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І. ДОКЛАД ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ (ДППГА)  

(Изготвен съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от „Наредба за предотвратяване на 
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях”, обн., ДВ, бр.5 от 
19.01.2016 г.)  

1. Общи цели и политика на оператора за предотвратяване на големи аварии, с 
оглед безопасната експлоатация на предприятието/ съоръжението 

1.1. Фирмен профил 

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и 
съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно 
поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара 
на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на равнопоставеност и 
прозрачност. Като част от общоевропейската газова мрежа, „Булгартрансгаз” ЕАД се 
ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и 
българското законодателства. 

Компанията е собственик и оператор на: 
• Национална газопреносна мрежа с основно предназначение - пренос на природен газ на 
територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на 
природен газ; 
• Газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ с основно предназначение – 
пренос на природен газ през територията на България до съседните държави Румъния, 
Турция, Гърция и Македония; 
• Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”) с основно предназначение – съхранение 
на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката 
на природен газ. 

Дружеството притежава следните лицензии, издадени от регулаторния орган ДКЕВР: 
- За пренос на природен газ - Лицензии № Л-214-06 и № Л-214-09 от 29.11.2006 г. 
- За съхранение на природен газ - Лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 г. 

Основните изисквания за тези дейности са регламентирани в Закона за енергетиката и 
подзаконовите нормативни актове, които следват европейското законодателство в тази 
област. 

„Булгартрансгаз” ЕАД е дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. 
„Булгартрансгаз” ЕАД е сертифициран като Независим газопреносен оператор. 

Мисия  

Мисията на „Булгартрансгаз” ЕАД е да осигурява пренос на природен газ, следвайки 
интересите на държавата и обществото, да гарантира условия за сигурност и устойчиво 
развитие на газовия пазар в страната и региона, да подпомага активно процеса на 
либерализация в духа на общоевропейската енергийна политика. Мисията на националния 
комбиниран газов оператор произтича както от вътрешното енергийно законодателство, така 
и от европейските норми и Третия енергиен либерализационен пакет. 

Визия  

Визията за развитието на „Булгартрансгаз” ЕАД е свързана с позиционирането на 
Дружеството като модерен и национално отговорен газопреносен оператор, активно работещ 
за поддържане и разширяване на надеждна газова инфраструктура на територията на 
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Република България, с ключова роля в развитието на регионално значимите проекти в 
сектора и със значителен принос в постигането на целите за изграждане на единен 
общоевропейски свободен и конкурентен газов пазар. 

Визията е свързана и с екологосъобразното развитие на всички проекти и дейности, както и 
със социалната и икономическа стабилност на районите, където Дружеството оперира. Тя е 
свързана и с постигането на поставените основни цели за Дружеството. 

Цели 

Във връзка със своите задължения и отговорности, „Булгартрансгаз” ЕАД формулира 
следните стратегически цели, стъпващи на разбирането за модерен, ефективен и 
либерализиран газов пазар: 

• Осигуряване сигурността и надеждността на газопреносната система и Подземно 
газохранилище (ПГХ) „Чирен”;  
• Надеждно и ефективно функциониране на газопреносната система в условията на 
либерализиран газов пазар;  
• Осигуряване на алтернативни маршрути и входни гранични точки за доставка на 
природен газ от различни източници до потребителите в страната; 
• Изграждане на нови газови отклонения за газифициране на нови региони и потребители 
на природен газ; 
• Оптимизация на дейностите, бизнес процесите, процедурите и правилата за осигуряване 
на леснодостъпни и качествени услуги за клиентите на Дружеството. 

Програма за съответствие 

В изпълнение на изискванията на чл. 81к, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) 
„Булгартрансгаз” ЕАД разработи Програма за съответствие за недопускане на 
дискриминационно поведение от страна на независимия оператор на преносната мрежа и 
конкретни задължения на служителите за постигането на тази цел. 

Целта на Програмата за съответствие е гарантиране на независимостта на газопреносния 
оператор, част от вертикално интегрирано предприятие, недопускане на дискриминационно 
поведение от страна на независимия оператор на преносната мрежа с оглед гарантиране на 
равноправно третиране на всички субекти, участващи на пазара на природен газ, които 
ползват или биха могли да ползват услугите на оператора на преносната мрежа и/или 
съоръженията за съхранение на природен газ, както и конкретните задължения на 
служителите, работещи в дружеството за постигането на тази цел. 

В програмата се въвеждат конкретни задължения за недопускане на дискриминационно 
поведение спрямо участниците на пазара на природен газ и се регламентира достъпа до и 
начина на ползване на различните типове информация, които стават известни на 
служителите на Дружеството при изпълнение на служебните им задължения. 

Програмата за съответствие е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране с 
Решение № С – 4 от 22.06.2015г. 

Международно сътрудничество 

В условия на динамично развиващ се европейски енергиен сектор, „Булгартрансгаз” ЕАД 
провежда политика на активно сътрудничество със своите европейски и международни 
партньори. Като следва принципите за постигане на единен общоевропейски енергиен пазар, 
Дружеството има ключова позиция и активна роля в поддържането и развитието на 
съвместния диалог със съседните страни, а така също има установени взаимоотношения и 
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обмяна на добри практики с всички преносни оператори на ниво Централна, Източна и 
Югоизточна Европа. 

Дългогодишно сътрудничество и успешна съвместна работа свързва „Булгартрансгаз” ЕАД и 
операторите на газопреносните мрежи на съседните държави STNG TRANSGAZ SA, Румъния; 
DESFA SA, Гърция; BOTAS, Турция и GA-MA, Република Македония. Традиционно добрите 
взаимоотношения между страните са и основата за успешната експлоатация на 
взаимосвързаните газопреносни мрежи. Значим партньор на „Булгартрансгаз” ЕАД е „Газпром 
експорт”. Въз основа на дългосрочен договор, компанията използва услугата за пренос на 
природен газ през територията на България от входната точка на границата с Румъния до 
изходните точки на границите с Турция, Гърция и Македония. 

Като модерен и отговорен газопреносен оператор, „Булгартрансгаз” ЕАД членува в 
европейски организации, които определят насоките на развитие на газовия пазар в 
международен аспект: 

GAS INFRASTRUCTURE EUROPE, GIE (ГАЗОВА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕВРОПА) 

От 2007 г. „Булгартрансгаз” ЕАД e член на GIE, обединяваща 67 енергийни компании от 25 
страни в Европа. Дейността ú се свързва с акцент върху процеса на лобиране и  тясно 
сътрудничество с европейските институции в посока постигне на конкурентен и устойчив 
единен европейски газов пазар. От месец май 2013 г. представител на Надзорния съвет на 
„Булгартрансгаз” ЕАД е член на Борда на директорите на GIE. 

EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR GAS, ENTSOG (ЕВРОПЕЙСКА 
МРЕЖА НА ОПЕРАТОРИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ) 

„Булгартрансгаз” ЕАД e член и съучредител на ENTSOG, създадена на 1 декември 2009 г., в 
изпълнение изискванията на Трети енергиен либерализационен пакет. 

INTERNATIONAL GAS UNION, IGU (МЕЖДУНАРОДЕН ГАЗОВ СЪЮЗ) 

Международният газов съюз е организация, имаща за цел да съдейства за техническия и 
икономическия напредък на световната газова индустрия. Като неин член и в качеството си 
на оператор на газохранилище, „Булгартрансгаз” ЕАД участва в Комитет 2 по Подземно 
съхранение на природен газ (Working Commitee 2 – Underground Gas Storage). 

1.2. Фирмена политика за безопасна експлоатация 

Устойчиво развитие 

Дългосрочно планиране 

В развитието на основната си бизнес дейност - пренос, транзитен пренос и съхранение на 
природен газ, „Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от дългосрочна визия и стриктно планиране, 
които да подпомогнат устойчивото развитие на целия сектор в страната, региона и в Европа. 
В изпълнение на Директива (EО) 73/ 2009 Регламент (EО) 715/ 2009, през 2012 г. 
Дружеството изготви своя първи Десетгодишен план за развитие на мрежите си за периода 
2013 – 2022 г. Документът представя инвестициите, планирани в краткосрочен (тригодишен) 
и дългосрочен (десетгодишен) период, график за изпълнение на инвестиционните проекти, 
както и прогнози за използване на капацитета на газовата инфраструктура. Националните 
Десетгодишни планове, изготвяни от преносните оператори са част от Регионалния план за 
развитие на общоевропейската газопреносна мрежа. 

Сигурност и отговорност 

За осигуряване надеждност и сигурност на доставките, „Булгартрансгаз” ЕАД обръща особено 
внимание на техническата диагностика на газопреносната си мрежа - оценка на състоянието 
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на газопроводите и при необходимост извършването на последващи ремонти, очистни 
операции и подмяна.  

Проверяват се и всички спомагателни съоръжения. Изпълнява се програма за рехабилитация 
и ремонт на компресорните станции, обслужващи националната система. Експлоатацията на 
газопреносната мрежа се осъществява в пълно съответствие с „Наредба за устройството и 
безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” – (обн., ДВ, бр.67 от 2.08.2004 г.).  

След 2000 г., в ПГХ Чирен се прилагат последно  поколение сондажно-геофизични методи и 
сондажно оборудване. Изследване на техническото състояние на сондажите е провеждано 
през целия период на циклична експлоатация на газохранилището. Наред с това са 
изпълнени проекти за изолационни и ремонтно-възстановителни работи на сондажите, чрез 
прилагане на съвременни технологии. Провеждат се изследвания за оценка на 
продуктивността на сондажите. 

Безопасност  

Предвидените инвестиции и дългосрочното планиране на дейностите на „Булгартрансгаз” 
ЕАД са пряко свързани с осигуряването на безопасна и ефективно развиваща се газова 
инфраструктура. Това е основно задължение и отговорност на „Булгартрансгаз” ЕАД и е 
гаранция за сигурното и качествено изпълнение на услугите по преноса и съхранението на 
природен газ в страната. 

Дружеството е в процес на реализиране на проект за модернизация и рехабилитация на 
съществуващата мрежа, който има за цел подобряване на ефективността и надеждността на 
преносната система, както и осигуряването на техническа възможност за гарантиране на 
достатъчно капацитет и условия за пренос на алтернативни количества през територията на 
страната чрез планираните нови междусистемни връзки с Румъния, Гърция, Турция и Сърбия, 
както и свързването на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз”ЕАД с трансграничните 
проекти. 

Безопасната експлоатация на газовите съоръжения и инсталации е в центъра на вниманието 
на ръководството и целия технически персонал на „Булгартрансгаз” ЕАД.  
Цялостната дейност на дружеството, свързана с проектиране, монтаж, поддържане, 
ремонтиране и експлоатация на газови съоръжения и инсталации, е приведена в пълно 
съответствие с изискванията на „Закон за техническите изисквания към продуктите” (Обн., 
ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г.) и „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на 
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ” – (обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г.)  

Дружеството има Разрешително за дейност по монтиране, ремонтиране, поддръжка и 
преустройване на газопроводи, газови съоръжения и инсталации, ремонт и поддръжка на 
съоръжения с повишена опасност и повдигателни съоръжения от Държавната агенция за 
метрология и технически надзор. 

Разработени са производствени инструкции въз основа на техническата документация и 
инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно 
особеностите на обекта, в които те се експлоатират. В инструкциите са определени задачите, 
функциите и отговорностите на обслужващия персонал, реда за пускане, обслужване и 
спиране на съоръженията, действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки. 

На всички газови съоръжения и инсталации са съставени и се съхраняват в дружеството 
технически досиета, които съдържат техническата документация, чертежите, изчисленията и 
документите за извършване на ремонти на съответното съоръжение. 
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Има ревизионни книги за всички газопроводи, газови съоръжения и инсталации, в които 
органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности и 
предписания за отстраняване на констатираните недостатъци. 

Разработени са вътрешноведомствени правилници и инструкции регламентиращи дейността 
по безопасната експлоатация и ремонта на газовите съоръжения и инсталации. 

Ежегодно се провеждат занятия за обучение и проверка знанията на техническия персонал 
за устройството и безопасната експлоатация на газопроводите, газовите съоръжения и 
инсталации. 

Околна среда  

Грижата за опазване на околната среда, съгласно европейските директиви и националното 
законодателство, е една от приоритетните задачи на „Булгартрансгаз” ЕАД. В контекста на 
това е и една от основните цели на модернизацията на газопреносната система на 
Дружеството - намаляване на вредните емисии в атмосферата. В доказателство за своята 
ангажираност към всички аспекти на опазване на околната среда, „Булгартрансгаз” ЕАД 
предстои да завърши процедурата по внедряване и сертифициране, съгласно правилата и 
изискванията на ISO 14001 „Система за управление на околната среда”. 

Съгласно действащото българско законодателство, за всички нови инвестиционни 
предложения, „Булгартрансгаз” ЕАД изготвя уведомления, които се внасят за разглеждане в 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ). „Булгартрансгаз” ЕАД изготвя информация 
за преценяване на необходимостта от „Оценка на въздействието на околната среда” и 
„Доклад за оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите 
на опазване на защитените зони”, ако има такива. След разглеждане на тази информация и 
доклада, по преценка на МОСВ или РИОСВ за тези инвестиционни предложения, където е 
необходимо се изготвя ОВОС и се представя за решение. 

Дружеството спазва и съблюдава нормите и предписанията, дадени му от съответните 
компетентни органи – по трасетата на газопроводите са предвидени и проведени 
рекултивационни и противоерозионни мероприятия, съгласувани с МОСВ и се провеждат 
периодични емисионни наблюдения по отношение на замърсяването на околната среда. 

Човешки ресурси  

„Булгартрансгаз” ЕАД отделя специално внимание на политиките в областта на човешките 
ресурси. Специализираните знания и опит на хората, както и тяхната мотивация са ключови 
фактори, от които зависи дългосрочната и успешна дейност на Дружеството. Като модерна 
компания, „Булгартрансгаз” ЕАД осигурява на своите служители възможности за 
непрекъснато усъвършенстване, образование и разширяване на практическите умения. 

„Булгартрансгаз” ЕАД активно сътрудничи с висши учебни заведения, чийто академичен 
профил отговаря на дейността на компанията.  

Изхождайки от позицията, че човешкият капитал е най-ценното богатство на фирмата и е в 
основата на икономическия просперитет в дългосрочен план, ръководството на 
„Булгартрансгаз” ЕАД отделя специално внимание на политиката си в областта на човешките 
ресурси в посока създаване на условия за висока мотивация и перспективи за развитие на 
персонала.  

Непрекъснатото усъвършенстване и подобряване условията на труд, повишаване 
мотивацията, перспективи за развитие на персонала и осигуряване на висок жизнен 
стандарт, са основни направления в трудово-социалната политика на ръководството и 
намират израз в действащия Колективен трудов договор. 
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Инвестиционна политика 

За изпълнение на основните си функции на комбиниран оператор, „Булгартрансгаз” ЕАД 
експлоатира, поддържа, модернизира и развива: 2700 км магистрални газопроводи и 
прилежащите им съоръжения; 9 компресорни станции и 1 компресорен цех; повече от 70 
газорегулиращи и газоизмервателни станции; единственото до момента в страната Подземно 
газово хранилище - ПГХ Чирен.  

Непрекъснатата поддръжка на технически изправна, надеждна и ефективна основна и 
спомагателна инфраструктура, е задължително условие за функционирането на дружеството 
и гаранция за сигурно и качествено изпълнение на услугите по преноса и съхранението на 
природен газ. Извършват се основни ремонти, рехабилитация и модернизация на 
газопроводите и съоръженията. Същевременно с развитието на пазара на природен газ в 
страната се извършва и ново строителство с цел присъединяване на газоразпределителни 
дружества и нови потребители.  

Финансирането на инвестиционната дейност се осъществява както със собствени, така и с 
привлечени средства. „Булгартрансгаз” ЕАД ежегодно изготвя обезпечена със средства 
годишна Програма за инвестиции и поддръжка (ГПИП), която има за задача да изгражда и 
въвежда в експлоатация нови, съвременни съоръжения и инсталации и рехабилитация на 
съществуващи, с цел увеличаване на мощностите, развитието на газовия пазар и повишаване 
надеждността на системата като цяло, с оглед недопускане на аварии, които биха довели до 
прекъсване подаването на природен газ, а така също и застрашаване живота и здравето на 
хората и опазването на околната среда. В годишната Програма за инвестиции и поддръжка 
са намерили място конкретни задачи, касаещи ПГХ Чирен и/или конкретни мерки, които 
операторът трябва да предприеме с цел намаляване на риска от възникване на големи 
аварии. 

Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд 

В „Булгартрансгаз” ЕАД има разработена и функционира система за управление на 
безопасността и здравето при работа. Изпълнени са и основните изисквания на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд. Регламентирани са правата и задълженията на 
фирмата и на работниците и служителите за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд. Изградени са и функционират комитети по условия на труд. Съвместно с 
обслужващата служба по трудова медицина е извършена оценка на работните места и 
оценка на риска на съответните работни места. Провежда се целенасочена научно 
обоснована политика по подобряване условията на труд, повишаване културата на работното 
място и намаляване на рисковите фактори. 

„Булгартрансгаз” ЕАД реализира проект „Оптимизиране на здравословните и безопасни 
условия на труд” с идентификационен номер ESF-2303-01-04016, с който спечели  одобрение 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001-2.3.03  - 
„Безопасен труд”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Проектът обхваща всички обекти и подразделения на „Булгартрансгаз” ЕАД и цели 
разработване, внедряване и сертифициране на стандартизирана система за управление на 
здравето и безопасността при работа - BS OHSAS 18001:2007, както и осигуряване на 
колективни средства за защита и лични предпазни средства. 

Конкретните ползи от реализирането му са свързани с оптимизиране на условията на труд и  
безопасността и повишаване производителността на служителите в „Булгартрансгаз” ЕАД в 
пълно съответствие със законодателството по безопасност и здраве при работа. 
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1.3. Общи цели и политика за предотвратяване на големи аварии 

Ръководството на „Булгартрансгаз” ЕАД провежда политика за предотвратяване на големи 
аварии, която гарантира високо ниво на защита живота и здравето на човека и околната 
среда, като планира, разработва и прилага подходящи средства, структури и системи за 
управление.  

„Булгартрансгаз” ЕАД има дългогодишни традиции в сферата на преноса и съхранението на 
природен газ на територията на страната и като такава има поети редица ангажименти за 
прилагане на утвърдени международни принципи и стандарти. 

Осъзнавайки опасностите при извършване на технологичните процеси с употребата и 
съхранението на  опасни вещества, при планирането, организацията и осъществяването на 
своята дейност в ПГХ Чирен, „Булгартрансгаз” ЕАД се стреми да: 

� Предприема необходимите мерки за предотвратяване на всички предвидими аварии, 
които биха могли да застрашат работниците в предприятието и населението в околността, 
или да замърсят и/или увредят околната среда, както и да предвиди мерки за намаляването 
на евентуалното въздействие на тези аварии.  

� Спазва националното законодателство и европейските директиви в областта на 
опазването на околната среда, безопасните и здравословни условия на труд, 
предотвратяването на аварии и ликвидирането на последствията от тях, както и 
организационните и технически вътрешноведомствени правила. 

� Да оценява и докладва авариите, както и предотвратените случаи на аварии в Подземно 
газово хранилище Чирен. 

� Развива дейността си без да нанася вреда на работещите, населението и на околната 
среда в района на предприятието, при спазване на условията за безопасна експлоатация на 
машини и съоръжения. 

� Да изгражда фирмена култура, чрез която всички служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 
споделят ангажимента по политиката за предотвратяване на големи аварии, чрез обучения и 
записване на задължения в длъжностните характеристики, инструкциите за работа и други 
вътрешни документи на дружеството. 

Поставените цели за безопасна експлоатация „Булгартрансгаз” ЕАД ще изпълнява чрез:  

� Прилагането на Система за управление на мерките за безопасност /СУМБ/, която 
гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и опазване на околната 
среда. 

� Внимателен подбор, обучение и ежегодно оценяване на персонала, което е предпоставка 
за осигуряване на дългосрочна устойчива работа на производствените процеси.  

� Създаване на организация и контрол по стриктно спазване на трудовата и технологична 
дисциплина, по изпълнение изискванията на „Наредба за устройството и безопасната 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ”, както и на всички допълнителни нормативни 
документи и инструкции, касаещи естеството на работа. 

� Извършване на оценка на техническото състояние на сондажния фонд в Подземно газово 
хранилище Чирен, с цел поддържане на висок стандарт на безопасност на 
експлоатационните и наблюдателните сондажи, шлейфите, фонтанната арматура, газова 
арматура и друго наземно и подземно оборудване.  
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� Поддържане на Авариен план, подходящо оборудване, съоръжения и обучен персонал, с 
цел предпазване на обществеността, опазване на околната среда и служителите на 
„Булгартрансгаз” ЕАД, в случай на авария или инцидент. 

� Извършване на задълбочено обследване на всички реални и потенциални инциденти, 
като поддържа връзка и своевременно уведомява заинтересованите страни.  

� Да работи с ясно определени параметри, които да гарантират достатъчно ниско ниво на 
технологичния риск чрез: 
- редовно оценяване и управление на промените в производствените процеси, оборудването, 
организацията и персонала;  
- управление на риска свързан с нерутинните операции. 

� Изготвяне на обезпечена със средства Програма за инвестиции и поддръжка, която има 
за цел да изгражда и въвежда в експлоатация нови, съвременни съоръжения и инсталации и 
рехабилитация на съществуващи, с цел увеличаване на мощностите, развитието на газовия 
пазар и повишаване надеждността на системата като цяло, с оглед недопускане на аварии, 
които биха довели до прекъсване на подаването на природен газ, а така също и 
застрашаване живота и здравето на хората и опазването на околната среда. 

� Да изисква от контрагентите, подизпълнителите и всички, свързани със стопанската 
дейност на „Булгартрансгаз” ЕАД да контролират и развиват дейността си в съответствие с 
фирмената политика, да поддържат висок стандарт на безопасност, на производствена 
дисциплина и на здравословни и безопасни условия на труд. 

В изпълнение на условията на проект „Оптимизиране на здравословните и безопасни условия 
на труд” „Булгартрансгаз” ЕАД разработи Политика по здравословни и безопасни условия на 
работа.  

Приложения към настоящата точка от ДППГА: 

- Политиката на фирмата по здравословни и безопасни условия на работа;  

- Изявлението на ръководството относно политиката за предотвратяване на големи аварии. 

2. Идентифицирани опасности от големи аварии в ПГХ Чирен и съответните 
конкретни мерки за намаляване на риска от възникване на големи аварии 

2.1. Земетресение 

Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми стихийни бедствия. То възниква в 
следствие на подземни удари (тласъци) и размествания на земната повърхност, 
предизвикани от съществуващите напрежения в Земята. Съвременната наука разделя тези 
напрежения на два вида: напрежения на всестранен натиск, предизвикано от налягането на 
отгоре лежащи слоеве и система напрежения, съпроводени от сила на натиск и 
перпендикулярно разположени сили на опън. Под въздействието на тези напрежения в 
земните недра, пластовете се огъват и в тях се натрупва енергия на натиск, която се 
освобождава, предизвиквайки разместване на тези пластове.  

Територията на ПГХ Чирен попада в сеизмична зона от второстепенно значение, където 
максималните земетресения се очакват до IV степен по скалата на Рихтер. Сградите и 
съоръженията, са осигурени конструктивно за земетресения до девета степен по скалата 
ЕМ5-98. При по-висока степен се очакват повреди и разрушения. Вследствие разместване на 
земните пластове е възможно деформиране и разкъсване на газопроводите, което би довело 
до ограничено във времето изтичане на природен газ в атмосферата и възникване на 
опасност от експлозии и пожари, евентуално придружени с жертви на хора. Вероятно ще 
бъде нарушена системата на електроснабдяване. Ще възникнат повреди в съобщителната 
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система и прекъсване на технологичните и съобщителните връзки. 

При възникването на авария причинена от земетресение е възможно (в зависимост от 
силата) да има разрушения по сградния фонд, да бъде нарушено водоснабдяването и ел. 
захранването на обекта. Възможно е при силни земетресения да има разкъсване на 
газопроводи. 

2.2. Пожари 

Пожари могат да възникнат вследствие комбинация на случайни или природни явления - 
разкъсване на газопровода, пропуски на природен газ от кранове на фонтанната арматура на 
сондажи и съоръжения, съпроводени с подаване на запалителна искра, възникнала вследствие 
на технологични процеси (нагрети повърхности, електрическа дъга или искра, 
електростатичен заряд, механично триене или искра от удар, оптична, открит огън и т.н.), а 
също и при масови горски и полски пожари. 

Резултатите от оценката на риска сочат, че пожар може да възникне и вследствие 
неспазване на правилата за безопасност при извършване на огневи работи на временни 
места (например врязвания в газопроводи, ремонтни дейности и др.), нерегламентирана 
употреба на открит огън, пушене и т.н. 

Най-често пожарът е асиметричен. Разпространява се по посоката на вятъра, от ниската към 
високата част на склон или възвишение. 

Три са основните сценарии при изтичане и запалване на природен газ вследствие инцидент 
или авария: 

- образуване на малки дифузионни газови факели (при малко количество на 
изтичащия газ), чието горене се прекратява веднага след прекъсване притока на газ; 

- образуване на големи високотемпературни дифузионни газови факели, 
оказващи въздействие на околните обекти чрез излъчване на топлинна радиация или 
по пътя на непосредствения контакт; 

- образуване на големи газово-въздушни облаци, възпламеняването на които 
може да е съпроводено с възникване на ударни вълни. 

Рискът от получаване на взрив при изтичане на природен газ на открито е минимален, но 
трябва да се имат предвид евентуални естествени или изкуствени прегради или специфични 
климатични условия, които биха могли временно да ограничат бързото разсейване на газа в 
атмосферата. 

Развитието на авария с изхвърляне на природен газ от прекъснат газопровод или 
технологично оборудване като правило се свежда до следното: в резултат на теч на 
продукта се образува горим газовъздушен облак. Попадането на източник на запалване в 
областта на облака с концентрация на горим газ над долната и под горната граница на 
възпламеняване довежда до възпламеняване на газовъздушната смес. В зависимост от 
режима на изтичане на горимия газ, условията за неговото смесване с въздуха и условията 
на възпламеняване, процесът на изгаряне на облака може да се развива по различен начин. 

Една от най-тежките ситуации е възникването на разсеян факел, образуващ се при 
разрушаване на конструкции и задръстване на мястото на изтичане на газа. Този факел се 
характеризира с висока устойчивост, силно развита повърхност на горене и висока степен на 
топлинно излъчване. 

Характерна особеност на факелното горене се явява неговата продължителност във времето. 
При това околните обекти се оказват в зоната на топлинна радиация,която може да 
предизвика вторични пожари, а също така изисква крайна необходимост от защита на хората 



 

Доклад за безопасност  

Подземно газово хранилище Чирен  

 

 
Страница 14 от 173 

и ограничаване на времето за пребиваването им в зоната на повишено топлинно излъчване. 

Очакваните поражения върху населени места, производствени обекти и др. вследствие на 
аварийни ситуации са минимизирани - трасетата на газопроводите и основните обекти са 
разположени в незастроени зони, като са спазени изискуемите разстояния за безопасност- 
сервитутни зони, съгласно Закон за енергетиката и подзаконовите нормативни актове. По-
голяма е вероятността от предизвикване на вторични пожари в земеделски и горски масиви. 

2.3. Наводнение 

Наводнението е временно заливане на значителна част от сушата с вода. То е природно 
бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. Може да бъде предизвикано 
както от действието на природни сили (силни продължителни валежи, обилно снеготопене), 
така и в резултат на авария в хидротехнически съоръжения (язовирни стени, предпазни 
диги).  

Потенциалната опасност за работата на ПГХ Чирен е скъсването на язовирната стена на 
язовир „Чирен - 3", в заливната зона ще попадне помпеното за промишлена вода за 
компресорен цех, с което ще се преустанови временно нагнетателния процес. 

Вероятните последствия от наводнение или въздействие на речното течение в място, където 
има съоръжения, са: прекъсване на газопровод, разкриване на участък от газопровода с 
повреди по защитното покритие на тръбата, нарушаване на комуникации и / или ел. 
захранване на съоръжения, авариране на съоръженията -прекратяване или ограничаване на 
подаването на природен газ към газопреносната мрежа, прекъсване на технологичните и 
съобщителните връзки. 

2.4. Промишлени аварии свързани с взривоопасни, леснозапалими и токсични 
вещества: 

Инциденти свързани с реализиране на опасни химични вещества могат да възникнат в 
резултат на промишлени аварии, бедствия, терористична дейност. 

На територията на - „Булгартрансгаз" ЕАД - ПГХ Чирен могат да възникнат производствени 
аварии свързани с използването на опасни химични вещества: метанол, масло МС-20, газов 
кондензат, бензин, дизелово гориво, природен газ.  

Производствена авария в района на газохранилището може да се получи и по време на 
добив и нагнетяване на газ. При нагнетяване на газ може да се получи силно обгазяване на 
помещението на компресорния цех с природен газ. В зависимост от концентрацията на газа 
във въздуха може да се получи задушлива или взривоопасна смес. 

Други предпоставки за инциденти / аварии по мрежа от шлейфи и останалите обекти от 
системата: 

- пробив вследствие корозия на материала. С цел намаляване на риска от такъв 
вид авария е изградена както активна (електрохимична), така и пасивна (чрез 
изолация) защита на съоръженията от корозия. Периодично се провеждат инспекции 
на мрежата от шлейфи (на всеки 10 години се извършват изпитания с налягане 1,25 над 
работното) и КС, при които се установява наличието на проблемни места по трасетата и се 
локализира местонахождението им. Всеки месец се измерва потенциала на ЕХЗ. 

- пробив вследствие некачествен заваръчен шев. За минимизиране на рисковете всички 
заваръчни съединения се подлагат на неразрушаващ контрол. 

- повреди на оборудване (съоръжения). Извършват се планови ремонти, поддръжка и 
проверки в съответствие с изискванията на - „Наредба за устройство и безопасна 
експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията, 
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инсталациите и уредите за природен газ" и вътрешноведомствените нормативни документи 
(инструкции, правилници и др.) 

- нарушаване целостта на съоръженията, причинено от трети страни. Най-честата причина 
за това са нерегламентирани изкопни работи или злоумишлени посегателства. 

2.5. Терористичен акт 

Извършването на терористичен акт върху съоръженията и инсталациите също би довело до 
голяма авария. При терористичен акт е възможно разкъсване на газопроводи или инсталации 
и последващ пожар: 

- посегателство с цел саботаж върху съоръжения, обекти и инсталации, което може да 
доведе до аварии с изтичане и запалване на газ, пострадали хора, материални загуби, спиране 
на подаването на газ към потребителите; 

- кибератаки, насочени към блокиране работата на компютърните системи или неоторизиран 
достъп с цел извличане на служебна информация или блокиране на автоматиката и 
информационната свързаност.  

При терористична дейност на територията на съоръженията, които се експлоатират от 
„Булгартрансгаз" ЕАД - ПГХ Чирен е възможно да се получат следните последствия: 

1. Най- голяма опасност може да се получи при фонтаниране на експлоатационен сондаж. 
Заглушаването при такъв случай е продължително и трудно. Ще бъдат загубени големи 
количества природен газ от подземното газохранилище. 

2. Големи загуби могат да се получат и при разрушаване - напълно или частично на 
компресорния цех . 

3. При горепосочените аварии ще се получи загазяване на различни територии (най-много 
при фонтаниране на сондажи) и получаване на взривоопасна смес с всичките опасни 
последици. 

4. При нарушаване на електроснабдяването ще сработи авариен газов агрегат, но в 
определени ситуации е възможно моментно прекъсване на производствената дейност по 
време на нагнетяване и добив на природен газ. 

5. Разрушаването на язовирната стена, изтичането на водата или разрушаването на 
помпеното съоръжение или водопровода ще бъде последвано от сериозно нарушаване на 
производствения ритъм, включително до спиране на работата, през нагнетателния сезон. 

Голяма авария би се получила и при грубо неспазване на технологичната дисциплина. 

След обстойно обследване на производствените процеси и технологии, машини и 
съоръжения е разработен Доклад: „Математическо моделиране на разпространението на 
вредното въздействие на различни видове прогнозирани аварии на ПГХ Чирен”, от фирма 
„Риск Инженеринг” АД, гр. София. 

По-долу са изложени най-важните изводи от проведеното математическо моделиране. 

2.6. Сценарии за възникване на авария. Възможни големи аварии в ПГХ Чирен. 

Възможни големи аварии на територията на ПГХ Чирен са: 
 
� Сценарий 1 - Авария на сондаж 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Възникване на ударна вълна при физически взрив (разрив) на съоръжението; 
- Факелно горене в мястото на изтичане на газа; 
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� Сценарий 2 - Авария на газов шлейф 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Действие на ударната вълна при физически взрив (разрив) на шлейф; 
- Факелно горене на газа в мястото на изтичане;  
 

� Сценарий 3 - Авария, предизвикана от газовите обвръзки на компресорите: 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Възникване на ударна вълна при разкъсването на газовите обвръзки; 
- Изгаряне на образувалата се горима газо-въздушна смес под формата на взрив; 
- Факелно горене в мястото на изтичане на газа. 
 

� Сценарий 4 - Авария в инсталацията за изсушаване на газа, свързана с изхвърляне и 
горене на триетиленгликол върху съседните територии: 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Възникване на ударна вълна при разкъсването на тръбопроводите с природен газ; 
- Пожар, свързан с горенето на разлетелия се триетиленгликол; 
- Огнено кълбо, предизвикано в резултат на пожара. 
 

� Сценарий 5 - Разлив на химични вещества: 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Анализ на опасността от натравяне с токсични вещества и продукти; 
- Анализ на опасността от натравяне с продукти на горенето на горими вещества. 

Направеният анализ на възникването, протичането и последиците от аварии в ПГХ Чирен 
позволява да се определят следните основни техни характеристики: 

� Възникване на аварии може да се очаква в местата на сондажите, по дължината на 
шлейфите и на площадката на ПГХ; 

� Авариите са свързани преди всичко с изтичане на природен газ. Като по-лек от въздуха, 
природният газ бързо ще се издига във височина и ще се разсейва, поради което не 
съществува опасност от загазоване, освен в закрити помещения; 

� Поради високото налягане на природния газ, разхерметизирането на тръбопроводите и 
съоръженията в повечето случаи ще протича под формата на физически взрив, съпроводен с 
образуване и разпространение на ударна вълна. В повечето случаи зоната на действие на 
ударната вълна е ограничена до 10 – 20 m около мястото на разкъсването и не представлява 
опасност за намиращите се извън тази зона хора; 

� Сеизмичното въздействие при взривно разкъсване на подземната част на шлейфите е 
твърде ограничено и не представлява опасност за намиращите се в близост обекти; 

� Поради посочените по-горе свойства на природния газ възникване на детонационно 
горене и горене тип „огнено кълбо” при разхерметизиране на съоръжения на открито не 
може да се очаква; 

� Детонационно горене може да се очаква при разхерметизиране на съоръженията в 
компресорен цех, а горене тип „огнено кълбо” – при пожар около резервоарите с химични 
вещества; 

� При разхерметизиране на съоръженията и изтичане на газ от тях може да се очаква 
възникване на факелно горене в мястото на изтичане; 

� Продуктите на горене на природен газ, триетиленгликол и метанол са въглероден диоксид 
и водни пари. Те не се отличават с особена токсичност и не могат да представляват заплаха 
за живота и здравето както на намиращите се наблизо хора, така и на хората от близките до 
ПГХ населени места. Действието на въглеродния диоксид върху човека се изразява в виене 
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на свят, главоболие, повишено кръвно налягане, тахикардия. Газът е по-лек от въздуха и при 
нормални условия се натрупва при тавана на помещенията. Високите концентрации във 
въздуха водят до недостиг на кислород и възможна загуба на съзнание. По време на пожар, 
поради високата температура на продуктите на горенето, въглеродният диоксид се издига 
във височина и бързо се разрежда във въздуха. 

� Направеният анализ на опасността от натравяне на хората с използваните в ПГХ вещества 
показва, че тази опасност е минимална. Опасност от натравяне може да възникне само при 
аварийно изтичане на газ в компресорен цех и при разлив от резервоара за метанол, но само 
в крайно ограничена зона около разлива. За останалите работещи на площадката на ПГХ, 
както и за хората и животните в съседните населени места опасност от натравяне при аварии 
на територията на ПГХ не съществува. 

2.7. Конкретни мерки за намаляване на риска от възникване на големи аварии 

Конкретните мерки за намаляване на риска от възникване на големи аварии, които 
изпълнява ПГХ Чирен, като част от структурата на „Булгартрансгаз” ЕАД са следните: 

• Идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии, 
задълбочена оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната 
среда.  

• Внимателен подбор, обучение и редовно оценяване компетентността на персонала за 
поддържане на нормална и безопасна работа.  

• Оценка на уменията при избор на външни организации, като търговски партньори, 
доставчици и други заинтересовани страни.  

• Поддържане на техническите съоръжения и транспортните средства на такова ниво, че 
рискът от възникване на авария да бъде сведен до минимум.  

• Разработване и актуализиране на авариен план на предприятието, който да сведе 
последствията от аварията за хората, съоръженията, съседни обекти и околната среда до 
възможно най-ниско ниво.  

• Подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария на всяко 
съоръжение в предприятието. Редовно обучение на всички членове на персонала, за 
адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на 
последствията при авария.  

• Изискване от персонала стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна 
работа на съоръженията, осъзнаване и съпричастност към цялата политика за 
предотвратяване на големи аварии.  

• Оценка на всички необходими промени в технологичните съоръжения и процеси, 
организацията на производството и персонала от гледна точка на предотвратяване на 
авариите.  

• Докладване и разследване на аварии и предотвратени случаи на аварии и предприемане 
на коригиращи и превантивни действия за подобряване на работата.  

• Осигуряване необходимата информация на засегнатата общественост относно 
потенциалните опасности от авария, възможните последствия и мерките за защита.  

