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

околната среда 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

НА ОБЕКТ: 

„Депо за светли нефтопродукти - Сакса“, гр. Русе  
 
 

 

I. Информация за контакт с възложителя:  

 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище: „Свободна зона – 

Русе“ ЕАД , гр. Русе, бул. Тутракан № 71 -  в качеството на собственик на имота  

2. Пълен пощенски адрес: гр. Русе, бул. Тутракан № 71, п. код. 7003, п. кутия 107  

3. Телефон, факс и e-mail: тел: +35982 880 – 800, manager@freezone-rousse.bg  

4. Лице за контакти: Даниел Йорданов, тел: +359 888994186, Христо Калудиев, тел:  

+359 889691319 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

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

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Депото за светли нефтопродукти е разположено на територията на Свободна зона – Русе, 

в северозападната й част в ПИ 63427.128.46. Свободна зона Русе е важен импортно - експортен 

център, предоставящ митнически и данъчни облекчения за инвеститорите и търговците, 

опериращи на територията й.  

В близост са разположени складови и индустриални сгради, открити складови площи, 

паркинги, бензиностанция и административна сграда, пригодена за нуждите на наемателите й. В 

Свободна зона - Русе оперират дистрибуторски център за опаковане и етикиране на текстилни 

изделия, цех за производство на метални съдове за различни индустрии, производствено 

предприятие за машини от тежката промишленост, цех за производство на тръбни профили и др. 

Западно от територията на обекта са разположени следните обекти (извън Свободна 

зона– Русе): 

- пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Русе – дейността на 

пречиствателната станция не представлява заплаха за възникване на голяма авария в 

предприятието или увеличаване риска, или последствията от нея; 

- „Депо за неопасни отпадъци” - Сгуроотвал с оператор „Топлофикация - Русе” ЕАД 

- ТЕЦ „Русе - изток” – също не представлява заплаха за възникване на голяма авария в 

предприятието или увеличаване риска, или последствията от нея. 

Настоящето инвестиционно предложение (ИП) предвижда разширение и модернизация 

на съществуваща петролна база, с цел реализация на инсталация за приемане и експедиция на 

авиационно гориво JET А1 и подобряване на функционалността на ПП система чрез подмяна на 

резервоарите за противопожарна вода , като включва основно монтаж на ново оборудване към 

съществуващи технологични възли и тръбопроводни преобвръзки между съществуващи 

технологични съоръжения. Включва 2 етапа: 
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Етап I се разработва с цел реализация на схема за приемане и експедиция на 

авиационно гориво JET А1. Изпълнението на проекта ще даде възможност за разтоварване на 

авиационно гориво JET А1 от жп и автоцистерни, приемането му в съществуващ резервоар Т 202 

с обем 10 ОООм3 и експедицията му с автоцистерни от остров 1 на Автоналивна естакада и с 

ж.п. цистерни от място 6+10 на жп. естакада. Включва изграждане на следните нови и 

преобвръзка на съществуващи технологични възли: 

➢ демонтиране на съществуващата тръбопроводна обвръзка на резервоар за 

съхранение на дизелово гориво № 202; 

➢ изграждане на нов колектор DN200 PN16 с 4бр. разтоварни/товарни ръкави 4” на 

съществуващото ЖП разтоварище, места 6÷9 и тръбопровод DN200 до помпена станция; 

➢ изграждане на нов колектор DN150 с разтоварен шланг 4” на съществуващото 

авторазтоварище за добавки до помпена станция; 

➢ нова помпена станция с 2 бр. помпи - 1бр. помпа за разтоварване с измервателен 

скид и 1бр.помпа за товарене на JET A1; 

➢ изграждане на нов тръбопровод DN125 от товарна помпа до Автоналивна естакада, 

Измервателен скид и товарен ръкав 4”за долно пълнене на остров 1; 

➢ изграждане на нови тръбопроводи DN125 и DN200 от ново помпено до резервоар с 

№ 202, който се преквалифицира в резервоар за авиационно гориво JET A1. 

 

Етап II се разработва с цел подмяна на съществуващи резервоари за противопожарна 

вода, които са в лошо техническо състояние.  

➢ подмяна на 1 бр. резервоар за ПП вода с обем 1000 m3 с нов резервоар със същия 

обем; 

➢ подмяна на 1 бр. резервоар за ПП вода с обем 500 m3 с нов резервоар със същия 

обем. 

Подмяна на съществуващите резервоари за противопожарна вода ще се извършва с 

изработка и монтаж на нови, запазвайки съществуващите фундаменти и тръбопроводна обвръзка. 

ИП включва основно монтаж на ново оборудване към съществуващи технологични възли 

и тръбопроводни преобвръзки между съществуващи технологични съоръжения. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ. 

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБВРЪЗКА. 

ЖП разтоварище/товарище за авиационно гориво JET А1 

Съществуващата ЖП естакада представлява открита двустранна естакада, на която 

съществуващите хидранти 2х5бр. са разположени между двата жп коловоза. 

Предвижда се за разтоварване на JET А1 да се обособи ново разтоварище от външната 

страна на II-ри коловоз с 4бр. разтоварни места. За целта се изпълнява бетонова площадка с 

ширина 4м. и дължина, равна на дължината на естакадата, с отводнителна канавка. От външната 

страна на площадката се разполага разтоварен колектор DN200, монтиран на ниски метални 

опори. В близост до колектора се монтират носещите стойки на разтоварните ръкави. При 

разполагането им е осигурено разстояние до ос жп линия 3м. 

Ръкавите са 4бр. с диаметър 4”, шарнирни за долно пълнене с куплунг и ще се използват 

за разтоварване и за товарене на JET А1. Към колектора се обвързват посредством тръби с ръчни 

спирателни арматури DN100 PN16. 

За разтоварване на горивото се монтира нова разтоварна помпа в помпената станция и 

тръбопровод 34-200-16-JETA1, монтиран на метални опори по съществуващата ниска 

технологична естакада. 

Авторазтоварище за авиационно горива JET А1 



За разтоварване на JET от автоцистерни ще се използва съществуващото разтоварище за 

добавки, където се монтира разтоварен шланг 4” с куплунг. За разтоварване на горивото се 

използва същата разтоварна помпа в помпената станция и тръбопровод 33-150-16-JET А1, 

монтиран на метални опори по съществуващата бетонова настилка и на съществуващата ниска 

технологична естакада до помпената станция. 

Технологична помпена станция №2 за JET А1 

За разтоварване и товарене на JET А1 се проектира на нова технологична помпена 

станция. В нея ще се разположат разтоварна помпа поз. П 211 с измервателния скид ИС229 и 

товарна помпа П 212. 

Новата технологична помпена станция е открита, навесен тип с размери в план 

7,00/4,00м в план, вкопана до кота -1,60м. с цел осигуряване нормална работа на помпите при 

разтоварване. За предпазване от атмосферните условия по стените се монтира ЛТ ламарина. 

Данни за вида, дебита на разтоварвания продукт и контролната точка са дадени в табл. 

№2. 

Таблица №2 

Линия за разтоварване Място на разтоварване 

Продукт 

Помпа поз. тип 
Дебит 

ном., м3/ч. 

Контролна точка 002 029 

 _  

ЖП разтоварище място 

6÷9 Авторазтоварище 

JET А1 П 211 Silea 3” 96 

/1600 l/min/ 

 

 

 

Към помпата се монтира измервателен скид включващ; 

Преди помпата 

- сферичен спирателен кран DN150-26p. за връзка с л.33-150-16-JET А1 и л.34-200-

16- JETA1; 

- „ Y” филтър 

- съд за претоварване ТР на фирма Isoit, окомплектован с нивосигнализатори ; 

След помпата: 

-обратен клапан DN 100; 

-съпротивителен термометър Pt 100, комплектован с термоджоб; 

-обемен разходомер 3” lsoi1; 

-отсекателен двустепенен вентил Isoil 4”; 

-сферичен спирателен кран DN100. 

За управление на процеса на разтоварното ще се монтира товарен контролер VECA2. Той 

подава информация за количеството на разтоварения продукт и неговата температура към 

Интегрирана комуникационна система за наблюдение и контрол (ИКУНК), която подава 

информация към системата за отчетност и към системата за връзка с Агенция Митници. 

Помпата и измервателното оборудване се монтират директно на подовата плоча. 

