороди 
Вид: Светла прозрачна течност 
Точка на кипене, °С: > 35 
Пламна точка, °С: < - 40 
Температура на самозапалване, °С: 

280-470
Налягане на парите, mm Hg :>400 
Плътност на парите (Въздух = 1) 

3.0
Относителна плътност при 15 °С, кг/л 

0.62-0.88 
Вискозитет при 40°С, cst < 1.0 
Разтворимост във вода: незначителна 
ЛОС, % 100

Орална токсичност (при мишки): практически е нетоксичен (LD 50: по- 
голяма от 2000 mg/kg).
Кожна токсичност (при зайци): практически е нетоксичен (LD 50: по- 
голяма от 2000 mg/kg).
Токсичност при вдишване (при мишки): практически нетоксичен (LC 50: 
по-голяма от 5 mg/1.)
Дразнене на очите (при зайци): практически не предизвиква дразнене 
(Стойност по скала Draize: между б и  15).
Дразнене на кожата (при зайци): Дразнещ. (Първичен индекс на дразнене: 
между 3 и 5).
Друга токсикологична информация: Вдишването на пари/аерозол може да 
причини дразнене на дихателната система. Може да бъде вреден или 
фатален, ако се погълне, от което се получават аспираторни пневмонити.

Газьол: CAS № 68334-30-5, класифицирано съгласно Регламент 1272/2008, като: Flam. 
Liq. 3 (Н226); Acute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); Care. 2 (H351); STOT 
RE 2 (H373); Aquatic Chronic 2 (H411). Образуван от смесване на дестилатни фракции при
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първична и вторична преработка на нефта. Допуска се влагане на присадки. Пожароопасен. Да 
се избягва вдишването на пари и мъгла. Може да предизвика виене на свят и сънливост. 
Предизвиква умерено дразнене на очите и обриви. Отровно вещество със слабо до умерено 
действие. Въздейства върху централната нервна система вредно или фатално при поглъщане.

Таблица №  3 Физико-химични свойства на газьол

Фнзико -  химични свойства Токсикологични своПства

Точка на кипене: 14К 462°С  
Пламна точка: > 56 °С 
Температура на самозапалване, °С: >225 
Специфична топлина на 
изгаряне /долна/: 42 500 MJ/kg 
Дестилира: 170-К370 °С 
Плътност при 15°С - 0.8-Ю.91 g/cm3 
Съдържание на сяра - <0.1 % 
Вискозитет, mm2/s >1.5 
Разтворимост във вода: Много малка

Остра устна токсичност -  9 ml/kg.
Остра кожна токсичност -  доказана при питомни зайци -  5 ml/kg. 
Първично кожно възпаление -  извънредно голямо възпаление, 
доказано при питомни зайци.
Дразнене на очите - умерено при питомни зайци. Способност за 
ракообразуване - положителна, доказана върху мишки.
Изследвания доказват, че туморите се образуват без наличие на 
измиване на засегнатите участъци върху кожата. Значимостта на това 
откритие при въздействие върху хора не е определена. При измиване 
на кожата на животните със сапун и вода между отделните 
въздействия се намалява образуването на тумори.

Горивни добавки: на площадката на ПБ Варна се съхраняват различни горивни добавки 
в зависимост от пазарните условия. Класифицирани са съгласно Регламент 1272/2008, като: 
Flam. Liq. 3 (Н226); Acute Tox. 4 (H332); Skin Irrit. 2 (H315); Asp. Tox. 1 (H304); Care. 2 (H351); 
Aquatic Chronic 2 (H411); STOT SE 3 (H336).

Представляват смес от:
въглеводороди, CIO, ароматни, >1% нафталин, 2-етилхексан-1-ол, бензен, 1,2,4- 

триметил; бутандиова киселина, полиизобутиленови деривати; нафталин; 1,3,5-триметилбензен; 
1,2,3-триметилбензен; нафта (петрол), тежък аромат

или разтворител петрол, тежки ароматни; полиолефин акрил фенол алкил амин; 
мастни алкохолни алкоксилати; разтворител петрол, леки ароматни; псевдоизопропилбензол; 
нафтален; 2-етилхексанол; 1,3,5-триметил бензен; Ксилени (о-, т - ,  р- изомери);
изопропилбензол; пропил бензен; полиолефин алкилфенол; разтворител петрол, тежки 
ароматни;

и др.

Таблица №  4 Физико-химични свойства на горивните добавки

Физико -  химични свойства Токсикологични свойства

Сложна смес от въглеводороди
Вид: кафява/кехлибарена/течност 
Мирис: характерен 
Точка на запалване, °С: 56-^78 
Пламна точка, °С: > 55  
Температура на самозапалване, °С: 176^-450 
Относителна плътност при 15 °С, кг/л.: 88^0.96

Токсични за водни организми, може да причинят 
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда; 
Поглъщането може да предизвика раздразнение на 
чревния тракт, световъртеж, повръщане и диария;
Някои от продуктите може да причинят увреждане на 
белите дробове при поглъщане.