• Планиране и изпълнение на задачите залегнали в годишната Програма за инвестиции и 
поддръжка, касаещи ПГХ Чирен; 

• Организация и контрол по стриктното спазване на трудовата и технологична дисциплина, 
по изпълнението на изискванията на „Наредба за устройство и безопасната експлоатация 
на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и 
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уредите за природен газ” (ДВ № 67/2004 год.), както и всички допълнителни инструкции 
и нормативни документи, характерни за естеството на работа; 

• Осъществяване на системен контрол върху всички съоръжения и инсталации, а при 
сложна метеорологична обстановка, се извършват и допълнителни обходи. В случай на 
констатирани отклонения се предприемат спешни мерки съгласно аварийния план, с цел 
предотвратяване на по-голяма авария. 

• Спазване на изискванията на „Закон за техническите изисквания към продуктите” (Обн., 
ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г.) и „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на 
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и 
уредите за природен газ” – (обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г.) относно безопасната 
експлоатация на газовите съоръжения и инсталации. 

• Спазване на изискванията, за които е издадено Разрешително за дейност по монтиране, 
ремонтиране, поддръжка и преустройване на газопроводи, газови съоръжения и 
инсталации от Държавната агенция за метрология и технически надзор. 

• Поддържане на технически досиета, които съдържат техническата документация, 
чертежите, изчисленията и документите за извършване на ремонти на съответното 
съоръжение. 

• Попълване на ревизионни книги за всички газопроводи, газови съоръжения и инсталации, 
в които органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни 
дейности и предписания за отстраняване на констатираните недостатъци. 

• Непрекъснати наблюдения от страна на експлоатационния персонал за спазване на 
технологичния режим на производствените съоръжения, машини и апарати, което се 
отразява в съответната техническа документация. На съоръженията с повишена опасност 
(СПО) се извършва периодичен технически надзор от лицензирани лица, съгласно 
действащото законодателство. 

• Контрол по спазване на вътрешноведомствени правилници и инструкции, 
регламентиращи дейността по безопасната експлоатация и ремонта на газовите 
съоръжения и инсталации. В инструкциите са определени задачите, функциите и 
отговорностите на обслужващия персонал, реда за пускане, обслужване и спиране на 
съоръженията, действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки. 

• Провеждане на задължителните обучения и инструктажи съгласно изискванията на 
„Наредба РД 07-2/16.12.2009 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”. 

• Ежегодна проверка на знанията на техническия персонал за устройството и безопасната 
експлоатация на газопроводите, газовите съоръжения и инсталации. 

• Спазване на изискванията за безопасно извършване на газоопасни, ремонтни, огневи и 
земни работи и Инструкцията за осигуряване на пожарна безопасност в „Булгартрансгаз” 
ЕАД (ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ) и приложенията към нея. 

• Извършване на оценка на техническото състояние и безопасна експлоатация на 
сондажния фонд в Подземно газово хранилище Чирен, с цел поддържане на висок 
стандарт на безопасност на експлоатационните и наблюдателните сондажи, шлейфите, 
фонтанната арматура, газова арматура и друго наземно и подземно оборудване. 

• Извършване на периодична проверка на противопожарната техника и 
пожароизвестителните инсталации, както и замерване на заземителната и 
мълниезащитата уредба от акредитирани лаборатории. 
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3. Средствата, структурите и организацията в ПГХ Чирен, с оглед 
предотвратяването на големи аварии и ограничаване на последствията от тях за 
човешкото здраве и околната среда. 

В „Булгартрансгаз” ЕАД е въведена вътрешна процедура П-БТГ-4.4.7 Готовност за 
извънредни ситуации и способност за реагиране. Процедурата определя реда и 
отговорностите за създаване на организация и провеждане на превантивни мероприятия за 
адекватно и своевременно реагиране при възникване на извънредни ситуации, с оглед 
намаляване на свързаните с тях неблагоприятни последици за здравето и безопасността на 
служителите и в изпълнение на задълженията към обществото, посочени в „Закон за защита 
при бедствия”.  

За производствената дейност на „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен има изготвен вътрешен 
авариен план, в който са предвидени съответните мерки в случай на възникване на аварии, 
начините за оповестяване и информиране на засегнатото население и на външни структури и 
възлови звена от единната спасителна система, както и действията за справяне с 
последиците.  

Операторът е изготвил изисканата от компетентния орган информация за изготвяне на 
външен авариен план, съгласно чл. 35, ал. 4 т. 9 от ЗЗБ, която е предоставена на 
компетентните органи. 

Собствени групи от сили и средства за реагиране 

Въз основа на процедурата и в изпълнение на нормативните изисквания, със Заповед на 
Ръководител РЗ ПГХ Чирен №БТГ-ЕЧ-Зап.-14/20.01.2016 г. е създаден щаб за изпълнение на 
Аварийния план (ЩИАП). ЩИАП в ПГХ Чирен отговаря за създаване и поддържане в 
постоянна готовност цялостната организация по предотвратяване, локализиране и 
ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи. ЩИАП осъществява връзката и информира 
другите оторизирани органи.  

В помощ на ЩИАП в ПГХ Чирен са сформирани помощни групи: 

Група за наблюдение и оповестяване 

Общи задачи на групата: 
• Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия и аварии в 
района на ПГХ Чирен; 
• Да обходи района на ПГХ Чирен, веднага след бедствие или авария и да осигури първата 
информация за пострадали и състоянието на сградния фонд; 
• Да подпомогне Председателя на щаба за координация на ПГХ Чирен при изясняване на 
цялостната обстановка след бедствие или авария; 
• Да информира своевременно Щаба за възникнали промени в обстановката. 

Санитарен пост 

Задачи: 
• Да участва в провеждането на всички санитарни и противо-епидемиологични 
мероприятия в ПГХ Чирен. 
• Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за 
спасяване на живота на пострадалите. 

Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита 

Задачи: 
• Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ, съгласно дадените указания; 
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• При недостиг на ИСЗ да направи заявка до отдел „СКИ” за осигуряване на необходимите 
количества; 
• Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ; 
• Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ; 
• Да изготви списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в 
началото на годината; 

Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита: 

Задачи: 
• Ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост: 
- Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградите;  
- Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и 
 отдушниците в сградите; 
• Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на 
помещенията; 
• Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените 
помещения;  
• Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват 
по предназначение. 

Група за противопожарна защита 

Задачи: 

• Задачите на групата са определени съгласно инструкциите. 

За своевременното отстраняване на аварии в ПГХ Чирен са сформирани и функционират две 
аварийни групи (АГ), определени със Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-15/20.01.2016 г. 

• Аварийна група за отстраняване на авария по газопровод (шлейф) или сондаж. 

• Аварийна група за отстраняване на авария в Компресорен цех и надземни 
съоръжения 

Основна задача на аварийните групи е да организира ликвидиране на последствията от 
аварии. Аварийните групи изпълняват дейностите си в непрекъсната връзка и координация с 
Централна диспечерска служба и районните диспечерски служби към структурата на 
управление „Главно диспечерско управление”. 

Поддържане на канали за комуникация, оборудване, материали и средства за 
действие при извънредни ситуации  

Елементите на съобщителната система на „Булгартрансгаз”, обезпечаваща връзките за 
оповестяване между обектите на дружеството при провеждане на спасителни и аварийно- 
възстановителни работи е описана в Аварийния план на Централно управление на 
„Булгартрансгаз” ЕАД. 

Оповестяването при възникване на аварии в ПГХ Чирен - на сондаж, шлейф и в компресорен 
цех - става съгласно схемите приложени към Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-15/20.01.2016 г. 

Към аварийния план на ПГХ е приложена контактна информация за оповестяване на 
аварийните групи, списък на наличните моторни превозни средства със стандартна и 
специализирана техника, контактна информация за оповестяване на ЩИАП.   

С цел обезпечаване на нуждите от материали в случаите на извънредни ситуации, в 
складовете на дружеството се поддържат аварийни резерви от материали. Контролира се 
поддържането в постоянна готовност по работните места на средствата и оборудването, 
определени в евакуационните планове - аварийни изходи, противопожарна екипировка, 
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звукова сигнализация, както и средства за първа помощ. 

 

Планиране и провеждане на обучения и тренировки за действие при извънредни 
ситуации  

С цел поддържане на състояние на готовност и способност за реагиране на дружеството като 
цяло и в частност на отговорните лица и структури, в „Булгартрансгаз” ЕАД се планират и 
провеждат учебни тренировки и евакуации със симулиране на извънредни ситуации, както 
следва:   

аварийни тренировки – за симулиране на ситуации и сценарии в съответствие с 
утвърдените аварийни планове;   

противопожарни тренировки:  

- учебни евакуации в съответствие с изискванията на „Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. 
за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”; 

- тренировки за симулиране на извънредни ситуации по специализираните планове за 
действие, част от аварийните планове в дружеството.  

Всички обучения и тренировки се планират в „Годишен график на аварийните и 
противопожарни тренировки на „Булгартрансгаз” ЕАД”, като за всяка проведена тренировка 
се съставя протокол. 

Схемите за оповестяване в случай на авария са приложени към Аварийния план на ПГХ 
Чирен. Всякаква допълнителна информация, свързана с действията при аварийни ситуации 
може да бъде намерена в приложение Авариен план на ПГХ Чирен.  
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Приложения: 

- Авариен план на „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен; 

- П-БТГ-4.4.7 Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране 
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II. Описание на Системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ) 

Системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ) е неразделна част от ДППГА. Тя 
включва онази част от общото управление, която обхваща организационната структура на 
предприятието, отговорностите, процедурите, процесите и ресурсите, които гарантират 
провеждането на политиката за предотвратяване на големи аварии.  

Безопасната експлоатация на предприятието е изградена на основа на система от 
административни структури, отговорности и дейности, отчита наличните средства за 
безопасност и различни технологични решения за това. Фирмата е сертифицирана и е 
внедрила Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарта BS 
OHSAS:18001:2007, като предстои внедряване на стандартите за управление на качеството и 
околната среда (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). Чрез СУЗБР се поддържа инструментариум 
за постигането на целите, поставени пред предприятието. 

Прилаганата управленска система на мерките за безопасност отразява традициите на 
предприятието в областта на спазването на безопасни и здравословни условия на труд, 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и опазване на околната среда, в 
резултат на което е и липсата на каквото и да било аварийно произшествие на територията 
на ПГХ Чирен. 

Отчитайки необходимостта от конкретизиране на правата и отговорностите на всяко 
длъжностно лице при изпълнение на служебните му задължения и чрез въвеждане на редица 
организационни, технически и други норми, производствените дейности в ПГХ Чирен се 
осъществяват при стриктното спазване на нормативните изисквания, свързани с безопасна 
експлоатация, безопасността на труда и противопожарната и аварийна безопасност. По този 
начин точното определяне на задълженията на всеки служител улеснява и защитава самия 
служител и целия производствен процес от възникването на злополуки и големи 
производствени аварии и предпазва околната среда от замърсяване.  

Характерно за прилаганата СУМБ е, че за постигане на поставените цели, свързани с 
намаляване на риска от аварии при експлоатацията на предприятието са разработени 
съответни документи, насочени към организацията на персонала, идентифицирането на 
опасностите от големи аварии и оценката на потенциалните рискове от тях за хората и 
околната среда, управлението на технологичните процеси, аварийното планиране, 
управлението на промените в предприятието, измерването (мониторингът) на прогреса по 
прилагането и одитирането и преразглеждане на ППГА. Системата за управление на мерките 
за безопасност цели постоянен и ефективен контрол на риска от големи аварии, чрез 
прилагане на итеративен подход при управлението на предприятието – планиране, 
прилагане, измерване, преразглеждане. 

Съгласно изискванията на европейското и национално законодателство в областта на 
предотвратяването на големи аварии и ограничаването на последствията от тях, СУМБ се 
състои от седем основни аспекта: 

� Организация и персонал; 

� Идентифициране и оценка на големи опасности; 

� Оперативен контрол и управление на технологичните процеси; 

� Управление на промените; 

� Аварийно планиране; 

� Мониторинг; 

� Одит и преразглеждане. 



 

Доклад за безопасност  

Подземно газово хранилище Чирен  

 

 
Страница 24 от 173 

1. Организация и персонал 

 

Фиг. Организационна структура на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
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Организационната структура на „Булгартрансгаз“ ЕАД подлежи на утвърждаване от 
Управителният съвет на дружеството. В „Булгартрансгаз” ЕАД – РЗ ПГХ Чирен са назначени 
следните категории служители съгласно утвърденото Щатно разписание.  

№ Категория  персонал Бр. 

1 Ръководни служители 8 

2 Аналитични специалисти 5 

3 Техници и други приложни специалисти 12 

4 Административен персонал 3 

5 
Персонал зает с услуга за населението, 
търговията и охраната 

1 

6 Квалифицирани производствени работници 31 

7 
Оператори на машини и съоръжения, и 
работници по монтаж на изделия 

23 

8 
Професии, неизискващи специална 
квалификация 

2 

  ОБЩО 85.0 

* Забележка: „Булгартрансгаз” ЕАД е в процедура по внедряване и сертифициране на 
стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008 

В „Булгартрансгаз е въведена процедура П-БТГ-4.4.2_6.2 Управление на човешките 
ресурси. Процедурата регламентира реда и отговорностите при управлението на човешките 
ресурси за осигуряване на компетентен и обучен персонал. 

Организирането и документирането на тренинги и учения, свързани с реагиране при 
извънредни ситуации, касаещи здравето и безопасността при работа, се извършва по реда на 
П-БТГ-4.4.7 Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране. 

Дейностите по управление на човешките ресурси, включват: 
- планиране на необходимостта от персонал; 
- определяне и документиране на необходимата компетентност на персонала; 
- подбор и назначаване на персонал; 
- първоначални,   текущи   и   извънпланови   обучения   за   поддържане   и   повишаване   
на компетентността на персонала и преквалификация; 
- оценяване ефикасността на обученията. 
Изискванията относно компетентността на персонала се определят на база на 
приложимите законови изисквания за конкретната дейност, доколкото има такива, и се 
съдържат в утвърдени длъжностни характеристики. Основните задължения и функции, както 
и изискванията за заемане на длъжността, се формулират от преките ръководители за всяка 
длъжност. Въз основа на направено предложение, служителите в отдел „Човешки ресурси”, 
въвеждат съдържание в съответната стандартизирана форма на длъжностна характеристика. 
Управлението на този вид документ е съгласно П-БТГ-4.4.5/4.2.3 Управление на 
документите. 

Подборът на персонал се инициира от ръководителя на организационната единица, във 
връзка с идентифицирана необходимост от персонал. Необходимостта от персонал възниква 
във връзка с планирани промени в организационната структура, предстоящо реализиране на 
планове и проекти на дружеството, очаквани промени в действащата нормативна и 
регулаторна рамка, когато нуждите на работодателя от работна сила налагат това (при 
увеличен обем на работа, при промяна, прекратяване на трудовото правоотношение, 
продължително отсъствие на служител и др.). Във връзка с идентифицираната необходимост 



 

Доклад за безопасност  

Подземно газово хранилище Чирен  

 

 
Страница 26 от 173 

от подбор на персонал, ръководителят на организационната единица извършва анализ на 
конкретните възможности. Във връзка с резултатите от анализа и конкретните нужди от 
персонал, се избира начина на подбор – външен или вътрешен.  

В общия случай, екипът по подбора извършва предварителна оценка по документи и съставя 
списък на кандидатите, които ще бъдат поканени на събеседване, практически изпит, 
писмено оценяване или тест. Всички кандидати се оценяват въз основа на предварително 
определените критерии (образование, професионален опит, компютърни умения, владеене 
на чужди езици и др.). След оценяването по документи за съответствие с изискванията, 
екипът по подбора съставя списък с кандидатите, които ще бъдат поканени на събеседване, 
практически изпит, писмено оценяване или тест. 

Назначаването на служителите, чиято работа изисква достъп до стратегически обекти или 
зони, става след получаване на разрешение за достъп до стратегически обекти или зони от 
Държавна агенция „Национална сигурност“. 

Преди сключване на трудовия договор, новопостъпващите в дружеството утвърдени 
кандидати представят на специалист човешки ресурси: 
• Заявление за постъпване на работа; 
• Автобиография; 
• Свидетелство за съдимост; 
• Удостоверение от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 
• Документ за липса на водени досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ 
характер, което е издадено от Прокуратурата; 
• Трудова или служебна книжка; 
• Документи за придобито образование, специалност, квалификация - в оригинал; 
• Свидетелство за правоуправление на МПС (когато се изисква за длъжността); 
• Медицинско свидетелство (годност да работи нощен труд, разписано от лекар - когато се 
изисква за длъжността); 
• Подписана длъжностна характеристика; 
• Заявление по чл. 329 от КТ; 
• Декларация относно опазване на служебна тайна; 
• и други. 
За новопостъпилия служител се изготвя лично трудово досие. Досието задължително 
съдържа подписани от лицето трудов договор и длъжностна характеристика, справка за 
регистрация на трудовия договор в Национална агенция за приходите, копие от документ за 
придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, служебни бележки за 
начален инструктаж и други документи. 

Обучения на персонала 

С обезпечаването на обучен персонал е осигурен ефективен контрол върху работата на 
съоръженията и инсталациите. В „Булгартрансгаз“ ЕАД се планират и провеждат следните 
видове обучения: 

Първоначални обучения: 

- първоначално обучение на всички служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД по изискванията на 
интегрираната система за управление и нейните отдени части; 
- всички необходими обучения и инструктажи за новопостъпили служители или при ново 
работно място. 

Текущи обучения: 

- обучения за поддържане или повишаване на квалификацията и компетентността на 
персонала за съответно работно място; 
- обучения за запознаване с действащата нормативна уредба; 
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- обучения, свързани с изискванията по осигуряване на безопасност и здраве при работа: 
периодични инструктажи и инструктажи на работното място по здраве и безопасност; учения 
за реагиране при извънредни ситуации, т.е. провеждане на практически тренинги на 
персонала за действие при симулирани извънредни ситуации, с цел създаване опит и за 
проверка на готовността за реагиране (съгласно процедура П-БТГ-4.4.7 Готовност за 
извънредни ситуации и способност за реагиране). 
- обучения, провеждани в изпълнение на изисквания на нормативната уредба -например, 
квалификационни групи по електробезопасност, опреснителни курсове за поднадзорни 
професии; 
- опреснителни   обучения   за   прилагане   изискванията   на   документацията   на   системата за 
управление на здравето и безопасността при работа. 

Извънпланови обучения: 

• извънредни инструктажи - след всяка трудова злополука; при констатирани груби 
нарушения на правилата, нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, по 
предписания на контролен орган, или за служители, прекъснали работа за повече от 45 дни; 
• при възникнала необходимост - например, при използване на ново оборудване или 
техника, смяна на използван софтуерен продукт, ново работното място, промяна в 
длъжността и/ или отговорностите на служителя и др. 

Използваните форми на обучение в дружеството са: 

- вътрешни   обучения:    инструктажи,   лекции,   демонстрации,   тренинги,   практически 
занятия; 
- външни обучения: курсове, семинари и др. 

� Първоначално   обучение   по   изискванията   на   интегрираната   система   за 
управление 

Първоначално обучение по изискванията на интегрираната система за управление и нейните 
отделни части се провежда на всички служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Във връзка с 
конкретните трудови задължения, прекият ръководител запознава новопостъпилия служител 
с подробна информация и изисквания на интегрираната система за управление, конкретно и 
пряко свързани с длъжността на служителя, в случай че има такива. 

� Първоначални обучения за новоназначени служители 

След подписване на трудов договор, новопостъпилите в дружеството служители 
задължително преминават през следните обучения: 

Начален инструктаж по здраве и безопасност при работа 

Инструктажът се провежда и регистрира съгласно нормативните изисквания от специалист по 
здравословни  и безопасни условия  на  работа. Инструктаж следва да бъде проведен на 
всички служители, както и на всички наети временни работници, стажанти, изпълнители на 
дружеството и посетители. 

Всеки служител, постъпващ на работа в дружеството, независимо от степента на неговата 
подготовка, образование, квалификация и трудов стаж, се допуска на работа само след 
провеждане на начален инструктаж по здраве и безопасност при работа и противопожарна 
безопасност. 

Инструктажът на персонал на външни организации - изпълнители на дружеството, работещи 
на площадки на „Булгартрансгаз” ЕАД, се провежда съгласно ЗБР-10-БТГ-СКИ Инструкция 
за работа с персонал на външни организации. 

Документирането на инструктажите е съгласно действащата нормативна уредба - в 
инструктажни книги. 
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Обучения, свързани с изискванията на работното място 

В зависимост от характера на изпълняваната дейност, практическия опит и знания на 
новоназначения, прекият ръководител провежда въвеждащо обучение. Преди възлагане на 
самостоятелна работа се провежда и инструктаж на работното място, свързан с практическо 
запознаване на служителя с конкретни изисквания за безопасно изпълнение на трудовата 
дейност. 

� Текущи и извънпланови обучения на служителите 

Планирането на текущите обучения се извършва в края на всяка предходна година, като за 
целта, се попълва форма за заявка. Ръководителите планират необходимите за дейността на 
съответната организационна единица обучения, като залагат тематични направления, 
разходи и брой участници. Попълнените от ръководителите заявки се обобщават в ОД-ВТ-
025 Програма за квалификация и преквалификация на персонала, която се 
представя за утвърждаване от Изпълнителния директор на дружеството. 

В Програмата за квалификация и преквалификация на персонала не се включват 
периодичните инструктажи, чието провеждане се определя със заповед и се документира в 
инструктажни книги, както и тренинги и учения, свързани с готовността за реагиране при 
извънредни ситуации, които се планират по реда на П-БТГ-4.4.7 Готовност за извънредни 
ситуации и способност за реагиране. 
Освен текущите обучения, включени в Програмата за квалификация и преквалификация на 
персонала, при необходимост и по изключение, се провеждат и извънпланови обучения. 

Всяка форма на обучение може да приключи с: попълване на тест; събеседване; теоретически 
и/ или практически изпит. 

Записи, свързани с управление на човешки ресурси 

Записите, свързани с персонала, се съхраняват в личното досие на служителите. Служителите 
в отдел „Човешки ресурси“, носят отговорност за правилното им съхранение и използване. 
Записите, свързани с провеждане и оценяване на ефикасността на обученията, се съхраняват в 
отдел „Човешки ресурси“- ЦУ. Инструктажните книги, съдържащи записи за извършените 
инструктажи, се съхраняват от специалистите по здравословни и безопасни условия при 
работа, както и от отговорните лица за провеждане на периодични инструктажи. 

Провеждане на годишни изпити за поддържане компетентността на персонала 

Веднъж годишно всички работници или служители в ПГХ Чирен ежегодно полагат 
проверочни изпити, с цел поддържане компетентността на персонала по теми, касаещи 
пожарната безопасност, аварийна безопасност, работа с химически вещества, оказване на 
първа долекарска помощ и изпълнението на производствените инструкции. Ръководният 
персонал на ПГХ Чирен също полага изпит пред комисия, назначена със заповед на 
Изпълнителния директор на дружеството.  

Годишните изпити се провеждат на основание следните нормативни документи:  

� чл. 247, ал.2, т.4 от „Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” 
(НУБЕПРГ).  
� чл.187, ал. 1, т.4 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия 
надзор на съоръжения под налягане (обн., ДВ, бр.64/18.07.2008 г.); 
� чл. 58 от „Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни 
съоръжения (обн., ДВ, бр.73/17.09.2010 г.), за лицата, които окачват товарите или 
товарозахващащите приспособления („прикачвачи”) и на лицата, които управляват 
повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и 7 от Наредбата; 
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� чл. 31 от „Наредба № 12 от 10.06.2004 г. за дейността на операторите на 
газопреносната и газоразпределителните мрежи” (обн., ДВ, бр.79/10.09.2004 г.), за проверка 
на знанията и поддържане компетентността на  диспечерския състав в ПГХ Чирен; 
� Раздел ІІІ, Глава II на „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически 
уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и чл. 20 от 
„Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 
1000 V”, за квалификационни групи по електробезопасност; 
� на основание Заповед №БТГ-92-04-140/14.08.2015 г. за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите, съгласно чл.9, ал.2, т.5 от Наредба № 
8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация 
на обектите (обн., ДВ, бр.89/28.10.2014 г.), Инструкция за осигуряване на пожарната 
безопасност в „Булгартрансгаз” ЕАД (ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ) и План за провеждане на 
тренировки с практическо приложение 
� вътрешни инструкции за пожарна и аварийна безопасност, безопасна експлоатация на 
уреди съоръжения и инсталации, работа с химични вещества, оказване на първа долекарска 
помощ. 
� чл.2, ал.2, чл.6, ал.1, т.1 и 3, чл.7, ал.5 от „Наредба РД-07-2/16.12.2009 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”. (обн., ДВ, 
бр.102/22.12.2009 г.) за обучение и изпит по здравословни и безопасни условия на труд на 
длъжностните лица, които управляват трудовите процеси и на лицата, които са определени 
от работодателя да провеждат инструктажите по ЗБУТ. 
� на основание Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-12/19.01.2016 г.; „Оценка на производствените 
рискове в ПГХ Чирен”; „Инструкция за работа с метанол на газови находища и 
газохранилища” и ИЛБ, за провеждане на периодичен инструктаж на всеки 3 месеца на 
работещите с метанол. 
Всяка година се изготвят, утвърдени от Изпълнителният директор, графици за обучения и 
тренировки по пожарна и аварийна безопасност и поддържане на компетентността на 
персонала както следва:  
- (ОД-ВТ-016) Годишен график на аварийните и противопожарни тренировки;  
- (ОД-ВТ-025) Програма за квалификация и преквалификация на персонала;  
- (ОД-ВТ-162) График на обученията. 

Организация и персонал – роли и задължения на персонала, отговорен за 
осигуряването на безопасна експлоатация на съоръженията в ПГХ Чирен 

Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз” ЕАД - отговаря за изпълнението на 
цялостната корпоративна политика на дружеството и за постигането на залегналите в нея 
цели, както и за прилагането на политиката по отношение на здравословните и безопасни 
условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителният директор осигурява 
ресурсите, необходими за прилагането на политиката на дружеството, която гарантира 
високото ниво на защита на живота и здравето на човека и опазване на околната среда.  

Ръководител, Регионално звено ПГХ Чирен - ръководи, организира, координира и 
контролира, на основата на всички нормативни и дружествени актове, цялостната дейност на 
ПГХ Чирен и носи отговорност за резултатите от нея. Разработва анализи, прогнози и прави 
предложения за развитието и управлението на ПГХ. Последователно привежда в изпълнение 
дружествените актове,  насочва дейността на ПГХ, модернизацията и реконструкцията на 
техническите мощности и управлението. Отговаря за поддържането в изправност на 
съоръженията и оборудването. При възникването на аварийни ситуации от различно естество 
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и  нарушение на преносната система организира и ръководи отстраняването им. Той е 
отговорен за безопасната експлоатация на съоръженията и за спазването на нормативните 
изисквания в областта на пожарната и аварийна безопасност, здравословните и безопасни 
условия на труд и опазването на околната среда. 

Главен инженер/той и Началник, служба „КИП и А” - планира, ръководи и контролира 
работата свързана с поддържането, монтирането и експлоатацията на оборудването в ПГХ 
Чирен. Осъществява оперативно управление на дейността на службите: „Компресорен цех”, 
„КИП и А”, „Информационни и телекомуникационни системи”, „Енергиен”. Отговаря за 
непосредствената работа на отделните служби, като в рамките на своята компетентност дава 
разпореждания и изисква тяхното изпълнение. Отговаря за развиване на най-високо 
равнище техниката и технологиите в ПГХ. Ръководи разработването на оперативни и 
перспективни планове за осигуряване на нормална работа на всички машини и съоръжения в 
ПГХ Чирен. Ръководи съставянето на план-графици за ППР и насочва работата при тяхната 
реализация. Подготвя организационно-технически мероприятия. Ръководи и контролира 
особено важни мероприятия, провеждани в ПГХ по прегледа на съоръженията и други. 
Набелязва мероприятия за борба с корозията, хидратообразуването и тяхното реализиране. 
Отговаря за правилната експлоатация и поддържането в изправност на инсталираната 
автоматика и контролно-измервателните прибори в ПГХ. Отговаря за измервателните 
прибори, подлежащи на проверка. Отговаря за воденето на документацията, отразяваща 
състоянието и измененията в повереното му оборудване. Отговаря за разработването на 
мероприятия по усъвършенстване на автоматизацията в производствения процес, като за 
новите технологии осигурява спазването на санитарно-хигиенните норми и изискванията за 
безопасна работа. Участва в разглеждане и установяване причините за аварии свързани с 
дейността, за която отговаря и разработва мероприятия за безопасна работа и нормални 
условия на труд. Отговаря за контролирането на качеството на влаганите материали и 
спазването на изискванията на проектната документация при поддръжка и преустройване на 
съоръженията. 

Началник служба/ Компресорен цех - осъществява оперативното управление на 
дейността в служба „Компресорен цех” и откритата установка. Разработва и контролира оп-
ределените технологични режими на работа на ГМК, подготвя годишните графици за ППР. 
Носи отговорност при нарушаване на параметри на технологичния процес. Грижи се за съз-
даване на добра и ефективна организация на работа, както и за осигуряване с необходимите 
материали, резервни части, инструменти и прибори. Участва в провеждането на задачи свър-
зани с внедряването на нова техника в производството, както и при реализирането на нови и 
по-съвършени организационно-техническите мероприятия. Осигурява своевременно и качест-
вено извършване на прегледите, проверките, изпитванията и др. на инсталациите, машини-
те, съоръженията, апаратите и др., изисквани по нормативните документи. Осигурява отстра-
няването на неизправностите по инсталациите или механизацията, за които отговаря. Забра-
нява работа с инсталацията или механизацията при създала се предпоставка или условия за 
злополука, авария, запалване, пожар или експлозия. Отговаря за изправността и обезопасе-
ността на намиращите се в експлоатация, както и на новомонтираните, реконструираните, 
ремонтираните, преместени на друго място и т.н. инсталации, машини, съоръжения, апарату-
ра и др. Контролирането на качеството на влаганите материали и спазването на 
изискванията на проектната документация и на наредбата при ремонт, поддържане и 
преустройване на съоръженията. Следи за изпълнението на производствените инструкции. 
Не допуска работа с неизправни, недоокомплектовани или необезопасени инсталации, 
машини, съоръжения, апаратура, приспособления, инструменти и др. Контролира и не 
допуска експлоатацията, обслужването, ремонта на инсталациите, машините, съоръженията, 
апаратурата и др. да се извършва от лица, които нямат изискваната правоспособност или 
квалификация или не са съответно обучени и инструктирани. 
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Началник служба/ Енергиен - осъществява оперативното управление на дейността в 
служба „Енергиен”. Планира, ръководи и контролира работата, свързана с поддържането, 
монтирането и експлоатацията на електрозахранването, отоплението, водоснабдяването. 
Обезпечава редовното електроснабдяване на ПГХ и правилната експлоатация, ремонт и обс-
лужване на енергийното оборудване. Непосредствено проверява и следи за изправността на 
електрозаземителната мрежа. Организира изготвянето на годишните планове за ППР на ел. 
оборудването. Полага постоянни грижи за повишаване квалификацията на членовете на слу-
жбата и строго спазване на изискванията на съществуващите Наредби, Инструкции и Правил-
ници за експлоатация на повереното оборудване. Има грижата за обезпечаване необходимо-
то количество техническа вода за компресорния цех, отоплението на работните помещения 
на площадката и обогрева на инсталациите.  Контролира качеството на влаганите материали 
и спазването на изискванията на проектната документация и на наредбата при ремонт, 
поддържане и преустройване на газопроводи, съоръжения, инсталации. 

Началник служба/ Диспечерска служба ПГХ Чирен - осъществява оперативното 
ръководство на диспечерската служба с оглед осигуряване оптимален режим на работа на 
сондажите и инсталациите при добив и нагнетяване, съгласувано с Ръководител РЗ ПГХ 
Чирен. Началник диспечерска служба ПГХ Чирен изпълнява разпорежданията на 
Централната диспечерска служба по оперативното управление на ПГХ. Води режимите на 
работа на ПГХ в съответствие с разработените графици за нагнетяване и добив в ПГХ. 
Приема заявките, съгласува ги писмено с ЦДС и подготвя разрешения за извеждане на 
основно оборудване за ревизия или ремонт. Контролира воденето на денонощен журнал по 
приетата форма с пълен и точен запис, анализира фактическите режими. Изготвя сведения, 
отчети и справки по доставките, разпределението и съхранението на газ. Съставя часов, 
денонощен и месечен оперативен баланс. Съставя отчети (един път в седмицата) за 
състоянието на технологичните обекти в ПГХ и ги предоставя на ЦДС. Контролира работата 
на информационната система в района и в случай на неизправности предприема мерки за 
отстраняването им. Контролира алармените граници в информационната система и при 
необходимост дава предложение за промяна. Отговаря за нормалното функциониране на 
съоръженията в ПГХ Чирен. 

Началник служба/ Информационни и телекомуникационни системи - отговаря за 
организацията и функционирането на информационните системи за управление и 
технологичните съобщителни връзки. Отговаря за правилната експлоатация, внедряването и 
поддържането в изправност на автоматизираните системи и технологични съобщителни 
връзки. Инсталира и следи за правилната експлоатация на програмното осигуряване, 
свързано с автоматизираните системи и технологични съобщителни връзки. Организира 
работите, свързани с въвеждането и разширяването на нови и съществуващи автоматизирани 
системи за управлението на технологичните процеси. Поддържа съществуващите бази данни, 
организира нови и следи за неправомерен достъп до тях. Отговаря за надеждността на 
технологичните съобщителни връзки на ПГХ. Разработва мероприятия по усъвършенстване 
на организацията при експлоатация и поддръжка на уплътнителните и усилвателни системи, 
телефонната централа, кабелните трасета. Отговаря за експлоатацията и поддръжката на 
оборудването, касаещо приемането на данни от сондажите и уредите за измерване на газа 
на всички потребители. Отговаря за нормалното функциониране на автоматизираните 
системи на управление на производството и технологичните процеси, както и за 
информационните и телекомуникационни системи. 

Началник служба/ Административно-стопанско обслужване - осъществява 
оперативното управление на дейността в служба „Административно-стопанско обслужване”. 
Планира, ръководи и контролира работата, свързана с поддържането, монтирането и 
експлоатацията на автомобилния и машинния парк, хранителния комплекс, поддръжката на 
сградния фонд, складовете. Организира изпълнението на поставените задачи, съгласно 
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предоставени схеми, чертежи и графици.  Грижи се за снабдяването на работилницата с 
необходимите материали и инструменти.  Отговаря за поддържане в изправност на 
наличните обработващи машини и съоръжения. Обезпечава правилната експлоатация и 
поддържане на автотранспортните средства. Организира и лично следи за качествено 
извършване на техническите прегледи и ремонти по тях, както и за подготовката и 
представянето им на изискващите се прегледи от контролните органи. Осигурява 
своевременно изготвяне на заявки за необходимите резервни части за транспортни средства. 
Осъществява контрол върху първичната документация на шофьорите и води необходимите 
сведения и отчети на автотранспорта. Изработва графици (годишни и периодични) за 
техническите прегледи на автомобилите, организира и следи тяхното изпълнение.  

Технолог, експлоатация - ръководи работата на експлоатационния персонал в 
компресорен цех, профилактичните и експлоатационни мероприятия по всички надземни 
съоръжения на площадката на ПГХ. Грижи се за спазването на инструкциите и правилниците 
за експлоатация, а така също и за дисциплината на своите подчинени. Грижи се за 
правилното водене на първичната документация и отчитането на особено важни показатели 
на технологичните режими на работа. Участва в разработването и допълването на 
съществуващи инструкции от неговата компетентност. Периодично организира 
профилактиката на всички съоръжения. Предлага конкретни мерки за борба с 
хидратообразуването и корозията. Съвместно с операторите, приема ГМК от ремонтната 
група. Отговаря за техническото и експлоатационно състояние на склада за леснозапалими 
течности (ЛЗТ). Отговаря за изпълнението в срок на предписанията на контролните органи 
по безопасността, здравословни и безопасни условия на работа и противопожарната охрана. 
Изисква и контролира ползването на лични и други предпазни средства. Технологът трябва 
да знае инструкциите по ЗБУТ и противопожарна охрана за инсталациите, машините, съоръ-
женията, апаратурата и други, с които, или по които ще работи и да спазва изискванията им. 
Да не допуска ползването на неизправни, неокомплектовани или необезопасени инсталации, 
машини, съоръжения, апаратура, приспособления, инструменти и други, както и такива не по 
предназначението им. Да преустанови незабавно работа при констатиране на неизправност в 
ползваната техника или при създала се предпоставка или условие, вследствие на което може 
да възникне злополука, авария, запалване, пожар или експлозия, като за това уведоми 
прекия си ръководител. 

Технолог, ремонт на ГМК - отговаря за цялостната дейност на ремонтната група. Изготвя 
ППР и други програми, свързани с работата по профилактиката и ремонта на ГМК и другите 
съоръжения. Провежда инструктаж и обучение на лицата, които пряко ръководи. Ръководи 
ревизията и ремонта на спирателната арматура. Ръководи огнеопасни работи по 
съоръженията от откритата установка. Отговаря за качеството и сроковете за изпълнение на 
поставените задачи. Води първичната документация за извършените ППР. Отговаря за 
изпълнението в срок на предписанията на контролните органи по ЗБУТ и противопожарна 
охрана. Изисква и контролира ползването на лични и други предпазни средства. 

Диспечер газопреносна/газоразпределителна мрежа - отговаря за непрекъснатото 
подаване на природен газ в преносната и разпределителна система, упражнява контрол и 
координира работата на сменния персонал. Отговаря за изпълнение и поддържане на 
технологичния режим при добив и нагнетяване на природен газ. Ръководи работата по 
приемане и предаване на смяната. Констатирани нарушения отбелязва в журнала на 
диспечера, в същия журнал се отбелязват и изменения в режима на работа, изпълнения на 
допълнителни задачи, нарушения, мнения. Отговаря за воденето на първичната 
документация (за количествената и качествената характеристика на производствения 
процес) и отразяването й в Оперативния дневник. При особено сложни ситуации (аварии, 
нарушения) веднага уведомява ръководството на ПГХ и съгласува съответните мерки. Следи 
за своевременно източване на течностите при добив на природен газ. Контролира 
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подаването на определени количества метанол (при нужда; следи за нормалната работа на 
котелното отделение. Организира правилната и съгласно инструкциите експлоатация на 
оборудването (основно и спомагателно), при спазване правилата по ЗБУТ и ПАБ). Преди 
започване на работа е длъжен да проведе 5 минутен инструктаж със състава на смяната по 
ЗБУТ и ПАБ.  