Обвръзката е направена със стоманени тръби P265GH, разположени на конзоли по стените на 

помпеното. 

Разтовареното гориво се подава по тръбопровод 35-125-16-JET А1 в съществуващ 

резервоар Т 202. 

В Технологична помпена станция №2 е разположена и товарна помпа П212. 

Данни за вида, дебита на експедираното гориво и мястото на товарене са дадени в табл. 

№3. 

Таблица №3 
Помпа поз. /тип продукт Дебит, мл/ч Място на подаване /контролна 

точка 



П 212/Silea 4” 

 

JET А1 114 

/1900 /мин/ 
Автотоварище -място 1 ЖП 

товарище място 6÷9Контролна 

точка 002 030 

 

 

Обвръзката на товарната помпа е направена със стоманени тръби P265GH, разположени 

на конзоли по стените на помпеното. От резервоар Т 202 по линия 36-200-16-JET А1 постъпва на 

вход на помпата. От помпата по линия 37-125-16-JET А1 се подава към Автоналивна естакада. 

На смукателната линия на помпата е предвидена спирателна арматура и компенсатор. На 

нагнетателната линия е предвиден обратен клапан, компенсатор, ръчна арматура и местен 

манометър. 

За защита на технологичните тръбопроводи от превишаване на налягането особено през 

летните месеци след помпите ще се монтират предпазни клапани DN 20 с Рнаст.10кг/см2. 

Предвидени са и връзки за проверка на разходомерите на измервателните системи. 

За събиране и отвеждане на дренажните продукти от предпазните клапани и 

газоотделителите е разработена дренажна система с DN25, като продукта постъпва е дренажен 

съд СОЗ и посредством помпа П 223 по тръбопровод DN25 се подава към съществуващ 

тръбопровод в Т 204 за дизелово гориво. Включването и изключването на дренажната помпа 

става автоматично по ниво в съда. Технологичната помпена станция представлява метален навес 

с размери в план 7,00/4,ООм. площ 28м2. Вкопано е на кота -1,60м. 

При разработване на помпеното са спазени изискванията на Глава XV, Раздел V Наредба 

№1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

от 201 Ог. 

За обслужване на помпеното и за евакуация е предвиден един изход с ширина 1,00м. 

съгласно, чл. 42, ал.2., т.1. 

Отводняването на помпеното ще става в съществуващата промишлена канализация 

посредством преносима потопяема помпа. 

За обслужването на помпи и двигатели при ремонт е монтиран монорелс с ръчна 

количка. 

 

Преобвръзка на съществуващ стоков резервоар Т 202 за съхранение на JET А1 

Съществуващата тръбопроводна обвръзка на Т 2-02 за бензин и дизелово гориво се демонтира. 

На арматурите на отклоненията се монтират заглушки. 

Новите тръбопроводи 35-125-16-JET А1 и 36-200-16-JET А1 се преобвързват към 

съществуващите щуцери на резервоара след спирателните арматури и компенсаторите. Запазва се 

обвръзката на предпазните клапани. 

Тръбопроводите се монтират по съществуващи ниски естакади. 

 

Преобвръзка на Автоналивна естакада за горива 

Автоналивната естакада за горива е напречен тип товарна естакада, включваща три 

острова, като товаренето става основно от Остров 1. 

За товарене на JET А1 от външната страна на Остров 1 се обособява ново товарно място. 

На мястото се монтира ръкав за долно пълнене DN100. Тъй като автоцистерните са с дясно 

разположение на щуцерите се предвижда да подхождат към товарното място противоположно на 

движението по съществуващата транспортна схема в базата. Товарното място се оборудва с нов 

шарнирен ръкав 4” за долно пълнене на автоцистернина фирма Silea Италия, позволяващи голяма 

оперативност при товарене на автоцистерни и е оборудван със стандартното оборудване. 



Подаването на горива към Автоналивната естакада става с помпа П 212 по тръбопровод 

37-125-16-JET А1, изпълнен от стоманени тръби Р265GН, положени в същесвуващи канал на 

място на демонтиран тръбопровод. 

За измерване на количеството експедирано гориво преди товарния ръкав се монтира 

измервателен скид, оборудван с: 

- газоотделител DV4” Isoil с автоматична въздухоотделителна глава и 

нивосигнализатор ; 

- филтър сепаратор 4” 

- съпротивителен термометър Pt 100, комплектован с термоджоб; 

- обемен разходомер ВМ 400 4” Isoil; 

- отсекателен двустепенен вентил-4” Isoil; 

- наблюдателно стъкло 4”; 

- сферичен спирателен кран DN 100 

За управление на процеса на товарене е монтиран товарен контролер VEGA 2. Той 

управлява процеса на пълнене, измерва количеството на натоварения продукт и неговата 

температура посредством системата ИКУНК подава информация към системата за отчетност и 

към системата за връзка с Агенция Митници. Измервателният скид се монтирана кота 0,00 в 

близост до ръкава, които обслужва. 

За защита на технологичните тръбопроводи от превишаване на налягането особено през 

летните месеци ще се монтират предпазни клапани DN 20 с Рнаст.10кг/см2. 

Събирането и отвеждането на дренажните продукти от предпазните клапани и 

газоотделителите става в съществуващата дренажна система за дизелово гориво. 

След измервателния възел е предвидена нова линия 38-125-16-JET А1. която позволява 

товарене на авиационно гориво на ЖП естакадата, като се използва съществуващата схема за 

разтоварване. 

За реализиране на новата схема за JET А1 основно ще се използват същесвуващите 

тръбопроводни естакади и канали. Там където е необходимо ще се монтират надстройки от 

метални профили и съгласно изискванията на чл.433 Наредба №1з-1971 за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010г. на 

вертикалните елементи ще се изпълни огнезащитно покритие, осигуряващо огнеустойчивост 

R60, а на хоризонталните - R30. 

За преминаване в каналите се използват съществуващи места, като тръбопроводите са 

положени върху метални профили на метални опори, на които се изпълнява огнезащитно 

покритие, осигуряващо огнеустойчивост R60 за вертикалните елементи, а на хоризонталните - 

R30. 

На всички високи участъци от тръбопроводите да се монтират въздушки, а на ниските 

места дренажи за извършване на хидравличната проба на тръбите и за ремонтни работи. При 

нормална работа тези арматури са винаги затворени и заглушени със заглушки. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ  

Разтоварването на авиационно гориво на Ж.П. естакада 

-жп цистерната се позиционира на разтоварното място и се свьрзеа разтоварния шланг; 

-свързва се жп цистерната към монитора за заземяване: 

-стартира се разтоварването като се включва помпата от скид за разтоварване 

посредством бутон от „старт/стоп” табло за управление; 

-разтовареното количество гориво се отчита от разходомера; 

-след разтоварване на жп цистерната по сигнал от нивосигнализатор в съд РТ за ниско 

ниво затваря клапана на измервателния скид; 

-автоматично спира разтоварващата помпа. 

 



Разтоварването на авиационно гориво на авторазтоварище 

-автоцистерната се позиционира на разтоварището за добавки и се свързва шланга за 

разтоварване; 

-свързва се автоцистерната към монитора за заземяване; 

-стартира се разтоварването като се включва помпата от скид за разтоварване 

посредством бутон от „старт/стоп" табло за управление; 

-разтовареното количество гориво се отчита от разходомера; 

-след разтоварване на автоцистерната по сигнал от нивосигнализатор в съд РТ за ниско 

ниво затваря клапана на измервателния скид; 

-автоматично спира разтоварващата помпа. 

 

Товаренето на авиационно гориво става по следната схема: 

-автоцистерната се позиционира на наливното място и се шлангова наливния ръкав за 

долно пълнене; 

-шлангова се ръкавът за отвеждане на парите; 

-свързва се автоцистерната към монитора против препълване и за заземяване; 

-задава се необходимото количество за пълнене; 

-стартира се пълненето като се включва товарната помпа посредством бутон от 

„cmapm/cmoп’, табло за управление; 

-в първия момент на пълненето двупозиционния клапан след разходомера се отваря в 

междинно положение и започва пълнене с малка скорост. След достигане на определено ниво, 

двупозиционния клапан се отваря изцяло и пропуска максималния дебит. В края на пълненето 

клапанът отново притваря и пропуска минимален дебит до запълване на автоцистерната. 