6. О БО Б Щ Е Н А  ИНФ ОРМ АЦИЯ О ТН О С Н О  ЕСТЕСТВОТО НА О П А С Н О С ТИ ТЕ ОТ ГОЛЕМ И 
АВАРИИ И П О ТЕН Ц И А ЛН О ТО  ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ Ч О В Е Ш К О Т О  ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА 
СРЕДА И О БО Б Щ Е Н А  ИНФ ОРМ АЦИЯ ЗА ОСН О ВН И ТЕ ВИДОВЕ СЦЕНАРИИ ЗА ГОЛЕМ И 
АВАРИИ И М ЕРКИ ТЕ ЗА КОНТРОЛ ПРИ ТАКИВА СЛУЧАИ

Експлоатационни причини:
Изтичане на нефтопродукти -  възможно е да се получи при изтичане от:

4
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• резервоари;
• ж.п.-цистерна;
• автоцистерна;
• при разтоварване на товарен кораб;
• връзка между цистерна и резервоар;
• от тръбопроводи;
• при рутинна експлоатация;
• при нарушаване на технологичния режим/дисциплина.
Всички тези причини водят до възникване на:
• изтичане на нефтопродукти върху земната повърхност или в обваловката;
• изпарение и получаване на емисия на пари;
• пожар при наличие на открит огнеизточник около съда или в обваловката;
• BLEVE (взрив на пари на гориво).

• I
Външни причини:
• Саботаж/терористичен акт;
• Природни фактори -  земетресение, наводнение, мълния, термично въздействие от 

висока температура при пожари извън територията на обекта;
• Техногенни фактори -  авария в съседно предприятие, автомобилна или ж.п.

катастрофа извън територията на предприятието, но в опасна близост до него.

Естествени причини:
земетресение - сеизмично въздействие от VIII степен ще доведе до тежки повреди 

на зданията, нарушаване на връзки в тръбопроводи, възможни са пукнатини по пътищата;
мълния -  авария е възможно да възникне единствено в случаи на нарушена 

мълниезащита;
наводнение -  територията на петролната база не попада в близост до заливна зона. 

Не съществува опасност и за възникване на наводнение от разрушаването на язовирни стени, 
канали и водоеми поради отдалечеността от такива. Наводнение може да бъде предизвикано от 
падането на обилни дъждове или интензивно снеготопене, при което канализацията на базата не 
би могла да поеме голямото количество вода;

Операторът предприема и следните основни мерки, които гарантират едновременно:
- спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси;
- и намаляване на риска от възникване на големи аварии.

№
по
ред

Дейност Критерии за измерване Срок за 
изпълнение

1 Проверка системите и средствата осигуряващи 
противопожарната експлоатация на базата 
съгласно приложимото законодателство

Протокол от проверка на 
пожарогасителителните системи от 
Лицензирана фирма.

1 път 
годиш но

2 Проверка на наличните символи и знаци на 
безопасност на обекта

Попълване на чек-лист за оценка на 
изискванията за складиране на опасни 
химични в-ва и смеси

1 път 
годиш но

3 Периодично обучение на работещите по Наредба 
за реда и начина за съхранение на опасни 
химични вещества и смеси

Провеждане на инструктажи и 
попълване на Книги за Цериодичен 
инструктаж

На три 
месеца

4 Предотвратяване изпускането на опасни химични Наличие на инструкции за безопасна Постоянен
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Планирани мерки за безопасност в случай на авария 
на „Барна Сторидж" ЕООД

№
по
ред

Дейност Критерии за измерване С рок за 
изпълнение

вещества и смеси в почвите, водите и въздуха 
вследствие на разливи

работа

5 Спазване на инструкцията за осъществяване на 
собствен контрол по изпълнението на правилата 
по чл. 4, т. 8 на Наредбата за реда и начина за 
съхранение на опасни химични вещества и смеси

Непрекъснати проверки Постоянен

6 Спазване на Правилника за управление на 
петролната база

Постоянен

7 Спазване на Правилника за експлоатация и 
ремонт на метални резервоари за съхранение на 
нефтопродукти в петролен терминал на „Варна 
Сторидж” ЕООД

Постоянен

7. О БЩ А  И Н Ф ОРМ АЦИЯ О Т Н О С Н О  НАЧИНА НА ПРЕДУПРЕЖ ДАВАНЕ И ДЕЙСТВИЯТА, КОИ ТО  
ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДП РИ ЕМ Е В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМ А АВАРИЯ, ИЛИ 
ПОСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИКА, КЪДЕТО ТАЗИ И Н Ф ОРМ АЦИЯ М ОЖ Е ДА СЕ НАМ ЕРИ ПО 
ЕЛЕКТРО Н ЕН  ПЪТ

При възникване на авария в района на базата, която би могла да нанесе поражение на 
хора и обекти, намиращи се в опасна близост, оповестяването на населението става по телефона 
или чрез изпратени по лице съобщения.

В случай на пожар, голяма авария или бедствие, персоналът на базата се алармира 
посредством ръчна оповестителна система и камбана.

Информирането на кмета на община Варна се осъществява по схема, съгласно 
Приложение 4 към аварийния план за обекта.

Населението се информира за предстояща опасност от компетентните и специализирани 
органи за защита от аварии, бедствия и катастрофи след като са информирани за създадената 
обстановка на обекта.

При възникване на бедствие, авария или катастрофа дежурния в общината получава 
информация от отделни граждани, дежурните лица в обекта на събитието или от изградената 
информационна система. Населението периодически се информира за създалата се обстановка, 
предприетите мерки за защита и получава указания за поведение и действие чрез медиите. При 
всяка промяна на обстановката, населението се информира.
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