Оператор, компресор/отговорен - отговаря за непрекъснатата работа на основното и 
спомагателното оборудване на компресорната станция и подържане, съгласно 
технологичните документи, режим на работа. Упражняване контрол върху работата на 
газокомпресорните агрегати (ГКА) и спомагателните съоръжения към тях, поддържане на 
най-икономичен режим на тяхната работа, наблюдение върху работата на приборите. Водене 
на изискващата се първично-оперативна техническа документация, подготвяне на ГКА за 
пускане, спиране и превключване на ГКА.  Контролиране и подържане в оптимални граници 
на температурния режим на машините и отделните възли по тях. Регулиране налягането на 
газа на вход и изход от степените на компресорите, на водата за охлаждане, на маслото в 
системата за смазване. Изменение на натоварването на ГКА. Извършване на, почиствания, 
отстраняване на пропуски, подмяна клапани, свещи и други, участие в подготовката на ГМК 
за ремонт и в самия ремонт. Извършва се ежесменно приемане и предаване на работата. При 
безкомпресорна работа на станцията да контролира технологичния режим на откритата 
установка. При приемане изисква, а при предаване осигурява почистeни ГМК и работно 
място. Участва при приемане на машините от ремонтната група, непосредствено преди 
започване на нагнетяването. 

Оператор, газокомпресорни агрегати - упражнява контрол върху работата на ГКА и 
спомагателните съоръжения към тях, подържа най-икономичен режим на тяхната работа, 
наблюдава работата на приборите. Води изискващата се първично-оперативна техническа 
документация, подготвя ГКА за пускане, спиране и превключване. Контролира и подържа в 
оптимални граници температурния режим на машините, на работните параметри и 
изменение на натоварването на ГКА. Извършва изискващите се почиствания, отстраняване 
на пропуски, подмяна клапани, свещи и други, участие в подготовката на ГКА за ремонт и в 
самия ремонт. Извършва ежесменно приемане и предаване на работата. През добивния 
период контролира технологичния режим на откритата установка. При приемане изисква, а 
при предаване осигурява почистени ГКА и работно място. Участва при приемане на 
машините от ремонтната група, непосредствено преди започване на нагнетяването. 

Електромонтьор/ и оператор, компресор - обслужва подстанция 20 и 0,4 kV, трафопост 
20 kV „Язовира”, ел. съоръжения към ПГХ и ГМК, инсталираната трансформаторна мощност. 
Прави оглед на съоръженията и запознаване с измененията и особеностите в схемата, 
контролиране показанията на електроизмервателните апарати, обслужване съоръженията на 
подстанцията, установяване режим на натоварване и други. Осигуряване на непрекъсната 
работа на основното и спомагателно електрооборудване на ПГХ. Извършване на режимни 
оперативни превключвания в разпределителните устройства на подстанцията, извършване 
периодични огледи на ел. съоръженията, съгласно инструкциите, проверяване на светло и 
тъмно за нагряването на катодните съединения, търсене и отстраняване земно съединение 
на оперативни и силови вериги. Определяне мястото на повреда в електропроводите, 
определяне параметрите на акумулаторната батерия, изключване на съоръженията, 
обезопасяване на същите и подготовка за извършване на ревизии, профилактика и ремонт. 
Водене на оперативна документация на подстанцията, поддържане на ел. съоръженията в 
КЦ, (ел. двигатели, табла, осветление, вентилация), ел. съоръжения в котелното, помпени 
станции за техническа вода, обслужване на осветителни мачти. Поддържане на 
технологичния режим на работа, упражняване контрол върху работата на ГКА и 
спомагателните съоръжения към тях. Подготовка на ГКА за пуск, пускане, спиране и 
превключване, контролиране на работните параметри и изменение на натоварването. 
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Оператор, сондажно оборудване  

Комплексно обслужване на газови сондажи по всички способи на експлоатация: 
- Участва в газо-динамичните изследвания на сондажите и разчита диаграмите на 
манометъра;  
- Контролира и измерва затръбните и междуколонни налягания на сондажите; 
- Провежда замера на нивото на водата в пиезометричните сондажи;  
- Периодично проверява и отчита статичното налягане на работещите сондажи и отговаря за 
изправността на манометрите;  
- Подържа площадките на сондажите в добър противопожарен вид; 
- Участва в подготовката и изпитанията на апаратурата за изследване на сондажите; 
- Отстранява своевременно пропуските на газ по крановете на фонтанните арматури и крано-
ве на колонните глави; 
- Участва при усвояването на сондажи и провеждането на различни операции за това;  
- Взема мерки за предотвратяване образуването на хидрати при добив на газ от сондажите;  
- Предава информация за ремонта и изследванията по сондажите;  
- Взема газови и водни проби, както и извършва анализ за минерализацията на водната.  

Лицата, заети с обща техническа, информационна и ремонтна поддръжка не са 
ангажирани в производствения процес. Тези лица са подчинени на съответния началник и 
имат следните задължения:  

• Да не извършват работи, за които нямат изискваната правоспособност или квалификация, 
или ако не са съответно инструктирани или обучени; 

• Да ползват съответното специално и работно облекло, обувки, лични и други предпазни 
средства; 

• Да знаят инструкциите и заповедите по ЗБУТ и противопожарна охрана за работното си 
място, за инсталациите, машините, съоръженията, апаратурата и други с/ или по които ще 
работят и да спазват изискванията им; 

• Да не ползват неизправни, неокомплектовани или необезопасени приспособления, инстру-
менти, инсталации, машини, съоръжения, апаратура и други, както и такива не по предназ-
начението им; 

• Да знаят мерките за безопасност и плановете за действие при възникване на аварийни 
ситуации; 

• Да преустановят незабавно работа при констатиране на неизправност в ползваната техни-
ка или при създала се предпоставка или условие, вследствие на което може да възникне зло-
полука, авария, запалване, пожар или експлозия, като за това уведомят прекия си ръководи-
тел. 

Охрана  

Охраната има за пряка задача контрол на пропускателния режим на територията на ПГХ 
Чирен, недопускане на нежелан достъп и следене за аварийни ситуации в района на 
фирмата. Охранителите спазват инструкциите и мерките за безопасност на Дружеството. 
Извършването на охранителната дейност в ПГХ Чирен е подпомогната и от система за видео 
наблюдение, която позволява непрекъснат 24 часов контрол на производствената площадка. 
Охраната се грижи за отваряне и затваряне (заключване) на вход-изходите, както в 
нормална обстановка, така и в случай на евакуация. Охраната води отчетността по прихода и 
разхода на лица и транспортни средства, съгласно ППИ-02-БТГ-СКИ „Правилник за 
охранителния и пропускателен режим в „Булгартрансгаз” ЕАД. 
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Политиката на фирменото управление на „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен за безопасно 
провеждане на технологичните операции е приоритетна и е изразена в редица 
вътрешноведомствени инструкции и заповеди. 

Приложения към настоящата точка от ДППГА: 

1. Процедура 1 към ДППГА относно развитие и поддържане компетентността на 
персонала - П-БТГ-4.4.2_6.2 Управление на човешките ресурси;  

2. (ОД-ВТ-016) Годишен график на аварийните и противопожарни тренировки; 

3. (ОД-ВТ-025) Програма за квалификация и преквалификация на персонала; 

4. ЗБР-10-БТГ-СКИ Инструкция за работа с персонал на външни организации; 

5. Длъжностни характеристики; 

6. Организационна структура на „Булгартрансгаз” ЕАД; 

7. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.1/11.01.2016 г. относно провеждане на изпит по безопасна 
експлоатация, ПАБ и БЗР с инженерния състав на ПГХ Чирен; 

8. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.2/11.01.2016 г. относно провеждане на изпит по безопасна 
експлоатация, ПАБ и ЗБУТ с ремонтен и оперативен персонал в ПГХ Чирен; 

9. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.3/11.01.2016 г. относно провеждане на годишен инструктаж и 
проверка на знанията на прикачвачи и кранисти; 

10. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.4/11.01.2016 г. относно провеждане на обучение и изпит за 
квалификационни групи по електробезопасност; 

11. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.5/11.01.2016 г. относно провеждане на изпит по Наредба 
№12/10.06.2004 г. и по ПАБ, ЗБУТ и безопасна експлоатация с диспечерски състав; 

12. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.11/19.01.2016 г. за провеждане на обучение и изпит по ЗБУТ на 
лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси и на лицата определени да 
провеждат инструктажите по ЗБУТ; 

13. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.16/26.01.2016 г. за видовете инструктажи в ПГХ Чирен. 

2. Идентифициране и оценка на големи опасности 

За да се управлява риска от големи аварии, при дейността на едно предприятие, е 
необходимо и много важно оценката на риска от възникване на големи аварии да бъде един 
непрекъснат процес, изучаващ не само възможните аварии и инциденти, но да отчита и 
промените в опита и в практическата дейност на предприятието, извършените модификации 
в него и заобикалящата го околна среда. Тази необходимост се засилва и от факта, че 
самият анализ води до генериране на нови и усъвършенстване на съществуващите мерки за 
безопасност.  

В практиката съществуват различни методи за идентифициране на опасностите и оценка на 
риска, които взаимно се допълват. При избора на подходящ метод за идентифициране на 
опасностите съществено внимание се обръща на тези методи, които изискват работа в екип 
на експерти от различни области. Целта е да се осигури широка база за оценка, като се 
обхванат опасните вещества и продукти, оборудването, управлението на технологичния 
процес, възможните човешки грешки и прилаганите мерки за безопасност, което е гаранция 
за по-пълен и задълбочен анализ.  

Съществуват няколко етапа на провеждане на идентификация и оценка на риска. Най-напред 
се събира предварителна информация, свързана с определянето на опасностите, оценката и 
управлението на риска. След това се извършва класифициране (приоритизиране) на 
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дейностите и процесите, които са източник на риск. Следващият етап е идентифициране на 
опасностите (сценариите) от големи аварии и тяхното протичане при нормално и анормално 
протичане на работните процеси и оценка на адекватността на съществуващите мерки за 
контролиране на рисковете. След това следва анализ на елементите на риска – вероятност за 
възникване, засегнати елементи (персонал, инфраструктура, околна среда) и тежест на 
последствията. В заключителния етап се оценява остатъчния риск и се идентифицират 
допълнителни превантивни мерки за контрол на риска. 

Разработена е процедура по планиране на идентификацията на опасностите, оценка и 
контрол на риска Процедура 2 - Оценка на риска от големи аварии и 
идентифициране на опасността. 

За всички работни места е разработена оценка на риска на работните места по отношение на 
безопасните и здравословни условия на труд, по реда на процедура П-БТГ-4.3.1 Оценяване 
на риска, в която са оценени и рисковете от възникване на трудови злополуки, инциденти и 
аварии. Въз основата на оценката на риска е разработена Програма за намаляване и 
ограничаване на професионалните рискове в „Булгартрансгаз” ЕАД. 

Анализ на вероятния сценарий за възникване и развитие на авария  

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

1) спиране на оборудването;  
2) отклонения от технологичния регламент;  
3) грешки на производствения персонал;  
4) външни причини (стихийни бедствия, наводнения, терористичен акт и т.н.).  

За всяка от посочените групи съществуват методи за определяне на възможните сценарии за 
условията на възникване и очакваните етапи на развитие на аварии.  

За анализиране на фазата за иницииране на аварии, предизвикани от спиране на 
оборудването (група 1) най-често се използва методът на дървото на повредите. Едно от 
главните достойнства на метода е систематичното, логическо обосновано построяване на 
множеството с отказите на елементите на системата, които могат да доведат до авария.  

Отклоненията от технологичния регламент (група 2), способни да доведат до възникването 
на аварийна ситуация, могат да имат както случаен така и детерминиран характер. Към 
първите се отнасят климатичните условия, отклонения от параметрите на някои от 
използваните вещества, колебанията на напрежението в мрежата за електроснабдяване и 
т.н. Към вторите спадат измененията на проходните сечения в процеса на експлоатация на 
оборудването, промяна ефективността на филтрите, топлообменниците, сепаратори, 
разделители и т.н.  

След обстойно обследване на производствените процеси и технологии, машини и 
съоръжения в ПГХ Чирен е разработен Доклад: „Математическо моделиране на 
разпространението на вредното въздействие на различни видове прогнозирани аварии на 
ПГХ Чирен”, от фирма „Риск Инженеринг” АД, гр. София, в който подробно са анализирани 
възможни аварийни ситуации в ПГХ и е направена оценка на очакваното въздействие върху 
хора, инфраструктура и съседни населени места.  

Всеки технологичен процес се характеризира с променливи параметри, отклоненията от 
критичните стойности на които могат да доведат до непредвидени ситуации, превишаване на 
работното налягане и/или температура и като следствие, към повреда (разрушаване) на 
технологичното оборудване.  

Всяка крупна авария в съоръжение с природен газ започва с разхерметизиране на някой от 
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елементите на съоръжението и изтичане на газ в околното пространство. Причините за 
разхерметизиране на технологичното оборудване могат да бъдат най-различни, но в най-
общия случай могат да бъдат разделени на 2 групи – причини, породени от самия 
технологичен процес и външни причини. Външните причини също могат да бъдат най-
различни – саботажни действия, свлачищни процеси, упражняване на външно механично 
въздействие при ремонтни или други дейности и т.н. 

Поразяващи фактори, възникващи в резултат на разхерметизирането на 
съоръжението 

Доколкото съоръженията, работещи с природен газ, се намират под сравнително високо 
налягане, в някои случаи е възможно разхерметизирането да протече под формата на взрив. 
Поразяващите фактори на този взрив зависят от мястото на разхерметизиране. 

Ако разхерметизирането е станало в съоръжение, намиращо се над земята, поразяващите 
фактори на взрива ще бъдат: 
� ударна вълна; 
� импулс на ударната вълна; 
� осколки (откъснали се при взрива части от оборудването). 
Ако разхерметизирането е възникнало под земята поразяващите фактори ще са: 
� ударна вълна; 
� импулс на ударната вълна; 
� осколки (части от оборудването и минерални тела, разположени на или в земята); 
� сеизмично въздействие 

Направеният преглед на възникнали аварии в подземни хранилища за природен газ, както и 
анализът на протичането и последиците от възможни аварийни ситуации на територията на 
ПГХ Чирен позволяват да се определи кои аварийни ситуации трябва да бъдат подложени на 
математическо моделиране и въздействието на кои от поразяващите им фактори трябва да 
бъде подложена на анализ. 

Възможни големи аварии на територията на ПГХ Чирен са: 
1 - Авария около сондажите: 
2 - Авария на газов шлейф 
3 - Авария, предизвикана от газовите обвръзки на компресорите: 
4 - Авария в инсталацията за изсушаване на газа, свързана с изхвърляне ТЕГ. 
5 - Разлив на химични вещества 

Идентифицирането и оценката на риска се извършват и на база резултатите от извършения 
технически надзор. 

Всички съоръжения с повишена опасност са регистрирани и подлежат на технически надзор. 
Съгласно чл. 359 (1) от НУБЕПРГ органите за технически надзор извършват следните 
технически прегледи на съоръженията: 
1. първоначални - след регистрирането на съоръженията; 
2. периодични: 

а) на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 5 - веднъж на 12 месеца; 
б) на газовите уреди по чл. 1а, т. 8 - веднъж на две години; 

3. периодични с изпитване на якост и плътност - на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 5 - най-
малко веднъж на 10 години; 
4. след преустройство; 
5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца; 
6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане; 
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7. по искане на ползвателя на съоръжението; 
8. внезапни 

Приложения към настоящата точка от ДППГА: 

- Процедура 2 -  Оценка на риска от големи аварии и идентифициране на опасността; 

- Програма за намаляване и ограничаване на професионалните рискове в „Булгартрансгаз” 
ЕАД 

3. Оперативен контрол и управление на технологичните процеси 

В „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен са създадени производствени инструкции въз основа на 
техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на 
съответните инсталации и съоръжения. В тях са определени задълженията на персонала при 
ежедневната експлоатация и поддръжката на машините и съоръженията, процесите и 
апаратите, безопасното извършване на технологичните операции, задълженията при 
анормални и преходни режими на работа или нарушение на технологичния режим, както и за 
действията при възникване на аварийни ситуации. Инструкциите се разработват, въвеждат и 
актуализират по реда на вътрешна процедура П-БТГ-4.4.5/4.2.3 Управление на 
документите, като се използват стандартизирани бланки. 

Задължение на техническия персонал в ПГХ Чирен е непрекъснат контрол върху 
съоръженията и инсталациите, което е регламентирано в длъжностните характеристики на 
отделните длъжности и със съответните заповеди и вътрешноведомствени инструкции, 
процедури, планове и програми. 

С цел оценка на техническото състояние на сондажния фонд в ПГХ Чирен се планират и  
провеждат инспекции и техническа поддръжка. Провежда се непрекъснат мониторинг на 
технологичните параметри на сондажите. 

Извършват се периодични изпитвания на противопожарната и пожароизвестителната 
инсталация, както и замерване на мълниезащитата от акредитирани лаборатории. 

На производствените съоръжения, машини и апарати се извършват непрекъснати 
наблюдения от експлоатационния персонал за спазване на технологичния режим, което се 
отразява в съответната техническа документация. На съоръженията с повишена опасност 
(СПО) се извършва периодичен технически надзор от лицензирани лица, съгласно 
действащото законодателство. 

В „Булгартрансгаз” ЕАД е разработена и се прилага процедура П-БТГ-4.4.6 Осигуряване 
на здраве и безопасност при работа, която регламентира реда и отговорностите за 
осъществяване на контрол на изпълняваните дейности, свързани с осигуряването на здраве и 
безопасност при работа. 

В съответствие с регламентите на процедурата се работи в следните направления:   

� осигуряване на необходимите организационни мерки за безопасност при изпълнението 
на дейности с повишен риск, по-точно:  

- газоопасни работи;  
- огневи работи;  
- експлоатация на електрообзавеждане и електроенергийни съоръжения;  
- други дейности.   

� контрол на изпълнението на мерките за безопасност от собствен персонал и персонал на 
подизпълнителите;   

� контрол на състоянието на работното оборудване и съоръженията, в това число:  
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- съоръжения с повишена опасност;  
- товарозахващащи приспособления;  
- ръчни електрически инструменти;  
- лични предпазни средства, средства за колективна защита и работно облекло;  
- противопожарни съоръжения и оборудване;  
- други съоръжения, оборудване и екипировка.  

С цел осигуряване на необходимия контрол на закупените материали, оборудване и защитни 
средства е създадена процедура П-БТГ-4.4.6 Входящ контрол и складово стопанство, 
регламентираща реда и отговорностите за извършване на контрол при получаване на 
материали в складовете на дружеството и директно на работните обекти и преди приемането 
им за използване. 

За безопасното изпълнение на работните операции, оценени като задачи с повишен риск, в 
дружеството се разработват, утвърждават и спазват инструкции по здраве и безопасност при 
работа, както и технологични и експлоатационни инструкции. В съответствие с 
идентифицираните опасности и оценените рискове за здравето и безопасността на 
персонала, както и съобразно нормативните изисквания, се определя за кои от работните 
операции и съоръжения са необходими допълнителни писмени регламенти, чрез които 
работодателя да осигури намаляване или предотвратяване на професионалните рискове за 
персонала.  

Изпълняването на задачи с повишен риск се възлага само на лица, правоспособни по 
смисъла на съответните нормативни актове. Преди изпълнението на задачи с повишен риск 
се предприемат необходимите организационни мерки за безопасност, изисквани от 
съответните нормативни актове, включително издаване на наряди и нареждания.  

Дейности с повишен риск, обхванати от процедурата са: 

Газоопасни работи - при извършването им се спазват изискванията в „Наредба за 
устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и 
на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”; 

Огневи работи - при тях се спазват изискванията на „Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г. за 
правилата и нормите за Пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Глава Пета”; 

Експлоатация на електрообзавеждане и ел.съоръжения - изискванията при работа са 
съгласно: „Правилник  за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането  с 
напрежение до 1000 V”; „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически 
уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”. 

Други дейности - тук се включват дейностите по транспортно обслужване, дейностите, 
осъществявани в работилници, офиси, складове и други помещения и площадки. За всеки 
вид дейност има разработена оценка на риска, както и инструкции по здраве и безопасност 
при работа, а персоналът има необходимата квалификация и подготовка за извършването 
им.  

В процедурата са регламентирани също текущ и периодичен контрол на:  

� Съоръжения с повишена опасност - в дружеството се използват следните групи СПО: 
Основни технологични съоръжения - газопроводи, компресорни станции, газорегулиращи 
станции, сондажи и др.;  

Съоръжения под налягане - съдове под налягане, водогрейни котли, компресори и др.;  

Повдигателни съоръжения - кранове, телфери и др.  

В допълнение, съгласно чл.281 (3) от Кодекс на труда, са съставени списъци на съоръжения 
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и дейности с повишена опасност, обхващащи цялата територия на дружество, които се 
утвърждават от Изпълнителния директор. 

� Товарозахващащи приспособления; 

� Ръчни електрически инструменти; 

� Лични предпазни средства, средства за колективна защита и работно 
облекло; 

� Противопожарни съоръжения и оборудване; 

� Други съоръжения, оборудване и екипировка. 

Безопасното управление на технологичните процеси в „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен се 
гарантира както от нивото на заложените още на стадий проектиране технологични и 
технически решения, така и от качествата на използваните машини и материали, 
съоръжения, тръбопроводни мрежи и материали. При излизане от нормален режим на работа 
на съоръжение или инсталация, същото се спира от работа. 

Предприети са всички мерки за изпълнението на изискванията посочени в Глава осма на 
„Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” (НУБЕПРГ), 
касаещи изисквания за безопасна експлоатация на промишлени газови съоръжения и 
инсталации. 

По време на експлоатация се извършва периодично наблюдение на газопровода, газовото 
съоръжение или промишлената газова инсталация от обслужващите я лица. Обслужващият 
персонал е длъжен да знае и да спазва изискванията на наредбата, производствената 
инструкция и инструкциите на производителя за експлоатация, поддържане и ремонт. 

Показанията на технологичните параметри от измервателните уреди на газопровода, 
газовото съоръжение или промишлената газова инсталация се записват в сменния дневник 
на оператора. 

Обслужващият персонал обхожда периодично газопровода, газовото съоръжение (горивната 
уредба) или инсталация и проверява съгласно инструкцията за експлоатация за: 

1. пропуски на газ; 

2. състоянието на арматурата, уплътненията, фланцовите и резбовите съединения, 
предпазните устройства, контролно-измервателните уреди и опорите и подвеските на 
газопроводите; 

3. плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения; 

4. изправното действие на работните манометри и предпазните устройства. 

Откритите при проверките неизправности се записват в сменния дневник и се съобщават на 
прекия ръководител. 

Обслужващият персонал спира незабавно функционирането на газопровода, газовото 
съоръжение, горивната уредба или газовия уред: 

1. когато налягането или температурата в тях се повишат над допустимите стойности; 

2. когато в елементите, работещи под налягане, се открият издутини, пукнатини или 
пропуски; 

3. при пожар и природни бедствия; 

4. в други случаи, посочени в производствената инструкция. 

Осигурена е безопасна и безаварийна експлоатация и поддръжка в съответствие с 
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техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна 
безопасност и техническата им документация; 

Осигурен е ефективен контрол на работата на газопроводите и газовите съоръжения и на 
промишлените газови инсталации и на обслужващия персонал; 

Съставени са и се съхраняват технически досиета на всеки газопровод, газово съоръжение 
и/или промишлена газова инсталация, които съдържат техническата им документация, 
чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, 
издадени от органите за технически надзор; 

Има ревизионна книга за всеки газопровод, газово съоръжение, промишлена газова 
инсталация и/или газов уред, в която органите за технически надзор записват резултатите от 
извършените надзорни дейности, както и предписанията за отстраняване на констатирани 
нарушения; 

Изпълняват се предписанията, дадени от органите за технически надзор и специализираните 
държавни контролни органи; 

Със заповед са определени лицата, които представляват ПГХ Чирен пред органите за 
технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи 
на газовите съоръжения и инсталации; 

Осигурява се и се документира начален инструктаж при постъпване на работа, периодичен 
за всяко тримесечие, извънреден и ежегодна проверка на знанията на лицата за 
устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите 
съоръжения и на промишлените газови инсталации; 

Поставени са табели с указания за безопасно ползване на газопроводите и газовите 
съоръжения и на промишлените газови инсталации, както и табели за безопасни условия на 
работа, съгласно Наредба 07-8/20.12.2008 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда 
и противопожарнта охрана. 

Независимо от периодичните технически прегледи, извършвани от органите за технически 
надзор, се извършва външен технически преглед на газопровода, газовото съоръжение или 
инсталация най-малко веднъж в годината. 

Извършва се метрологичен контрол на манометрите, по които се контролира налягането в 
тези съоръжения, по реда на „Наредба за средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол” (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). 

Осигурена е проверка на изправното действие и настройката на предпазно-отсекателните 
клапани, монтирани на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни 
уредби, най-малко веднъж на 12 месеца. 

Най-малко веднъж на 12 месеца се извършва проверка на изправното действие и 
настройката на сигнализаторите за природен газ. 

Осигурени са специални безискрови инструменти и оборудване за работа във взривна среда 
и лични предпазни средства.  

За потушаване на възникнали пожари са осигурени следните пожарогасителни средства: 
маркучи, хидранти, струйници; прахови, водопенни, и СО2 пожарогасители; противогази; 
противопожарни одеала. Противопожарната и пожароизвестителната техника се поддържат 
в изправност и се извършва периодичен контрол от лицензирана фирма. 

Газсигнализаторната и вентилационните системи се поддържат в непрекъсната изправност. 
За поддържане на теоретическите и практически познания на експлоатационния персонал се 
провеждат редовни практически упражнения и тренировки. 
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С извършената модернизация на ПГХ Чирен, е 
въведена в експлоатация телеметрична 
информационна система, пренасяща 
технически данни за състоянието, както от 
устието на всеки един сондаж, така и 
информация от всеки обект на газопреносната 
система. Тази информация се следи от 
диспечерите на денонощно дежурство в 
диспечерна зала, а така също и от преки 
ръководители, имащи пряко отношение към 
производствения процес. Тази информация 
може да бъде съхранявана, а също така се 
визуализира и на информационната система в 
главно диспечерско управление в ЦУ- София.  

Фиг. Диспечерна зала 

Информационната диспечерска система WPS32 е програмно приложение за осигуряване на 
оперативни данни за главните технологични параметри от площадката на ПГХ Чирен. 
Приложението се явява изнесена терминална станция включена към информационната 
диспечерска система на „Булгартрансгаз” функционираща в ЦДС - София. В системата са 
включени всички райони на фирмата. Диспечерската информационна система в ПГХ Чирен 
събира директно локални потребители, които се измерват посредством електронни 
коригиращи прибори. Останалите данни, които постъпват в системата са интегрирани от 
локалната SCADA система на ПГХ Чирен. 

Изследване на техническото състояние на сондажите е провеждано през целия период на 
циклична експлоатация на газохранилището. В процеса на добив и нагнетяване на природен 
газ в ПГХ Чирен, експлоатационните колони на сондажите и циментовия пръстен зад тях са 
подложени на въздействието на променящо се налягане. Това създава условия за влошаване 
на техническото състояние на експлоатационните колони и тяхната херметичност. Възможна 
е миграция на газ през задколонните пространства и колоните на сондажите, а в някои 
условия и акумулиране на газ в по-плитки хоризонти. За контролиране на тези процеси и за 
наблюдение на нивото на водогазовия контакт в резервоара се провеждат сондажно-
геофизични изследвания. Провеждат се изследвания за оценка на продуктивността на 
сондажите. Безопасната и екологична експлоатация на газохранилището изисква да се 
вземат проби и извърши анализ на пластови флуиди от различни дълбочини в наблюдателни 
сондажи. Наред с това се изпълняват проекти за изолационни и ремонтно-възстановителни 
работи на сондажите, чрез прилагане на съвременни технологии. 

Документираните процедури и инструкции, отнасящи се до управление на технологичните 
процеси и до практиките за безопасна работа се създават, променят, съгласуват, 
утвърждават, регистрират, разпространяват, съхраняват, унищожават и архивират по реда, 
описан процедури П-БТГ-4.4.5/4.2.3 Управление на документите и ППИ-16-БТГ-АД 
Правила за дейността на архивите.  

Процесът на управление на документираните процедури гарантира:  

- Участие на персонала, от който се изисква да ги прилага;  

- Адекватност на променени обстоятелства; актуалност;  

- Достъпност за персонала, който пряко или косвено е отговорен за експлоатацията и 
поддържането. 

Приложения към настоящата точка от ДППГА: 
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- П-БТГ-4.4.5/4.2.3 Управление на документите; 
- П-БТГ-4.4.6 Осигуряване на здраве и безопасност при работа; 
- Технологични инструкции 

4. Управление на промените 

Съществени изменения на съществуващи съоръжения или инсталации или изграждането на 
нови такива се извършват само след като са включени в Годишната инвестиционна програма 
на дружеството, инвестиционните намерения са одобрени от Съвета на директорите и за тях 
е обезпечено финансиране за окончателното завършване на проекта.  

Всеки ремонт или ново строителство започва с: 

1. Изготвяне на техническо задание; 
2. Проверка за необходимост от извършване на ОВОС; 
3. Проектиране; 
4. Съгласуване на проектите с компетентните органи; 
5. Строително разрешение; 
6. Избор на изпълнител по Закон за обществените поръчки; 
7. Изпълнение на проекта със строителен надзор; 
8. Приемателна комисия и разрешение за ползване.  

При извършване на горното се спазват всички изисквания на Закон за устройство на 
територията. Изпълнителите на подобни проекти се контролират от надзор, определен от 
възложителя в т.ч. спазването на плана за безопасност и здраве, който е част от проекта. 
„Булгартрансгаз” ЕАД разполага с лицензирана проектантска група (БТРВ) в структурата си, 
която е автор на някои проекти, реализирани в ПГХ Чирен. 

В зависимост от обема и целите на проектиране се реализират следните видове проекти:  

- Проектиране на отделни технически съоръжения съобразно спецификата на дейността;  
- Проектиране на нови инсталации;  
- Реконструкция и модернизация на съществуващи инсталации и технически съоръжения;  
- Организационни проекти, чиито цели са насочени към обезпечаване изпълнението на 
основните задачи и са свързани с развитието и усъвършенстването на управлението.  

Всеки проект съдържа задължителни текстове с изисквания по опазване на околната среда, 
безопасността и здравето. 

Изходните елементи на проектирането подлежат на преглед и приемане от страна на 
Ръководството по адекватен за вида на проекта начин.  

В процеса на контрол при проектирането се търси съответствие със следните критерии:  

- изискванията на входните елементи на проектирането;  
- функционални критерии за приемливост;  
- изисквания по безопасност и опазване на околната среда;  
- законодателни, корпоративни и приложими нормативни изисквания.  
- ефективност и ефикасност на проекта.  

Всеки проект подлежи на предварителен и окончателен контрол по фази, в съответствие с 
етапите на изпълнението му от представители на „Булгартрансгаз” ЕАД или технически 
комисии на определени ключови етапи. 
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Въвеждане в експлоатация на нови технологии и оборудване 

1. При въвеждане в експлоатация на нови технологии и оборудване се изготвя 
производствена инструкция на база техническата документация на новата технология, в 
която подробно се описва начина на работа, описание на опасностите, средствата за защита 
и техника на безопасност; 

2. Инструкцията се включва в конспекта на съответния експлоатационен и ремонтен 
персонал за провеждане на годишни проверочни изпити и поддържане компетентността на 
персонала; 

3. При въвеждане в експлоатация на нови технологии и оборудване, се извършва 
задължителен инструктаж по безопасност на изпълнителския и ремонтен персонал от 
съответните длъжностни лица; 

4. За проведения инструктаж и обучение на персонала за работа с новата технология, се 
води документация от съответните длъжностни лица. 

Приложение: Процедура – Управление на промените  

5. Аварийно планиране 

В „Булгартрансгаз” ЕАД е въведена вътрешна процедура П-БТГ-4.4.7 „Готовност за 
извънредни ситуации и способност за реагиране”.  Процедурата определя реда и 
отговорностите за създаване на организация и провеждане на превантивни мероприятия за 
адекватно и своевременно реагиране при възникване на извънредни ситуации, с оглед 
намаляване на свързаните с тях неблагоприятни последици за здравето и безопасността на 
служителите и в изпълнение на задълженията към обществото. 

За създаване на оперативна организация за реагиране при извънредни ситуации, в 
съответствие със „Закон за защита при бедствия”, „Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите” и „Наредба № 
7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 
на работните места и при използване на работното оборудване”, са създадени, разработени 
и утвърдени:  

- Авариен план на Централно управление;  

- Авариен план на всяко от регионалните звена, в.т.ч. и на ПГХ Чирен;  

- Авариен план на всеки от обектите в регионалните звена;  

- ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в 
„Булгартрансгаз“ ЕАД;  

- План за евакуация във всяка сграда на дружеството, за която изискването е относимо; 

- План за действие при пожар и ликвидиране на аварии за всеки обект на дружеството; 

- План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и 
строителни и монтажни работи.  

В съответствие с процедура П-БТГ-4.4.7 Готовност за извънредни ситуации и 
способност за реагиране, с цел поддържане на състояние на готовност и способност за 
реагиране на дружеството като цяло и в частност на отговорните лица и структури, в 
„Булгартрансгаз“ ЕАД се планират и провеждат учебни тренировки и евакуации със 
симулиране на извънредни ситуации. Годишен график на аварийните и 
противопожарни тренировки на „Булгартрансгаз“ ЕАД се утвърждава от 
Изпълнителния директор и дава информация за планираните тренинги в Централно 
управление и регионалните звена на дружеството. 
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Дружеството поддържа необходимите технически средства и оборудване съгласно 
евакуационните планове. Помещенията в дружеството имат подходящи входове/изходи, 
поддържат се средства за оказване на първа помощ. Причините за възникването на 
извънредни ситуации се разследват по реда на П-БТГ-4.4.7 Готовност за извънредни 
ситуации и способност за реагиране, като данните от анализа са база за актуализиране 
на посочените по-горе планове или предприемане на други коригиращи и превантивни 
действия. 

За производствената дейност на „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен има изготвен вътрешен 
авариен план, в който са предвидени съответните мерки в случай на възникване на аварии, 
начините за оповестяване и информиране на засегнатото население и на външни структури и 
възлови звена от единната спасителна система, както и действията за справяне с 
последиците.  

Цели на плана 

- създаване на оптимална организация за предприемане на мерки за защита на живота и 
здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите действия на органите 
за управление и силите за реагиране при очаквани кризи предизвикани от бедствия; 
- създаване на организация за предприемане на мерки за борба със стихийни бедствия, 
инциденти и производствени аварии, за опазване на живота на хората и материалните 
ценности и осигуряване безаварийна работа на съоръженията; 
- организационно и техническо обезпечаване на дейностите; 
- създаване на организация за своевременно прогнозиране и анализиране характера и 
последствията от най-често проявяващите се бедствия; 
- прилагане на превантивни мерки и превантивен контрол за недопускане или намаляване 
на последиците от бедствия на територията на газохранилището; 
- въвеждане на европейски стандарти и добри практики за оценка на риска на местно ниво; 
- разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 
предвидените мерки; 
- планиране на средства и ресурси за превенция и за ликвидиране на последиците от 
бедствия; 
- да се извърши организация за работа и действия на ръководството и персонала при 
възникване на бедствия и аварии, застрашаващи живота и здравето им, след оценка на 
обстановката, даденостите и категорията; 
- да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на бедствия, 
аварии, катастрофи и пожари; 
-  запазване живота и здравето на личния състав. 

Основни задачи на плана 

- Разработване и подържане на план за действие при бедствия, аварии и пожари. 
- Незабавно уведомяване на ръководството на фирмата при кризисна ситуация и разрушени 
съоръжения (сондажи, газопроводи, електропроводи и водопроводи). 
- Своевременно информиране при възникване на кризисна ситуация. 
- Ограничаване достъпа на хора до засегнатия район, пренасочване на движението по 
обходни пътища. 
- Вземане на незабавни мерки за защита на персонала и посетителите в обекта. 
- Създаване на организация за своевременно откриване, извеждане и оказване на първа 
медицинска помощ на пострадалите. 
- Своевременно оповестяване и при необходимост провеждане на евакуация на работниците и 
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служителите, попаднали в зоната на радиоактивно замърсяване. 
- Осигуряване на индивидуални средства за защита и препарати за йодна профилактика и 
създаване организация за извозване и раздаване в максимално съкратени срокове. 
- Осигуряване на необходимите защитни съоръжения и приспособяването им. 
- Въвеждане на строг радиационен контрол за заразяването на хранителните 
продукти, водата и обектите от околната среда и спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания. 

Организация и реализация на плана 

Въз основа на процедурата и в изпълнение на нормативните изисквания, със Заповед на 
Ръководител РЗ ПГХ Чирен №БТГ-ЕЧ-Зап.-14/20.01.2016 г. е създаден щаб за изпълнение на 
Аварийния план (ЩИАП). ЩИАП в ПГХ Чирен отговаря за създаване и поддържане в 
постоянна готовност цялостната организация по предотвратяване, локализиране и 
ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи. ЩИАП осъществява връзката и информира 
другите оторизирани органи.  

В помощ на ЩИАП в ПГХ Чирен са сформирани помощни групи: 

� Група за наблюдение и оповестяване 
� Санитарен пост 
� Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита 
� Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита: 
� Група за противопожарна защита 

За своевременното отстраняване на аварии в ПГХ Чирен са сформирани и функционират две 
аварийни групи (АГ), определени със Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-15/20.01.2016 г. 

� Аварийна група за отстраняване на авария по газопровод (шлейф) или сондаж. 

� Аварийна група за отстраняване на авария в Компресорен цех и надземни съоръжения 
Основна задача на аварийните групи е да организира ликвидиране на последствията от 
аварии. Аварийните групи изпълняват дейностите си в непрекъсната връзка и координация с 
Централна диспечерска служба и районните диспечерски служби към структурата на 
управление „Главно диспечерско управление”. 