След преминаване на зададеното количество, отчетено с обемния брояч клапанът 

затваря. Автоматично спира товарната помпа. 

Товаренето на ЖП естакадата става по същата схема, като предварително е подготвена 

тръбопроводната схема посредством ръчните арматури.  

Осигурена е възможност за аварийно прекъсване на пълненето: 

- при достигане на максимално ниво в автоцистерната 

- чрез спиране на товарната помпа. 

 

Проектирана е система за аварийно спиране с помощта на бутон „АВАРИЕН СТОП“. 

 

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

инвестиционни предложения; 

Към настоящият момент за ПИ 63427.128.46 няма други инвестиционни предложения. 

 

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

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

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предвижда 

използване на природни ресурси по време на строително-монтажните дрйности. 

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

води; 

Смесените строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строително-монтажните 

работи ще се събират и предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със 

съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците. Дървеният материал за кофражи ще 

се използва многократно и складира на депо за материали на площадката и не би трябвало да се третира 

като строителен отпадък. По време на строително-монтажните работи не се очаква да се генерират 



бетонни отпадъци. През периода на строително-монтажните работи и експлоатация няма да се формират 

опасни отпадъци. 

 

 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

В следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на 

околната среда. Няма да има принос към замърсяване на повърхностните и подземните води, няма да се 

застраши популациите от характерни за района растителни и животински видове, няма да се въздейства 

шумово върху населените места. 

 

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

предложение; 

За осъществяване на инвестиционното предложение няма да има риск от големи аварии и/или 

бедствия. Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува 

само в периода на изграждането и ще касае само работещите на обекта. Всички дейности ще са 

съобразени с план за безопасност и здраве. По време на експлоатация условията на труд ще бъдат 

съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

 

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. 

Няма да има риск за човешкото здраве при осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Инвестиционното предложение, ще бъде осъществено в съществуващ имот (поземлен 

имот с идентификатор 63427.128.46 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе), 

собственост на Възложителя и отдаден под наем на „Сакса“ ООД, гр. Долна Баня с Договор  № 

210013003/21.02.2013 г. 

Не е необходимо използването на допълнителна площ за временни дейности по време на 

строително-монтажните дейности. 

 

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. 

Предметът на дейност на Депо за светли нефтопродукти - Сакса, град Русе е свързан с 

приемане, съхранение и експедиция на петролни продукти – бензин, дизелово гориво, биодизел и 

горивни добавки. 

Количеството на веществата (нефтопродукти) от Приложение № 3 на ЗООС, определящи 

високият рисков потенциал на предприятието са следните: дизелово гориво - 23 224,4 тона, 

автомобилен бензин – 7 330,524 тона, и горивни добавки 39,3 тона. 

Депото за светли нефтопродукти е складово стопанство за петролни продукти. 

Представлява съвкупност от съоръжения и инсталации, обвързани функционално и разположени 

върху обособена площадка. Основните складови съоръжения в обекта са резервоарите, в които се 

съхраняват петролните продукти. Те са изградени върху бетонов пръстен и пясъчна възглавница. 

Основите са изолирани с покритие от асфалтобетон. Оборудвани са с единични ръчни кранове и 

възвратни кранове на помпите. Обваловките са бетонни и са оразмерени да поемат цялото 



количество от резервоарите в тях. 

На Депото за светли нефтопродукти е монтирана система за регенериране на бензиновите 

пари, която е свързана с всички бензинови резервоари и с долното пълнене на автоцистерни. 

На територията на предприятието са налични вещества от Приложение № 3 на ЗООС в 

следните съоръжения: 

• Резервоари за съхранение на автомобилен бензин – резервоар № 101 – 

максимално количество 66.902 тона; резервоар № 102 - максимално количество 67.295 тона; 

резервоар №201- максимално количество 6 728.577 тона. 

• Резервоари за съхранение на дизелово гориво – резервоар № 202 – максимално 

количество 7 587.521 тона; резервоар №203 – максимално количество 7 580.915 тона; резервоар 

№204 – максимално количество 7 570.508 тона; 

• Резервоар за съхранение на горивни добавки - резервоар №104 с обем 60 м³, 

разделен на 11 секции. 

• Тръбопроводи – максималното количество на опасни вещества от Приложение № 3 

на ЗООС е както следва: автомобилен бензин – 9.750 тона; дизелово гориво – 12.456 тона. 

• ЖП цистерни – чрез жп цистерните се извършва товарене или разтоварване на 

горива. Възможно е в даден момент на площадката да има до 8 броя жп цистерни с дизелово 

гориво или бензин. Вместимостта на цистерните в зависимост от горивото, което транспортират 

е: дизелово гориво – до 405 тона; автомобилен бензин - до 392 тона. 

• Автоцистерни – чрез автоцистерни се извършва разтоварване на горива от 

резервоарното стопанство. Възможно е в даден момент на площадката да има до 3 броя 

автоцистерни с дизелово гориво или бензин. Вместимостта на цистерните в зависимост от 

горивото, което транспортират е: дизелово гориво – до 68 тона; автомобилен бензин - до 66 тона. 

На територията на Депо за светли нефтопродукти - Сакса са изградени оросителна и 

пеногасителна система за резервоарите, противопожарна помпена станция и съоръжения за 

улавяне на разливи и течове. Осигурена е поддръжката на ефективна мълниезащита на всички 

резервоари за съхранение, изправността на дихателни и предпазни клапани, огнепреградители, 

дренажни системи, отвеждащи тръби и взривни мембрани. 

Контролът върху количествата на съхраняваните горива и добавки се осигурява чрез 

автоматичната нивомерна система, която за всеки резервоар подава следната информация: - обем 

на наличния продукт; - свободен обем, който може да се използва; - височина на 

горивото/добавката; - височина на водата на дъното и др. Регистрирането на резултатите се 

извършва непрекъснато, от автоматизираната система за управление на петролната база.  

От резервоарите чрез помпени агрегати, система от тръбопроводи и автоналивни 

устройства, горивата се товарят на автоцистерни и се извозват до клиентите. 

Обектът работи на 7-дневна работна седмица на 3 смени по 24 часа. Обслужва се от 7 

души, административно-управленчески и изпълнителски персонал. 

Собственикът на имота – „Свободна зона Русе“ ЕАД има ИП за реализация на инсталация 

за приемане и експедиция на авиационно гориво JET A1 и извършване на ремонт на 

противопожарната (ПП) система, изразяващ се в подмяна на съществуващи с нови резервоари за 

ПП вода. 

Реализацията на инсталация за приемане и експедиция на авиационно гориво JET 

A1 се изразява в следното: 

➢ демонтиране на съществуващата тръбопроводна обвръзка на резервоар за 

съхранение на дизелово гориво № 202; 

➢ изграждане на нов колектор DN200 PN16 с 4бр. разтоварни/товарни ръкави 4” на 

съществуващото ЖП разтоварище, места 6÷9 и тръбопровод DN200 до помпена станция; 

➢ изграждане на нов колектор DN150 с разтоварен шланг 4” на съществуващото 

авторазтоварище за добавки до помпена станция; 



➢ нова помпена станция с 2 бр. помпи - 1бр. помпа за разтоварване с измервателен 

скид и 1бр.помпа за товарене на JET A1; 

➢ изграждане на нов тръбопровод DN125 от товарна помпа до Автоналивна естакада, 

Измервателен скид и товарен ръкав 4”за долно пълнене на остров 1; 

➢ изграждане на нови тръбопроводи DN125 и DN200 от ново помпено до резервоар с 

№ 202, който се преквалифицира в резервоар за авиационно гориво JET A1. 

Най-общо реализацията на ИП ще доведе до подмяна на съхраняваното до момента 

дизелово гориво в резервоар № 202, с авиационно гориво JET A1. Двете горива са с еднаква 

плътност (0.84 g/cm3) и попадат в една и съща категория поименно изброено опасно вещество 

съгласно Част 2 от Приложение 3 на ЗООС – т. 34 „Нефтопродукти и алтернативни горива“. 

По-подробна информация за промяната в наличните количества на ОХВ в тръбопроводи, 

резервоари и цистерни, е представена в точка 8.  

Ремонтът на ПП система се изразява в подмяна на: 

➢ подмяна на 1 бр. резервоар за ПП вода с обем 1000 m3 с нов резервоар със същия 

обем; 

➢ подмяна на 1 бр. резервоар за ПП вода с обем 500 m3 с нов резервоар със същия 

обем. 

С реализация на ИП не се предвижда промяна на оператора на предприятието.  

 
Максимални количества на наличните горива в резервоари и тръбопроводи – преди промените 

Хим. вещество Резервоар Проектен 

капацитет 

Макс. 

вместимост при 

90% запълване 

Относителна 

плътност 

на ОХВ 

Налично 

количество 

[m3] [m3] [g/cm3] [t] 

Автомобилен 

бензин 

201 10035.163 9031.6467 0.745 6728.577 

101 99.779 89.8011 0.745 66.902 

102 100.365 90.3285 0.745 67.295 

Тръбопроводи 13.087 - 0.745 9.75 

Общо: 10248.39 9224.863 0.745 7330.524 

Дизелово гориво 

202 10036.403 9032.763 0.84 7587.521 

203 10027.666 9024.899 0.84 7580.915 

204 10013.899 9012.509 0.84 7570.508 

Тръбопроводи 14.828 - 0.84 12.46 

Общо: 30092.796 27084.9992 0.84 23224.400 

Общо горива 40 341.19 36 309.86 - 30 554.92 

 
Максимални количества на наличните горива в резервоари и тръбопроводи – след промените 

Хим. вещество Резервоар Проектен 

капацитет 

Макс. 

вместимост при 

90% запълване 

Относителна 

плътност 

на ОХВ 

Налично 

количество 

[m3] [m3] [g/cm3] [t] 

Автомобилен  201 10035.163 9031.6467 0.745 6728.577 

бензин 101 99.779 89.8011 0.745 66.902 

 102 100.365 90.3285 0.745 67.295 

 Тръбопроводи 13.087 - 0.745 9.750 

 Общо: 10248.394 9224.863 0.745 7330.524 

Дизелово гориво 203 10027.666 9024.899 0.84 7580.915 

 204 10013.899 9012.509 0.84 7570.508 

 Тръбопроводи 6.158 - 0.84 5.17 



Хим. вещество Резервоар Проектен 

капацитет 

Макс. 

вместимост при 

90% запълване 

Относителна 

плътност 

на ОХВ 

Налично 

количество 

[m3] [m3] [g/cm3] [t] 

 Общо: 30092.796 27084.9992 0.84 15629.593 

JET A1 202 10036.403 9032.763 0.84 7587.521 

 Тръбопроводи 8.671 - 0.84 7.28 

 Общо: 30092.796 27084.9992 0.84 7594.801 

Общо горива 40 341.19 36 309.86 - 30 554.92 

 

 

 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път. Експлоатацията и поддръжката на 

резервоарите не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи. От уличната регулация има 

директна връзка с имота. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Строително-монтажните дейности ще се извършат на база одобрен план за безопасност и 

здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и 

такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат. 

Експлоатационният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, 

поддържане на чистотата в обекта, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други 

дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху 

околната среда. 

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на технологичните 

съоръжения. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

Настоящето инвестиционно предложение (ИП) предвижда разширение и модернизация 

на съществуваща петролна база, с цел реализация на инсталация за приемане и експедиция на 

авиационно гориво JET А1 и подобряване на функционалността на ПП система чрез подмяна на 

резервоарите за противопожарна вода , като включва основно монтаж на ново оборудване към 

съществуващи технологични възли и тръбопроводни преобвръзки между съществуващи 

технологични съоръжения. Включва 2 етапа: 

Етап I се разработва с цел реализация на схема за приемане и експедиция на 

авиационно гориво JET А1. Изпълнението на проекта ще даде възможност за разтоварване на 

авиационно гориво JET А1 от жп и автоцистерни, приемането му в съществуващ резервоар Т 202 

с обем 10 ОООм3 и експедицията му с автоцистерни от остров 1 на Автоналивна естакада и с 

ж.п. цистерни от място 6+10 на жп. естакада. Включва изграждане на следните нови и 

преобвръзка на съществуващи технологични възли: 

➢ демонтиране на съществуващата тръбопроводна обвръзка на резервоар за 

съхранение на дизелово гориво № 202; 

➢ изграждане на нов колектор DN200 PN16 с 4бр. разтоварни/товарни ръкави 4” на 

съществуващото ЖП разтоварище, места 6÷9 и тръбопровод DN200 до помпена станция; 

➢ изграждане на нов колектор DN150 с разтоварен шланг 4” на съществуващото 

авторазтоварище за добавки до помпена станция; 



➢ нова помпена станция с 2 бр. помпи - 1бр. помпа за разтоварване с измервателен 

скид и 1бр.помпа за товарене на JET A1; 

➢ изграждане на нов тръбопровод DN125 от товарна помпа до Автоналивна естакада, 

Измервателен скид и товарен ръкав 4”за долно пълнене на остров 1; 

➢ изграждане на нови тръбопроводи DN125 и DN200 от ново помпено до резервоар с 

№ 202, който се преквалифицира в резервоар за авиационно гориво JET A1. 

 

Етап II се разработва с цел подмяна на съществуващи резервоари за противопожарна 

вода, които са в лошо техническо състояние.  

➢ подмяна на 1 бр. резервоар за ПП вода с обем 1000 m3 с нов резервоар със същия 

обем; 

➢ подмяна на 1 бр. резервоар за ПП вода с обем 500 m3 с нов резервоар със същия 

обем. 

Подмяна на съществуващите резервоари за противопожарна вода ще се извършва с 

изработка и монтаж на нови, запазвайки съществуващите фундаменти и тръбопроводна обвръзка. 

ИП включва основно монтаж на ново оборудване към съществуващи технологични възли 

и тръбопроводни преобвръзки между съществуващи технологични съоръжения. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ. 

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБВРЪЗКА. 

ЖП разтоварище/товарище за авиационно гориво JET А1 

Съществуващата ЖП естакада представлява открита двустранна естакада, на която 

съществуващите хидранти 2х5бр. са разположени между двата жп коловоза. 

Предвижда се за разтоварване на JET А1 да се обособи ново разтоварище от външната 

страна на II-ри коловоз с 4бр. разтоварни места. За целта се изпълнява бетонова площадка с 

ширина 4м. и дължина, равна на дължината на естакадата, с отводнителна канавка. От външната 

страна на площадката се разполага разтоварен колектор DN200, монтиран на ниски метални 

опори. В близост до колектора се монтират носещите стойки на разтоварните ръкави. При 

разполагането им е осигурено разстояние до ос жп линия 3м. 

Ръкавите са 4бр. с диаметър 4”, шарнирни за долно пълнене с куплунг и ще се използват 

за разтоварване и за товарене на JET А1. Към колектора се обвързват посредством тръби с ръчни 

спирателни арматури DN100 PN16. 

За разтоварване на горивото се монтира нова разтоварна помпа в помпената станция и 

тръбопровод 34-200-16-JETA1, монтиран на метални опори по съществуващата ниска 

технологична естакада. 

Авторазтоварище за авиационно горива JET А1 

За разтоварване на JET от автоцистерни ще се използва съществуващото разтоварище за 

добавки, където се монтира разтоварен шланг 4” с куплунг. За разтоварване на горивото се 

използва същата разтоварна помпа в помпената станция и тръбопровод 33-150-16-JET А1, 

монтиран на метални опори по съществуващата бетонова настилка и на съществуващата ниска 

технологична естакада до помпената станция. 

Технологична помпена станция №2 за JET А1 

За разтоварване и товарене на JET А1 се проектира на нова технологична помпена 

станция. В нея ще се разположат разтоварна помпа поз. П 211 с измервателния скид ИС229 и 

товарна помпа П 212. 

Новата технологична помпена станция е открита, навесен тип с размери в план 

7,00/4,00м в план, вкопана до кота -1,60м. с цел осигуряване нормална работа на помпите при 

разтоварване. За предпазване от атмосферните условия по стените се монтира ЛТ ламарина. 



Данни за вида, дебита на разтоварвания продукт и контролната точка са дадени в табл. 

№2. 

Таблица №2 

Линия за разтоварване Място на разтоварване 

Продукт 

Помпа поз. тип 
Дебит 

ном., м3/ч. 