Поддържане на аварийна готовност 

Персоналът и в частност личният състав на аварийните групи се запознава с плана и 
преминава ежегодно обучение и проверка на знанията съгласно „Наредба за устройството и 
безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ". Периодично се подготвят и 
осъществяват учебни мероприятия, които симулират действията на работещите при 
възникване на бедствия и аварии. 

С цел намаляване на опасността от възникване на бедствия, инциденти и аварии, в 
предприятието трябва: 
-  да се упражнява постоянен контрол върху работата на газохранилището, КС, очистни и 
други съоръжения и своевременно се вземат необходимите мерки за нормалната им 
експлоатация, съгласно действащата ведомствена нормативна база (инструкции, правилници 
и др.) 
- да се проверяват състоянието и работата на метанолниците, инсталирани на проблемни 
сондажи. 
- да се подържат в пълна готовност наличните високопроходими автомобили, тежка 
механизация, агрегати и друга техника с оглед използването им, където е нужно. 
- да има постоянен резерв от изправни електродвигатели, помпи, азот, кислород, пропан- 
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бутан и др. 
- да се провежда инструктаж на дежурния персонал на всички обекти за работа в 
критични ситуации, при ниски (високи) температури и влошени атмосферни условия. 

Операторът е изготвил изисканата от компетентния орган информация за изготвяне на 
външен авариен план, съгласно чл. 35, ал. 4 т. 9 от ЗЗБ, която е предоставена на 
компетентните органи. 

Приложения към настоящата точка от ДППГА: 

- Авариен план на „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен; 
- Процедура 4 - П-БТГ-4.4.7 Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране 

6. Мониторинг 

Мониторингът на Системата за управление на мерките за безопасност (СУМБ) е процедура, 
включваща оценка дали плановете или мерките за контрол на технологичните рискове се 
прилагат превантивно. Мониторингът се осъществява чрез следене на ключови показатели 
по дейността, които най-общо се класифицират като превантивни и коригиращи.  

Превантивният мониторинг се състои в инспекции на:  

• Инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводните мрежи по отношение на 
съществуващите нормативни изисквания за безопасност;  

• Знанията на персонала, чрез провеждане на годишни изпити по теми, касаещи 
аварийната безопасност, работа с химически вещества, оказване на първа медицинска 
помощ, изпълнението на производствените инструкции и нормативните изисквания за 
безопасна експлоатация на съоръженията и инсталациите с природен газ;  

• Преглед на системата за поддържане и развитие на компетентността на персонала – 
оценка на състоянието и актуализиране на „План за развитие и поддържане на 
компетентността на персонала”;  

• Оценка на състоянието на управленската система за безопасност – преглед на 
организационната структура, отговорностите, процедурите и наличните средства за 
безопасна експлоатация на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводните 
мрежи; 

• Оценка на състоянието на индивидуалните средства за защита. 

Коригиращият мониторинг е система за:  

• Докладване на авариите/инцидентите; 

• Докладване на потенциални произшествия и предотвратени произшествия;  

• Разследване на:  

o Установените причини за аварии и предотвратени произшествия;  

o Управленските пропуски. 

o Анализ и последващи мерки:  

o Разследване и разработване на корективни мерки; 

o Оценка на процедурите за предотвратяване на повторно възникване на аварии. 

В ПГХ Чирен са изготвени: 

- Инструкция за реда и последователността на действия на дежурния диспечер в ПГХ Чирен 
по организацията и дейността по предотвратяване на последствията при бедствия и аварии; 
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- Схеми за оповестяване в случай на възникнала опасност от големи аварии; 

- Персоналът е обучен за действия при отстраняване на аварии; 

- Периодично се извършва проверка на съоръженията и инсталациите, в това число и 
изпитание на якост и плътност. 

Обследването на вече възникнали аварии и злополуки се извършва съгласно разпоредбите 
на Глава десета Раздел IV на „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на 
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ” (Обн. ДВ. бр.67 от 02.08.2004 г.). 

 1. За всяка авария или злополука, възникнала при експлоатация на газово съоръжение и 
инсталация, ползвателят уведомява незабавно регионалния отдел на ГД „ИДТН” и 
териториалната администрация на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", като 
до тяхното пристигане взема мерки за оказване помощ на пострадалите и предотвратяване 
развитието на аварията; 

2. До идване на инспекторите на ГД "ИДТН" ползвателят е длъжен да запази непроменена 
обстановката, създадена при аварията или злополуката, ако това не създава допълнителна 
опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки. Когато се наложи 
изменение на обстановката, ползвателят представя на инспекторите писмена справка за 
извършените изменения и за причините, наложили това; 

3. Инспекторите на ГД "ИДТН" обследват причините за възникването на аварията или 
злополуката. За резултатите от обследването се съставя протокол; 

4. Ремонтът на аварирали газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ се 
извършва по съгласуваната от органите за технически надзор документация, по която са 
изградени съответните обекти. 

В „Булгартрансгаз” ЕАД е разработена и се прилага процедура П-БТГ-4.5.3 Разследване 
на инциденти и несъответствия по здраве и безопасност при работа. В тази 
процедура са регламентирани реда и отговорностите при:  

- разследване на трудови злополуки;  

- предприемане на действия за ограничаване на последствията за здравето на служители с 
намалена работоспособност, в резултат на претърпени трудови злополуки, нетравматични 
увреждания, професионални болести и други;  

- управление на „почти инциденти“;  

- управление на несъответствия, установени при и по време на вътрешни проверки по здраве 
и безопасност при работа,  

- управление на несъответствия, констатирани от оторизирани контролни органи. Разгледани 
са действията по установяване и документиране на посочените несъответствия, както и по 
предприемане, винаги когато е възможно, на действия за тяхното непосредствено 
отстраняване (корекция).  

Предприемането на коригиращи и превантивни действия във връзка с процедура (П-БТГ-
4.5.3) Разследване на инциденти и несъответствия по здраве и безопасност при работа е 
съгласно принципите, описани в (П-БТГ-4.5.3) Коригиращи и превантивни действия, в 
която са регламентирани принципите за прилагане на коригиращи и превантивни действия 
за отстраняване на причините за констатирани или потенциални несъответствия, с цел 
предотвратяване на повторното им възникване или ограничаване до минимум на рисковете 
от възникването им. Едновременно с това, процедурата прави преглед на дейностите, в 
рамките на които могат да бъдат идентифицирани несъответствия и във връзка с които да 
бъдат определени и изпълнени коригиращи и превантивни действия. Посочени са общ ред и 
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отговорности при прилагането на коригиращи и превантивни действия. Идентифицирането и 
документирането на несъответствия, както и определянето на мерки за корекция на 
несъответствията по здраве и безопасност при работа е съгласно процедурите, 
регламентиращи управлението на отделните групи несъответствия. 

Приложения към настоящата точка от ДППГА: 

- Процедура Коригиращи и превантивни действия; 
- П-БТГ-4.5.3 Разследване на инциденти и несъответствия по здраве и безопасност при 
работа 

7. Одит и преразглеждане 

Предложения за промяна в технологичните инструкции се предлагат при въвеждане на ново 
оборудване, нови суровини или при промяна в технологичните параметри на работно 
оборудване. Промените се обсъждат и приемат от Ръководството. Инструкциите за 
безопасност се преразглеждат извънредно при внедряване на нови стандарти, в случаи на 
злополуки и аварии, или при изменения в нормативната база. Периодичността на 
преразглеждане не е фиксирана. Инструкциите се разработват, въвеждат и актуализират по 
реда на вътрешна процедура (П-БТГ-4.4.5/4.2.3) Управление на документите. 

Оценка на ефективността на отделните технологични операции се извършва непрекъснато. 
Периодично по предварително изготвен график се проверява състоянието на основните 
апарати и съоръжения, критични за технологичния процес. Резултатите от тези проверки се 
представят в констативни протоколи и/или ревизионни книги. 

Във връзка с въведената система за управление на здравето и безопасността при работа в 
Дружеството е разработена е и се прилага процедура (П-БТГ4.5.5/8.2.2) Вътрешни 
одити. Вътрешните одити са важен процес, чрез който в дружеството се проверява 
ефикасността на системата за управление на здравето и безопасността при работа и се 
осигурява нейното поддържане и усъвършенстване.  

Провеждането на вътрешните одити се планира ежегодно в Програма за одит на 
„Булгартрансгаз” ЕАД и Годишен график за вътрешни одити, утвърдени от Изпълнителния 
директор на дружеството. В графика се предвижда пълна проверка на системата за 
управление на здравето и безопасността при работа и на всички организационни единици. 
Реда за провеждане на вътрешни одити, отговорностите, документирането на резултатите от 
тях и поддържането на записите са определени в процедура П-БТГ4.5.5/8.2.2 Вътрешни 
одити.  

На база на записите от одитите, се изготвя ежегоден обобщен доклад за резултатите от 
вътрешните одити, за ефикасността на Програмата за одит и възможностите за 
подобряването й. Информацията е част от входните данни, служещи на ръководството за 
периодична цялостна оценка на ефикасността на системата за управление на здравето и 
безопасността при работа, разглеждана по време на прегледа от ръководството. 

Поне веднъж годишно се планира и провежда Преглед от ръководството на системата за 
управление на здравето и безопасността при работа. По време на прегледа, ръководството 
взема решения относно:  

- възможни промени в Политиката по здраве и безопасност при работа;  

- бъдещи цели или промяна на съществуващите цели по здраве и безопасност при работа;  

- необходими действия и документи за подобряване ефикасността на системата за 
управление на здравето и безопасността при работа;  

- осигуряване на материални и човешки ресурси за функционирането на системата за 
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управление, във връзка с набелязаните решения и за нейното непрекъснато подобряване. 
Решенията се документират в протокол. 

Обследването на вече възникнали аварии и злополуки се извършва съгласно разпоредбите 
на Глава десета Раздел IV на „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на 
преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ” (Обн. ДВ. бр.67 от 02.08.2004 г.). Резултатите от обследването могат да бъдат 
входящи данни за актуализиране на Системата за управление на мерките за безопасност. 

С предстоящото изграждане и сертифициране на Система за управление на качеството по 
ISO 9001:2000 и Система за управление на околната среда по ISO14001:1996 ще се 
разработят правила за одит на системите, която ще има за цел да проверява периодично 
спазването на процедурите и да предлага решения за техни промени при констатирани 
несъответствия. Одитът ще се извършва от обучени вътрешни одитори и периодично от 
сертификационната организация. 

ІІІ. Информация за ПГХ Чирен 

1. Околна среда в района на предприятието: 

1.1. Местоположение 

Обектът е разположен в извънселищна 
територия на около 1,5 км от с. Чирен и на 
около 20 км от гр. Враца и на около 12 км 
от пътя Враца – Оряхово. Технологичното 
оборудване на фирмата (подземно и 
надземно) е разположено извън жилищна 
зона. Най-близкото населено място до 
обекта е с. Чирен, кметство към община 
Враца. В непосредствена близост до 
площадката преминава шосеен път 
свързващ селата Чирен и Девене, а 
достъпът до наличните сондажи се 
осъществява по неасфалтирани земни 
пътища по картата на възстановената 
собственост.  

Производствената площадка има площ 
53,3 дка и застроена площ 5,2 дка. На нея 
са разположени компресорен цех, 

технологични инсталации и тръбопроводи, административна сграда, складове и др. Имотът 
се намира в местността „Джурковец/Краев трън” и граничи с пасища, мера и ниви от 
землището на с. Чирен. Площадките на сондажите и прилежащите шлейфи са разположени 
извън основната площадка. Площадката на склада за лесно запалими течности е 
разположена на около 185 метра от основната площадка. 

Обектът ползва елементи от изградената инфраструктура, както следва: 

Електроснабдяване - два електропровода („Газодобив” – гр. Враца и „Лева” – гр. Криводол) 
20 kV през подстанция № 1/20/0,4 kV, с два броя трансформатори ТМ-1600/20/0,4. 

Водоползване - водата за промишлени нужди и ПП запас се осигуряват от помпената станция 
до язовира на с. Чирен по изграден водопровод. Битово-питейната вода е от водопровода на 
с. Чирен.  
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Отстояния на границите на площадката до най-близки обекти: 
от границата на площадка ПГХ до склад ЛЗТ – 185 м.; 
от границата на площадка ПГХ до полски път в посока север – 35 м; 
от границата на площадка ПГХ до мандра на фирма „Нивего” – с. Чирен – 1.3 км; 
от границата на площадка ПГХ до крайните къщи на с. Чирен – 1.5 км; 
от границата на площадка ПГХ до крайните къщи на с. Девене – 4.5 км; 
от границата на площадка ПГХ до филиал ЦДГ „Детска вселена” в с. Чирен – 3.2 км; 
от границата на площадка ПГХ до най-близката болница – 23 км; 
от границата на площадка ПГХ до най-близката ЖП гара – 20 км; 
от границата на площадка ПГХ до ОУ „Св.Св.Кирил и Методий", с. Девене – 6.7 км; 
от границата на площадка ПГХ до републикански път Враца-Оряхово – 12 км; 
 

Площадката на склада за леснозапалими течности се намира в местността „Слатина/Лъките” 
и граничи с пасища, мера и ниви от землището на с. Чирен, както и с шосеен път, свързващ 
селата Чирен и Девене. 
от границата на площадка ЛЗТ до основна площадка – 185 м.; 
от границата на площадка ЛЗТ до язовир „Чирен” – 450 м; 
от границата на площадка ЛЗТ до мандра на фирма „Нивего” – с. Чирен – 1.5 км; 
от границата на площадка ЛЗТ до крайните къщи на с. Чирен – 1.70 км; 
от границата на площадка ЛЗТ до крайните къщи на с. Девене – 4.4 км; 
от границата на площадка ЛЗТ до филиал ЦДГ „Детска вселена” в с. Чирен – 3.5 км; 
от границата на площадка ЛЗТ до ОУ „Св.Св.Кирил и Методий", с. Девене – 6.5 км 
от границата на площадка ЛЗТ до най-близката болница – 23 км; 
от границата на площадка ЛЗТ до най-близката ЖП гара – 20 км; 
от границата на площадка ЛЗТ до републикански път Враца-Оряхово – 12.0км; 
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Таблица: Брой на населението, площ на землищата и гъстота на населението в Община   
Враца, 01.02.2011 г., НСИ, Справочник България 

 

Таблица: Брой на населението по възрастови групи в Община Враца, 01.02.2011 г., НСИ 
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1.2. Описателна топография на местността 

ПГХ Чирен е изградено на базата на откритото през 1963 г. газокондензатно находище, което 
до 1974 г. се изчерпва и в последствие се трансформира в газохранилище. Чиренският 
природен резервоар представлява позитивна структура с размери 13 х 6 км, разположен на 
дълбочина около 1800 м. Газовият залеж е локализиран в пясъчници и варовици, с възраст- 
триас и долна юра, които представляват сложен по своя строеж резервоар. Вместимостният 
обем в тези скали се формира от пори и свързващи ги канали, пукнатини и каверни. Над 
резервоарните скали е наличен изолиращ екран от глинести скали, чиято дебелина в 
пределите на структурата се мени от 190 до 550 м, а от долу са ограничени от подземен 
водоносен хоризонт. 

Съгласно физикогеографската подялба на България, районът около с. Чирен се отнася към 
Западно Предбалканската зона на Старопланинската област. В ландшафтно отношение 
Западно Предбалканският район (II 1) е с умереноконтинентални лесостепни северни 
котловини (Г. Георгиев, 1991 г.).  

Районът на Подземно газохранилище - Чирен попада във височинен пояс с абсолютни нива 
от 240 до 460 м, а самата основна промишлената площадка се разполага на надморско ниво 
около 260 м. Извън границите на промишлената площадка, ПГХ е разположено основно под 
обработваеми селскостопански земи от землището на с. Чирен и малка част - в обхвата на 
горски фонд.  

В границите на антиклиналната структура най-високата кота има връх „Калето” (434,4 м). В 
източна посока структурата на ПГХ достига до рида „Милин камък” (460 м). Речната система 
е слабо развита. От карстов извор в с. Чирен се формира малката рекичка Барата (дебит до 
30 l/s). Сезонните води около „Калето” се акумулират в язовир „Чирен ІІІ”, разположен на 
около 500 м в посока северозапад от основната площадка на ПГХ. На около 3 км южно от с. 
Чирен се простира карстовия район на пещерата „Понора” и „Божият мост”. 

Районът е с добре развита пътна мрежа. Сондажите на ПГХ Чирен се намират в равнинен и 
слабо изразен хълмист терен. Земята около сондажните площадки е частна и се използва за 
селскостопански цели. Достъпът до сондажите се осъществява по републиканската пътна 
мрежа и земеделски пътища. При сняг и обилен дъжд за движение по земеделски пътища е 
необходимо използването на превозни средства с висока проходимост. 
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Топографска карта на района 

„Булгартрансгаз” ЕАД 
ПГХ Чирен 
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с. Чирен

Склад ЛЗТ

„Булгартрансгаз” ЕАД
ПГХ Чирен

 
 

Сателитна снимка на района  
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Схема на разположението на сондажите в ПГХ Чирен 
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1.3. Климатични и метеорологични условия 

Обобщени локални данни за климата 

- Надморска височина – 269 м.; 
- Вятър: югоизточен, западен, северозападен, със средна скорост - 4,4 м/сек; 
- Максималната температура на въздуха в най-горещия летен месец е 38 °С; 
- Максимална температура през най-студения месец: - 28 °С; 
- Замръзване на почвата: 25 cм; 
- Сеизмичност: интензитет до IV степен по скалата на Рихтер; 
- Минус 17 °С  – средно месечна температура за най-студения месец; 
- Средногодишна относителна влажност на въздуха - над 50 - 60 %; 
- Средногодишно атмосферно налягане: ~ 1 bar. 

Съгласно климатичната подялба на България, районът на ПГХ - Чирен се отнася към 
Европейска континентална климатична област, Севернобългарска умереноконтинентална 
подобласт, Предбалкански район. 

Климатичните особености за района на разглеждания обект се определят както от 
разположението на България в умерените ширини на северното полукълбо, така и от 
орографията на района с характерните елементи от топографията и релефа на Западния 
Предбалкан и Дунавската хълмиста равнина. Характерни за Предбалкана са дълбоките 
долини, долинните разширения и котловините, като под влияние на Старопланинския хребет 
са обособени естествени условия за преразпределяне на въздушните течения, валежите и 
температурите. 

Комплексът от физикогеографски и хидрометеорологични фактори определя умерено 
континентален до континентален характер на климата в района на разглеждания обект - 
честота на тихо време е относително висока (около 55 - 60 %), преобладаващите ветрове са 
западни и югозападни, а близостта на Врачанския балкан създава условия за повишени 
валежи. 

1.4. Слънчево греене 

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна 
енергия за природните процеси, протичащи върху земната повърхност, в атмосферата и 
хидросферата. За разглеждания район на ПГХ - Чирен е използвана наличната информация 
за гр. Кнежа, като най-близък до обекта пункт, за който има данни за слънчевото греене 
(Климатичен справочник на България, том 1 - слънчево греене). 

Общо времетраенето на слънчево греене в района достига до 2180 ч. годишно (таблица 1), 
като максималната му продължителност е през юли и август. Дните без слънце през годината 
са средно 78, като най-малко на брой - само 15 дни без слънце, са през периода май - 
октомври (таблица 2). 

Таблица 1 - Продължителност на слънчевото греене по месеци в часове 

I ІІ III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.  

70 91 132 194 240 282 320 308 234 166 82 59 2178 

Таблица 2 - Брой на дните без слънчево греене по месеци и средно за година 

I ІІ III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.  

15 9 9 4 2 1 1 1 2 6 12 16 78  
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1.5. Температура на въздуха 

Температурата на въздуха се формира основно от слънчевото лъчение. За пределите на 
Западния Предбалкан температурните условия са с добре изразен сезонен характер - 
температурният минимум е през м. януари, а максимумът - през м. юли. От Климатичния 
справочник на България (том 3) са ползвани данни за най-близката до района на обекта 
станция - Враца.  

Таблица 3 - Средна месечна и средна годишна денонощна температура на въздуха (в °С) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Враца -1,9 0,6 5,0 11,6 16,4 19,8 22,2 22,0 17,8 12,0 6,2 1,0 11,1 

Таблица 4 - Средна месечна и средна годишна максимална температура на въздуха (в °С) 

Станция І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Враца 1,9 4,8 9,6 16,8 21,6 25,4 28,1 28,4 24,2 17,3 10,1 4,5 16,0 

Таблица 5 - Средна месечна и средна годишна минимална температура на въздуха (в °С) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.  

Враца -3,5 -3,1 0,9 7,0 11,5 14,8 16,7 16,4 12,8 7,9 3,1 -1,8 6,7 

Таблица 6 - Абсолютна максимална температура на въздуха (в °С) 

Станция І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Враца 19,8 23,2 34,3 31,1 35,9 36,3 39,8 41,5 40,8 35,6 28,3 21,7 41,5 

Абсолютните максимални температури за Враца достигат 40 до 41 °С през август, а 
абсолютни минимални температури достигат -20 °С през януари. Продължителност на 
минусовите температури е 35 до 40 дни в годината, а продължителността на дните с 
температури над 10 °С е средно 200 в годината. 

В района на Чирен локалните фактори (земни възвишения, реки, водни басейни и др.) 
оказват незначително влияние върху температурния режим. Температурни инверсии се 
регистрират често южно от разглеждания обект - на границата между Предбалкана и 
Врачанска планина и са от по-голямо значение за района на град Враца. 

1.6. Облачност и валежи 

а) Облачност 

Годишната картина на облачността в района е ясно изразена, като преобладават облачните 
дни през месеците декември, януари и февруари, а с незначителна облачност са дните през 
лятото - месеците юли и август. Към особеностите на района се отнасят фронталните мъгли, 
които се формират в Предбалкана под въздействие на локални фактори - стръмните 
склонове на Врачанската планина, разчленения релеф, горските масиви и др. 

Таблица 7 - Среден месечен и годишен брой на ясните и мрачни дни по обща облачност 

ХМС 
Враца 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

ясни дни 3,2 2,7 3,6 4,4 3,9 5,3 10,4 12,9 9,9 8,3 2,8 3,2 72 

мрачни дни 15,9 13,3 13,4 9,2 8,8 5,6 3,4 3,0 4,3 9,8 16,2 16,5 119 
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б) Валежи 

По своя генезис валежите в България са фронтални, вътрешно-масови и орографски. В 
района преобладават фронталните валежи, т.е. целогодишните по количество и качество. 
Северните склонове на Врачанската планина (на около 20 км южно от Чирен) задържат 
нахлуващите от северозапад океански влажни маси, като благоприятстват формирането и на 
орографски валежи. На север от Предбалкана, в прехода към по-равнинната част на 
Дунавската равнина, средните годишни валежи намаляват значително (681 мм за станцията 
в Габаре и 580 мм за Кнежа). 

Таблица 8 - Средномесечна сума на валежите (в мм) за най-близката до ПХГ Чирен станция - 
Враца 

Станция І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Враца 48 41 52 71 112 106 78 61 59 65 62 54 

Таблица 9 - Средна сезонна и средна годишна сума на валежите (в мм) за станция Враца 

Станция Зима Пролет Лято Есен Средно за година 

Враца 143 236 246 187 812 

Таблица 10 - Средна продължителност (в дни) на безвалежен период за месеци и година за 
станция Враца 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Година 

Враца 7 7 8 8 6 5 7 10 11 11 8 9 97 

За Враца средният брой дни със снеговалежи в годината е 30, от които 17 дни през м. януари 
и февруари. Средната дата на поява на първата снежна покривка е 8 декември, като най-
ранната поява на сняг е 11 ноември, а най-късната е 3 февруари. Снежната покривка се 
задържа най-рано до 26 февруари и най-късно до 29 април.  

1.7. Атмосферно налягане 

Атмосферното налягане отразява средния резултат между циклоналната и антициклоналната 
дейност през годината в района. Измерените стойности на атмосферно налягане в ХМС - 
Враца (редуцирани към морското ниво, в мм) са до 784,7 мм - максимални стойности и до 
730,5 мм - минимални стойности. Максималните стойности са типични за есенно-зимния 
сезон, а минималните - за периода от м. февруари до м. юни. 

1.8. Влажност на въздуха, мъгла и хоризонтална видимост 

Средната месечна и годишна относителна влажност на въздуха (в %) за най близката 
станция до ПГХ - Чирен са дадени в таблица 11.  

Таблица 11 - Данни за относителната влажност на въздуха (в %) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Година 

Враца 81 77 72 66 68 66 59 59 64 73 81 85 72 

Мъглите, като състояние на въздуха са характерно явление за студеното полугодие, като 
резултат от кондензация на водните пари в приземния атмосферен слой. За Враца броят на 
дните с мъгла е по-голям от средния за страната, като максимумът е през ноември - януари, 
а минимумът през август и септември (таблица 12). 
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Таблица 12 - Брой на дните с мъгла по месеци и годишно 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Враца 5,7 4,2 4,3 1,1 0,5 0,4 1,0 0,0 0,3 3,4 7,8 8,3 36,3 

 
Мъглите се образуват като резултат на определено съчетание на климатични условия и 
физико-географски характеристики на района. Това е състояние на въздуха в приземния 
слой, при което видимостта е под 1 км. Кондензацията на наличните водни пари във въздуха, 
предизвиква повишаване на концентрацията на различните замърсители във въздуха, които 
се явяват центрове за кондензация. Така че намалената видимост при мъгла е резултат както 
на кондензация на водни пари, така също и на запрашаване и задимяване на въздуха от 
вредни вещества - сажди, прах, газообразни оксиди като продукт на изгаряне на течни и 
твърди горива и др. 

1.9. Ветрове 

Ветровете в района имат променлива скорост, посока и честота. Данни за честотата на 
вятъра (в %) и тихо време (в %) за ХМС Враца са представени в таблица 13. Преобладаващи 
са северозападните и североизточни ветрове, с повторяемост общо над 50 %. Голям е 
относителният дял на „тихо време” - от 49,7 % през март до 66,3 % през ноември. Розата на 
ветровете в района на Враца за четирите характерни сезонни месеци и средно за годината е 
представена графично на фиг. 8. 

Таблица 13 - Честота на вятъра по посока (в %) и тихо време (в %) за района на Враца 

 

Средногодишната скорост на ветровете в района е над 1 м/сек. Слаби ветрове, чиято скорост 
е под 1 м/сек, се срещат до 60 дни в годината. Силните ветрове (скорост 11-15 м/сек) са с 
честота на проявление до 5 - 6 дни в годината. Те са преобладаващо по посока северозапад 
(44,5 %), югозапад (28,7 %) и значително по-рядко запад (13,1 %). 

Таблица 14 - Честота на вятъра по скорост в м/сек (средно дни по сезони) за ХМС Враца 
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Фиг. Роза на ветровете в района за четирите сезонни месеци и средно за годината  

(Метеорологична станция гр. Враца). 

1.10. Оценка на състоянието на геоложката среда 

Геоложка основа 

Като геоложка структура, Чиренското газокондензатно находище попада в Мраморенската 
антиклинала - източна зона на Белоградчишкия антиклинорий. Западната периклинала 
започва източно от Белоизворската синклинала. На изток се проследява до с. Драшан, а на 
юг - до подножията на рида „Веслец” (северно от Врачанското поле). Антиклиналата има 
дължина (посока запад-изток) 50 км и ширина 14 км. 

Колекторната част на газокондензатния залеж се изгражда от отложения с възраст от 
Долния триас до плийнсбаха. На повърхността мантията е изградена от долнокредни 
наслаги, по които са добре изразени южното крило и частично източната периклинална част. 
В свода на структурата се разкриват долните отдели на апта и отчасти барема (долна Креда), 
които на голяма площ са покрити от кватернерни и сарматски наслаги. Със сондажи ядката е 
проучена до дълбочина около 5300 м (Р19), като са разкрити кредни, юрски, триаски и 
девонски отложения. 
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Триас 

Милинкамънска свита (mk Т2
а-Т3

k) - Среден-горен триас 

Милинкамънската свита е представена от тъмнозелени туфи и тугити, които са процепени от 
калцитни прожилки. Дебелината на скалите е от 45 м (Р11) до 275 м (Р9) и са преминати на 
дълбочина 1900-2225 м. Като прослойки с дебелина от 5 до 30 м сред туфитите са описани 
плътни доломити, доломитизирани варовици и варовици. Хроностратиграфския обхват е 
анизки етаж - ранен карнски етаж. 

Юра 

Костинска свита (k J1
h-p) - Долна юра 

Разположена е трансгресивно върху Милинкамънската свита. Отложенията са от кварцови, 
плътни, разнозърнести пясъчници. Разположена е на дълбочина от 1627 м (Р4) до 1862 м 
(Р10), като дебелината на свитата варира от 14 м (Р10) до 113 м (Р4). Хроностратиграфски се 
отнася към хетанж - долен плийнсбахски подетаж. 

Озировска свита (oz J1
s-J2

a) - Долна юра -средна юра 

Озировската свита е разкрита повсеместно с прокараните изработки. В по-голямата част от 
сондажите на Чиренската площ е хомогенна. Изградена е от тъмносиви до черни, песъчливи 
варовици, като преобладават органогенните варовици. Варовиците са прослоени от дребно 
до грубозърнести, плътни пясъчници с карбонатна спойка. Дебелината на тези отложения е 
от 48 м (Е22) до 251 м (Р4). Хроностратиграфския обхват на Озировската свита е синемур-
аал. 

Етрополска свита (е J2
a-bj) - Средна юра 

Представена е от плътни слоести аргилити и варовити алевролити. Припокрива се от 
глинестите варовици и мергели на Бовската свита. Тези отложения са основен горен екран 
на газовото находище Чирен. 

Гложенска свита (gl J3
t-K1

bs) 

Отложенията на свитата са с горно юрска - долнокредна възраст. Те са представени от 
кремави, сиви до тъмносиви, здрави, плътни, дебелопластови варовици. В свода на 
структурата има дебелина 424 м - сондаж Р19. Хроностратиграфски обхваща горната част на 
долния титонски подетаж до долната част на бериаския етаж. 

Креда 

Мраморенска свита (m K1
ap) - Долна креда 

На повърхността се разкрива северно от с. Чирен и височината “Калето” (района на 
ретранслаторна станция ПГХ). 

Отложенията са от тъмносиви, плътни варовити мергели. Максималната дебелина на тези 
мергели в източната част, посока към с. Баница е 901 м (Р4). По геоложка възраст се отнася 
към баремския и най-долните части на аптския етаж. 

Драшански клин на Мраморенската свита (m/dr K1
ap) 

Типов разрез е документиран в Р51 Понора, интервал 410-449 м. Изграден е от алтернация 
на мергели и варовици. Преобладаващите мергели са сиви, варовити, алевритови. Възрастта 
на свитата се приема като ранно аптска. 

Черепишка свита (c K1
ap) 

Свитата е установена в сондаж Р51 Понора (449-527 м). Разположена е върху Мраморенската 
свита. Отложенията са от разнообразни варовици. Лиляшки клон на Черепишката свита (с 
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К1-ар) е разкрит в Р51. Понора в интервал 30-410 м. Преобладават светлосивите варовици, 
здрави, среднокристалинни. В сондаж Р51 тези варовици достигат до съвременния терен.  

Плиоцен 

Дебелината на неогенските седименти в района на ПГХ “Чирен”, варира от 15 до 20 м. 
Представени са от глини и песъчливи глини.  

Кватернер 

Кватернера е представен от делувиални глини с дебелина до 6,0 м. 

1.11. Ерозия и денудация 

Условия за ерозия на повърхностните кватернерни глини и аптски глини и мергели 
съществуват около в. “Калето”. Денудираните материали (глини и пясъци) се акумулират в 
подножието на същия връх. Този район заема около 20 % от цялата площ на находището. 

Ерозията в слабо изразената долина на р. „Барата” е незначителна. 

Свлачища и срутища в района не са регистрирани. 

1.12. Оценка състоянието на подземните води 

Подземните Води в района на ПГХ Чирен са привързани към средно-горнотриаските, 
долноюрските, горноюрско-долнокредните и долнокредните седименти. 

Средно-горнотриаски водоносен хоризонт 

Водовместващи са карбонатните отложения (Милинкамъкска свита), под които са установени 
долнотриаски алевролити и базалти. 

Областта на подхранване и създаване на напор се намира по склоновете на 
Белоградчишкото издигане. Регионалното движение на тези дълбокозалягащи води е в 
посока изток - североизток. Занижената скорост на филтрация се дължи на уплътняването на 
скалите и тектонското им разделяне между Михайловградската и Чиренската антиклинали. 

Абсолютните статични нива са +109 м (в Р15) до +166 м (в Р2). Относителната водообилност 
варира: от 0,8 м3/d/1 at  до 9,0 m3/d/1 аt. 

Долнотриаските води в района са от хлор-калциев тип, с минерализация 54-60 g/dm3. 
Съдържанието на специфичните микрокомпоненти е високо: Вr- до 183 mg/dm3, J - до 10 
mg/dm3, НВO2 - до 50 mg/dm3. 

Долноюрски водоносен хоризонт 

Водите са привързани към следните хроностратиграфски етажи: хетанж- синемур- плийнсбах. 
Водовместващи скали са финозърнестите кварцови пясъчници и прекристализиралите 
органогенни варовици. За горен водоупор служат средноюрските аргилити. Долният 
водоупор е неиздържан поради размивите на горнотриаските отложения, представени от 
глинесто-аргилитни отложения. 

Водите са от хлор-калциев тип, с минерализация 42-60 g/dm3. Съдържанието на бром Вr и 
йод J е съответно до 117 mg/dm3 и до 15 mg/dm3. 

Понастоящем долноюрските отложения се разкриват като тесни ивици по склоновете на 
Балкана и Предбалкана. Приведените напори намаляват в североизточна и в източна посоки, 
като следват регионалното потъване на пластовете - (+193 м в района на Монтана до +134 в 
Чирен). 

Долноюрският водоносен хоризонт не е развит самостоятелно в Чиренската структура. 
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Пластовете залягат върху различни средно и горнотриаски нива, които образуват единен 
водоносен триаско-долноюрски хоризонт. 

Основен фактор за движение на подземните води в тези хоризонти е геостатичното 
налягане. Водите, формирани в подобни артезиански басейни под въздействието на скалния 
натиск се изтласкват от централните към периферните зони на басейна, т.е съществува 
еластично-напорен режим на филтрация. В тази връзка водите в басейна не се опресняват 
интензивно и се характеризират със затруднен водообмен. 

Горноюрско-валанжски водоносен хоризонт 

Хоризонтът е развит повсеместно в границите на Белоградчишкия антиклинорий. 
Водовместващи скали са варовиците, които притежават висока водообилност, с условия за 
съвременно подхранване от атмосферни води. По тип водите са сулфатно-натриеви, с 
минерализация от 0,5 g/dm3 до 8 g/dm3 северно от Балкана (Р1, Главаци). 

При дълбочина на пласта средно под 1400 м в района на Чирен водите имат минерализация 
22 g/dm3. Затруднената филтрация на водите тук се дължи на Драшанско- Главашкия разлом, 
разположен Южно от Чирен. За долен водоупор служат средноюрските аргилити, а за горен 
водоупор - долнокредните мергели. Движението на водите е в север-североизточна посока. 

Аптски (ургонски) водоносен хоризонт 

Подземните води са привързани към Ургонските варовици, които се разкриват на 
повърхността в Южното крило на Чиренската структура. Варовиците в горната си част са 
силно окарстени, като в дълбочина преминават в песъчливи и оолитни. Подхранващата зона 
е развита основно в рида „Милин камък” и „Понора”. 

По динамика водите са безнапорни. За несъвършен междинен долен водоупор се приемат 
прослойките от мергели, които западат в южна и западна посока. 

Водите са от хлор-магнезиев тип, с минерализация под 1 g/dm3, т.е. категоризират се като 
пресни подземни води. 

На разстояние 340 м източно от сондаж Р15 е изграден сондажен тръбен кладенец за 
питейно водоснабдяване на с. Чирен от акумулирани в апта пресни подземни води, които по 
химичен състав отговарят на нормите за питейни води. 

Няма условия за формиране на подземни води в Плиоцена и Кватернера. 

1.13. Оценка състоянието на повърхностните води в района на обекта 

В хидроложко отношение районът на Чиренската структура попада в област с дъждовно-
снежен режим. Южно на около 5 км от ПГХ (местността „Понора”) в аптските варовици е 
формиран участък с карстов режим на атмосферните води. 

Хидроложката мрежа в района на ПГХ Чирен е слабо изразена. Над сводовата част на 
антиклиналата северно от “Калето” няма постоянно течащи реки. 

Повърхностните води в този район имат сезонен характер и се оттичат в север - 
северозападна посока като се акумулират в язовир „Чирен 3”, разположен на около 500 м 
северозападно от площадката на компресорната станция на ПГХ. Язовирът има максимална 
площ от 282 дка с водовместимост 862 хил. м3 (мъртъв обем 50 000 м3) при максимална 
дълбочина 13 м, дължина на короната 264,00 м. Водите му се използват за промишлено 
водоснабдяване на ПГХ - 60 000 м3/годишно, а също и за напояване на земеделски площи. За 
водовземането от язовира, ПГХ има издадено разрешително, издадено от Басейнова 
дирекция Дунавски район - Плевен. 

Местната рекичка „Барата” се формира основно от карстов извор в село Чирен, като 
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оттичането на водите й следва естествения наклон на терена в южна и в югозападна посоки. 
Оттокът на водите й, в зависимост от годишния сезон, е от 3 до 30 л/сек. Тези води достигат 
до р. Лиляшка бара, с последващи водоприемници р. Въртешница (при с. Лиляче) и р. Ботуня 
(при гр. Криводол). 

В хидрографско отношение територията от Враца до с. Чирен попада във водосборния 
басейн на р. Въртешница, която се формира от р. Лева (Врачански балкан), р. Дъбника 
(южно от Веслец), карстовия извор с. Бистрец и дренажните води от Врачанския 
пролувиален конус. Река Въртешница от с. Бели извор до вливането й в р. Ботуня има обща 
дължина около 16 км.  