Контролна точка 002 029 

 _  

ЖП разтоварище място 

6÷9 Авторазтоварище 

JET А1 П 211 Silea 3” 96 

/1600 l/min/ 

 

 

 

Към помпата се монтира измервателен скид включващ; 

Преди помпата 

- сферичен спирателен кран DN150-26p. за връзка с л.33-150-16-JET А1 и л.34-200-

16- JETA1; 

- „ Y” филтър 

- съд за претоварване ТР на фирма Isoit, окомплектован с нивосигнализатори ; 

След помпата: 

-обратен клапан DN 100; 

-съпротивителен термометър Pt 100, комплектован с термоджоб; 

-обемен разходомер 3” lsoi1; 

-отсекателен двустепенен вентил Isoil 4”; 

-сферичен спирателен кран DN100. 

За управление на процеса на разтоварното ще се монтира товарен контролер VECA2. Той 

подава информация за количеството на разтоварения продукт и неговата температура към 

Интегрирана комуникационна система за наблюдение и контрол (ИКУНК), която подава 

информация към системата за отчетност и към системата за връзка с Агенция Митници. 

Помпата и измервателното оборудване се монтират директно на подовата плоча. 

Обвръзката е направена със стоманени тръби P265GH, разположени на конзоли по стените на 

помпеното. 

Разтовареното гориво се подава по тръбопровод 35-125-16-JET А1 в съществуващ 

резервоар Т 202. 

В Технологична помпена станция №2 е разположена и товарна помпа П212. 

Данни за вида, дебита на експедираното гориво и мястото на товарене са дадени в табл. 

№3. 

 

Таблица №3 
Помпа поз. /тип продукт Дебит, мл/ч Място на подаване /контролна 

точка 
П 212/Silea 4” 

 

JET А1 114 

/1900 /мин/ 
Автотоварище -място 1 ЖП 

товарище място 6÷9Контролна 

точка 002 030 

 

 

Обвръзката на товарната помпа е направена със стоманени тръби P265GH, разположени 

на конзоли по стените на помпеното. От резервоар Т 202 по линия 36-200-16-JET А1 постъпва на 

вход на помпата. От помпата по линия 37-125-16-JET А1 се подава към Автоналивна естакада. 

На смукателната линия на помпата е предвидена спирателна арматура и компенсатор. На 

нагнетателната линия е предвиден обратен клапан, компенсатор, ръчна арматура и местен 

манометър. 



За защита на технологичните тръбопроводи от превишаване на налягането особено през 

летните месеци след помпите ще се монтират предпазни клапани DN 20 с Рнаст.10кг/см2. 

Предвидени са и връзки за проверка на разходомерите на измервателните системи. 

За събиране и отвеждане на дренажните продукти от предпазните клапани и 

газоотделителите е разработена дренажна система с DN25, като продукта постъпва е дренажен 

съд СОЗ и посредством помпа П 223 по тръбопровод DN25 се подава към съществуващ 

тръбопровод в Т 204 за дизелово гориво. Включването и изключването на дренажната помпа 

става автоматично по ниво в съда. Технологичната помпена станция представлява метален навес 

с размери в план 7,00/4,ООм. площ 28м2. Вкопано е на кота -1,60м. 

При разработване на помпеното са спазени изискванията на Глава XV, Раздел V Наредба 

№1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 

от 201 Ог. 

За обслужване на помпеното и за евакуация е предвиден един изход с ширина 1,00м. 

съгласно, чл. 42, ал.2., т.1. 

Отводняването на помпеното ще става в съществуващата промишлена канализация 

посредством преносима потопяема помпа. 

За обслужването на помпи и двигатели при ремонт е монтиран монорелс с ръчна 

количка. 

 

Преобвръзка на съществуващ стоков резервоар Т 202 за съхранение на JET А1 

Съществуващата тръбопроводна обвръзка на Т 2-02 за бензин и дизелово гориво се демонтира. 

На арматурите на отклоненията се монтират заглушки. 

Новите тръбопроводи 35-125-16-JET А1 и 36-200-16-JET А1 се преобвързват към 

съществуващите щуцери на резервоара след спирателните арматури и компенсаторите. Запазва се 

обвръзката на предпазните клапани. 

Тръбопроводите се монтират по съществуващи ниски естакади. 

 

Преобвръзка на Автоналивна естакада за горива 

Автоналивната естакада за горива е напречен тип товарна естакада, включваща три 

острова, като товаренето става основно от Остров 1. 

За товарене на JET А1 от външната страна на Остров 1 се обособява ново товарно място. 

На мястото се монтира ръкав за долно пълнене DN100. Тъй като автоцистерните са с дясно 

разположение на щуцерите се предвижда да подхождат към товарното място противоположно на 

движението по съществуващата транспортна схема в базата. Товарното място се оборудва с нов 

шарнирен ръкав 4” за долно пълнене на автоцистернина фирма Silea Италия, позволяващи голяма 

оперативност при товарене на автоцистерни и е оборудван със стандартното оборудване. 

Подаването на горива към Автоналивната естакада става с помпа П 212 по тръбопровод 

37-125-16-JET А1, изпълнен от стоманени тръби Р265GН, положени в същесвуващи канал на 

място на демонтиран тръбопровод. 

За измерване на количеството експедирано гориво преди товарния ръкав се монтира 

измервателен скид, оборудван с: 

- газоотделител DV4” Isoil с автоматична въздухоотделителна глава и 

нивосигнализатор ; 

- филтър сепаратор 4” 

- съпротивителен термометър Pt 100, комплектован с термоджоб; 

- обемен разходомер ВМ 400 4” Isoil; 

- отсекателен двустепенен вентил-4” Isoil; 

- наблюдателно стъкло 4”; 

- сферичен спирателен кран DN 100 



За управление на процеса на товарене е монтиран товарен контролер VEGA 2. Той 

управлява процеса на пълнене, измерва количеството на натоварения продукт и неговата 

температура посредством системата ИКУНК подава информация към системата за отчетност и 

към системата за връзка с Агенция Митници. Измервателният скид се монтирана кота 0,00 в 

близост до ръкава, които обслужва. 

За защита на технологичните тръбопроводи от превишаване на налягането особено през 

летните месеци ще се монтират предпазни клапани DN 20 с Рнаст.10кг/см2. 

Събирането и отвеждането на дренажните продукти от предпазните клапани и 

газоотделителите става в съществуващата дренажна система за дизелово гориво. 

След измервателния възел е предвидена нова линия 38-125-16-JET А1. която позволява 

товарене на авиационно гориво на ЖП естакадата, като се използва съществуващата схема за 

разтоварване. 

За реализиране на новата схема за JET А1 основно ще се използват същесвуващите 

тръбопроводни естакади и канали. Там където е необходимо ще се монтират надстройки от 

метални профили и съгласно изискванията на чл.433 Наредба №1з-1971 за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010г. на 

вертикалните елементи ще се изпълни огнезащитно покритие, осигуряващо огнеустойчивост 

R60, а на хоризонталните - R30. 

За преминаване в каналите се използват съществуващи места, като тръбопроводите са 

положени върху метални профили на метални опори, на които се изпълнява огнезащитно 

покритие, осигуряващо огнеустойчивост R60 за вертикалните елементи, а на хоризонталните - 

R30. 

На всички високи участъци от тръбопроводите да се монтират въздушки, а на ниските 

места дренажи за извършване на хидравличната проба на тръбите и за ремонтни работи. При 

нормална работа тези арматури са винаги затворени и заглушени със заглушки. 

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ  

Разтоварването на авиационно гориво на Ж.П. естакада 

-жп цистерната се позиционира на разтоварното място и се свьрзеа разтоварния шланг; 

-свързва се жп цистерната към монитора за заземяване: 

-стартира се разтоварването като се включва помпата от скид за разтоварване 

посредством бутон от „старт/стоп” табло за управление; 

-разтовареното количество гориво се отчита от разходомера; 

-след разтоварване на жп цистерната по сигнал от нивосигнализатор в съд РТ за ниско 

ниво затваря клапана на измервателния скид; 

-автоматично спира разтоварващата помпа. 

 

Разтоварването на авиационно гориво на авторазтоварище 

-автоцистерната се позиционира на разтоварището за добавки и се свързва шланга за 

разтоварване; 

-свързва се автоцистерната към монитора за заземяване; 

-стартира се разтоварването като се включва помпата от скид за разтоварване 

посредством бутон от „старт/стоп" табло за управление; 

-разтовареното количество гориво се отчита от разходомера; 

-след разтоварване на автоцистерната по сигнал от нивосигнализатор в съд РТ за ниско 

ниво затваря клапана на измервателния скид; 

-автоматично спира разтоварващата помпа. 

 

Товаренето на авиационно гориво става по следната схема: 



-автоцистерната се позиционира на наливното място и се шлангова наливния ръкав за 

долно пълнене; 

-шлангова се ръкавът за отвеждане на парите; 

-свързва се автоцистерната към монитора против препълване и за заземяване; 

-задава се необходимото количество за пълнене; 

-стартира се пълненето като се включва товарната помпа посредством бутон от 

„cmapm/cmoп’, табло за управление; 

-в първия момент на пълненето двупозиционния клапан след разходомера се отваря в 

междинно положение и започва пълнене с малка скорост. След достигане на определено ниво, 

двупозиционния клапан се отваря изцяло и пропуска максималния дебит. В края на пълненето 

клапанът отново притваря и пропуска минимален дебит до запълване на автоцистерната. 

След преминаване на зададеното количество, отчетено с обемния брояч клапанът 

затваря. Автоматично спира товарната помпа. 

Товаренето на ЖП естакадата става по същата схема, като предварително е подготвена 

тръбопроводната схема посредством ръчните арматури.  

Осигурена е възможност за аварийно прекъсване на пълненето: 

- при достигане на максимално ниво в автоцистерната 

- чрез спиране на товарната помпа. 

 

Проектирана е система за аварийно спиране с помощта на бутон „АВАРИЕН СТОП“. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Целта на инвестиционното предложение е да се повиши капацитета на съхраняване на  

JET A1 във връзка с разширяващата се дейност на фирмата, увеличаване броя както на клиентите, 

така и на пазара. 

 

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. 

 

Местоположението на обекта е в промишлената зона на гр. Русе. В района на разстояние 

до 2 000 m няма жилищни и обществени сгради. Най-близкия жилищен квартал е кв. Захарна 

фабрика на гр. Русе, който отстои на 2000 m от територията на обекта.  

Най-близките защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие до 

депото за светли нефтопродукти са следните: 

- защитена зона (ЗЗ) по Директивата за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна „Мартен-Ряхово” с код BG0000529, на разстояние около 8 km 

североизточно от границите на обекта; 

- защитена зона по Директивата за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, която се припокрива със ЗЗ по Директивата за птиците: „Лудогорие” с код 

BG0000168 и BG0002062 – на разстояние над 20 km източно от границите на обекта. 

- ЗЗ по Директивата за местообитанията, която се припокрива със ЗЗ по Директивата 

за птиците: „Ломовете” с код BG0000608 и BG0002025 - на разстояние над 10 km югозападно от 

границите на обекта. 



 
 

Най-близките защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии до 

депото за светли нефтопродукти са следните: 

- защитена местност „Комплекс Алеко-Телика”, на разстояние над 9.5 km 

североизточно от границите на обекта; 

- защитена местност „Калимок-Бръшлен”, на разстояние над 25 km североизточно от 

границите на обекта. 



 
 

В близост до площадката на депото за светли нефтопродукти – Сакса няма наличие на 

защитени територии и/или защитени зони и не може да се очакват негативни последици върху 

защитените обекти при евентуално възникване на аварийна обстановка на територията на обекта. 

Съхраняваните на територията на обекта петролни продукти спадат към категорията 

„изключително запалими” и „запалими”, и крият потенциална опасност от възникване на пожар 

със съответни поражения на хора и материални обекти, а също така и залпово замърсяване, с 

трайно увреждане на околната среда, главно с продукти на непълно горене, в случай на пожар и 

разливи от ж.п. и авто цистерни във повърхностните води. 

Факторите, които могат да станат причина за подобни инциденти са най-вече: 

- Нарушаване целостта (разрушаване) на резервоари, тръбопроводи и арматури, 

поради корозионни процеси, некачествено изпълнение на монтажни работи или някакви външни 

въздействия (инциденти със самолети, физико-геоложки процеси); 

- Техническа неизправност в складовите съоръжения – контролно измерителните 

прибори и осигурителни системи; 

- Екстремни природни аномалии – ураганен вятър, наводнения , обледеняване; 

- Земетресения от висока степен или други природни бедствия; 

- Аварии в съседни обекти; 

- Пътно-транспортно произшествие или ж.п.-катастрофа; 

- Човешка грешка; 

- Злоумишлени (терористични) действия. 

Земетресения: 

Територията на депо за светли нефтопродукти - Сакса попада в сеизмичната зона на 

България – VIII степен и сеизмичен коефициент - 0,15 по макросеизмичната скала на Медведев-

Шпонхойер-Карник (MSK-64).  

Разрушително въздействие може да се получи и от земетресения с епицентър извън 

страната. 



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

- част от сградния фонд ще получи пълни и силни разрушения, а друга частични и 

слаби; 

- ще има човешки жертви, затрупани хора, нуждаещи се от спасяване; 

- ще бъде разрушена системата на електроснабдяване - далекопроводи, в резултат на 

което е възможно прекратяване на електроподаването към обекта; 

- сериозно ще се затрудни снабдяването на обекта с питейна и противопожарна вода; 

- възможно е разлив на бензини и дизел от резервоарите или ж.п.- или авто- 

цистерните, намиращи се на територията на обекта с всички произтичащи от това последствия; 

- ще се създаде сложна пожарна обстановка с възможност за възникване на взривове 

с катастрофален за обекта характер;  

- ще бъде нарушена съобщителната система на района, което би нарушило 

комуникациите на обекта. 

Наводнения: 

Територията на обекта се намира в непосредствена близост до река Дунав и попада в 

заливната ѝ зона. Река Дунав представлява потенциална опасност за обекта като наводнение 

може да бъде предизвикано в резултат на падането на обилни и продължителни дъждове, 

интензивно снеготопене съчетани със затлачване на речното корито, заприщване на водни 

обекти, при което би се повишило нивото на водата, вследствие на което биха се залели с вода 

огромни райони. В този случай наводнението би причинило наноси, повреди на материали и 

съоръжения, което би довело до временно спиране на работата на обекта до спадането на нивото 

на водата. 

Ураганни ветрове, снегонавявания и обледенявания 

Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването, е 

рядко явление, но въпреки това е възможно. Средният годишен брой на дните със силни ветрове 

(над 14 m/s) е 58 дни. През лятото се появяват ветрове с големи скорости – до 40 m/s. Те почти 

винаги са свързани с градушки и гръмотевици.  

Съществува вероятност при процесите на обтичане на навесите да се получи такова 

натоварване върху тях, което да надхвърли значително проектното и те да се деформират или 

разрушат. В този случай може да се получи разлив на нефтопродукти с потенциална опасност от 

възникване на локален пожар, който при условията на бурен вятър може сериозно да се разрасне.  

Районът на обекта по своите климатични фактори принадлежи към Средния климатичен 

район на Дунавската равнина от Умерено- континенталната климатична подобласт на 

Европейско-континенталната климатична област. Характеристиката на климатичните елементи е 

със сложен характер, което е свързано с наличието на температурен контраст вода - суша.  

Заледяването и обледеняването е ситуация, която възможно да възникне при рязко 

понижаване на температурата под 0ºС, предшествувано от дъжд, снеговалеж и силен вятър. Това 

бедствие не влияе пряко върху устойчивостта на обекта, а косвено оказва влияние върху 

техническите средства и организацията на движението. При заледяването биха възникнали 

пътно-транспортни произшествия, които биха довели до аварии в съоръженията на обекта с 

всички произтичащи от това последици. 

При заледяване и обледеняване съществува вероятност за прекъсване на далекопроводите 

и спиране на електрозахранването на обекта с всички произтичащи от това последици за неговата 

безопасна работа. 

Аварии в съседни обекти 

Възникването на пожар в съседни обекти представлява опасност за депото за светли 

нефтопродукти - Сакса. Ако той не бъде овладян и потушен, то тогава съществува опасност от 

неговото разрастване и от евентуалното му прехвърляне на територията на обекта с 

произтичащите от това последици, като в най-лошия случай е възможно да бъде предизвикан на 

пожар. Не е изключено пожарът да е съпроводен с изгаряне на изкуствени материали и тяхното 



горене да е съпроводено с отделяне на токсични газове. Тогава пожарът ще представлява 

опасност за съседните обекти, не само с опасността от разрастване на пожара, но и от опасността 

от интоксикация. 