За заустването на отпадните води от площадката на ПГХ има издадено разрешително за 
заустване в повърхностни водни обекти - две сухи дерета и язовир „Чирен ІІІ”, издадено от 
Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен. 

1.14. Характеристика на почвите 

Районът на Подземно газохранилище - Чирен попада във височинен пояс с абсолютни нива 
от 240 до 460 м, а самата основна промишлената площадка се разполага на надморско ниво 
около 260 м. Теренът й е равнинен, с незначителен наклон в северозападна посока. Извън 
границите на промишлената площадка, ПГХ е разположено основно под обработваеми 
селскостопански земи от землището на с. Чирен и малка част в обхвата на горски фонд. 

Съгласно почвено-географското райониране, районът на разглеждания обект се отнася към 
Карпатско-Дунавската почвена област, долнодунавска подобласт, средно-дунавска 
провинция. 

По видове почвите в района се представят от: 
- сиви горски почви; 
- тъмносиви горски; 
- деградирани черноземни почви; 
- интразонални почви от типа наносни и хумусно-карбонатни; 

Съгласно възприетата у нас класификация, типът сиви горски почви се подразделя на два 
подтипа: тъмносиви горски и сиви горски почви. 

Тъмносиви горски почви 

Тъмносивите горски почви в района са развити върху изветрителни продукти на карбонатни 
материали, под влиянието на разредена широколистна горска растителност с участието на 
ливадно степна растителност или в резултат на регредацията на сиви горски почви. 
Профилът им се характеризира с три добре оформени генетични хоризонта: 

Хоризонт А (с мощност около 40 см) е с троховидна структура. По механичен състав е 
песъчливо глинест. Съдържанието на органично вещество се движи в широки граници, като в 
състава му преобладават фулвокиселините. Реакцията на почвения разтвор е слабокисела. 

Хоризонт В - има различна мощност в зависимост от почвообразуващите материали и 
продължителността на въздействие на горската растителност. Има буцеста или призматично 
буцеста структура. 

Хоризонт С - в повечето от случаите е карбонатен, слабо уплътнен и значително съдържание 
на различни по големина и форма карбонатни конкреции. Почвената му реакция е алкална. 

Сиви горски почви 

Тези почви са формирани под въздействието на широколистната горска растителност. В тази 
връзка те притежават редица специфични морфологични, физични и химични свойства. 
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Сивите горски почви се характеризират със сравнително маломощен (до 30 см) хумусно- 
елувиален хоризонт - А1І, който е с троховидна структура. Механичният състав най-често е 
средно до тежко песъчливо глинест. 
Хоризонт В(t) - прехода с отгорележащия хоризонт е рязък. Хоризонта е с буцесто-
призматична структура. Хумусното съдържание е значително по-малко отколкото в хумусно-
елувиалния хоризонт. 
Хоризонт С - е образуван върху карбонатни материали и съдържа значително количество 
карбонатни конкреции с различна големина и форма. 

Деградирани (лесивирани) черноземи 

Тези почви осъществяват прехода между черноземните и сивите горски почви. Образувани 
са върху финнозърнести карбонатни материали и при продължително въздействие на 
широколистна горска растителност. Хумусният хоризонт на деградираните черноземи е с 
мощност от 45 до 60 см. Той е тъмно оцветен с троховидна структура. Хоризонт В е мощен, 
плътен, с буцеста или дребнопризматично-буцеста структура. Преходът с отдолулежащия 
хоризонт Ск е рязък. Според механичния си състав почвите от този подтип са тежко 
песъчливо-глинести. Хоризонт Ск е карбонатен и има по-лек състав от намиращите се над 
него хоризонти. Почвената реакция на безкарбонатната част на профила е слабо кисела. 

Наносни почви 

Наносни почви са образувани върху алувиално-делувиални отложения, в ограничени терени 
по протежение на реките Дъбника, Лева и Въртешница, както и върху по-равнинните терени 
на север. Под влияние на ливадна растителност при тях е формиран повърхностен хумусно-
акумулативен хоризонт с мощност 15 до 40 см, под който следват пластове с различен 
петрографски състав. Почвената реакция е от неутрална до слабо-алкална. Ерозионните 
процеси при тях са слабо застъпени. По отношение на устойчивост на химическо 
замърсяване, алувиално (делувиалните)-ливадните почви, попадат в I клас. 

Физически дегадационни процеси 

В района практически няма ерозирали, вкислени или засолени земи от дейността на 
фирмата. 

Замърсени почви с токсични елементи 

Няма основания да се очаква замърсяване на почвите в района на ПГХ Чирен от вредни 
аерозоли, замърсени поливни води или други залпови замърсявания с токсични органични и 
неорганични вредни вещества. 

1.15. Наличие на защитени територии и други чувствителни територии 

С Решение № 122 на МС от 2.03.2007 г. за приемане на списък на защитените зони за 
опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, Обн., ДВ, бр. 21 от 9.03.2007 г., доп., бр. 85 от 
23.10.2007 г., бр. 107 от 18.12.2007 г., изм., бр. 14 от 12.02.2008 г., са приети: 

1. Списък на защитени зони за опазване на дивите птици; 
2. Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна. 

Под номер №152 в Приложение №2 фигурира защитена зона – „Божия мост - Понора” с код 
BG0000594, обхващаща район между гр. Враца и с. Чирен. 

Друга защитена територия, границите на която са на около 20 км в южна посока от ПГХ - 
Чирен, е Природен парк „Врачански Балкан”. Паркът обхваща площ от около 30 хил. ха. В 
него влизат резерват „Врачански карст”, природните забележителности „Леденика”, 
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„Вратцата”, „Ритлите”, „Темната дупка”, защитената местност „Лакатнишки скали”, 
историческата забележителност „Черепишки манастир” и други. 

Естеството на производствената дейност в ПГХ Чирен и отдалеченото отстояние на обекта от 
защитените територии не дават предпоставки за нарушения на режима на зоните. 

2. Съоръжения, процеси и дейности в предприятието 

2.1. Основни технологични процеси 

Подземното газово хранилище Чирен се намира в Северозападна България, на около 20 км. 
северно от гр. Враца и на около 12 км от пътя Враца – Оряхово. До момента то е 
единственото хранилище за природен газ в страната. Създадено е на база на изтощен газов 
залеж, като след изчерпването му през 1974 год. е започнала цикличната експлоатация. ПГХ 
служи за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението в страната, като в 
него се нагнетява природен газ през летния сезон и се добива през зимния, с цел пълно 
задоволяване на пазара във върхови периоди на потребление.  

Основна площадка на ПГХ Чирен 

На основната площадка, с площ 53 313 m2 и застроена площ 5 174 m2, са разположени 
следните основни сгради и съоръжения: 
• Административна сграда със столова и кухня; 
• Ведомствена бензиностанция; 
• Компресорен цех; 
• Гаражи; 
• Складове; 
• Служебно-експлоатационен блок; 
• Пункт за замерване на газа; 
• Вентилаторни градирни кули; 
• Инсталация за изсушаване на газа; 
• Инсталация за охлаждане на газа АВГ и водата; 
• Сборен манифолд; 
• Помпена станция за промишлени води; 
• Резервоарен склад за масло МС-20 и триетиленгликол ТЕГ и др. 

Схема на разположението на основните сгради и съоръжения върху площадката е показана 
на фиг. Генплан на ПГХ Чирен. 

Площадка на Склад за леснозапалими течности (ЛЗТ), с обособен Акцизен 
данъчен склад за енергиен продукт – газов кондензат 

• Резервоар за метанол; 
• Автоналивно устройство (стояк) и автоизливно за метанол; 
• Резервоар за газов кондензат, оборудван с пожарогасителна и охладителна системи; 
• Автоналивно устройство (стояк) за газов кондензат;  
• Помпена станция за газов кондензат и метанол; 
• Модулен преместваем контейнер към данъчния склад, за административно-битови и 
обслужващи дейности; 
• Подземен резервоар за противопожарна вода с помпена станция, щорцови пожарни 
кранове и лафетни струйници; 
• Подземен дренажен резервоар за вода. 
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Фиг. Индивидуална сепарация                     Фиг. Инсталация за изсушаване на природен газ  

Подземно газово хранилище Чирен служи за компенсиране на сезонната неравномерност на 
потреблението в страната, като в него се нагнетява природен газ през летния сезон и се 
добива през зимния, с цел пълно задоволяване на пазара във върхови периоди на 
потребление. Разполага с площадка, на която са изградени: компресорна станция, 
обслужващи площадки с инсталации използвани за добив и нагнетяване на газ, 
административна сграда, обслужващи и ремонти сгради, складове, гаражи и др. Изградени са 
22 броя експлоатационни сондажа (като предстои изграждането на още два броя сондажи до 
края на 2017 г.), свързани посредством газопроводи (шлейфи) с площадката на ПГХ, както и 
16 наблюдателни сондажа, който служат за проследяване на изменението на статичните 
нива в зависимост от обема на газа и пластовото му налягане в продуктивните хоризонти на 
подземното хранилище. Газопроводите са разположени под повърхността на земята на 
дълбочина от 0,8 до 1 метър. След компресиране, което се извършва от компресорната 
станция „Чирен”, газът се нагнетява в сондажите посредством изградени шлейфи.  

Изградени са и станции за катодна защита, системи за електрозахранване, технологични и 
съобщителни връзки и др. Обслужването на обекта и съоръженията се извършва от екипи, 
разположени в ПГХ. Там е базирана и денонощната Районна диспечерска служба (РДС), в 
която постъпва телеметрична информация за работата на съоръженията. 

Електроснабдяването се извършва по два електропровода („Газодобив” – гр. Враца и „Лева” 
– гр. Криводол) 20 kV през подстанция № 1/20/0,4 kV, с два броя трансформатори ТМ-
1600/20/0,4. Има изграден авариен газов агрегат за гарантиране на електрозахранването при 
отпадане на захранването и по двата въвода. 

Вода за промишлени нужди и ПП запас се осигуряват от помпената станция до язовира на с. 
Чирен по изграден водопровод. Питейно-битова вода се доставя от водопровода на с. Чирен. 

Режим на работа 

Газохранилището е с непрекъснат двусменен/трисменен режим на работа. В период на 
нагнетяване (трисменен режим на работа) на природен газ в ПГХ е времевия период, 
започващ от 08:00 часа на 15-ти април и приключващ в 08:00 часа на 1-ви октомври. В  период 
на добив (двусменен режим на работа) на природен газ от ПГХ е времевия период, започващ 
от 08:00 часа на 15-ти октомври и приключващ в 08:00 часа на 1-ви април от следващата 
календарна година. Работата на ПГХ Чирен най-общо би могла да бъде разделена на два 
периода, а именно: 
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- Добивен период 

През този период се извършва добив на природен газ от газовото хранилище чрез 22 броя 
експлоатационни сондажа. Общият брой експлоатационни сондажи се очаква да се увеличи с 
още 2 броя: Е-72 и Е-73 до края на 2017 г. Добитият газ се подлага на сепариране за 
отделяне на механичните примеси и течна фаза, последователно в „Площадка за 
индивидуална сепарация” и площадка за „Сепариране и разделяне”. Индивидуалните 
сепаратори, заедно с другите изградени обекти – „Сборен манифолд” и „Телеметрична 
информационна система”, дава възможност за индивидуално управление режимите на всеки 
един от сондажите и упражняването на пълноценен текущ контрол. Сепарираният газ 
постъпва в инсталация за дехидратиране, където се постига кондициониране на природния 
газ до стокови параметри. Същите се контролират непрекъснато от монтиран на площадката 
на ПГХ Чирен газхроматограф.  

Отделената от сепарацията течна фаза постъпва последователно в дегазатор и разделители, 
където се разделя на пластова вода и газов кондензат. След разделителите, пластовата вода 
постъпва в дегазатор, а оттам в очистно съоръжение и чрез изградена помпена станция и 
водопровод се реинжектира отново в пласта чрез сондаж Р-15. Разделеният в разделителите 
газов кондензат постъпва чрез подземен кондензатопровод в резервоар в обособен данъчен 
склад, разположен на площадката на склада за леснозапалими течности. В режим на добив в 
ПГХ се използва технически метанол за предотвратяване образуването на газови хидрати в 
съоръженията. 

         

Фиг. Сборен Манифолд     Фиг. Компресорен цех 

- Нагнетателен период 

Компресорната станция в ПГХ Чирен се използва за нагнетяване на природен газ в 
подземното газово хранилище през периода април - октомври всяка година. Компресорният 
цех (КЦ) се намира в южната част на основната площадка, в покрито помещение и използва 
за нагнетяване 8 броя газомоторни компресори тип ГМК-10ГКНАМ, с V- образно 
разположени, двутактови газови двигатели, с водно охлаждане и двойнодействащи бутални 
компресори, разположени хоризонтално, с въздушно охлаждане. За гориво се използва 
природен газ, който се подава по общ за всички двигатели колектор. Всеки компресор има 
димоотвод с височина 11,5 м, изведен извън покритото компресорно помещение. За 
мазителната система се използва авиационно масло тип МС-20.  

Компримираният природен газ (Рраб.max = 12,5 МРа) след охлаждане във въздушни 
охладители АВГ (1 и 2) преминава през маслен филтър за задържане на увлеченото с газа 
компресорно масло, през площадки „Индивидуална сепарация” и „Сборен манифолд”, от 
където по шлейфите се насочва към експлоатационните сондажи, чрез които се нагнетява в 
порово-пукнатинно-кавернозното пространство на подземния колектор.  



 

Доклад за безопасност  

Подземно газово хранилище Чирен  

 

Страница 71 от 173 

 

Фиг.  Генплан на ПГХ Чирен
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2.2 Описание на съоръженията 

Сондажи 

Експлоатацията на ПГХ Чирен се осъществява чрез 22 експлоатационно-нагнетателни 
сондажа. Очаква се техният брой да стане 24 през 2017 г. Според предназначението си 
сондажите се поделят на следните категории: 

- Експлоатационни: Р-2, Р-3б, Р-5, Р-6, Р-9, Р-10, Р-13, Р-19, Е-22, Е–23, Е-24, Е-27, Е-28, Е-
31, Е-32, Е-33, Е-48, Е-49, Е-50, Е-51, Е-70; Е-71 и новите Е-72 и Е-73. 

- Наблюдателни: Р-1, ОЕ-30, Р-7, Р-8, Р-11, Р-14, Р-15, Р-16, Р-20 , Е-21. 

- Наблюдателни за залягащ колектор над основните газонаситени хоризонти: 
сондаж Р-3, Р-4, Е-25 и Е-26 - за контролиране възможността за миграция и натрупване на 
природен газ в по-горе залягащите малмваланжински варовици. 

С изключение на сондаж Е-70 и Е-71 (Е-72 и 
Е-73), които са наклонено- насочени, 
останалите сондажи са вертикални. 
Реализацията на сондажите се базира на 
получени резултати от палеомагнитно 
изследване на скален материал и анализа на 
формиране на Чиренската структура в 
условията на навлачни процеси. С подобен 
тип наклонено-насочени сондажи се 
разкрива възможност да се ангажират в 
експлоатация допълнителни площи от 
газовия резервоар. Освен това, с този тип 
експлоатационни сондажи се постига и по-
голяма продуктивност. 

Фиг. Площадка на сондаж 

Технически данни за сондажите 

1. Експлоатационни сондажи 

На газохранилището работят 22 броя експлоатационни сондажи – 20 вертикални и два 
наклонено-насочени. Техният брой ще се увеличи на 24 през 2017 г. 
Видове фонтанни арматури в употреба: 

АФК - 3 65х21, монтирана на 18 броя сондажи 
АФК - 3 65х35, монтирана на 2 броя сондажи 
WFT A5P/EN (Weatherford), монтирана на 2 броя сондажи. 
Видове експлоатационни колони в употреба: 

5 ¾” (146 мм), спусната в 15 броя сондажи 
5 ½” (139.7 мм), спусната в 3 броя сондажи 
6 5/8” (168.3 мм), спусната в 2 броя сондажи 
7” (177.8 мм), спусната в 2 броя сондажи. 
Комплекти помпено-компресорни тръби (ПКТ) в употреба: 

3 ½” (88.9 мм), спуснат в 9 броя сондажи 
2 7/8” (73 мм), спуснат в 7 броя сондажи 
2 7/8” и 2 3/8”, спуснати в 2 броя сондажи 
4 ½” (114.3 мм), спуснат в 3 броя сондажи 
4 ½” и 3 ½”, спуснати в 1 сондаж. 
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Пакери: 

Инсталирани на 21 броя сондажи. 

Предохранителни клапани: 

Инсталиран в състава на ПКТ на 2 сондаж. 

2. Наблюдателни сондажи 

На газохранилището се използват 14 броя наблюдателни сондажи. 
Видове фонтанни арматури в употреба: 
АФК - 3 65 х 21, монтирана на 6 броя сондажи 
АФК - 3 65 х 21 с 1 кран, монтирани на 2 броя сондажи 
АФТ - 200 и кран, монтирани на 5 броя сондажи 
Фланец и кран, монтирани на 1 сондаж. 

Видове експлоатационни колони в употреба: 

5 ¾” (146 мм), спусната в 11 броя сондажи 
5 ¾” х 4” (101.6 мм), спусната в 1 сондаж 
5 ¾” х 3 ½” (88.9 мм), спусната в 1 сондаж. 
5 ¾ ” х 4 ½  (114,3 мм), спусната в 1 сондаж.  
Всички наблюдателните сондажи са без ПКТ. 

Надземни съоръжения 

Индивидуална сепарация 

–  дебит на газа към всеки отделен сепаратор (2080 ÷20850 ) н.м3/час; 
–  кранове и тръбопроводи; 
–  индивидуално мерене на газа; 
–  подаване на метанол по тръба ½”; 
–  изградени и подвързани 22 броя сепаратори; 
–  автоматично изпразване на течностите; 
–  клапан за безопасност, затварящ сондажа по дебит на течност; 
–  измерване на налягането и температурата. 

Сборен манифолд 

–  изграден от 7 групи по 4 сондажа; 

–  дебит на газа при компресия 4.48 х 106 
н.м3/д; 

–  дебит на газа при добив 4.38 х 106 н.м3/д; 

–  всяка една от групите влиза в общ 
колектор; 

–  филтър, кранове (регулиращи и 
отсекателни), байпасни връзки и тръби ; 

–  индивидуално регулиране на потока газ от 
всеки сондаж; 

–  изградена инсталация за вкарване на 
метанол; 

–  измерване на налягане и температура. 

Фиг. Сборен манифолд 
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Сепарация за ниско налягане 

–  Сепаратори – 3 бр. чрез тях допълнително се сепарира газа от течна фаза при налягане 
50÷55 bar; 
–  Ру 64, пропускателна способност 4.38 х 106 н.м3/д; 

Разделяне 

–  Разделители – 2 бр., служещи за разделянето на кондензата от пластовата вода на базата 
на относителното им тегло; 

Дехидратиране  на газа 

– Минимален дебит: 0,5 млн.н.м3/ден при стандартни условия; 

– Среден дебит: 2,3 млн.н.м3/ден; 

– Работно налягане: от 3,0 до 5,5 МPа; 

– Температура: от 0 до 35 °С по вода; 

– Точка на оросяване: минус 10 °С при 3,92 МPа; 

– Работен флуид ТЕГ (триетиленгликол). 

Контрол на точката на роса 

Система за измерване точката на роса по вода „BARTEC” 

Прахоулавяне 

Състои се от 2 броя прахоуловители циклонен тип, разположени на вход на хранилището. 

Филтрираща система за нагнетявания газ 

Тази система предотвратява замърсяването на забоите на експлоатационните сондажи с 
масла от компресорите. 

Компресори за нагнетяване на газ: 

- ГМК 10 ГКНАМ– 8 броя; 

- Двустепенна работа: 

  а) 1-ва степен до 96 bar.g.; 

  б) 2-ра степен до 150 bar.g.; 

- Запалване „Altronic”; 

- Охлаждане – водно на два кръга, открит  
и закрит цикъл с охладителни кули; 

- Производителност на една машина: 

  а) 1-ва степен до 35 000 н.м3/час.; 

  б) 2-ра степен до 23 000 н.м3/час. 

Фиг. Компресорен цех 

Електро захранване 

- чрез 2 бр. маслени трансформатори тип ТМ 1600/20/04 с мощност 1600 kW, единият работи, 
а другият е в горещ резерв; 

- напрежение: 380÷220 V ± 5%; честота: 50 Hz; 

- трифазен. 

- Авариен газов агрегат АГА 750 kVA - предназначен за захранване с напрежение в случаи на 
отпадане на напрежението на двата въвода: 
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а) Двигател - мощност 600 kW; обороти 1500 об./мин. 

б) Запалване „Altronic”; 

в) Електрогенератор - мощност 800 kVA; Номинален ток - 1083 А. 

Система за сгъстен въздух за КИП и А 

- 3 бр. бутални и 2 бр. винтови компресори; 
- максимално налягане: 0,6 МPа; 
- точка на оросяване по Н2О - минус 20 °С; 
- работна температура до 35 °С; 
- производителност 96 н.м3/ час; 
- система за изсушаване на въздуха. 

Допълнителни системи 

Водоснабдяване: 
- Снабдяването на обекта с вода за питейно-битови цели става от водопровода на с. Чирен; 
- Снабдяването с води за производствени цели и пожарогасене се осъществява посредством 
помпена станция с води от яз. „Чирен ІІІ”. 

Обща информационна система на обекта 

Изградена е обща информационна система на обекта (SCADA), включваща няколко десетки 
подсистеми за оперативен технологичен контрол, включително и за текущ анализ на 
експлоатацията на обекта, както и за търговска дейност на района. Системата осигурява 
пълно информационно обезпечаване на експлоатационната, търговската и управленската 
дейност на ПГХ Чирен.  

Информационната диспечерска система WPS32 е програмно приложение за осигуряване на 
оперативни данни за главните технологични параметри от площадката на ПГХ Чирен. 
Приложението се явява изнесена терминална станция включена към информационната 
диспечерска система на „Булгартрансгаз” функционираща в ЦДС - София. В системата са 
включени всички райони на фирмата. Диспечерската информационна система в ПГХ Чирен 
събира директно локални потребители, които се измерват посредством електронни 
коригиращи прибори. Останалите данни, които постъпват в системата са интегрирани от 
локалната SCADA система на ПГХ Чирен 

Телеметрична информационна система за индивидуално измерване на 
параметрите на сондажите (ТСС) 

Въведена е в работа подсистема „Сондажи” за телеметричен оперативен текущ контрол и 
индивидуално измерване на параметрите на експлоатационните сондажи. Телеметричната 
система на сондажите (ТСС) на ПГХ Чирен служи да се реализира непрекъснато измерване, 
предаване, съхраняване, контрол и използване за анализ на полевите данни от сондажите на 
ПГХ. Данните от системата постъпват в съществуващата SCADA система на ПГХ. 
Оборудването, с което е изградена ТСС, може да се раздели на полево оборудване и базова 
станция. На всеки един от 22-та сондажа е монтирано полево оборудване - полеви КИП и А 
прибори, контролер, ценерови Ех бариери за защита на веригите на монтираните във 
взривоопасната зона прибори и полево радио-комуникационно оборудване. Базовата станция 
се състои от: 

1. Сървър, комуникационни интерфейси, системен и приложен софтуер и помощно 
оборудване за реализиране на комуникациите; 

2. Радио-комуникационно оборудване – радиомодеми, антенно-фидерни трактове, 
захранващи блокове и помощно оборудване за реализиране на галванично разделяне и 
защита на отделните устройства. 
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Склад за леснозапалими течности (ЛЗТ) 

Площадката на Склада за леснозапалими течности (ЛЗТ) се намира на около 190 метра в 
северозападна посока от основната площадка на ПГХ Чирен и в близост до пътя Чирен-
Девене. 

На площадката на склада за ЛЗТ са 
разположени следните технологични 
съоръжения: резервоар за газов 
кондензат с обем 525 м3 - оборудван с 
полустабилна инсталация за 
пожарогасене и стабилна инсталация за 
охлаждане, резервоар за метанол – с 
обем 250 м3, помпена станция и 
автоналивно за газов кондензат и 
метанол, автоизливно за метанол и 
свързваща тръбна разводка. Съгласно 
нормативните изисквания, на 
територията на склада за 
леснозапалими течности е обособен 

Акцизен данъчен склад за енергиен продукт – газов кондензат. В обхвата на Данъчния склад 
попадат: резервоарът за кондензат, автоналивно за кондензат и помпена станция, 
съоръжения за контрол и измерване, преместваем контейнер за административно и битово 
обслужване, в който са разположени елементи на Системата за контрол на измервателните 
уреди (СКИУ) на Агенция „Митници”. Дейност осъществявана в данъчния склад: съхранение 
на произведен съпътстващ акцизен продукт „суров кондензат от природен газ”.  

За изграждане и обособяване на данъчния склад за газов кондензат е изпълнена ограда, с 
която се цели да се ограничи достъпа на външни лица до стоките под митнически контрол. 
Оградата е от стоманена мрежа с височина 1,5 м и стоманени колове. Изградени са входове и 
изходи за автоцистерни и за обслужващия персонал, окомплектовани със заключващи се 
стоманени врати. За административно-битови и обслужващи дейности на данъчния склад е 
изграден модулен преместваем контейнер с размери 2,5х5,0 м. 

В режим на Добив на природен газ от продуктивния пласт на хранилището, заедно с 
природният газ се извличат съпътстващи твърди и течни фракции, като газов кондензат, 
пластови води, пясък, глина, скални материали и др.  

Сепарираният газов кондензат от инсталациите за сепариране и разделяне на пластовите 
флуиди се транспортира по кондензатопровод от основната площадка на ПГХ до Склада за 
леснозапалими течности (ЛЗТ).  

Резервоар за газов кондензат 

Резервоарът за газов кондензат е с общ обем 525 м3 и диаметър 8800 мм. Резервоарът е 
стоящ, надземен, вертикален, цилиндричен съд със заварена конструкция от въглеродна 
стомана. Покривът на резервоара е неподвижен, коничен, с укрепена стоманена 
конструкция. Резервоарът е окомплектован с необходимата спирателна, предпазна и 
контролно-измервателна апаратура, необходима за нормалната му експлоатация. 
Резервоарът е оборудван със стационарна пожарогасителна инсталация. За обслужване на 
арматурата по покрива на резервоара е предвидена вертикална стълба, а на покрива е 
изграден предпазен парапет. Резервоарът е монтиран на стоманобетонен фундамент, 
изграден над кота терен, в обваловка от земен вал (насип). 

Транспортирането на газовия кондензат от съществуващата инсталация, намираща се на 
основната площадка, до резервоара за газов кондензат, се извършва чрез подземен 
стоманен тръбопровод DN65 (ø76х4). 
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Резервоарът за кондензат е оборудван със средства за измерване и контрол при въвеждане, 
извеждане и съхранение на газовия кондензат, както следва: два броя измервателни модули 
с обемни разходомери DN50 и изградена нивомерна система, магнитостриктивен тип. И двата 
измервателни възела са снабдени с термоелементи за корекция на разхода по температура и 
аварийни „Стоп” бутони. Към измервателния възел на автоналивно за кондензат е изградено 
устройство за контрол на заземяването. 

 

Фиг. Скица на площадката на Склад за леснозапалими течности 

Резервоар за метанол 

Резервоарът за метанол е с геометричен обем 250 м3 и диаметър 7100 мм. Резервоарът е 
надземен, вертикален, цилиндричен със заварена конструкция от въглеродна стомана. 
Покривът на резервоара е неподвижен, коничен, с укрепена стоманена конструкция. 
Резервоарът е окомплектован с необходимата спирателна, предпазна и контролно-
измервателна апаратура, необходима за нормалната му експлоатация. За обслужване на 
арматурата по покрива на резервоара е предвидена вертикална стълба, а на покрива е 
изграден предпазен парапет. Резервоарът е монтиран на стоманобетонен фундамент, 
изграден над кота терен, в обваловка от земен вал (насип). 

Помпена станция за газов кондензат и метанол 

Помпената станция е изградена от източната страна на обваловката, като част от данъчния 
склад и в нея е монтирана една помпа за газов кондензат, тип CNM 65-125, Q= 20 м3/час, 
H=18 м.т.ст., N=3,0 квт., внос. Чрез тази помпа се осъществява пълненето на автоцистерните 
с газов кондензат; 

Извън помпената станция на данъчния склад се намира една помпа за метанол, тип CNM 65-
125, Q= 20 м3/час, H=18 м.т.ст., N=3,0 квт., внос. Чрез тази помпа се осъществява пълненето 
и разтоварването на автоцистерните с метанол. Помпата е монтирана върху бетонов 
фундамент с размери 500х1200мм и височина 400мм, 100мм над нивото на подравнения 
терен в зоната на обваловката. 

Автоналивно устройство за газов кондензат  

Автоналивното устройство за кондензат е изградено от източната страна на обваловката в 
данъчния склад и се състои от един стационарен едностранен хидрант (стояк) за горно 
пълнене на автоцистерни, DN80, съоръжен с тръбопроводи, спирална арматура и гъвкав 
антистатичен маркуч. Хидрантът е монтиран на стоманена площадка с предпазни парапети и 
стълба. 
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Автоналивно устройство и автоизливно за метанол 

Автоналивното устройство за метанол е изградено от източната страна на обваловката извън 
данъчния склад и се състои от един стационарен едностранен хидрант (стояк) за горно 
пълнене на автоцистерни, DN80, съоръжен с тръбопроводи, спирална арматура и гъвкав 
антистатичен маркуч. Хидрантът е монтиран на стоманена площадка с предпазни парапети и 
стълба. 

Автоизливното устройство за метанол е част от стояка за метанол и се състои от един 
стационарен едностранен хидрант (претоварен ръкав) DN80 за долно разтоварване на 
автоцистерни. 

Между резервоарите за газов кондензат и метанол, помпите и автоналивните устройства, е 
изградена надземна тръбопроводна инсталация, чрез която се осъществяват технологичните 
връзки и съвместната работа на оборудването. Тръбопроводната инсталация е 
окомплектована със спирателна и контролно-измервателна арматура, разходомерни 
устройства и филтри, необходими за нормалната експлоатация на оборудването и 
съоръженията. 

Подземен дренажен резервоар за вода 

Дренажният резервоар е подземен метален резервоар с общ обем V=25 м3, с ревизионни 
люкове и отдушник. Резервоарът е предназначен за събиране на дренираната утаена вода от 
резервоарът за газов кондензат. Към него могат да бъдат насочени и евентуално замърсени 
води от обваловката. 

Подземен резервоар за противопожарна вода с помпена станция 

Резервоарът за ПП вода с помпената станция са предназначени за осигуряване на 
противопожарното водоснабдяване на площадката. Резервоарът е подземен, 
стоманобетонен, с общ полезен обем 264 м3 (размери:5,60м х 16м х 2,95 м). 

Водопроводи на площадка ЛЗТ 

Изграден е противопожарен водопровод –сключена високонапорна мрежа, състояща се от 
един пръстен от тръби ø159x4,5 и ø133x4. От пръстена са направени отклонения за 
захранване на инсталацията за охлаждане на резервоара за кондензат. Монтирани са 4 броя 
щорцови пожарни кранове. Съществуващата полустабилната инсталация за пожарогасене на 
резервоара за газов кондензат служи за подаване на пеноразтвор от противопожарен 
автомобил. Едновременно с това се пуска и работната помпа за охлаждане на резервоара 
чрез охладителната му инсталация. 

Във връзка с преустройството на склада за кондензат и метанол с цел привеждането му в 
съответствие с изискванията за данъчен склад за кондензат и съгласно изготвения проект, е 
изграден нов сключен противопожарен водопровод със стоманени тръби ø125x6, захранен от 
съществуващия. Към новопроектирания водопровод са направени отклонения за монтиране 
на стационарни лафетни струйници за защита на резервоарите за кондензат и метанол. 
Лафетните струйници – 6 броя, са симетрично  разположени извън обваловката на 
резервоарите, на технологични площадки на височина 0,9 метра от котата на прилежащия 
терен. Лафетните струйници са монтирани на водопроводна мрежа с високо налягане, на 
обособени технологични площадки. Съгласно нормативните изисквания е предвидена шахта 
за захранване и от подвижни пожарни помпи и автомобили. 

Мълниеотводна и заземителна инсталация 

Всички не тоководещи метални части (метални конструкции, конструкции на технологичното 
оборудване) са заземени. За площадката и външните съоръжения е разработена 
мълниезащита II категория, за защита при преки попадения на мълнии на линейни обекти.  

За защита от внасяне на опасни потенциали по външните надземни метални конструкции и 
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тръбопроводи е изпълнено присъединяване към заземител с импулсно съпротивление с 10 
ома. За защита от индуктирани напрежения от електромагнитна индукция са изградени 
шунтиращи връзки. Всички фланцови съединения по тръбопроводите са премостени с 
гъвкави оземки (мостове) от медно въже. За автоналивните са изградени мълниеприемни 
пръти. 

Система за контрол на измервателните уреди (СКИУ) 

Съгласно изискванията на „Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и 
контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни 
стоки”, е изградена Система за контрол на измервателните уреди (СКИУ) за предаване на 
количествени данни в реално време към Агенция митници. Системата е изградена от:  

- точка за контрол 1 – разположена на изходящия тръбопровод на резервоара за кондензат, 
между входящия и изходящия спирателен кран след помпата за автоналивния стояк;  

- точка за контрол 2 – разположена на входящия тръбопровод на резервоара за кондензат 

- интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК) – изградено 
от: индустриален контролер (PLC), индустриален компютър (IPC) с инсталиран софтуер на 
Агенция „Митници”, GPRS модул и антена за предаване на данните, електронен сертификат. 
Всички елементи на СКИУ са захранени от UPS. 

2.3. Актуализиран списък на химичните вещества, които се използват при 
дейността на ПГХ - Чирен 

1. Метанол (метилов алкохол)  

Метанолът е безцветна прозрачна течност. По мирис и вкус напомня етилов алкохол. 
Относителното му тегло е 0,790, а температурата му на кипене е 64,7 °С. Разтворимостта му 
в алкохоли, органични съединения и във вода е пълна. Лесно се възпламенява. В смес с 
въздуха е силно взривоопасен, като предела на взривяемост е от 5,5 до 36,5 %. Метанолът е 
силно отровен, като действа предимно на нервната и съдова система. В организма на човек 
прониква по дихателен път и през кожата. Има и кумулативно действие. Поглъщане на 5-10 
мл може да предизвика опасно отравяне, а 30 мл е смъртоносна доза. 

Симптомите на отравяне с метанол са главоболие, виене на свят, сълзене, кашлица, гадене, 
повръщане, дразнение на слизестата обвивка, болки в стомаха, обща слабост, а при по-
тежки случаи - загуба на зрение и смърт. 

Резервоарите или другите съдове, съхраняващи метанол да бъдат с плътно затварящи се 
отвори, обозначени и да имат изправни паро-въздушни клапани. 

Абсолютно се забранява засмукване с уста посредством маркуч или тръбичка за преливане 
по гравитация. Забранява се наливането на метанол в стъклени, открити или незатварящи се 
плътно съдове. Забранява се ползването на напоени с метанол работно, лично или 
специално облекло, обувки и лични предпазни средства. Забранява се хранене и пушене с 
неизмити от метанол ръце. Забранява се пушенето и палене на огън на места, където се 
приема, съхранява, прелива или използва метанол 

До работа с метанол (получаване, съхранение, транспорт и прехвърляне) се допускат само 
определени със специална заповед лица, обучени и преминали специален инструктаж, 
запознати с опасните свойства на метанола и съответните мерки за безопасност и 
пожароопасност и осигурени с индивидуални защитни средства (специално работно облекло, 
гумени ботуши и ръкавици, очила и противогази). 

В случай на неразположеност, слабост, главоболие и др. симптоми след работа с метанол, 
задължително да се потърси помощ от здравно заведение. 
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При почистване на резервоари, съхранявали метанол, стените им трябва първо да се облеят 
обилно с вода и да се продухват по време на работа. 

2. Триетиленгликол  

Триетиленгликолът представлява сиропообразна прозрачна безцветна течност със сладникав 
вкус. Разтваря се напълно в етилов алкохол и вода. 

Не представлява опасност за остри отравяния при вдишване на парите му поради малката им 
летливост, но може да предизвика хронични отравяния. При попадане в организма през 
устата действа като съдеста и протоплазмична отрова, потискаща окислителните процеси, 
като причинява отоци, набъбване и некроза на съдовете при изменение на киселинно-
алкалното равновесие. Действа и върху централната нервна система и бъбреците, като 
нарушава водния обмен. Частично се превръща в оксалова киселина, на която основно се 
дължат бъбречните увреждания. 

Признаци на отравяне се проявяват след 2 до 13 часа след приемане, като интоксикацията 
протича или с поражения на централната нервна система или с имуществено поражение на 
бъбреците. Възможни са предходящи прояви на наркотично действие. Приемането на малки 
дози води до раздразнение на очите, учестено дишане, учестен пулс с глух сърдечен тон, 
загуба на апетит, сухи хрипове в белия дроб, загуба на болезнена чувствителност, повишена 
сънливост или кратковременна наркоза, поява на оксалати в урината. Сравнително бързо 
настъпва подобрение без вторична проява на признаци на отравяне, когато се преустанови 
поемането дори на минимални дози. При продължително въздействие или приемане на 
големи концентрации се наблюдава треперене на очните ябълки, загуба на съзнание и 
смърт. Поемането на ТЕГ става основно през устата, стомаха и червата, но може да стане и 
чрез всмукване през кожата. 

До работа с триетиленгликол се допускат само лица, обучени и запознати с опасните му 
свойства и съответните мерки за безопасност при работа. 

Абсолютно е забранено да се засмуква с уста посредством тръбичка или маркуч за 
гравитачно преливане. 

В случай на неразположеност, слабост или друг от изброените симптоми след работа с 
триетиленгликол задължително да се потърси помощ от здравно заведение. 

3. Авиационно масло МС 20  

Представлява вискозна течност, смес от различни високомолекулни нафтенови 
въглеводороди, след селективно очистване на маслени фракции, получени чрез вакуумна 
дестилация на нефт. Има специфичен жълтокафяв цвят, относителна плътност 0,890 г/см3, 
пламна температура над 250 °С и температура на замръзване под - 18 °С. Употребява се за 
смазване на авиационни и други двигатели с вътрешно горене. 