Пътно- транспортно произшествие, ж.п. катастрофа или катастрофа с кораб 

В близост до обекта има ж.п. линия за обслужването ѝ, а също така има и 

вътрешноведомствени пътища свързващи отделните предприятия. Транспортно произшествие, 

свързано с МПС, ж.п. композиция или при разтоварване на кораб би представлявало опасност за 

обекта с оглед на възможността от възникването на пожар и възможността от прехвърлянето му 

на територията на обекта. Също така, е възможно горящият обект да предизвика експлозия, която 

да нанесе поражения на възли и съоръжения в депото за светли нефтопродукти, които от своя 

страна да предизвикат изтичане на нефтопродукти и евентуално предизвикване на пожар или 

взрив и произтичащите от това последици за района. 

Авария в обекта 

Освен гореизложените аварии в депото за светли нефтопродукти - Сакса, предизвикани от 

външни фактори, е възможно предизвикването и на аварии в обекта вследствие неспазване на 

технологичната дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното 

оборудване. Това би предизвикало различни по видове разливи на горива, които биха загазили 

атмосферата. Това от своя страна би предизвикало пожар или взрив с произтичащите от това 

последици за обекта. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Депото за светли нефтопродукти е разположено на територията на Свободна зона – Русе, 

в северозападната й част в ПИ 63427.128.46. Свободна зона Русе е важен импортно - експортен 

център, предоставящ митнически и данъчни облекчения за инвеститорите и търговците, 

опериращи на територията й.  

В близост са разположени складови и индустриални сгради, открити складови площи, 

паркинги, бензиностанция и административна сграда, пригодена за нуждите на наемателите й. В 

Свободна зона - Русе оперират дистрибуторски център за опаковане и етикиране на текстилни 

изделия, цех за производство на метални съдове за различни индустрии, производствено 

предприятие за машини от тежката промишленост, цех за производство на тръбни профили и др. 

Западно от територията на обекта са разположени следните обекти (извън Свободна 

зона– Русе): 

- пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Русе – дейността на 

пречиствателната станция не представлява заплаха за възникване на голяма авария в 

предприятието или увеличаване риска, или последствията от нея; 

- „Депо за неопасни отпадъци” - Сгуроотвал с оператор „Топлофикация - Русе” ЕАД 

- ТЕЦ „Русе - изток” – също не представлява заплаха за възникване на голяма авария в 

предприятието или увеличаване риска, или последствията от нея. 

 

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. 

Теренът, на който ще се осъществява инвестиционното предложение не попада в 

защитена зона и не граничи с елементи от Националната екологична мрежа. Най-близката 

защитена зона от Натура 2000 е „Мартен-Ряхово” с код BG0000529, на разстояние около 8 km 

североизточно от границите на обекта. Не се засягат санитарно-охранителни зони на 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 



Най-близко разположените чувствителни обществени сгради до територията на 

предприятието са: 

- граничен контролно-пропускателен пункт Дунав мост – Русе – над 500 m 

югозападно; 

- ж.п. гара Русе – Север – намира се на 1 km югозападно от границите на базата; 

- Търговски център „Дунав МОЛ Русе“ – над 1 km юг-югозападно; 

- Професионална гимназия по транспорт – намира се на около 2 km югозападно от 

границите на базата; 

- Областен диспансер за психично болни – на 3 km запад-югозападно; 

- ДДЛРГ „Надежда” и ЦСДГ „Ралица” – 3.5 km югозападно; 

- стадион „Локомотив‘ – 4 km югозападно. 

Другите чувствителни обекти отстоят на големи разстояния от границата на 

предприятието и не съществува никаква опасност за тях. 

Най-близките болници (МБАЛ „Медика Русе“, МБАЛ „Русе“, Комплексен онкологичен 

център и др.) и ДКЦ (ДКЦ 1, ДКЦ 2 и др.) са на разстояние над 4 km от границите на 

предприятието. 

 

 
 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Настоящето инвестиционно предложение (ИП) предвижда разширение и модернизация 

на съществуваща петролна база, с цел реализация на инсталация за приемане и експедиция на 

авиационно гориво JET А1 и подобряване на функционалността на ПП система чрез подмяна на 

резервоарите за противопожарна вода , като включва основно монтаж на ново оборудване към 

съществуващи технологични възли и тръбопроводни преобвръзки между съществуващи 

технологични съоръжения. Включва 2 етапа: 

Етап I се разработва с цел реализация на схема за приемане и експедиция на 

авиационно гориво JET А1. Изпълнението на проекта ще даде възможност за разтоварване на 

авиационно гориво JET А1 от жп и автоцистерни, приемането му в съществуващ резервоар Т 202 

с обем 10 ОООм3 и експедицията му с автоцистерни от остров 1 на Автоналивна естакада и с 



ж.п. цистерни от място 6+10 на жп. естакада. Включва изграждане на следните нови и 

преобвръзка на съществуващи технологични възли: 

➢ демонтиране на съществуващата тръбопроводна обвръзка на резервоар за 

съхранение на дизелово гориво № 202; 

➢ изграждане на нов колектор DN200 PN16 с 4бр. разтоварни/товарни ръкави 4” на 

съществуващото ЖП разтоварище, места 6÷9 и тръбопровод DN200 до помпена станция; 

➢ изграждане на нов колектор DN150 с разтоварен шланг 4” на съществуващото 

авторазтоварище за добавки до помпена станция; 

➢ нова помпена станция с 2 бр. помпи - 1бр. помпа за разтоварване с измервателен 

скид и 1бр.помпа за товарене на JET A1; 

➢ изграждане на нов тръбопровод DN125 от товарна помпа до Автоналивна естакада, 

Измервателен скид и товарен ръкав 4”за долно пълнене на остров 1; 

➢ изграждане на нови тръбопроводи DN125 и DN200 от ново помпено до резервоар с 

№ 202, който се преквалифицира в резервоар за авиационно гориво JET A1. 

 

Етап II се разработва с цел подмяна на съществуващи резервоари за противопожарна 

вода, които са в лошо техническо състояние.  

➢ подмяна на 1 бр. резервоар за ПП вода с обем 1000 m3 с нов резервоар със същия 

обем; 

➢ подмяна на 1 бр. резервоар за ПП вода с обем 500 m3 с нов резервоар със същия 

обем. 

Подмяна на съществуващите резервоари за противопожарна вода ще се извършва с 

изработка и монтаж на нови, запазвайки съществуващите фундаменти и тръбопроводна обвръзка. 

ИП включва основно монтаж на ново оборудване към съществуващи технологични възли 

и тръбопроводни преобвръзки между съществуващи технологични съоръжения. 

Не се предвижда добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне 

на енергия, жилищно строителство. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Инвестиционното предложение не променя устройственото предназначение на 

разглежданата територия и не противоречи на действащите устройствени планове на гр. Русе, 

община Русе, област Русе. 

За започване на строително-монтажните дейности е необходимо разрешение за строеж от 

Община Русе.  

 

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; 

Инвестиционното предложение, ще бъде осъществено в съществуващ имот (поземлен 

имот с идентификатор 63427.128.46 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Русе), 

собственост на Възложителя и отдаден под наем на „Сакса“ ООД, гр. Долна Баня с Договор № 

210013003/21.02.2013 г. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Неприложимо. 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Неприложимо. 

4. планински и горски райони; 



Неприложимо. 

5. защитени със закон територии; 

Теренът, на който ще се осъществява инвестиционното предложение не попада в 

защитена зона и не граничи с елементи от Националната екологична мрежа. Най-близката 

защитена зона от Натура 2000 е „Мартен-Ряхово” с код BG0000529, на разстояние около 8 km 

североизточно от границите на обекта. 

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Най-близките защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии до 

депото за светли нефтопродукти са следните: 

- защитена местност „Комплекс Алеко-Телика”, на разстояние над 9.5 km 

североизточно от границите на обекта; 

- защитена местност „Калимок-Бръшлен”, на разстояние над 25 km североизточно от 

границите на обекта. 

 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Неприложимо. 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. 
Неприложимо. 

III. 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. 

Въздействие върху хората и тяхното здраве, флората и фауната може да има при 

евентуална авария, която може да възникне независимо дали е осъществено инвестиционното 

предложение: Факторите, които могат да станат причина за подобни инциденти са най-вече: 

• нарушаване на целостта (разрушаване) на резервоари, тръбопроводи и арматура, 

поради корозионни процеси, некачествено изпълнение на монтажни работи или някакви външни 

въздействия; 

• човешка грешка; 

• земетресения от висока степен или други природни бедствия; 

• злоумишлени (терористични) действия. 

• изтичането на опасни химични вещества е възможно при голяма авария. 

• дебелината на стените на резервоарите е проверена на якост и сеизмични 

въздействия и не позволява допир с въздуха, водите и почвите. 

• Няма да се засягат санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване. 

• Площадката не попада в защитените територии на единични и групови паметници 

на културата. 

• В близост не се осъществява добив на минерални ресурси. 

• Типът ландшафт няма да се промени. 

• Не се очаква да има повишаване на шума по време на действията по осъществяване 

на инвестиционните предложения. 

• Не се очаква поява на радиации, както и на генетично модифицирани организми. 

 



 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Теренът, на който ще се осъществява инвестиционното предложение не попада в 

защитена зона и не граничи с елементи от Националната екологична мрежа. Най-близката 

защитена зона от Натура 2000 е „Мартен-Ряхово” с код BG0000529, на разстояние около 8 km 

североизточно от границите на обекта. 

Най-близките защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии до 

депото за светли нефтопродукти са следните: 

- защитена местност „Комплекс Алеко-Телика”, на разстояние над 9.5 km 

североизточно от границите на обекта; 

- защитена местност „Калимок-Бръшлен”, на разстояние над 25 km североизточно от 

границите на обекта. 

 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Характерът на обекта не обуславя наличие на риск от големи аварии и/или бедствия. 

Съществуват обичайните за строителния период рискове от инциденти: нараняване ог 

строителни машини, неблагоприятен микроклимат (работа на открито) и др. характерни за 

строителни обекти. За осигуряване на безопасно осъществяване на дейността и недопускане на 

инциденти, водещи до замърсяване на околната среда и нараняване на работещи, трябва да се 

имат предвид основните положения за осигуряване на безопасност и здраве при работа, а 

именно: 

• Да не се допускат на работа на ИП лица, които не са осигурени с изискващите се 

лични предпазни средства, специални и работни облекла, в съответствие с изискванията на 

Наредба № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства. 

• Техниката на обекта да се управлява само от лица, имащи удостоверение за 

правоуправление на съответната машина. 

• На всички работещи на обекта се прави задължителен първоначален, ежедневен и 

периодичен инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. 

• За работниците да се окомплектова аптечка за първа медицинска помощ. 

Като приложение към настоящият документ е разработена оценка по чл. 99б, ал. 1 на 

ЗООС. В тази оценка са описани всички сценарии на аварии, които могат да възникнат на 

площадката. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

Въздействието е различно за отделните компоненти: 

-  Земи и почви - няма да доведе до кумулативен ефект върху почвите и земите в 

района;  

- Земни недра - Кумулативен ефект не се очаква;  

- Ландшафт - Кумулативен ефект не се очаква;  

- Природни обекти - Кумулативен ефект не се очаква;  

- Минерално разнообразие - Кумулативен ефект не се очаква; 

- Биологично разнообразие и неговите елементи - Кумулативен ефект не се очаква;  

- Културно наследство - Кумулативен ефект не се очаква;  

- Отпадъци - Кумулативен ефект не се очаква; 

- Здравно-хигиенни аспекти на околната среда - Реализацията на инвестиционното 

предложение няма да доведе до увеличаване на зоната на въздействие; 



- Социален ефект, рискови работни места, ЗБУТ - Кумулативен ефект не се очаква. 

 

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.). 

Територията, на която ще се реализират инвестиционните предложения се намира на 

територията на „Свободна зона Русе“, гр. Русе. Реализацията на инвестициите не оказва 

въздействие върху географските райони, населението и населените места. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността за появата на значително въздействие е много малка и то само при 

неправилно извършване на строително-монтажните дейности. По отношение на атмосферния 

въздух вероятността от поява на значително въздействие е незначителна. По отношение на 

водите вероятността от поява на значително въздействие е малка. По отношение на почвите и 

геоложката основа вероятността от поява на значително въздействие е малка и само при аварийна 

ситуация. По отношение на растителния и животинския свят вероятността от поява на 

значително въздействие е малка. По отношение на защитените територии и защитените зони 

вероятността от поява на значително въздействие е нулева. По отношение на населението 

вероятността от поява на значително въздействие е малка. По отношение на работещите 

съществува вероятност от по-забележимо въздействие, което налага вземане на необходимите 

мерки и използване на лични предпазни средства. 

Общата вероятност от поява на неблагоприятни въздействия при правилно проектиране 

и изпълнение на проекта, при нормална експлоатация на технологичните съоръжения и при 

изпълнение на предвидените мерки е много малка. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Съществените въздействия върху околната среда са само през строително-монтажния 

период. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Неприложимо. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Възможността за ефективно намаляване на отрицателни въздействия върху околната 

среда са: 

- Спазване на нормативната уредба свързана с екология, безопасност на труда и 

здравеопазване; 

- Спазване на вътрешния авариен план на фирмата; 

- Спазване условията на всички разрешителни издадени на фирмата; 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

При най-тежкия сценарии на авария, т.е. авария с цялото количество на площадката на 

базата от всички надземни резервоари, тръбопроводи, ж.п. и автоцистерни. 

- степен и сериозност на последствията от аварията за хората и околната среда при 

благоприятни и неблагоприятни условия, включително обхват на зоните с възникналите 

опасности – изчисленията и анализите за зоните на максимални поражения показват, че в радиус 

до 200 m от резервоарното стопанство на „Сакса“ ООД може да възникнат сериозни и 

необратими неблагоприятни ефекти при здрави индивиди. Тази зона засяга територията на 



„Сакса“ ООД, граничещите терени на Свободна зона Русе и ПСОВ Русе. Не се засягат извън 

гранични територии. 

- времева рамка, в която промишлената авария би могла да се развие до момента на 

първоначалното събитие – по принцип независимо дали има разрушаване на резервоар и 

„мигновено“ изпускане на цялото съдържание не се очаква да възникне пожар. Такова събитие е 

възможно да възникне единствено при наличие на източник на топлина/огън/. При наличие на 

предпоставки за възникване на пожар, може да се приеме, че времето до момента на 

първоначално събитие е 10÷15 минути. 

- всяко действие, което може да бъде извършено с цел минимизиране на риска от 

възможно ескалиране – охрана на обекта, спазване на инструкциите за безопасни условия на 

труд, забрана за пушене и използване на огън в района на резервоарното стопанство и др. 

- броят и разпределението на населението в околността, включително всяко по-

голямо струпване на хора, потенциално намиращи се в района на опасност – в зоните на 

поражение е възможно да има до 10 човека на открито. Не е възможно засягане на жилищни 

територии или чувствителни обществени обекти. 

 

 
 

 

11. 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. 

В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни 

отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората. Мерките за намаляване на 

евентуални отрицателни въздействия по време на строително-монтажните дейности включват 

следните основни мероприятия: 

• намаляване на шумовото въздействие в резултат на извършване на строителните 

работи основно през деня. Там където е възможен ръчен труд да се предпочете пред 

механизирания; 

• за намаляване на вредните емисии в атмосферата да не се допуска продължителна 

работа на машините на празен ход; 

• работниците на обекта да ползват лични предпазни средства: 

• да не се допуска изхвърлянето на битови и хранителни отпадъци от строителите, 

които могат да доведат до отравяне на почвите и представителите на растителния и животинския 



свят. При необходимост да се постави временно на обекта контейнер за битовите отпадъци; 

• строителните дейности да не излизат извън площадката на ИП; 

• да се монтира химическа тоалетна за работниците през строителния период; 

• стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност; 

• недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните и 

транспортните машини.  

По време на експлоатацията не се очакват отрицателни въздействия върху околната 

среда и човешкото здраве, поради което не се препоръчват мерки. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Публикувано е съобщение на интернет страница: https://saksa.bg/novini за настоящото 

инвестиционно предложение. Към момента няма подадени жалби свързани с инвестиционното 

предложение. 

 