Парите му не представляват опасност, поради малката им летливост при обикновени 
условия. При работа на двигателите, в които се използват за смазване авиомасла се достигат 
температури, при които се отделят и натрупват летливи въглеводороди, влизащи в състава 
на нефтените масла. От тяхното въздействие работника може да изпита умора, обща 
слабост, силен главобол, световъртеж, гадене. Продуктите, отделяни от маслата с по-
висококипящи фракции действат по-силно отколкото тези с по-нискокипящи фракции. 

При многократно въздействие върху кожата на човек маслото може да предизвика 
дерматити, кератози, папиломи и злокачествени образувания. За предпазване от 
канцерогенното действие на масло се препоръчва ръцете да се намажат със защитна паста 
от восък, пудра и вазелин преди продължителна работа в маслена среда, а ако се получи 
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зачервяване или фоликулити - да се потърси лекарска помощ. При случайно попадане върху 
кожата своевременно трябва да се изтрива със суха и чиста кърпа и мястото да се измие със 
сапун и топла вода. При попадане на масло върху дрехите те трябва да се сменят незабавно 
и да се използват след изпиране с перилен препарат и обилно количество гореща вода. 

Опасно отравяне може да се получи при почистване на освободени от масло резервоари. За 
това почистването трябва да се извършва с шлангови противогази, след продухване и 
изсмукване на натрупаните изпарения. 

Омаслени конци, парцали или стърготини, натрупани в по-голямо количество имат 
способността да се загряват и самозапалват. Затова трябва да се изхвърлят своевременно на 
определено за целта безопасно място. 

Работа с масла и омаслени инструменти задължително трябва да се извършва с предпазни 
гумени ръкавици. При поява на зачервяване, екзема или дерматит след работа с масло 
трябва да се потърси помощ от лекар-дерматолог. 

4. Бензин А 95 Н  

Автомобилният бензин е едно от най-употребяваните горива за така наречените 
карбураторни двигатели с вътрешно горене. Получава се при пряка дестилация на нефт на 
фракции, изкипяващи в интервала между 30 и 215 °С, с добавки от високооктанови 
компоненти - ароматни и изомеризирани въглеводороди, продукти на каталитичен или 
термичен крекинг. Чистия бензин е светложълта течност с относителна плътност 0,720 - 
0,760 г/см3 и пламна температура под -30 °С. Той е изключително летлив, лесно запалим и 
пожароопасен, а бензиновите пари с въздуха образуват експлозивна смес в широки граници. 

Бензинът съдържа богата гама от ниско, средно и висококипящи парафинови, ароматни, 
наситени и ненаситени въглеводороди, които обуславят разнообразното вредно въздействие 
върху човешкия организъм. Малки концентрации от бензинови пари може да предизвикват 
главоболие, виене на свят, сърцебиене, психическа възбуда, сухост в гърлото. При по-висока 
концентрация на пари се получава тремор, конвулсии, гърчове, разширени зеници, забавяне 
на пулса, кашлица, наличие на белтък в урината, понижение на телесната температура, 
отслабване на дишането, изпадане в кома и смърт. 

При хронично натравяне с бензин (продължително приемане на малки количества пари) се 
наблюдава отпуснатост, мускулна слабост, намаляване на теглото, лесно изморяване, обща 
отпадналост, сънливост, анемия, засилена заболеваемост на дихателните пътища и др. 
Поради малката разтворимост на бензина и бензинови пари във вода, те се натрупват в 
много малки количества в кръвта. Отравяне с бензин става предимно с поемане на 
бензинови пари, за това трябва на пострадалия да се осигури достъп на чист въздух и до 
пристигане на лекарска помощ да му се прави изкуствено дишане, по възможност 
комбинирано със засилено подаване на кислород. Може да се дава кафе или 
кофеинсъдържащи продукти. При случайно поемане на бензин през устата се дава 
растително масло, което задържа всмукването на бензина от стомашно-чревния тракт, след 
което се извършва промивка на стомаха. Не се препоръчва предизвикване на повръщане. 

При попадане върху кожата бензинът може да предизвика хронична или остра екзема, сухост 
и напукване, вследствие разтваряне на кожната мазнина. Тези заболявания се ограничават 
само върху повърхностния кожен слой, но при продължителен контакт с пропита с бензин 
дреха или продължителна работа с бензинови уреди и инструменти може да се получат 
сериозни поражения в по-дълбоките кожни пластове - остър дерматит изразен в обриви и 
мехури, особено при по-нежна кожа. 

Като предпазване от натравяне с бензинови пари задължително трябва да се извършва 
проветряване на загазовани помещения, преди да се влиза и работи в тях. Ако това е 
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невъзможно или е необходимо спешно да се действа, то задължително лицата, които влизат 
в загазованото помещение трябва да са снабдени с шлангови противогази с принудително 
подаване на свеж въздух или филтриращи приспособления, пригодени за неутрализиране на 
големи концентрации бензинови пари. Не трябва да се допуска вдишване на големи 
концентрации, дори за кратко време. 

Защитаване кожата на ръцете става с гумени, лабораторни ръкавици, а дрехите с предпазно 
гумено наметало. Омокрени с бензин дрехи трябва да се свалят веднага и да се използват 
след обилно изпиране с препарати и вода. При неразположеност след работа с бензин или в 
бензинова среда трябва незабавно да се потърси лекарска помощ. 

5. Гориво за дизелови двигатели  

Дизеловото гориво се използва в двигателите на леки и тежкотоварни автомобили и в 
стационарни дизелови двигатели. Получава се при атмосферна дестилация на нефт - 
фракциите от парафинови и нафтенови въглеводороди, кипящи между 180 и 360 °С. 
Представлява светложълта течност със специфичен мирис, цвят и гъстота на олио, 
относителна плътност 0,820-0,850 и пламна температура над 50 °С. Малката летливост на 
парите на горивото не води до остри отравяния при вдишване. Директното попадане на 
гориво върху кожата обикновено не предизвиква реакция, но в редки случаи е възможно 
поява на възпаление, хиперхидроза или алергична реакция със зачервяване, за 
премахването на което се препоръчва намазване с желатин, глицерин или ленено масло. 

6. Кондензат 

Газовият кондензат е съпътстващ продукт със специфична миризма, получаван при добива и 
транспорта на природен газ. Представлява светложълта въглеводородна течност, съдържаща 
основно бензинови, нафтенови, по-малко ароматни фракции и по-високо кипящи 
въглеводороди. Кондензатът съдържа значително количество леки въглеводороди, като 
доминират въглеводородите с нормален строеж. Плътността му при 15°С е около 730-793,8 
kg/m3, а пламната температура в затворен тигел е 65°С. Кондензатът е силно запалим и 
взривоопасен продукт, с който трябва да се борави изключително внимателно. 

Технологията на добиване на кондензата е следната: при добива на природен газ от 
хранилището, от него се отделя течната от газообразната фаза. След отделянето, течната 
фаза отива в механични разделители вода/ кондензат, където на база относително тегло се 
разделят пластовата водата от газовия кондензат. След отделянето на кондензата той се 
транспортира по тръбопровод до складовата база, където се съхранява в резервоар. 

Газовият кондензат се добива само в режим на добив на природен газ от газовото 
хранилище, тъй като той е съпътстващ продукт на газа. Количествата му са силно зависими 
от количеството добиван природен газ и от режима на работа на сондажите. Въпреки това 
може да се каже, че средногодишните количества са в порядъка 50 - 70 т. 

Може да се използва като обезмаслител, за почистване на машинни детайли, а също така и 
като разтворител за разреждане на бои, битуми и др. 

Отравянията с кондензат наподобяват тези с бензините. Под въздействие парите на 
кондензата при умерено отравяне първоначално се понижава кръвното налягане, учестява се 
дишането, появява се главоболие, слабост а при по-продължително или повторно вдишване 
може да се стигне до неустойчивост в централната нервна система. При остро отравяне се 
появяват болки в гърдите, кашлица, почервеняване на лицето, в някои случаи конвулсии и 
изпадане в безсъзнание. Вдишаните пари се понасят по-тежко от лица, страдащи от 
сърдечно-съдови разстройства и функционални неврози, съпроводени от отпуснатост, 
мускулна слабост, сънливост. 
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При по-леки отравяния обикновено не се налага болнично лечение. Достатъчно е да се 
осигури достъп до чист въздух и пълна почивка, а при повишена възбуда валерианови капки. 
При тежки отравяния пострадалият трябва да се изведе от загазованата зона и да се започне 
изкуствено дишане с допълнително подаване на кислород до възстановяване на собственото 
или до оказване на лекарска помощ. При попадане върху кожата се получава напукване и 
сухост, вследствие разтваряне на подкожната мазнина и по-рядко зачервяване и мехури, 
най-често между пръстите или на сгъвките. 

Почистване на резервоари, съдържали кондензат трябва да се извършва само след 
продухване на резервоара, със специално предпазно гумирано работно облекло и шлангов 
противогаз с принудително подаване на въздух. 

7. Природен газ  

Природният газ се състои предимно от метан - 97-98 %, етан - 1-2 %, пропан 0,2-0,6 %, 
следи от бутан и пентан, азот - около 1 % и следи от въглероден диоксид. По-лек е от 
въздуха - 0,680 кг/нм и изключително опасен, тъй като с въздуха образува взривоопасна смес 
от 4 до 16 %, а при концентрации над 16 % е пожароопасен. Природния газ е без цвят и 
мирис и за да се установява по-лесно наличие или пропуск на газ се одорира (омирисява) със 
смес от меркаптанови въглеводороди - тази операция не се извършва в ПГХ Чирен. 

В концентрации над 20 % природния газ действа задушаващо на човек, като предизвиква 
отслабване на вниманието, затруднено дишане, главоболие, забавяне на пулса и др., поради 
изместване и намаляване количеството на вдишвания кислород. При по-леки отравяния е 
достатъчно пострадалия да бъде изнесен на чист въздух, а при по-тежки - да се подава 
допълнително кислород и ако е необходимо да се прави изкуствено дишане, като 
пострадалия се затопля добре до пристигане на лекарска помощ. При по-тежки отравяния, 
дори в случаите, когато пострадалият се чувства добре е задължително да се прилага 
болнично лечение. 

Предпазните мерки при работа с природен газ се вземат предимно, за да не се допусне 
експлозия или пожар в работните помещения. Те трябва да се проветряват постоянно или 
периодично и да се извършва непрекъснато анализ на въздуха. При достигане на 2% 
съдържание на природен газ работещите трябва веднага да бъдат изведени, а помещението 
проветрено и предотвратено загазоването му. 

2.4. Резервоари, производствени съоръжения и тръбопроводи, в които са налични 
опасни химични вещества: 

Метанол 

Склад за леснозапалими течности (ЛЗТ): 

- Резервоар с общ обем: 250 м3; 

Производствена площадка: 

- Резервоар за метанол при сборен манифолд с общ обем: 2 м3; 

- Захранваща тръба ½ за: Индивидуална сепарация; Сборен манифолд; Площадка за 
сепариране и разделяне, с общ обем: 0,45 м3;  

* На експлоатационните площадки на сондажите (Р-2, Р-10, Е-31 и Е-24) се съхранява метанол в съдове 
с вместимост до 200 литра. Поради голямото разстояние на сондажните площадки една от друга и 
сравнително малките количества съхраняван метанол, за нуждите на класификацията не са обект на 
разглеждане. 
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Природен газ 

ПГХ Чирен е изградено на базата на откритото през 1963 г. газокондензатно находище, което 
до 1974 г. се изчерпва и в последствие се трансформира в газохранилище. Чиренският 
природен резервоар представлява позитивна структура с размери 13 х 6 км, разположен на 
дълбочина около 1800 м. Газовият залеж е локализиран в пясъчници и варовици, с възраст- 
триас и долна юра, които представляват сложен по своя строеж резервоар. Вместимостният 
обем в тези скали се формира от пори и свързващи ги канали, пукнатини и каверни. Над 
резервоарните скали е наличен изолиращ екран от глинести скали, чиято дебелина в 
пределите на структурата се мени от 190 до 550 м, а от долу са ограничени от подземен 
водоносен хоризонт. 

Подземното газово хранилище Чирен има общ капацитет около 1,3 млд. куб.м. газ, от който 
752 млн. куб.м буферен и 550 млн. куб.м активен обем. На тази база е определено общото 
количество наличен и съхраняван природен газ: 911 400 тона (плътност 0.7 кг/м3). 

Газов кондензат 

- Склад за леснозапалими течности (ЛЗТ)- данъчен склад, резервоар с общ обем: 525.5 м3; 

- Подземен кондензатопровод от основна площадка до склад ЛЗТ: 1,9 м3; 

Резервоари за горива към ведомствена бензиностанция 

- Подземен резервоар за бензин с общ обем – 17,4 м3; 

- Подземен резервоар за дизелово гориво – 5,2 м3; 

Съхранявани вещества, които не попадат в обхвата на Приложение №3 от ЗООС: 

Моторно масло МС-20 

Открит склад за масла: 

- Резервоар за свежо масло с общ обем: 24,6 м3; 

- Резервоар за свежо масло с общ обем: 23,7 м3; 

- Резервоар за свежо масло с общ обем: 10 м3; 

- Резервоар за свежо масло с общ обем: 10 м3; 

- Резервоар за свежо масло с общ обем: 10 м3; 

- Резервоар за отработено масло с общ обем: 3,7 м3; 

- Тръба ø57 от складово стопанство до КЦ и тръбна разводка – 0,83 м3; 

Подземен резервоар за отработено масло към газов филтър:  

- Резервоар за отработено масло с общ обем: 6,8 м3; 

* Поради отдалеченост на резервоарите или малък капацитет, за нуждите на класификацията, не са 
обект на разглеждане: Резервоари за масло МС-20 към Компресорен цех: 

- Резервоари за свежо масло в КЦ – 2 м3; 
- Вместимост в маслената система на ГМК – 8 х 0,800 м3; 
- Резервоар – секция за отработени масла в КМУ към КЦ – 3,6 м3; 

Триетиленгликол (ТЕГ; 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol) 

- Резервоар за ТЕГ с общ обем – 16 м3; 

- Резервоар за ТЕГ с общ обем – 16 м3; 

- Резервоар за ТЕГ с общ обем – 16 м3; 

- Инсталация за изсушаване на природен газ с общ обем – 27 м3. 
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Химично 

наименование 1 

 
CAS № 

 
EC № 

Категория/категории на 
опасност съгласно Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 за 
класифицирането, 

етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 
353/1 от 31 декември 2008 г.) 

Класификация 
съгласно приложение 
№ 3 към чл. 103, ал. 

1 ЗООС 2 

Проектен капацитет на 
технологичното 

съоръжение/ 
съоръжения 
(в тонове) 3 

Налично 
количество 
(в тонове) 

4 

Физични свойства 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Метанол 67-56-1 200-659-6 
Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3 * 
Acute Tox. 3 *; Acute Tox. 3 * 
STOT SE 1 

Поименно изброено в 
т.22 от част 2, колона 
1 на приложение № 3 
към ЗООС 

1бр. Резервоар: 197.5 т;        
1бр. Резервоар: 1.58 т; 
Захранваща тръба ½: 
0,36 т; 

199,4 

Течност, 
съхранява се при атмосферни 
условия в открити складове и 
цистерни 

Дизелово гориво 68334-30-5 269-822-7 

Flam. Liq. 3; Asp. Tox. 1; 
Skin irrit. 2; Acute Tox. 4; 
Carc. 2; STOT RE 2; 
Aqatic Chronic 2 

Поименно изброено в 
т.34 (а) от част 2, 
колона 1 на 
приложение № 3 към 
ЗООС 

1 бр. подземен 
резервоар: 4.4 т. 4,4 

Течност, 
съхранява се в подземна 
цистерна при по-ниски 
температури от атмосферните 

Бензин 86290-81-5 289-220-8 

Flam. Liq. 1; Asp. Tox. 1 
Skin irrit. 2; STOT SE 3; 
Muta. 1B; Carc. 1B; 
Repr. 2; Aqatic Chronic 2 

Поименно изброено в 
т.34 (в) от част 2, 
колона 1 на прил. № 3 
към ЗООС 

1 бр. подземен 
резервоар: 13.3 т. 13,3 

Течност, 
съхранява се в подземни 
цистерни при по-ниски 
температури от атмосферните 

Газов кондензат 68919-39-1 272-896-3 
Carc. 1B; Muta. 1B 
Asp. Tox. 1 

Поименно изброено в 
т.34 (д) от част 2, 
колона 1 на 
приложение № 3 към 
ЗООС 

1бр. Резервоар: 413.7 т; 
 
кондензатопровод:1.5 т. 

415,2 

Течност, 
Съхранява се при атмосферни 
условия в открит склад и 
цистерна 

Природен газ 8006-14-2 232-343-9 Flam. Gas. 1 

Изброено в Раздел „Р” 
на част 1, колона 1 на 
приложение № 3 към 
ЗООС – Р2 Запалими 
газове 

Подземно газово 
хранилище и 
инсталация 
911 400 т. 

911 400 

Работното налягане на част 
от съоръженията и пластово 
налягане в хранилището 
може да достигне до 150 bar; 
Работното налягане на 
останалата част от 
съоръженията е около 40 bar; 
Работна температура в 
съоръженията е до 40°С; 
Пластова температура 
приблизително 73 °С; 
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Химично 

наименование 1 

 
CAS № 

 
EC № 

Категория/категории на опасност 
съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 за класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 
353/1 от 31 декември 2008 г.) 

Класификация 
съгласно 

приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 

ЗООС 2 

Проектен капацитет на 
технологичното 

съоръжение/ 
съоръжения 
(в тонове) 3 

Налично 
количество 
(в тонове) 4 

Физични свойства 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Масло МС 20 64742-57-0 265-160-8 

Веществото не се класифицира като 
канцерогенно (Carc 1B, H350), тъй като е 
в съответствие с бележка L (Приложение 
VI - Регламент (ЕО) 1272/2008), със 
съдържание на полинуклеарни ароматни 
въглеводороди <3%, измерено по метода 
IP346 (екстракт от диметил сулфоксид) 

Веществото не 
отговаря на 
критериите,  в 
Приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 
ЗООС 

7 бр. резервоара в т.ч.:        
1 бр. Резервоар: 21,4 т.;      
1 бр. Резервоар: 20,6 т.;  
3 броя Резервоари по 8,7 т.; 
1 бр. Резервоар: 3,2 т.;  
1 бр. Резервоар: 5,9 т.;  
Тръба ø57 и тръбна разводка 
– 0,72 т.; 

78 

Течност, 
Съхранява се при атмосферни 
условия в открити складове и 
цистерни 

Триетиленгликол 112-27-6 203-953-2 

Веществото не е класифицирано 
като опасно съгласно Регламент 
(ЕО) № 1272/2008 CLP, но в 
подадената информация от 
производителите при 
нотифициране, веществото е 
определено като опасно. 

Веществото не 
отговаря на 
критериите,  в 
Приложение № 3 
към чл. 103, ал. 1 
ЗООС 

3 броя Резервоари по 
18 т. всеки; 
Инсталация за 
изсушаване на 
природен газ– 30.4 т. 
 

30.5 т. 

Малка част от течността се, 
съхранява като резерв при 
атмосферни условия в 
цистерни в открит склад,  
В основната в инсталация: 
абсорбер - до 30°С и налягане 
до 45 bar; и инсталация за 
регенериране на ТЕГ - до 200°С 
и налягане до 150 mbar 

Забележки при попълване на таблицата: 
1. Тривиалното или общото наименование на химичното вещество. 
2. Посочва се дали веществото е поименно изброено в част 2, колона 1 на приложение № 3 към ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на 
опасност съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, като се посочват всички категории на опасност на веществото от колона първа на част първа и 
техният пореден номер. При наличие в предприятието/съоръжението на опасни вещества под формата на отпадъци се представя описание на класификацията 
съгласно бележка 5 от приложение № 3 към ЗООС. 
3. Брой и максимална вместимост на складовите и/или производствените съоръжения, включително на тръбопроводите на територията на предприятието, в 
които е или ще бъде налично съответното опасно вещество от приложение № 3 към ЗООС. 
4. Максимални количества на опасните вещества в съответствие със забележка 3 от приложение № 3 към ЗООС. 
5. Условия, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура 
и др. При наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност Р5а, Р5б или Р5в съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, 
задължително се посочват специфичните експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в които се съхраняват 
веществата. 
 

* Забележка: Триетиленгликол и Природен газ не са класифицирани като опасни вещества в Приложение VI на Регламент (EC) № 1272/2008 г.
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3. Идентификация и оценка на риска от големи аварии и превантивни мерки 

3.1. Идентификация на големи аварии 

Земетресение 

Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми стихийни бедствия. То възниква в 
следствие на подземни удари (тласъци) и размествания на земната повърхност, 
предизвикани от съществуващите напрежения в Земята. Съвременната наука разделя тези 
напрежения на два вида: напрежения на всестранен натиск, предизвикано от налягането на 
отгоре лежащи слоеве и система напрежения, съпроводени от сила на натиск и 
перпендикулярно разположени сили на опън. Под въздействието на тези напрежения в 
земните недра, пластовете се огъват и в тях се натрупва енергия на натиск, която се 
освобождава, предизвиквайки разместване на тези пластове.  

Територията на ПГХ Чирен попада в сеизмична зона от второстепенно значение, където 
максималните земетресения се очакват до IV степен по скалата на Рихтер. Сградите и 
съоръженията, са осигурени конструктивно за земетресения до девета степен по скалата 
ЕМ5-98. При по-висока степен се очакват повреди и разрушения. Вследствие разместване на 
земните пластове е възможно деформиране и разкъсване на газопроводите, което би довело 
до ограничено във времето изтичане на природен газ в атмосферата и възникване на 
опасност от експлозии и пожари, евентуално придружени с жертви на хора. Вероятно ще 
бъде нарушена системата на електроснабдяване. Ще възникнат повреди в съобщителната 
система и прекъсване на технологичните и съобщителните връзки. 

При възникването на авария причинена от земетресение е възможно (в зависимост от 
силата) да има разрушения по сградния фонд, да бъде нарушено водоснабдяването и ел. 
захранването на обекта. Възможно е при силни земетресения да има разкъсване на 
газопроводи. 

Пожари 

Пожари могат да възникнат вследствие комбинация на случайни или природни явления - 
разрив на газопровода, пропуски на природен газ от кранове на фонтанната арматура на 
сондажи и съоръжения, съпроводени с подаване на запалителна искра, възникнала 
вследствие на технологични процеси (нагрети повърхности, електрическа дъга или искра, 
електростатичен заряд, механично триене или искра от удар, оптична, открит огън и т.н.), а 
също и при масови горски и полски пожари. 

Резултатите от оценката на риска сочат, че пожар може да възникне и вследствие 
неспазване на правилата за безопасност при извършване на огневи работи на временни 
места (например врязвания в газопроводи, ремонтни дейности и др.), нерегламентирана 
употреба на открит огън, пушене и т.н. 

Най-често пожарът е асиметричен. Разпространява се по посоката на вятъра, от ниската към 
високата част на склон или възвишение. 

Три са основните сценарии при изтичане и запалване на природен газ вследствие инцидент 
или авария: 

- образуване на малки дифузионни газови факели (при малко количество на 
изтичащия газ), чието горене се прекратява веднага след прекъсване притока на газ; 
- образуване на големи високотемпературни дифузионни газови факели, 
оказващи въздействие на околните обекти чрез излъчване на топлинна радиация или 
по пътя на непосредствения контакт; 
- образуване на големи газово-въздушни облаци, възпламеняването на които 
може да е съпроводено с възникване на ударни вълни. 
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Рискът от получаване на взрив при изтичане на природен газ на открито е минимален, но 
трябва да се имат предвид евентуални естествени или изкуствени прегради или специфични 
климатични условия, които биха могли временно да ограничат бързото разсейване на газа в 
атмосферата. 

Развитието на авария с изхвърляне на природен газ от прекъснат газопровод или 
технологично оборудване като правило се свежда до следното: в резултат на теч на 
продукта се образува горим газовъздушен облак. Попадането на източник на запалване в 
областта на облака с концентрация на горим газ над долната и под горната граница на 
възпламеняване довежда до възпламеняване на газовъздушната смес. В зависимост от 
режима на изтичане на горимия газ, условията за неговото смесване с въздуха и условията 
на възпламеняване, процесът на изгаряне на облака може да се развива по различен начин. 

Една от най-тежките ситуации е възникването на разсеян факел, образуващ се при 
разрушаване на конструкции и задръстване на мястото на изтичане на газа. Този факел се 
характеризира с висока устойчивост, силно развита повърхност на горене и висока степен на 
топлинно излъчване. 

Характерна особеност на факелното горене се явява неговата продължителност във времето. 
При това околните обекти се оказват в зоната на топлинна радиация,която може да 
предизвика вторични пожари, а също така изисква крайна необходимост от защита на хората 
и ограничаване на времето за пребиваването им в зоната на повишено топлинно излъчване. 

Очакваните поражения върху населени места, производствени обекти и др. вследствие на 
аварийни ситуации са минимизирани - трасетата на газопроводите и основните обекти са 
разположени в незастроени зони, като са спазени изискуемите разстояния за безопасност- 
сервитутни зони, съгласно Закон за енергетиката и подзаконовите нормативни актове. По-
голяма е вероятността от предизвикване на вторични пожари в земеделски и горски масиви. 

Наводнение 

Наводнението е временно заливане на значителна част от сушата с вода. То е природно 
бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. Може да бъде предизвикано 
както от действието на природни сили (силни продължителни валежи, обилно снеготопене), 
така и в резултат на авария в хидротехнически съоръжения (язовирни стени, предпазни 
диги).  

Потенциалната опасност за работата на ПГХ Чирен е скъсването на язовирната стена на 
язовир „Чирен - 3", в заливната зона ще попадне помпеното за промишлена вода за 
компресорен цех, с което ще се преустанови временно нагнетателния процес. 

Вероятните последствия от наводнение или въздействие на речното течение в място, където 
има съоръжения, са: прекъсване на газопровод, разкриване на участък от газопровода с 
повреди по защитното покритие на тръбата, нарушаване на комуникации и / или ел. 
захранване на съоръжения, авариране на съоръженията -прекратяване или ограничаване на 
подаването на природен газ към газопреносната мрежа, прекъсване на технологичните и 
съобщителните връзки. 

Промишлени аварии свързани с взривоопасни, леснозапалими и токсични 

вещества: 

Инциденти свързани с реализиране на опасни химични вещества могат да възникнат в 
резултат на промишлени аварии, транспортни катастрофи, терористична дейност. 

На територията на - „Булгартрансгаз" ЕАД - ПГХ Чирен могат да възникнат производствени 
аварии свързани с използването на опасни химични вещества: метанол, масло МС-20, газов 
кондензат, бензин, дизелово гориво, природен газ.  
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Производствена авария в района на газохранилището може да се получи и по време на 
добив и нагнетяване на газ. При нагнетяване на газ може да се получи силно обгазяване на 
помещението на компресорния цех с природен газ. В зависимост от концентрацията на газа 
във въздуха може да се получи задушлива или взривоопасна смес. 

Други предпоставки за инциденти / аварии по мрежа от шлейфи и останалите обекти от 
системата: 

- пробив вследствие корозия на материала. С цел намаляване на риска от такъв 
вид авария е изградена както активна (електрохимична), така и пасивна (чрез 
изолация) защита на съоръженията от корозия. Периодично се провеждат инспекции 
на мрежа от шлейфи и КС, при които се установява наличието на проблемни места по 
трасетата и се локализира местонахождението им. Всеки месец се измерва потенциала на 
ЕХЗ. 
- пробив вследствие некачествен заваръчен шев. За минимизиране на рисковете всички 
заваръчни съединения се подлагат на неразрушаващ контрол. 
- повреди на оборудване (съоръжения). Извършват се планови ремонти, поддръжка и 
проверки в съответствие с изискванията на - „Наредба за устройство и безопасна 
експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ" и вътрешноведомствените нормативни документи 
(инструкции, правилници и др.) 
- нарушаване целостта на съоръженията, причинено от трети страни. Най-честата причина 
за това са нерегламентирани изкопни работи или злоумишлени посегателства. 

Терористичен акт 

Извършването на терористичен акт върху съоръженията и инсталациите също би довело до 
голяма авария. При терористичен акт е възможно разкъсване на газопроводи или инсталации 
и последващ пожар. 

- посегателство с цел саботаж върху съоръжения, обекти и инсталации, което може да 
доведе до аварии с изтичане и запалване на газ, пострадали хора, материални загуби, спиране 
на подаването на газ към потребителите; 

- кибератаки, насочени към блокиране работата на компютърните системи или неоторизиран 
достъп с цел извличане на служебна информация или блокиране на автоматиката и 
информационната свързаност.  

При терористична дейност на територията на съоръженията, които се експлоатират от 
„Булгартрансгаз" ЕАД - ПГХ Чирен е възможно да се получат следните последствия: 

1. Най- голяма опасност може да се получи при фонтаниране на експлоатационен сондаж. 
Заглушаването при такъв случай е продължително и трудно. Ще бъдат загубени големи 
количества природен газ от подземното газохранилище. 

4. Големи загуби могат да се получат и при разрушаване - напълно или частично на 
компресорния цех . 

5. При горепосочените аварии ще се получи загазяване на различни територии (най-много 
при фонтаниране на сондажи) и получаване на взривоопасна смес с всичките опасни 
последици. 

4. При нарушаване на електроснабдяването ще се спре производствената дейност на 
района по време на нагнетяване и добив на природен газ. 

5. Разрушаването на язовирната стена, изтичането на водата или разрушаването на 
помпеното съоръжение или водопровода ще бъде последвано от сериозно нарушаване на 
производствения ритъм, включително до спиране на работата, през нагнетателния сезон. 

Голяма авария би се получила и при грубо неспазване на технологичната дисциплина. 
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3.2. Сценарии за възникване на авария. Анализ на последствията 

Разглеждане на вероятността от възникване на големи аварии въз основа на 
статистически методи и детайлни анализи: 

Количественото определяне на риска по време на съхранението и транспорта на опасни 
химични вещества и смеси 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, конструкционни 
грешки, грешки 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 „Ръководство за изготвяне на количествена 
оценка на риска „Лилава книга” CPR 18E.” Комитет за предотвратяване на аварии и 
катастрофи. Първо издание 1999 г. 

Възможните причини за авария в предприятието са свързани с изтичане на опасни химични 
вещества (природен газ, метанол, газов кондензат) и последвалите от това събития. 

Изтичане 

Изтичането може да бъде бавно с непрекъснато освобождаване от малки отвори до почти 
моментално изхвърляне на съдържанието при големи аварии. Примери за малки отвори са 
пукнатините или дупките в стените на резервоар, тръбопровод или съд за осъществяване на 
физични процеси. 

Изтичане от стационарни съдове 

Могат да се наблюдават три сценария на изтичане: 
- G1 – мигновено изпускане на цялото съдържание  
- G2 - продължително изпускане на цялото съдържание в продължение на 10 минути при 
постоянна скорост на изпускане;  
- G3 - продължително изпускане през отвор с ефективен диаметър 10 mm 

Таблица 1 Честоти на СЗС за стационарни съдове 

Инсталация G1 

моментално 

G2 

продължително, 10 

мин. 

G3 

Продължително, φ10 

mm 

Съдове за 
осъществяване на 
физични процеси-
инсталация за 
изсушаване на газа 

5x10-6 год-1 5x10-6 год-1 1x10-4 год-1 

Изтичане от резервоари 

На площадката на предприятието са разположени следните резервоари с ОХВ попадащи в 
обхвата на Приложение 3 на ЗООС: 

- резервоар за метанол в склад за леснозапалими течности, с обем 250 м3; 
- резервоар за метанол при сборен манифолд с обем: 2 м3; 
- резервоар за газов кондензат в склад за леснозапалими течности, с обем 525,5 м3; 
- подземен резервоар за бензин към ведомствена бензиностанция с обем 17,4 м3; 
- подземен резервоар за дизелово гориво към ведомствена бензиностанция с обем 5,2 м3. 
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При атмосферните резервоари могат да се наблюдават три сценария на изтичане: 
- G1 - внезапно изтичане на цялото съдържание  
а) директно изтичане в околната среда – при надземни резервоари; 
б) от първичния контейнер към вторичен контейнер или външния корпус – при подземни 
резервоари; 
- G2 - продължително изтичане на цялото съдържание за 10 минути при постоянна скорост 
на изтичане;  
а) директно изтичане в околната среда – при надземни резервоари; 
б) от първичния контейнер към вторичен контейнер или външния корпус – при подземни 
резервоари; 
- G3 - продължително изтичане от отвор с ефективен диаметър 10 mm 
а) директно изтичане в околната среда – при надземни резервоари; 
б) от първичния контейнер към вторичен контейнер или външния корпус – при подземни 
резервоари; 
Честотата на изтичане при тези сценарии е дадена в следващата таблица: 

Таблица 2 Честота на изтичане от атмосферни резервоари 

G1 

Внезапно изтичане 

G2 

Продължително 10 

мин. 

G3 

Непрекъснато 

изтичане от отвор с 

φ10 mm 

Инсталация 

а б а б а б 

Еднокорпусен 
резервоар 

5х10-6 год-1 - 5х10-6 год-1 - 1х10-4 год-1 - 

Подземен резервоар - 1х10-8 год-1 - - - - 

Изтичане на ОХВ от резервоар, е възможно да възникне заради корозия, динамични 
натоварвания, грешка в проектирането, земетресение, грешки на оператора, злоумишлени 
действия, пожар в съседство и спиране на охлаждането. Възможно е мигновено изтичане на: 

- 250 m3 (197,5 t) или 2 m3 (1,58 t) метанол при пълно разрушаване или продължително 
изтичане от пробива с образуване на разлив в обваловката, пожар в локва, токсично и 
термично замърсяване на околната среда, образуване на облак от пари на метанол и 
разсейване в атмосферния въздух. 

- 525,5 m3 (413,7 t) газов кондензат при пълно разрушаване или продължително изтичане 
от пробива с образуване на разлив в обваловката, пожар в локва, токсично и термично 
замърсяване на околната среда, образуване на облак от пари на метанол и разсейване в 
атмосферния въздух. 

При авария на резервоарите за съхранение на бензин и дизел не се очаква възникването на 
голяма авария. 

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 
непосредствената им връзка с различни съдове. Разглежданите събития със загуба на 
херметичност обхващат всички типове технологични тръбопроводи с наземно разположение. 
Обобщават се в два случая: 

- G1 – пълно разкъсване на тръба и изтичане от двата края; 
- G2 – пробив на тръба - изтичането е през пробив с ефективен диаметър на отвора с 
размери 10% от номиналния диаметър на тръбата, но максимум 50 mm. 
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Честота на изтичане от тръби е дадена в следващата таблица: 

Таблица 3 Честота на изтичане от тръби 

Инсталация G1 

Пълно разкъсване на тръба 

G2 

Пробив на тръба 

Тръбопровод 
Номин. диаметър <75 mm 

1x10-6 m-1 год-1 5x10-6 m-1 год-1 

Тръба 
75 mm< d ≤ 150 mm 

3х10-7  m-1  год-1 2х10-6 m-1  год-1 

Тръба d > 150mm 1х10-7  m-1  год-1 5х10-7  m-1  год-1 

Посочените данни се отнасят за тръби, работещи в среда без корозия, термично натоварване 
или вибрации. При наличие на такива условия се използва коригиращ фактор 3 до 10, в 
зависимост от конкретната ситуация. Отказите на фланците са включени в тези на 
тръбопровода като цяло. 

Изтичане от автоцистерна: 

Автомобилните цистерните за зареждане на резервоарите с метанол, бензин или дизелово 
гориво работят при атмосферно налягане. Честотите за събития със загуба на херметичност 
(СЗХ) са дадени в таблица 4. 

Изтичане на ОХВ, е възможно да възникне поради неизправна техника, човешка грешка или 
терористичен акт с възможности за възникване на пожар, BLEVE, разлив ОХВ, пожар в локва. 

Събитията със загуба на херметичност (СЗХ) на цистерните могат да се разделят на: 

- СЗХ, отнасящи се до отказите на транспортните средства като такива; 

- СЗХ, отнасящи се до дейностите по товаренето (зареждането) и разтоварването 
(изпразването); 

- СЗХ, отнасящи се до външните въздействия причинени от аварии и пожар. 

Таблица 4 СЗХ за цистерните 

 G.1: 

мигновено 

изпускане 

G.2: 

продължително, 

най-широката 

съед. връзка 

L.1a 

разрушаване по 

целия диаметър, на 

шланга 

L.2a 

теч , шланг 

Цистерна при атм. 
налягане 

1х10-5 год-1 5х10-7 год-1 4х10-6 

h-1 
4х10-5 

h-1 

Изтичане от помпи: 

Отказите на помпите могат да се изразяват в: 

- G1 – катастрофален отказ, пълно разрушаване на свързващата тръба; 

- G2 – теч от пробив с диаметър 10% от номиналния диаметър на най-голямата свързваща 
тръба, но не повече от 50 mm. 

Честотата на откази в помпите е дадена в следващата таблица: 

Таблица 5 Честота на отказите на помпи 

Инсталация G1 
Катастрофален отказ 

G2 
Изтичане 

Помпи без допълнително обезопасяване 1х10-4 год-1 5х10-4 год-1 

Помпи с корпус от кована стомана 5х10-5 год 2,5х10-4 год-1 

Херметично затворени помпи 1х10-5 год-1 5х10-5 год-1 
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Възникване на пожар 

Директно запалване: 

Директно запалване е когато облак от пари на ОХВ се запали в началото на изтичането му. 
Вероятността за директно запалване на стационарни инсталации е дадена в таблица 6, а за 
транспортни средства в таблица 7. 

Таблица 6 Вероятност за директно запалване на стационарни инсталации 

Източник на разлив 

Непрекъснат Внезапен 

Вероятност за запалване на 

течности 

< 10kg/s 
10 - 100 kg/s 

> 100 kg/s 

< 1000  kg 
1000 – 10000 kg 

> 10 000 kg 

 
0,065 

 

Таблица 7 Вероятността за директно запалване при транспортните средства на площадката 

Източник на разлив Вероятност за запалване  

Автоцистерна - продължително 
Автоцистерна - внезапно 

0,1 
0,4 

Забавено запалване 

Забавено запалване е когато облак от концентрирани пари на ОХВ се запали след известно 
време от началото на изтичане. 

За изчисляване вероятността на забавено запалване се използват два метода – с източник на 
площадката и извън нея. 

- изчисляване с реален източник на запалване - за целта е необходимо познаване 
или допускане на разположението на източниците на запалване. Статистически данни за 
вероятността от запалване за някои източници е представена в следващата таблица:  

Таблица 8 Вероятност от запалване за интервал от време 1 минута за различни източници 

Източник Вероятност от запалване за 1 минута 

От точков източник 

Двигател с вътрешно горене 
Пещ в помещение 

 
0,4 
0,45 

От хора 

Работници 

 
0,01 на човек 

От линеен източник 

Път 
 

0,041 

- изчисляване извън площадката - ако облакът не се запали на площадката се 
предполага, че това ще стане в мястото с максимална концентрация от проекцията на 
облака, направена спрямо 70% от долната концентрационна граница на възпламеняване 
(ДКГВ). Ако такъв контур отсъства извън площадката, т.е. разливът е в обваловката и 
запалване на площадката не се е случило, се приема, че забавено запалване няма да се 
случи. 

Пожари и образуване на издигащ се факел 

В обстановка на пожар, неизгорелите токсични вещества и токсичните продукти от горенето 
проникват в атмосферата на околната среда. По причина на високата температура на облака, 
последният се стреми да се издигне нагоре.  

По отношение на пожарите на открито се допуска незабавно образуване на издигащ се 
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факел и се изключва възможността от каквито и да било поражения със смъртен изход от 
неизгорелите газове. 

Експлозия 

При наличие на пожар в близост до технологични съдове или апарати с горим газ, 
нагряването на газа от страна пожара води до постепенно нарастване на налягането в съда и 
до неговото разхерметизиране и последващ взрив. 

Вероятността за BLEVE и огнено кълбо (PBLEVE) е приета за: 

- Стационарни инсталации: PBLEVE=0,7 

- Транспортни средства в предприятието: PBLEVE=1,0 

Оценка на тежестта и последствията от голяма авария е извършена с помощта на метода 
„Матрица на риска” (матрица на риска по два фактора), който дава възможност за 
приоритизиране на сценариите за големи аварии. (Технология на анализа на риска” автор 
„Компюлинк”, 06.03.2003 г.) 

Положителната страна на този метод е, че дава възможност за извършване на бърза и 
сравнително обективна оценка на вероятността от възникване на голяма авария и 
евентуалните последствия от нея чрез задаване на определени категории за вероятност от 
възникване на авария и тежест на последствията, като по този начин позволява 
сравняването на различни сценарии за възникване на голяма авария.  

Първо се оценява негативното въздействие по скала от 1 до 5 за всяка рискова ситуация 
(колонка „В” в Таблица 9). Показателите на скалата се отнасят както следва: 

• (1) – Пренебрежително – тогава, когато негативното въздействие може да бъде 
пренебрегнато; 

• (2) – Незначително – негативните въздействия са бързо отстраними, а загубите по 
ликвидиране на последствията не са големи. Въздействието върху технологичния процес е 
незначително; 

• (3) – Съществено – негативните въздействия не са големи, но въздействието върху 
технологичния процес е съществено; 

• (4) – Сериозно – негативните въздействия са сериозни, а ликвидирането на 
последствията е свързано с големи финансови загуби. Въздействието върху технологичния 
процес е чувствително и оказва пряко влияние върху дейността на предприятието; 

• (5) – Критично – негативните въздействия са критични за дейността на предприятието и 
водят до пълно спиране на технологичния процес. 

Второ, по скала от 1 до 3 се оценява вероятността за реализиране на всяка опасност 
(колонка „С” в Таблица 9). Показателите на скалата се отнасят както следва: 

• (1) – Възникването е много невероятно – трудно допустимо – честота на възникване за 
година: 10-6÷10-8; 

• (2) – Възникването е невероятно – малко вероятно или невероятно, но възможно – 
честота на възникване за година: 10-4÷10-6; 

• (3) – Възникването е вероятно – възможно е да се случи, но не непременно – честота на 
възникване за година: 10-2÷10-4. 

Трето се изчислява показателя на риска, като се умножават „В” и „С”. 

Четвърто се определя мястото на всяка рискова ситуация по значението на рисковия фактор. 

След направените по-горе разсъждения матрицата на риска придобива вида, показан по-
долу. 
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Фиг.1: Матрица на риска 

Количественият анализ на риска по два фактора нагледно отразява връзката между 
факторите за негативно въздействие и вероятността за настъпване на опасността с отчитане 
на показателите на риска. 

Таблица 9 Количествен анализ на риска 

Рискова ситуация Негативно 
въздействие 

(„В”) 

Възможност за 
възникване на 

опасност 
(„С”) 

Показател 
на риска 
„В” * „С” 

Изтичане на ОХВ от автоцистерна 1 2 2 

Изтичане на ОХВ от връзка между цистерна и 
резервоари 

2 1 2 

Пробив на подземен резервоар с бензин 2 1 2 

Пробив на подземен резервоар с дизелово гориво 2 1 2 

Пробив на резервоар за метанол 3 1 3 

Пробив на резервоар за газов кондензат 3 1 3 

Възникване на пожар при наличие на изтекли 
метанол и/или газов кондензат при авария в 
електрическото оборудване 

3 1 3 

Възникване на авария в резултат на мълния при 
нарушена мълниезащита 

4 1 4 

Изтичане на ОХВ от тръбопроводи 4 1 4 

Разрушаване на сондаж и възникване на 
пожар/взрив 

5 1 5 

Пренебрежим риск, не са 
необходими мерки за 
намаляването му 

Приемлив риск, не е необходима 
оценка, за неговото намаляване 
следва да бъдат предприемани 
рутинни превантивни и защитни 
мерки  

Съществен риск, следва да 
бъде оценена приемливостта 
му и за намаляването му да 
бъдат дефинирани 
специфични превантивни и 
защитни мерки 
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Рискова ситуация Негативно 
въздействие 

(„В”) 

Възможност за 
възникване на 

опасност 
(„С”) 

Показател 
на риска 
„В” * „С” 

Разхерметизиране на газов шлейф и възникване 
на пожар или взрив 

5 1 5 

Авария на газовите обвръзки на компресорите и 
възникване на пожар/взрив 

5 1 5 

Авария в инсталацията за изсушаване на газа и 
възникване на пожар/взрив 

5 1 5 

Разлив на ОХВ без възникване на пожар или взрив 
– токсично разсейване 

4 1 4 

Възникване на авария при саботаж или 
терористичен акт 

5 1 5 

Възникване на авария при земетресение 4 1 4 

Възникване на авария в резултат на пътно-
транспортно произшествие 

3 1 3 

От анализа на матрицата на риска се вижда, че най-рисковите ситуации са свързани със 
запалване и/или взрив на ОХВ вследствие разхерметизиране на тръбопровод, газов шлейф, 
сондаж, компресори или инсталация за изсушаване на газа. Причините за възникването на 
тези ситуации са: 

- невнимателни действия при извършване на ремонтни дейности; 
- конструктивни дефекти и дефекти в материала; 
- корозия; 
- свлачищни процеси; 
- земетресение; 
- външно механично въздействие – например удар от превозно средство, падане на 
самолет и др. 
- терористичен акт. 

При спазване на технологичната дисциплина от работниците и служителите и изпълнение на 
инструкциите, и заповедите във връзка с осигуряване на безопасни условия на труд, 
вероятността за възникване на авария е ниска.  

По-долу ще се извърши детайлен анализ на възможно най-лошите сценарии на авария, които 
отговарят на „показател на риска” със стойности над 4. 

 

Всеки технологичен процес се характеризира с променливи параметри, отклоненията от 
критичните стойности на които могат да доведат до непредвидени ситуации, превишаване на 
работното налягане и/или температура и като следствие, към повреда (разрушаване) на 
технологичното оборудване.  

Всяка крупна авария в съоръжение с природен газ започва с разхерметизиране на някой от 
елементите на съоръжението и изтичане на газ в околното пространство. Причините за 
разхерметизиране на технологичното оборудване могат да бъдат най-различни, но в най-
общия случай могат да бъдат разделени на 2 групи – причини, породени от самия 
технологичен процес и външни причини. Външните причини също могат да бъдат най-
различни – саботажни действия, свлачищни процеси, упражняване на външно механично 
въздействие при ремонтни или други дейности и т.н. 
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Фиг. Обща схема на вероятните причини, произлизащи от технологичния процес 

 

Поразяващи фактори, възникващи в резултат на разхерметизирането на 
съоръжението 

Доколкото съоръженията, работещи с природен газ, се намират под сравнително високо 
налягане, в някои случаи е възможно разхерметизирането да протече под формата на взрив. 
Поразяващите фактори на този взрив зависят от мястото на разхерметизиране. 

Ако разхерметизирането е станало в съоръжение, намиращо се над земята, поразяващите 
фактори на взрива ще бъдат: 
� ударна вълна; 
� импулс на ударната вълна; 
� осколки. 
Ако разхерметизирането е възникнало под земята поразяващите фактори ще са: 
� ударна вълна; 
� импулс на ударната вълна; 
� осколки; 
� сеизмично въздействие 

Направеният преглед на възникнали аварии в подземни хранилища за природен газ, както и 
анализът на протичането и последиците от възможни аварийни ситуации на територията на 
ПГХ Чирен позволяват да се определи кои аварийни ситуации трябва да бъдат подложени на 
математическо моделиране и въздействието на кои от поразяващите им фактори трябва да 
бъде подложена на анализ. 
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Възможни големи аварии на територията на ПГХ Чирен са: 

1 - Авария около сондажите: 
2 - Авария на газов шлейф 
3 - Авария, предизвикана от газовите обвръзки на компресорите: 
4 - Авария в инсталацията за изсушаване на газа, свързана с изхвърляне ТЕГ. 
5 - Разлив на химични вещества 

Анализ на образуващата се при изтичането на газа загазована зона 

Независимо от мястото, където е възникнало разхерметизирането, изтичащият под налягане 
природен газ, като по-лек от въздуха, започва да се издига във височина. Ако изтичането 
става в работно помещение, газът се наслагва под тавана на помещението, образувайки по-
големи или по-малки обеми горима или взривоопасна смес. Ако изтичането протича в 
неограничено пространство, изтичащият газ ще образува загазована зона, която ще има 
приблизително формата, показана на фигурата по-долу. 

 

Фиг. Зони на загазоване при изтичане на природен газ 

Изтичащият газ ще се смесва с въздуха и ще образува зони с различна концентрация на газ. 
От гледна точка на възможността за възпламеняване на изтичащия газ, пространството 
около мястото на изтичане може да бъде разделено на три зони: 

Зона 1 – Това е зона, в която концентрацията на газа се изменя от 100 % (в мястото на 
образувалия се отвор) до концентрация, равна на горната концентрационна граница на 
възпламеняване на газа. В случая на изтичане на природен газ това ще е зоната, в която 
концентрацията на газа е приблизително между 100 и 15 об. %. В тази зона газо-въздушната 
смес е негорима и дори при наличие на източник на запалване сместа не може да бъде 
възпламенена. За граница на зоната се приема съвкупността от точки, в които 
концентрацията на газа е равна на долната концентрационна граница на възпламеняване. 

Зона 2 – В тази зона концентрацията на газа е между горната и долната концентрационни 
граници на възпламеняване. За природния газ тези граници са съответно 15 и 5 об. %. Зона 
2 е пространството, в което газо-въздушната смес е горима и при наличие на източник на 
запалване ще възникне горене на сместа, което може да протече под една или друга форма. 
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За външна граница на тази зона се приема съвкупността от точки, в които концентрацията на 
газа е равна на долната концентрационна граница. 

Зона 3 – това е зоната, в която концентрацията на газа е по-ниска от долната 
концентрационна граница. От гледна точка на възникване на горене тази зона може да се 
нарече безопасна, защото и при наличие на източник на запалване сместа в зоната не може 
да бъде възпламенена. Посочените на фигурата зони на загазоване се оформят почти 
веднага след началото на изтичането. Размерите на тези зони зависят от много фактори, но 
преди всичко от масата и скоростта на изтичащия газ, скоростта на вятъра и стойността на 
температурния градиент на въздуха (разликата в температурите на въздуха до земната 
повърхност и на височина 100 m). 

Необходимо е да се отбележи, че при изтичане на газ с високо налягане, формата на 
описаните зони може значително да се различава от посочената на фигурата. Това се дължи 
на значителните конвективни потоци, предизвиквани от изтичащия с голяма скорост 
природен газ. Тези потоци предизвикват увличане на въздух вътре в потока газ, размиване 
на границите между отделните зони и значително намаляване на размерите на зона 1 за 
сметка на увеличаване размерите на зона 2. 

Източници на запалване 

За възникване на горене на образувала се газо-въздушна смес е необходимо да са изпълнени 
две условия: 

� сместа да е горима, т.е. концентрацията на газа да е между долната и горната 
концентрационна граница; 

� да е налице източник на запалване, който да влезе в контакт с горимата смес. 

Източникът на запалване е източник на топлина, но не всеки източник на топлина може да 
бъде източник на запалване. За целта е необходимо източникът на топлина да отговаря на 
следните три условия: 

1. Температурата му да е по-висока от температурата на самовъзпламеняване на горимата 
среда; 

2. Количеството топлина, което източникът отдава на горимата смес, трябва да може да 
нагрее последната до нейната температура на самовъзпламеняване в мястото на 
съприкосновение на източника и сместа; 

3. Времето, необходимо за охлаждане на източника на топлина от неговата първоначална 
температура до температура, равна на температурата на самовъзпламеняване на горимата 
смес, трябва да бъде по-голямо от индукционния период на възпламеняване на 

сместа. 

Ако източникът на топлина не отговаря на едно от горните условия, той не може да бъде 
източник на запалване по отношение на дадената горима смес. При възпламеняването на 
газо-въздушни смеси най-важното от трите условия е първото – температурата на източника 
на топлина да е по-висока от температурата на самовъзпламеняване на горимото вещество. 
Второто и третото условие обикновено са изпълнени при повечето от източниците на 
топлина. 

Казаното до тук означава, че при изтичане на природен газ, ролята на източник на 
запалване може да изиграе всеки източник на топлина с температура над 530 °С, колкото е 
температурата на самовъзпламеняване на сместа от природен газ и въздух. 

Механизми на протичане на горенето при изтичане на природен газ 

Веднъж възникнало, горенето на газо-въздушните смеси може да протече по няколко начина: 

� детонационно горене; 
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� дефлаграционно горене; 
� горене тип “огнено кълбо”; 
� факелно горене в мястото на изтичане. 

В резултат на горенето на газа може да възникне пожар поради възпламеняване на 
намиращи се в опасна близост горими вещества и материали. 

Протичането на горенето на изтичащ природен газ под една или друга форма зависи от 
редица условия, по-важните от които са описани по-долу: 

Детонационно горене 

Детонационно горене възниква тогава, когато са създадени условия за значително 
нарастване на скоростта на разпространение на фронта на горене в газо-въздушната смес. 
Когато тази скорост надмине скоростта на звука в газовата смес възниква ударна вълна с 
всички протичащи от това последици. Механизмът на преминаване на нормалното горене в 
детонация е описан подробно в литературата.  

Категорично може да се твърди, че при евентуални аварии в ПГХ Чирен детонация на газо-
въздушна смес може да възникне само когато изтичането на газа става в затворен обем 
(работно помещение). Основанията за такова твърдение се съдържат в изледванията на 
Nettleton, Davenport  и др. световно известни автори. Според Davenport детонационно горене 
на газо-въздушна смес в неограничено пространство може да възникне само ако са 
изпълнени следните условия: 

1. Изтичащият газ да е по-тежък от въздуха въглеводород с брой на атомите въглерод в 
молекулата от 2 до 6; 

2. Концентрацията на газа в газо-въздушната смес да е между долната и горната 
детонационни граници на възпламеняване; 

3. Минималният размер на образувалата се на земната повърхност газо-въздушна смес да е 5 
m; 

4. Скоростта на вятъра да е под 6 m/s; 

5. Източникът на запалване да е отдалечен от мястото на изтичане на не повече от 1500 m. 

Ако едно от тези условия не е изпълнено, горенето на газо-въздушната смес не може да 
премине в детонация. При изтичането на природен газ в неограничено пространство 
категорично не е изпълнено първото (и най-важно) условие за преминаване на горенето в 
детонация. Практически невъзможно е да се изпълни и третото условие – широчината на 
зона 2 много рядко може да бъде по-голяма от 5 m. 

При някой от сондажите може да не бъде изпълнено и петото условие. Казаното до тук дава 
основание да се твърди, че детонационно изгаряне на сместа от природен газ и въздух, 
образуваща се при разхерметизиране на сондажи, шлейфове и технологични съоръжения на 
открито е невъзможно, поради което такъв анализ за посочените съоръжения не е 
необходимо да бъде извършван. 

Анализ за детонационно изгаряне на образуваща се при авария взривоопасна смес ще бъде 
извършен за случаите на изтичане на природен газ вътре в работните помещения. 

Дефлаграционно горене 

Дефлаграцията представлява процес на изгаряне на определен обем горима среда със 
сравнително малка скорост без образуване на ударна вълна. Образуващото се при 
изгарянето на сместа повишено налягане е незначително и не може да бъде опасно както за 
хората, така и за сгради, технологични съоръжения и инсталации. Единствено ако горенето е 
протекло в затворено помещение, то може да доведе до счупване на част от остъклението на 
това помещение. 
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След дефлаграционното изгаряне на сместа обикновено са наблюдава факелно горене в 
мястото на изтичане. Възможно е възникване на пожар в резултат на запалване на други 
горими вещества и материали, както и факелно горене в мястото на изтичане на газа. Този 
вид горене на горимите смеси от природен газ и въздух няма да бъде обект на изследване в 
настоящия анализ. 

Горене тип „огнено кълбо” 

Този вид горене се наблюдава при газо- или паро-въздушни смеси, в които концентрацията 
на горимото вещество е над горната граница на възпламеняване, а неговата плътност при 
нормални условия е по-голяма от тази на въздуха. В този случай изтичащият газ или пари 
образуват върху земната повърхност т. н. газов «облак». 

При възпламеняването на облака се наблюдава повърхностно горене на границата на 
контакт на сместа с околния въздух. Значителното количество отделена топлина води до 
нагряване на неизгорелия газ, намаляване на плътността му и издигане на горящия облак 
във височина под формата на горяща сфера. 

Най-често горене тип «огнено кълбо се наблюдава когато херметични технологични съдове 
или апарати с горим газ или горима течност останат в зоната на топлинното действие на 
пожар. В този случай нагряването на газа от страна пожара води до постепенно нарастване 
на налягането в съда и до неговото разхерметизиране. На територията на ПГХ Чирен 
описаната ситуация би могла да се наблюдава при авария, свързана с разливане и пожар на 
триетиленгликол, при което отделената от пожара топлина може да доведе до нагряване и 
разкъсване на съдове с природен газ, триетиленгликол или други горими газове или 
течности. В останалите възможни аварийни ситуации на територията на хранилището горене 
тип «огнено кълбо» не може да бъде наблюдавано. 

Факелно горене в мястото на изтичането 

Този начин на горене на природния газ би могъл да бъде наблюдаван при всяка една 
аварийна ситуация, свързана с разхерметизиране на оборудването на кое и да е от 
съоръженията на ПГХ Чирен. 

Горенето под формата на факел се реализира на границата на зона 1 (виж фигурата). При 
критична скорост на изтичане на газа образуващите се конвективни потоци предизвикват 
размиване на границите на зона 1 и увличане на въздух вътре в зоната. По този начин от 
повърхностно горенето се превръща в обемно – наблюдава се горене почти в целия обем на 
зона 1. 

Основният поразяващ фактор при факелното горене е топлинната радиация. Тя се 
характеризира с плътността на излъчвания топлинен поток като функция от разстоянието от 
повърхността на факела. Този топлинен поток може да доведе до възпламеняване на 
намиращи се в близост горими материали, както и да предизвика изгаряния върху откритите 
части на човешкото тяло. 

Пожар по наземната растителност 

Това е най-вероятната последица от възникването на горене в местата на сондажите и 
шлейфите. Почти навсякъде в близост до сондажните глави и над местата на преминаване на 
шлейфите има тревна растителност, селскостопански насаждения, храсти и други. При 
подходящи условия възникналото на определено място горене може да предизвика 
възпламеняване на растителността и разпространение на горенето на различно разстояние 
от мястото на неговото възникване. Все пак ниската скорост на разпространение на пожара 
до 30 м/мин, дава възможност на хората да се организират и да предприемат ответни 
противопожарни действия. 

Сценарий 1 - Авария на сондаж 
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При всички възможни аварийни ситуации, газът ще изтича от наземните елементи на 
сондажа. Тази част от сондажа има три основни елемента - колонна глава, фонтанна 
арматура и надземна част на шлейфа. При евентуална авария, свързана с разрушаване на 
колонната глава на сондажа, изтичането на газ ще се осъществява от помпено-
компресорните тръби. Цялата част на наземното оборудване на сондажите е разположена 
върху стоманобетонна площадка и е оградена с негорима ограда. Освен изброените, на 
площадката са разположени още следните елементи: телеметрична апаратура; соларна 
инсталация за захранване на телеметрията; гръмозащитна инсталация. 

При авария на сондаж може да настъпи неконтролируемо изпускане на природен газ от 
сондажа в следствие на : 

• Разрушени уплътнителни елементи на превентори и лубрикаторно оборудване; 
• Разпакероване на експлоатационен лифт при извършване на ремонтни операции; 
• Разрушаване на фонтанната арматура при терористичен акт. 

Необходимо е да се отбележи, че всички елементи на сондажното оборудване са 
проектирани да издържат налягане, значително по-високо от работното. Въпреки това 
разхерметизиране на тези елементи е възможно. Основните непосредствени причини за 
разхерметизиране на сондажите могат да бъдат: 

• Терористичен акт; 
• Външно механично въздействие, напр. удар от превозно средство, падане на самолет и 
др.; 
• Невнимателни действия при извършване на ремонтни дейности; 
• Корозия на тръбите; 
• Неплътности във фланцовите уплътнения; 
• Евентуални свлачищни процеси в мястото на сондажа 
• Силно земетресение и др. 

Методика за определяне на свръхналягането и импулса на генерираната при 
физически взрив ударна вълна 

Основна хипотеза при определяне въздействието на ударната вълна, получена в резултат на 
физичен взрив на съд с високо налягане, е допускането, че съдът е крехък и се разрушава с 
образуване на голямо число осколки. Тази хипотеза позволява да се пренебрегне влиянието 
на получените осколки върху ударната вълна и отчитането на тяхното влияние се свежда до 
намаляване на енергията на взрива със стойността на кинетичната енергия на осколките. 

При прогнозиране обаче на последствията от взривното въздействие, се пренебрегва и 
влиянието на кинетичната енергия на осколките и параметрите на ударната вълна се 
определят по теоретично максимално възможната енергия за дадените температура и 
налягане на газа в съда. Изследванията, проведени с крехки съдове, са показали някои 

особености на физичните взривове в сравнение с взривовете на високоенергетични взривни 
вещества, а именно наличието на отрицателен специфичен импулс, близък по абсолютна 
стойност на положителния специфичен импулс. При високоенергетичните взривни вещества, 
отрицателният специфичен импулс е пренебрежимо малък по сравнение с положителния 
специфичен импулс. 

Понастоящем за изчисляване на сферични ударни вълни се използва методът на 
характеристиките на Харти с условия на Ренкин – Югонио на скока на уплътнение. 

При този метод, за определяне на свръхналягането ∆p и импулса i в ударната вълна, е 
необходимо да са известни началното налягане p1 , температурата T1 и показателят на 
адиабатата k1 на газа, съдържащ се в съда (газопровода). Данните за тези термодинамични 
параметри са зададени от технологичните режими на транспортирането и съхраняването на 
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природния газ, а съотношението на топлинните капацитети, изразено чрез показателя на 
адиабатата k1  е определен с програмния продукт „Thermofluids”. 

Вторият компонент, който определя характеристиките на ударната вълна, е средата на 
нейното разпространяване. В разглеждания случай това е естествената въздушна среда на 
земната атмосфера, която се характеризира със следните параметри: налягане p0= 0,101MPa 
, скорост на звука a0= 324m/ s , и показател на адиабатата k0 = 1,4. 

За високи стойности на съотношението p1/ p0 в наляганията на природния газ и въздушната 
атмосфера, което е характерно за разглежданите газопроводни участъци (от 55 до 150 пъти), 
изменението на свръхналягането от разстоянието е подобно на изменението за взривната 
вълна, получена от високоенергийно взривно вещество. Ето защо в основата на 
моделирането на взривните процеси лежи принципът на „кубичния корен”, формулиран от 
Хопкинс и доразвит от Кранц. Съгласно този принцип Сахс е дефинирал следните 
безразмерни променливи, които позволяват използването на експериментално получени 
универсални зависимости, изразени в графичен или табличен вид, за определяне на 
характеристиките на различни конкретни взривни вълни 

 
където P е налягането във фронта на ударната вълна; p0 - налягане на околната среда (в 
този случай атмосферното налягане); i - импулс на налягането на ударната вълна; a0 - 
скоростта на звука в околната среда (в този случай скоростта на звука във въздуха); E - 
енергията на взрива; R - разстояние от фронта на ударната вълна до центъра на взрива. 

Енергията на взрива за съдове с високо на лягане се определя по формулата 

 

където V е обема на съда, за газопроводи обема на разкъсания участък. Най-мощна ударна 
вълна се получава при сферичен взрив, поради най-голямата концентрация на енергия на 
единица обем. Всички други стереометрични форми имат по-малки въздействия на ударната 
вълна. Ето защо при изчисленията за безопасност всички източници на взривове се 
привеждат към равно обемна сфера и се разчитат параметрите на ударната вълна за 
сферичен източник. 

В момента на взрива на идеализирана сфера налягането на въздуха зад ударната вълна 
(което е поразяващия фактор при ударните вълни) е максимално на повърхността на 
контакта на газовата сфера и въздуха. Тъй като в началния момент потокът на веществото е 
строго едномерен, то зависимостта между налягането на газа в сферата и налягането зад 
ударната вълна може да бъде определена от трансцедентното уравнение при разпадането на 
скока на уплътнение в ударна тръба 

 

където 
ps0/ p0  - безразмерното налягане във въздушната ударна вълна в момента на взрива, 
p1/ p0 - безразмерното налягане в сферата, 
а0/ а1 - безразмерното отношение на скоростите на звука във въздуха и в сферата. 
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Определяне на поразяващите фактори при физически взрив на надземната част 
на шлейфа 

Поразяващите фактори на ударната вълна при физически взрив (свръхналягането и импулса 
на ударната вълна) са правопропорционални на обема на разкъсания участък. Поради това 
при определянето на тези параметри е прието, че се разкъсва надземната част на шлейфа в 
мястото на сондажа, при което обемът на разкъсания участък ще е по-голям в сравнение с 
всички други възможни аварийни ситуации. 

Вътрешният диаметър на надземната част на шлейфа е 119 mm. Резултатите от направените 
изчисления за различни дължини на надземната част на тръбопровода са показани в долните 
таблици. 
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Определяне на последиците за съседните обекти и хората 

Дължината на надземния участък на шлейфа в мястото на сондажите не превишава 10 m. 
Поради това за оценка на последиците си използват данните от горните таблици за дължина 
на тръбопровода 10 m. 

За по-голяма прегледност данните за стойността на ударната вълна като функция от 
разстоянието от епицентъра на физическия взрив са показани в следващата таблица. 
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Таблица: Свръхналягане на ударната вълна като функция на разстоянието от 
епицентъра 

 

Данните от таблицата с достатъчна за целите на изследването точност се описват от 
уравнението: 

 

Радиусът на опасната зона около сондажите се определя на базата, че минималната степен 
на повреди на съседните обекти се предизвиква при свръхналягане на ударната вълна в 
интервала от 10 до 5 kPa. В този интервал става счупване на остъклението на сградите и 
съоръженията. Разстоянието от епицентъра на взрива, при което свъхналягането на фронта 
ще бъде 5 kPa, определено по горното уравнение, е 16,93 m. 

В опасна близост до шлейфите (под 17 m) няма стационарни обекти. Няма и пътища с 
интензивно движение на хора и превозни средства. Следователно физически взрив (разрив) 
в мястото на сондажа ще бъде опасен само за съоръженията на самия сондаж. Предвид 
малкото разстояние между тези съоръжения и сравнително високото налягане на фронта на 
ударната вълна (около 200 kPa), най-вероятно те ще бъдат напълно разрушени от взрива. 
Това ще доведе до разхерметизиране на фонтанната арматура и изтичане на природен газ в 
околното пространство. Последствията за хората от действието на свръхналягането на 
ударната вълна са дадени в таблица 3. 

Таблица 3: Радиуси на зоните на поражения върху намиращите се на открито хора 

  

Опасното за хората разстояние се определя на базата на факта, че свръхналягане на 
ударната вълна под 10 kPa е напълно безопасно за хората. Такова свръхналягане ще се 
реализира на разстояние от сондажа, равно на 10,28 m. 

Следователно, ако по време на взрива около сондажа се намират хора на разстояние по-
малко от 10 m, те ще получат различни степени на увреждания в зависимост от близостта им 
до епицентъра.  

Тези увреждания за висят от свръхналягането и се определят по следната диаграма: 

• Леки наранявания – ∆РФ = 20 – 40 kPa. Характеризират се с бързо преминаващи 
нарушения на функциите на организма – световъртеж, шум в ушите, главоболие. Възможни 
са изкълчвания и повърхностни наранявания; 
• Средни наранявания – ∆РФ = 40 – 60 kPa. Най-често се изразяват в изкълчване на стави, 
мозъчно сътресение, поражения върху слуховия апарат, кръвотечение от носа и ушите; 
• Тежки наранявания – ∆РФ = > 60 kPa. Този вид поражения се характеризират със силни 
контузии на целия организъм, загуба на съзнание, счупване на кости, кръвотечение от носа и 
ушите, възможни са повреди на вътрешните органи; 
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• Смъртоносни наранявания – ∆РФ = > 100 kPa. Характеризират се с разкъсване на 
вътрешни органи – черен дроб, бъбреци, далак, бели дробове и др., които обикновено водят 
до смъртен изход. 

Моделиране на процеса на изтичане на газ при разхерметизиране на сондаж 

Размерите на тръбите, от които ще става изтичането са: 73 mm146 mm; 89 mm 

За термодинамични условия на изтичането са приети: 

• Налягане на природния газ - p = 15MPa и температура - T = 318K ; 

• Подаването на газ е практически неограничено. 

Така дефинирани условията на изтичането позволяват да се приложи теорията за изтичане 
на флуид от неограничен резервоар. Тъй като изтичането става в околната среда, която е с 
атмосферно налягане p0=0,101MPa, то режимът на изтичането ще бъде надкритичен, защото 
съотношението p0/ p, е много по-малко от 0,489. 

Целта на изчисленията при решаване задачата за изтичане на газ от резервоар е да се 
определят: масовия секунден разход и параметрите на газа при напускане сечението на 
изтичането – температура, налягане, плътност и скорост на изтичане. 

Тъй като изтичането на газа ще бъде резултат на авария, то в мястото на разкъсването няма 
да се образува разширяваща се част и няма да се получи ефект на дюза на Лавал. 
Следователно термодинамичните параметри на газа при изтичането му ще придобият 
стойности равни на критичните стойности на изтичането, като максималният диаметър на 
критичното сечение ще бъде равен на диаметъра на газопровода. Съгласно общата теория на 
изоентропното изтичане изброените параметри на газа се определят от съотношенията: 

  

където: T , p , ρ са температурата, налягането и плътността на газа в газопровода; 
WКР - критичната скорост на изтичане (равна на скоростта на звука в газа в критичното 
сечение); 
M - секундния масов разход; 

 - площ на сечението на газопровода; 
d - диаметър на газопровода; 
Γ(k) - функция на k , характеризираща изтичането; 
k - показател на адиабатата. 

От приведените съотношения е видно, че доколкото наляганията и температурите на газа 
във всички сондажи са практически еднакви, то и параметрите на газа при изтичането му от 
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тези сондажи ще са равни. Разлика ще има само в секундния масов разход, който се 
лимитира от площта на сечението (диаметъра) на газопровода. 

Стойностите на плътността ρ и показателя на адиабатата k се определят с помощта на 
програмния продукт “Thermofluids” по известните температура T и налягане p на газа в 
газопровода. Те са: за плътността - ρ = 105,28kg/m3 и за показателя на адиабатата - k = 
1,65. 

В таблицата по долу са приведени резултатите от изчисленията за различните сондажи. 

Таблица: Параметри на изтичането при разхерметизиране на сондаж 

  

Вероятни източници на запалване 

Както вече бе отбелязано, при изтичане на природен газ ролята на източник на запалване 
може да изиграе всеки източник на топлина с температура над 530 оС, колкото е 
температурата на самовъзпламеняване на сместа от природен газ и въздух. Тази сравнително 
висока температура на самовъзпламеняване на природния газ значително ограничава броя 
на възможните източници на запалване. 

За най-вероятните източници на запалване при изтичане на природен газ от сондажите са 
приети: 

• Извършване на огневи работи в близост до сондажа; 
• Разряд на атмосферно електричество; 
• Искри, отделени при работата на превозните средства, използвани при извършването на 
ремонтни и други дейности; 
• Използване на искроопасни инструменти при извършване на ремонтните дейности; 
• Запалване на тревната растителност около мястото на сондажа и др. 
Превантивните мерки, които би трябвало да се взимат за предотвратяване появата на 
източниците на запалване, са: 
• Спазване на правилата за пожарна безопасност при извършване на огневи работи;  
• Поддържане в изправност на мълниезащитните инсталации на сондажите; 
• Използване на искроуловители за ауспусите на превозните средства. 
• Използване на искробезопасни инструменти и дрехи от естествени материи за работещите; 
• Редовно очистване на растителността от предпазните ивици около сондажите. 

Трябва да се отчете факта, че съвпадението на двете събития – разхерметизиране на 
сондажа и поява на източник на запалване – е малко вероятно. Това означава, че 
възникването на горене на газа също е малко вероятно.  

Факелно горене на газа в мястото на изтичане 

По експериментален път е доказано, че след преминаване на горенето на изтичащия газ от 
ламинарно в турбулентно, височината на факела зависи практически единствено от 
диаметъра на тръбопровода. При скорости на изтичане над 20 % от скоростта на звука 
височината на факела остава постоянна и не зависи от налягането в тръбопровода и 
скоростта на изтичане, а само от неговия диаметър. Тази височина е приблизително равна на 
118 пъти диаметъра на тръбопровода. 
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Формата на факела се приближава до формата на цилиндър, като горенето протича в тънък 
слой на границата на контакт на газа с околния въздух. Диаметърът на факела в най-
широката му част се определя по уравнението: 

  
Интензивността на излъчване на факела ( Ф Q ) като функция на разстоянието от факела (r) 
се определя по уравнението: 

  
В това уравнение f е коефициент на излъчване на факела, отчитащ частта от топлината, 
разсейваща се в околното пространство чрез излъчване (за метана f приема стойност 0,2, за 
етана – 0,33, за другите въглеводороди – 0,4). 
Отделяната от пламъка топлина (Qп ) се определя по уравнението: 

  
където: - β - коефициент на непълното горене, приемащ стойност 0,8; 
- Qд -топлина на изгаряне (долна работна калоричност) на природния 
газ, равна на 36.106 J/m3; 
- Vф - относителен разход на газ през отвора [m3/h]. 

 

 

Фиг. Разчетна схема за определяне на безопасното за хората разстояние от 
мястото на изтичане при факелно горене на газ. 

Плътността на топлинния поток, излъчван от факела, като функция на разстоянието, 
позволява да се определи безопасното за хората разстояние, на което те могат да престоят 
неограничено време без специални защитни средства. Разчетната схема за определяне на 
безопасното разстояние е показана на фигура ІІІ.6. 

Уравненията за определяне на показаните на фигурата разстояния имат 

вида: 
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Горните уравнения са изведени на основата на експериментално доказания факт, че без 
защитни средства човек може да издържа неограничено време топлинно натоварване от 
5,6.106 J/m2.h. 

При внезапно възпламеняване на изтичащия газ, времето за реакция на намиращите се 
наблизо хора е от порядъка на 5 s. Толкова е необходимото на човека време да осъзнае 
ставащото и да предприеме действия за самозащита (скриване зад преграда, отдалечаване 
от опасната зона и др.). Ако плътността на топлинния поток в продължение на тези 5 s е над 
19,5.106 J/m2.h, човек изпитва болка и може да получи различни степени на изгаряне. Този 
факт позволява да се определи опасното за хората разстояние от мястото на изтичане при 
възпламеняване на газа. 

Друго опасно разстояние е разстоянието от мястото на изтичане, на което излъчваният от 
факела топлинен поток може да предизвика възпламеняване на сухата тревна растителност. 
Това разстояние се определя на базата на критичната плътност на топлинния поток по 
отношение на възпламеняване на растителността, чиято стойност е 39.106 J/m2.h. 

По описаната по-горе методика са определени размерите на факела и опасните и безопасни 
разстояния от мястото на изтичане при възникване на факелно горене в посочените от 
възложителя сондажи. Като илюстрация на направените пресмятания са представени 
резултатите за най-близкия до площадката на ПГХ Чирен сондаж – Р-19. 

Диаметърът на помпено-компресорната тръба на този сондаж е 89 mm. 

Тогава: 

  
От тук: 

  
При Qф = 19,5.106 J/m2.h (опасната за човека стойност) → r = 11,7 m. 

При Qф = 39.106 J/m2.h (опасната за растителността стойност) → r = 4,6 m. 

Безопасното за хората разстояние при неограничено време за престой ще бъде: 

 м. 
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Резултатите от направените пресмятания за петте сондажа са посочени в следващата 
таблица. 

Таблица Размери на факела и безопасни разстояния 

 
Стехиометричното уравнение на горене на метана, които е основният компонент на 
природния газ, има вида: 

СН4 + 2 О2 + 7,52 N2 = CO2 + 2 H2O + 7,52 N2 

Доколкото и останалите горими компоненти в природния газ също като метана са наситени 
въглеводороди, продуктите на тяхното горене също ще бъдат въглероден диоксид и водни 
пари. 

Поради достатъчното количество кислород в околния въздух за реализиране на пълно 
горене, продуктите на горене няма да съдържат силно токсични вещества. Това означава, че 
опасност от натравяне на намиращите се на близо хора при горенето на природен газ на 
открито не съществува. 

Направените пресмятания относно безопасните разстояния при факелно горене в мястото на 
петте сондажа дават основание да се направят следните изводи: 

1. Ако изтичането на газа става на височина приблизително 1 m над земната повърхност, 
височината на факела заедно с височината на струята ще бъде от 10 до 19 m. 

2. Хората, заети с извършването на действия по спиране на изтичането, трябва да бъдат 
оборудвани със специални защитни средства от топлинното действие на факела. Хората 

без защитни средства срещу топлинното излъчване трябва да бъдат отдалечени от сондажа 
на разстояние минимум от 19 до 34 m. 

3. Сериозна опасност при възпламеняването на факела съществува за хората, намиращи се 
на разстояние, по-малко от 9 (респ. 12 и 22) m. 

4. Опасното от гледна точка на възпламеняване на растителността разстояние е от 6,5 до 
15,5 m. Това разстояние значително превишава широчината на сега съществуващите ивици 
от около 2 m. 

5. Не съществува опасност от натравяне на хора при факелно горене на природен газ. 
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Обобщена оценка на последиците при аварии на сондажи 

Направеното моделиране на протичането и последиците от евентуална авария, свързана с 
разхерметизирането на сондаж, позволява да се направи следното обобщение: 

� При взривно разкъсване на надземната част на шлейфа в мястото на сондажа опасна е 
зоната от 17 м около мястото на взрива. В тази зона няма стационарни обекти или пътища с 
интензивно движение на хора и превозни средства. Физическият взрив (разрив) в мястото на 
сондажа ще бъде опасен само за съоръженията на самия сондаж. Пред вид малкото 
разстояние между тези съоръжения и сравнително високото налягане на фронта на ударната 
вълна, (около 200 кРа), най-вероятно те ще бъдат напълно разрушени от взрива. Това ще 
доведе до разхерметизиране на фонтанната арматура и изтичане на природен газ в околното 
пространство. 
� Ако по време на взрива около сондажа се намират хора на разстояние по-малко от 10 м, 
те ще получат различни степени на увреждания в зависимост от близостта им до 
епицентъра. 
� Най-вероятните източници на запалване при изтичане на природен газ от сондажите са: 

• Извършване на огневи работи в близост до сондажа; 

• Разряд на атмосферно електричество; 

• Искри, отделени при работата на превозните средства, използвани при извършването на 
ремонтни и други дейности;  

• Използване на искроопасни инструменти при извършване на ремонтните дейности;  

• Разряд на статично електричество, натрупано в дрехите на обслужващият персонал (ако 
дрехите са от изкуствена материя); 

• Запалване на тревната растителност около мястото на сондажа и др. 
� Направените пресмятания относно безопасните разстояния при факелно горене в мястото 
на петте сондажа дават основание да се направят следните изводи: 

• Ако изтичането на газа става на височина приблизително 1 м над земната повърхност, 
височината на факела заедно с височината на струята ще бъде от 10 до 19 м; 

• Сериозна опасност при възпламеняването на факела съществува за хората, намиращи се 
на разстояние, по-малко от 22 м; 

• Опасното от гледна точка на възпламеняване на растителността разстояние е от 6,5 до 
15,5 м.  

• Не съществува опасност от натравяне на хора при факелно горене на природен газ. 

 

Изводи  
Основните изводи, които могат да се направят на основата на направения анализ за 
протичането и последиците на авария, свързана с разхерметизирането на сондаж, са 
следните: 

1. Разхерметизирането на сондаж не може да представлява опасност за съседните обекти, 
населени места, преминаващи превозни средства и др., но ще доведе до разрушаване и 
разхерметизиране на наземните съоръжения в мястото на сондажа; 
2. Образуващата се при взривното разкъсване ударна вълна може да бъде опасна само за 
хората, намиращи се на по-малко от 10 м от мястото на аварията; 
В зоните на въздействие не се очаква да има наличие на хора. Не се очаква да има 
последствия върху живота и здравето на хората и върху инфраструктурата в района на 
предприятието (с изключение на разрушения сондаж).  
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Сценарий 2 - Авария на шлейф 

Шлейфът представлява подземен тръбопровод, свързващ съответния сондаж с площадката 
на ПГХ Чирен. Средната дълбочина на разполагане на шлейфите е 0,8 m, външният диаметър 
на тръбите е 133 mm, а дебелината на тръбите е 7 или 8 mm. При извършване на анализа са 
взети пред вид данните на Европейската организация за инциденти в газовия транспорт 
(EGIG). 

 
Фиг. Честота на възникване на аварии в газопроводите по години (на 1000 км/год) 

Данните от фигурата позволяват да се определи очакваната вероятност за възникване на 
авария на шлейфа в зависимост от годината на изграждането им и тяхната дължина.  

 
Данните от таблицата показват, че при по-старите шлейфи възникване на авария може да се 
очаква веднъж на около 500 години, докато при по-новите очакването за авария е около 
веднъж на 5000 години. 
По отношение причините за възникване на инциденти са оформени 6 групи причини: 
• Външни въздействия; 
• Корозия; 
• Конструктивни дефекти и дефекти в материала; 
• Дефекти в арматурата на газопровода; 
• Други причини и неизвестни причини. 
Повредите, довели до разхерметизиране на газопроводите, могат да бъдат разделени на три 
групи: 
• Пукнатини и малки отвори; 
• Отвори (дупки); 
• Разкъсване на газопровода. 
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За тръбопроводите с диаметър от 5 до 10 инча (от 127 до 254 mm) честотите на 
разхерметизиране са: 

• Образуване на пукнатина или малък отвор ...... 0,017 на 1000 km/год. 
• Образуване на отвор (дупка) ........................... 0,016 на 1000 km/год. 
• Пълно разкъсване .............................................0,011 на 1000 km/год. 
• Обща честота на разхерметизиране ................ .0,044 на 1000 km/год. 

 

Анализът на данните от таблицата показват, че разхерметизиране на шлейфи на сондажи 
като Р-2, Р-9 и Р-10 може да се очаква средно веднъж на 6 000 години, а разкъсване на 
газопровода веднъж на 24 500 години. За шлейфи на сондажи като Р-19 и Е-23 тези 
стойности са съответно веднъж на 23 000 години и веднъж на 100 000 години. 

Направеният анализ на вероятните причини за разхерметизиране на шлейфите позволява да 
се направят следните изводи: 

1. При по-старите шлейфи (Р-2, Р-9 и Р-10) възникване на авария може да се очаква веднъж 
на около 500 години, докато при по-новите (Р-19 и Е-23) очакването за авария е около 
веднъж на 5000 години; 

2. Най-вероятните причини за разхерметизирането на шлейфите е извършването на изкопни 
работи, корозия и свлачищни процеси в земните слоеве; 

3. Определена е вероятност за разхерметизиране на газопроводите от 0,43.10-4 до 1,73.10-4 
год-1 в зависимост от дължината на съответния тръбопровод.  

Действие на ударната вълна при физически взрив (разрив) на шлейф 

Тръбопроводът на шлейфа е подземен с дълбочина на вкопаването h = 0,8m. Това означава, 
че определянето опасността от въздействието на различните поразяващи фактори при 
разкъсване на газопровода, следва да се извърши на базата на теорията за подземни 
взривове. Преди всичко поразяващи фактори от разкъсване на газопровода ще бъдат 
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въздействието на ударната вълна и осколъчното действие на първичните и вторични 
осколки. Въздействието на ударната вълна е резултат от удара на продуктите на взрива 
върху околната въздушна атмосфера. За получаването на ударна вълна е необходимо 
продуктите на взрива да се разпространяват със скорост по-висока от скоростта на звука във 
въздуха, която за нормални условия е около a = 340m/ s . 

Под първични осколки се разбира елементите от фрагментацията на обвивката на взрива, в 
конкретния случай парчета от стоманената тръба на газопровода. Тъй като за направата на 
газопроводи се използват стомани с висока жилавост, якост и коефициент на линейно 
разширение, практически е невъзможно да се реализира кратковременност на разкъсването, 
характерна за крехките материали. Това забавено разкъсване в значителна степен намалява 
мощността на разрушителното действие. Тъй като газопроводът е подземен веднага следва 
да бъде отхвърлена опасността от първични осколки, тъй като тяхната кинетична енергия ще 
бъде погълната от земната маса, натрупана върху газопровода.  

Моделиране на процеса на изтичане на газ при разхерметизиране на шлейф 

Въпреки, че в транспортирания газ се съдържат малки количества газове с плътност, по-
голяма от тази на въздуха, поради хомогенността на сместа от газове, транспортираният газ 
ще се държи като индивидуален газ с плътност, съответстваща на средната плътност на 
съставящите го газове. Най-неблагоприятен от гледна точка на изтичането е случаят, когато 
разкъсването е пълно и мястото на разкъсването е някъде по средата на газопровода. 

За термодинамични условия на изтичането са приети: 

• Налягане на природния газ - p = 15MPa и температура - T = 318K ; 

• Подаването на газ е практически неограничено; 

• В точката на разкъсване не се образува дюза на Лавал. 

Така дефинирани, условията на изтичането позволяват да се приложи теорията за изтичане 
на флуид от неограничен резервоар. Тъй като изтичането става в околната среда, която е с 
атмосферно налягане p 0=0,101MPa , то режимът на изтичането ще бъде надкритичен, 
защото съотношението p 0/ p  е много по-малко от 0,489. 

Съгласно общата теория, параметрите на изоентропното изтичане на газа се определят от 
съотношенията, представени в точката по-горе за разхерметизиране на сондаж. Резултатите 
от изчисленията за тръбопровод с d = 0,119mm са представени в долната таблица: 

 

Параметри на изоентропното изтичане на газ от шлейф 
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Вероятни източници на запалване 

Както вече бе отбелязано, при изтичане на природен газ ролята на източник на запалване 
може да изиграе всеки източник на топлина с температура над 530 оС. Най-вероятните 
източници на запалване при изтичане на природен газ в резултат на разхерметизиране на 
шлейфите са почти същите, както при изтичане на газ от сондажите, а именно: 

• Огневи работи при извършването на ремонтните дейности; 
• Разряд на атмосферно електричество; 
• Искри, отделени при работата на превозните средства, използвани при извършването на 
ремонтните дейности; 
• Използване на искроопасни инструменти при извършване на ремонтните дейности; 
• Разряд на статично електричество, натрупано в дрехите на работниците (ако дрехите им са 
от изкуствена материя); 
• Запалване на тревната растителност около мястото на разхерметизирането и др. 
Превантивните мерки също са подобни на тези при сондажите: 
• Спазване на правилата за пожарна безопасност при извършване на огневи работи; 
• Използване на искроуловители за ауспусите на превозните средства. 
• Използване на искробезопасни инструменти и дрехи от естествени материи за работещите; 

При анализа на източниците на запалване при изтичане от сондажите беше отбелязано, че 
съвпадението на двете събития – разхерметизиране на съоръжението и поява на източник на 
запалване – е малко вероятно. При шлейфите тази вероятност е още по-малка. Изчислената 
вероятност за възникване на горене в мястото на разхерметизиране 0,47.10-6 год-1. Тази 
вероятност е по-малка от 1.10-6, което означава, че събитието е практически невъзможно. 

Факелно горене на газа в мястото на изтичане 

За определяне на поразяващите фактори при факелно горене, възникнало в резултат на 
разхерметизиране на шлейф, ще бъде използвана същата методика, използвана за оценката 
на Сценарий 1 – авария на сондаж и описана по-горе в доклада. 

Вътрешният диаметър на тръбопроводите на шлейфите е 119 mm. При този диаметър 
параметрите на факела ще бъдат: 

• Височина на факела - HФ = 118.d ТР = 118.0,119 = 14 m; 

• Диаметър на факела - DФ = 0,15.HФ = 0,15.10,5 = 2,1 m; 

• Височина на струята от мястото на изтичане на газа до долния край на факела –  

H СТР = 5.dТР = 5.0,119 = 0,6 m.  
Видно е, че височината на струята е съизмерима с дълбочината на преминаване на 
газопровода, което означава, че факелът ще започва приблизително на височина, равна на 
нивото на терена; 

• Разход на газ - VФ = 16,7. HФ 
2,5 = 16,7.142,5 = 12 247 m3/h; 

• Количество топлина, отделено от пламъка – QП = β .QД .VФ =0,8.36.106.12247 = 3,53.1011 
J/h. 

 

От тук: 

 

При QФ = 19,5.106 J/m2.h (опасната за човека стойност) - r = 16,8 m. 
При QФ = 39.106 J/m2.h (опасната за растителността стойност) - r = 12,4m. 
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Безопасното за хората разстояние при неограничено време за престой ще бъде: 

  

Направените пресмятания относно безопасните разстояния при факелно горене в мястото на 
сондажи дават основание да се направят следните изводи: 

1. Факелът, образуващ се при изтичане на газ от разкъсан шлейф, ще започва 
приблизително от земната повърхност и ще има височина около14 m. 

2. Хората, заети с извършването на действия по спиране на изтичането трябва да бъдат 
оборудвани със специални защитни средства от топлинното действие на факела. Хората без 
защитни средства срещу топлинното излъчване трябва да бъдат отдалечени от сондажа на 
разстояние минимум 35 m. 

3. Сериозна опасност при възпламеняването на факела съществува за хората, намиращи се 
на разстояние, по-малко от 17 m. 

4. Опасното от гледна точка на възпламеняване на растителността разстояние от мястото на 
изтичането е около 12,5 m.  
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Оценка на последиците при аварии на шлейфи  

Направеният анализ на вероятните причини за разхерметизиране на шлейфите позволява да 
се направят следните изводи: 

• При по-старите шлейфи (като сондажи Р-2, Р-9 и Р-10) възникване на авария може да се 
очаква веднъж на около 500 години, докато при по-новите (като сондажи Р-19 и Е-23) 
очакването за авария е около веднъж на 5000 години; 

• Най-вероятните причини за разхерметизирането на шлейфите са извършването на изкопни 
работи, корозия и свлачищни процеси в земните слоеве; 

• Определена е вероятност за разхерметизиране на газопроводите от 0,43.10-4 до 1,73.10-4 

год-1 в зависимост от дължината на съответния тръбопровод. 

Разкъсването на подземната част на шлейфите не може да доведе до възникване на ударна 
вълна, както и до изхвърляне на осколки от тръбопровода или намиращата се над него земна 
покривка. Разходът на газ при разхерметизиране на шлейф ще е 320 kg/s. 

� При възникване на факелно горене в мястото на разхерметизиране на шлейф: 

o Факелът ще започва приблизително от земната повърхност и ще има височина около14 m; 

o Сериозна опасност при възпламеняването на факела съществува за хората, намиращи се на 
разстояние, по-малко от 17 m; 

Изводи 

1. Самият процес на разхерметизиране на подземната част на шлейф не може да 
представлява опасност както за близкостоящите обекти, така и за хората в тях; 

2. При разкъсването на шлейф не може да се образува ударна вълна.  

3. Възникналото факелно горене може предизвика и пожар по теренната растителност около 
мястото на аварията. Този пожар може да бъде овладян при добра организация; 

4. Възникналото сеизмично въздействие при подземен разрив на шлейф не е опасно за 
сградите и обектите наоколо. 

 
В зоните на въздействие не се очаква да има наличие на хора. Не се очаква да има 
последствия върху живота и здравето на хората и върху инфраструктурата в района на 
предприятието.  

Сценарий 3- Авария, предизвикана от газовите обвръзки на компресорите 

Анализ на причините за скъсване на газовите обвръзки на компресорите 

При скъсване на газовите обвръзки на компресорите е възможно в помещението на 
компресорен цех да се получи неконтролируемо изтичане на газ с възможен взрив, със 
запалване на газа. Максималното количество газ, което би могло да изтече, е около 160 000 
н.куб.м./час с налягане от 40 до 125 бара. Този поток от газ може да бъде спрян в рамките 
до 10 мин. 

Най-вероятните причини, които биха могли да доведат до разхерметизиране на газовите 
обвръзки на компресорите и изтичане на газ в компресорното помещение са: 

• Увеличаване на налягането над допустимото поради нарушаване на материалния баланс на 
сгъстяване на газа; 

• Дефекти в материала на тръбите или заваръчните шевове; 

• Възникване на високи температурни напрежения в местата на свързване на обвръзките с 
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компресора; 

• Корозия на тръбите на обвръзките (напр. при наличие на активни примеси в газа); 

• Вибрации, предизвикани от работата на компресорите; 

• Външно механично въздействие (напр. при работа с мостовия кран) и др. 

Действие на ударната вълна при физически взрив 

Разглежда се аварийна ситуация, при която става пълно разкъсване на една от обвръзките 
на компресора и възникналият физически взрив води до образуването на ударна вълна, 
въздействаща върху конструкцията на сградата на компресорен цех и застрашаваща живота 
и здравето на намиращите се в цеха хора. 

Стойността на свръхналягането на генерираната при взрива ударна вълна зависи от 
налягането в обвръзката и от дължината на разкъсания участък. Очевидно, че по-висока 
стойност на свръхналягането ще се получи при разкъсването на вторите обвръзки на 
компресорите, защото при едни и същи размери с първите налягането в тях е по-високо.  

За определяне свръхналягането на ударната вълна, образуваща се при разкъсването на тези 
две обвръзки, е използвана описаната по-горе за авария на сондаж методика.  
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Данните от таблицата показват, че стойностите на свръхналягането на ударната вълна, 
образуваща се при разкъсването на всяка една от обвръзките, са приблизително еднакви. 
Това се дължи на факта, че генерираната енергия на взрива при едната и при другата 
аварийни ситуации е приблизително равна – 8,229 срещу 8,605 MJ. 

На основата на общоприетите критерии за оценка на въздействието на ударните вълни върху 
строителните конструкции и технологичното оборудване могат да се направят следните 
изводи за последиците от евентуално разкъсване на газовите обвръзки на някои от 
компресорите: 
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� Намиращите се в непосредствена близост до обвръзките (под 2,5m) строителни 
конструкции и оборудване ще бъдат разрушени от взрива; 

� Силно ще пострадат конструкциите и оборудването, намиращо се в радиус 5 m от 
епицентъра на взрива; 

� В радиус 10 m от епицентъра ще бъде разрушено остъклението на компресорен цех.; 

� Взривът, предизвикан от разкъсването на някоя от обвръзките на компресорите, няма 
да доведе до поражения извън цеха; 

� Опасното за хората свръхналягане от 10 kPa ще се реализира на разстояние 10,5 m от 
епицентъра на взрива. 

След евентуалното разкъсване на някоя от газовите обвръзки ще започне неконтролирано 
изтичане на газ в компресорното помещение от свързаните с тази обвръзка тръбопроводи.  

Моделиране на процеса на изтичане на газ 

При скъсване на някоя от обвръзките на компресорите в компресорен цех ще започне 
изтичане на газ от свързаните с обвръзките тръбопроводи. Пред вид високото налягане на 
газа, той ще изтича при критичен режим, т.е. със скорост, равна на скоростта на звука в 
природния газ. Като се има предвид, че диаметъра на свързаните с обвръзките тръбопроводи 
е един и същи (219 mm), количеството на изтеклия газ ще зависи единствено от налягането 
в тръбопровода. Поради тези причини най-тежка аварийна ситуация от гледна точка на 
количеството постъпил в помещението газ ще се реализира при разкъсване на втората 
обвръзка на втора степен на компресорите. Налягането на газа в свързания с тази обвръзка 
тръбопровод е най-високо – максимум 15 MPa и температура 367 K . При тези условия 
плътността на природния газ ще бъде 84,01 kg /m3 , а показателя на адиабатата – 1,505. 
Постъпващият обем природен газ за една секунда, приравнен към нормални m3 се определя 
по формулата: 

, 

където: V - секундния обемен приход на газове в помещението, приравнен към норм.m3 ; 

- масовия секунден разход при надкрично изтичане от тръбопровод; 

V µ =22,36m3 / kmol  е моларният обем на природния газ при нормални условия; 

µ = 26,04 kg / kmol - е моларната маса на природния газ. 

Следователно в резултат на изчисленията се получава: 

 
Направените пресмятания показват, че при дадената аварийна ситуация в работното 
помещение на компресорен цех всяка секунда ще втичат по 1308,33 nm3 природен газ. 

Вероятни източници на запалване 

Анализът на ситуацията в компресорен цех веднага след разкъсването на газовите обвръзки 
дава основание да се твърди, че най-вероятният източник на запалване на изтичащия от 
тръбопроводите газ ще бъдат късите електрически съединения в увредените от физическия 
взрив осветителни тела и кабели.  

Възможна е появата и на други източници на запалване, например фрикционни искри от 
удар на получени при взрива осколки в технологични машини и строителни конструкции, но 
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вероятността за тяхното възникване е значително по-малка, отколкото вероятността за поява 
на къси електрически съединения. 

Взрив на газо-въздушна смес в компресорен цех 

Веднага след разкъсването на обвръзката изтичащият природен газ, като по-лек от въздуха, 
ще се издига във височина и ще се събира под тавана на работното помещение. Това ще 
доведе до сработване на датчиците за газ и автоматично задействане на аварийната 
вентилация. 

В горната част на компресорното помещение са монтирани 15 бр. вентилатори с общ дебит 
91373 m3/h. Това прави 25,4 m3/s. По-горе в изчисленията бе определено, че при 
разглежданата аварийна ситуация в работното помещение ще изтичат 1308,33 m3/s природен 
газ. Поради натрупването на газа в областта на вентилаторите те ще изхвърлят от 
помещението почти чист газ. Това означава, че в компресорното помещение всяка секунда 
ще се натрупват по 1308,33 – 25,4 = 1283 m3 газ.  

Компресорното помещение има обем 11040 m3. Прието е, че 20 % от обема на 
производствените помещения са заети с технологично оборудване. Тогава свободният обем 
на помещението ще бъде 8832 m3. По-горе в анализа беше определена стехиометрична 
концентрация на горене на природния газ 9,42 % об. За образуване на концентрация, равна 
на стехиометричната, в компресорното помещение трябва да има 8832.9,42/100 = 832 m3 газ. 
Това количество ще се натрупа в помещението за 832/1283 = 0,65 s. 

При коефициент на неравномерност на разпределение на газа в обема на помещението, 
равен на 0,5 времето за образуване на концентрация, равна на стехиометричната, ще 
нарасне 2 пъти, т.е. за около 1 s след аварията среднообемната концентрация на газ в 
компресорното помещение ще е равна на стехиометричната концентрация.  

Детонационно горене, макар и с по-малки последици, ще се наблюдава винаги, когато 
концентрацията на газа е между долната и горната детонационни граници на газа. 
Определените по-горе в изчисленията стойности на тези граници са: 

• Долна детонационна граница ........................... 5,33 [% об.]; 

• Горна детонационна граница ......................... 14,73 [% об.]. 

Концентрация, равна на долната граница, в компресорното помещение ще се създаде след 
0,74 s, а концентрация, равна на горната граница – 2 s след началото на изтичането. 
Следователно при разглежданата аварийна ситуация опасен от гледна точка на възникване 
на детонационно горене в компресорно помещение е периодът до 2-та секунда след 
началото на изтичането. Ако в този период в помещението се появи източник на запалване, 
ще последва взрив, предизвикан от детонационното изгаряне на горимата смес. При 
концентрация на газа, равна на стехиометричната, образуващото се 

в резултат на взрива свръхналягане може да се определи по уравнението: 

, 

където: - ∆P - свръхналягане в помещението [МРа]; 

- P ВЗР - максимално налягане на взрива на взривоопасната смес, равно на 0,72 МРа; 

- P0 - атмосферно налягане, което за района на ПГХ при надморска височина 269 m е около 
0,098 МРа; 

- m ГВ - маса на горимото вещество [kg]; 

- VСВ - свободен обем на помещението, равен на 8832 m3; 

- ρГВ – плътност на газа, равна 0,7371 kg/m3; 



 

Доклад за безопасност  

Подземно газово хранилище Чирен  

 

Страница 125 от 173 
 

- ССТЕХ – стехиометрична концентрация на горене на природния газ, 

равна на 9,42 об. %; 

- Z – коефициент на участие на газа в процеса на горене, който за горимите газове се приема 
равен на 0,5; 

- КХЕР – коефициент на херметичност на помещението, който за остъклени работни 
помещения има стойност 5 . 

Масата на горимото вещество представлява произведение от обема газ, необходим за 
създаване на стехиометрична концентрация в работното помещение (832 m3) и неговата 
плътност – 832.0,7371 = 613,3 kg Тогава полученото свръхналягане в помещението ще бъде: 

 

С цел защита на конструкцията на компресорно помещение от разрушаване при взрив на 
газо-въздушна смес сградата е снабдена с взривни отвори – остъкление по двете дълги 
стени. Площта на взривните отвори на компресорно помещение отговарят на нормативните 
изисквания. 

Направени са и допълнителни проверки за достатъчността на площта на взривните отвори 
(по изчислителен път и по т.н. номограма на Молков. Проверките доказват, че площта на 
остъклението на компресорно помещение е достатъчна да запази целостта на 
основните носещи конструкции на сградата. 

Очевидно е, че образуващото се свръхналягане при взрив на природен газ в компресорното 
помещение ще доведе до разрушаване на неносещите конструкции и на част от 
технологичните машини, апарати и тръбопроводи. След аварията цехът ще подлежи на 
възстановяване. Последиците за хората могат да се оценят на базата на общоприетите 
критерии, а именно: 

Леки наранявания – ∆РФ = 20 – 40 kPa. Характеризират се с бързо преминаващи 
нарушения на функциите на организма – световъртеж, шум в ушите, главоболие. Възможни 
са изкълчвания и повърхностни наранявания. 

Средни наранявания – ∆РФ = 40 – 60 kPa. Най-често се изразяват в изкълчване на стави, 
мозъчно сътресение, поражения върху слуховия апарат, кръвотечение от носа и ушите. 

Тежки наранявания – ∆РФ = > 60 kPa. Този вид поражения се характеризират със силни 
контузии на целия организъм, загуба на съзнание, счупване на кости, кръвотечение от носа и 
ушите, възможни са повреди на вътрешните органи. 

Смъртоносни наранявания – ∆РФ = > 100 kPa. Характеризират се с разкъсване на 
вътрешни органи – черен дроб, бъбреци, далак, бели дробове и др., които обикновено водят 
до смъртен изход. 

Изводът е, че най-вероятно намиращите се в компресорен цех хора ще загинат. Още повече, 
че взривът става практически веднага след разкъсването на обвръзката и хората няма да 
могат да се евакуират за толкова кратко време.  

Факелно горене на газа в мястото на изтичане 

Възникването на факелно горене в мястото на аварията е много вероятно, защото наличието 
на източници на запалване (преди всичко споменатите вече къси електрически съединения) 
ще доведе до възпламеняване на изтичащия от разрушените тръбопроводи газ. Възможно е 
възникване на факелно горене на няколко места ако при взрива са разрушени и други 
тръбопроводи за газ освен тези на обвръзката. Най-големи параметри на факела ще има при 
възпламеняване на газа, изтичащ от захранващия компресорите тръбопровод. Поразяващите 
фактори на факела са определени по описаната по-горе за сондаж методика. 
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При QФ = 19,5.106 J/m2.h (опасната за човека стойност) - r = 36,3 m. 

Безопасното за хората разстояние при неограничено време за престой ще бъде: 

 
 

Направените пресмятания показват, че всички горими елементи на сградата и оборудването 
на компресорен цех, намиращи се на разстояние под 22 m от факела ще се самозапалят под 
действието на топлинното излъчване в продължение на 15 min. 
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Обобщена оценка на последиците при скъсване на газовите обвръзки на 
компресорите 

Численото моделиране на аварийната ситуация „скъсване на газовите обвръзки на 
компресорите” позволява да бъде направена следната обобщена оценка за последиците от 
нея:  

Най-вероятните причини, които биха могли да доведат до разхерметизиране на газовите 
обвръзки на компресорите и изтичане на газ в компресорното помещение са: 

• Увеличаване на налягането над допустимото поради нарушаване на материалния баланс на 
сгъстяване на газа; 

• Дефекти в материала на тръбите или заваръчните шевове; 

• Възникване на високи температурни напрежения в местата на свързване на обвръзките с 
компресора; 

• Корозия на тръбите на обвръзките (напр. при наличие на активни примеси в газа); 

• Вибрации, предизвикани от работата на компресорите; 

• Външно механично въздействие (напр. при работа с мостовия кран) и др. 

Последиците от евентуално разкъсване на газовите обвръзки на някои от компресорите ще 
са: 

� Намиращите се в непосредствена близост до обвръзките (под 2,5 m) строителни 
конструкции и оборудване ще бъдат разрушени от взрива; 

� Силно ще пострадат конструкциите и оборудването, намиращо се в радиус 5 m от 
епицентъра на взрива. 

� В радиус 10 m от епицентъра ще бъде разрушено остъклението на компресорен цех; 

� Взривът, предизвикан от разкъсването на някоя от обвръзките на компресорите, няма 
да доведе до поражения извън цеха. 

След евентуалното разкъсване на някоя от газовите обвръзки ще започне неконтролирано 
изтичане на газ в компресорното помещение от свързаните с тази обвръзка тръбопроводи. 
При дадената аварийна ситуация в работното помещение на компресорен цех всяка секунда 
ще изтичат по 1308,33 nm3 природен газ. 

Най-вероятният източник на запалване на изтичащия от тръбопроводите газ ще бъдат късите 
електрически съединения в увредените от физическия взрив осветителни тела и кабели. 

Площта на остъклението на компресорно помещение е достатъчна да запази целостта на 
основните носещи конструкции на сградата при взрив на природен газ в него. Образуващото 
се свръхналягане при взрив на природен газ в компресорното помещение ще доведе до 
разрушаване на неносещите конструкции и на част от технологичните машини, апарати и 
тръбопроводи. 

След аварията цехът ще подлежи на възстановяване. Най-вероятно намиращите се по време 
на взрива в компресорен цех хора ще загинат. Още повече, че взривът става практически 
веднага след разкъсването на обвръзката и хората няма да могат да се евакуират за толкова 
кратко време. 

При възникване на факелно горене в компресорен цех, предизвикано от изтичане на газ в 
резултат на скъсване на обвръзките на някой от компресорите всички горими елементи на 
сградата и оборудването на компресорен цех, намиращи се на разстояние под 22 m от 
факела ще се самозапалят под действието на топлинното излъчване в продължение на 15 
min. 

При тази авария, е възможно да загинат работещите на смяна в компресорния цех – до 4 
души.  
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Сценарий 4 - Авария в инсталацията за изсушаване на газа 

Анализ на причините за разхерметизиране на инсталацията за изсушаване на газа 

Причините, които могат да доведат до разхерметизиране на инсталацията за изсушаване на 
газа са сравнително малко. Най-вероятните от тях са: 

• Диверсия; 

• Външно механично въздействие; 

• Вътрешна корозия на оборудването и др. 

При високото налягане и температура в колоната е възможно протичането не само на 
корозия от взаимодействие на влагата с материала на колоната и тръбопроводите, но и 
водородна корозия при взаимодействие на метана със стоманата. 

Действие на ударната вълна при физически взрив 

Разглежда се аварийна ситуация, при която се разкъсва тръбопроводът за отвеждане на газа 
от абсорбционната колона. Дължината на разкъсаната част от тръбопровода е 10 m. Предвид 
високото налягане в тръбопровода (55 bar) разкъсването ще протече като физически взрив. 
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Данните от таблицата се описват от уравнението: ∆PФ = 378,3.r −1,2585  

В таблицата по-долу са показани разстоянията от разкъсания тръбопровод до съседните 
съоръжения и сгради, както и изчислената по горното уравнение стойност на 
свръхналягането на ударната вълна при достигането й до съответния обект. Пораженията 
върху другите сгради и съоръжения около инсталацията за изсушаване на газа не се 
разглеждат, защото свръхналягането на ударната вълна при достигането й до тези обекти ще 
е под 10 kPa, което би довело най-много до счупване на остъклението на сградите. 
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Сравняването на данните от таблиците по-горе позволява да се направи оценка за степените 
на разрушения, които ще получат съседните апарати и тръбопроводи: 

� Работещата абсорбционна колона ще получи пълни разрушения.  

� Най-вероятно е тя да бъде разхерметизирана и дори изхвърлена от взрива. При това е 
възможно разпръскване на горещ триетиленгликол на значителни разстояния от 
мястото на аварията; 

� Неработещата колона ще получи разрушения на границата между средни и силни. Те 
най-вероятно ще се изразяват в деформиране на колоната и свързаните с нея 
тръбопроводи; 

� Възможно е деформиране и дори разхерметизиране на надземния тръбопровод с 
дължина 5 m; 

� Инсталацията за регенериране на триетиленгликол и пещта към нея ще получат слаби 
разрушения, изразяващи се в разрушаване на топлоизолацията и повреди на КИП и А. 

Извършен е математически анализ относно устойчивостта на командната зала на 
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инсталацията, на действието на ударната вълна, въз основа на който е определено, че в 
резултат на физическия взрив при разкъсване на отвеждащия тръбопровод, командната зала 
на инсталацията за изсушаване на природен газ ще получи повреди, изразяващи се в 
счупване на остъклението, изкъртване на рамките на вратите и прозорците, пукнатини по 
мазилката и повреди по покрива. Хората, намиращи се вътре в сградата, могат да получат 
леки контузии и прорезни рани от счупеното остъкление.  

 

Опасността за намиращите се на открито хора по време на взрива е определена по 
методиката, описана по-горе за авария на сондаж. Последствията за хората от действието на 
свръхналягането на ударната вълна са дадени в следната таблица: 

 
Следователно хората, намиращи се на по-малко от 18 m от епицентъра на взрива, ще 
получат различни степени на поражение в съответствие с данните за  отстоянията от 
епицентъра на взрива, посочени в таблицата. 

Моделиране на процеса на изтичане на газ 

Изтичането от газопровод с технологични характеристики: диаметър – d = 500mm, налягане 
на природния газ – p = 5,5MPa , и температура на природния газ - T = 293K , се подчинява 
също на описаните зависимости за изоентропно изтичане. За тези условия с помощта на 
програмния продукт „ThermoFluids” е определена плътността на газа в газопровода ρ = 
40,095kg /m3 и показателя на адиабатата k = 1,362 . 

Изчисленията за определяне параметрите на изтичащия природен газ се определят по 
зависимостите: 

       
където: T , p , ρ са температурата, налягането и плътността на газа в газопровода; 



 

Доклад за безопасност  

Подземно газово хранилище Чирен  

 

Страница 133 от 173 
 

W кр - критичната скорост на изтичане (равна на скоростта на звука в газа в критичното 
сечение); 

M - секундния масов разход; 

fкр - площ на сечението на газопровода; 

d - диаметър на газопровода; 

Γ(k) - функция на k , характеризираща изтичането; 

k - показател на адиабатата. 

Резултатите от изчисленията за тези характеристики на газопровода са дадени в таблицата 
по-долу. 

 

Вероятни източници на запалване 

Най-вероятният източник на запалване на изтичащият при аварията природен газ е пещта за 
регенерация на триетиленгликола. Тя е разположена на 16,8 m от мястото на аварията и при 
наличие на вятър по посока на пещта може да се стигне до възпламеняване на изтичащия 
газ. Като източник на запалване може да послужат както горелката на пещта, така и нагрети 
до висока температура нейни елементи. Доколкото изтичащият газ ще се издига във 
височина, като източник на запалване може да се яви и късо електрическо съединение в 
разрушено от взрива осветително тяло на електрическата мачта, намираща се в близост до 
абсорбционната колона. Останалите източници на запалване имат повече или по-малко 
случаен характер – извършване на огневи работи в момента на аварията, използване на 
искроопасни инструменти при опит за спиране на изтичането, статично електричество по 
тялото и дрехите на обслужващия персонал и др. 

Факелно горене на газа в мястото на изтичане 

За определяне на поразяващите фактори при факелно горене, възникнало в резултат на 
разхерметизиране на тръбопровода за природен газ към абсорбционната колона, също ще 
бъде използвана описаната по-горе методика за авария на сондаж. 

Вътрешният диаметър на тръбопровода е 500 mm. При този диаметър параметрите на 
факела ще бъдат: 

• Височина на факела - H Ф = 118.d ТР = 118.0,5 = 59 m; 

• Диаметър на факела - D Ф = 0,15.H Ф = 0,15.59 = 8,85 m; 

• Височина на струята от мястото на изтичане на газа до долния край на факела –  

H СТР = 5.d ТР = 5.0,5 = 2,5 m. 

Ако разкъсването е на височината на фланеца, това означава, че факелът ще започва на 
височина около 5 – 6 m над нивото на терена. 

Разходът на газ ще бъде: 
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Количество топлина, отделено от пламъка ще бъде Q П = β .Q Д.V Ф =0,8.36.106.446525 = 
1,286.1013 J/h. 

 
От тук: 

 
При Q Ф = 19,5.106 J/m2.h (опасната за човека стойност) → r = 102 m. 

При Q Ф = 55.106 J/m2.h (опасната за горимите пластмаси стойност) → r = 60,8 m. 

Безопасното за хората разстояние при неограничено време за престой ще бъде: 

 
Направените пресмятания относно безопасните разстояния при факелно горене при изтичане 
на газ от тръбопровода в инсталацията за изсушаване на газа дават основание да се 
направят следните изводи: 

� Факелът, образуващ се при изтичане на газ от разкъсания тръбопровод, ще започва 
приблизително от 5 m над земната повърхност и ще има височина около 59 m; 

� Хората, заети с извършването на действия по спиране на изтичането трябва да бъдат 
оборудвани със специални защитни средства от топлинното действие на факела. 
Хората без защитни средства срещу топлинното излъчване трябва да бъдат 
отдалечени от тръбопровода на разстояние минимум 215 m; 

� Сериозна опасност от топлинното излъчване на факела съществува за хората, 
намиращи се на разстояние, по-малко от 102 m; 

� Опасното от гледна точка на възпламеняване на горимите материали разстояние от 
мястото на изтичането е около 61 m. 

Пожар при горене на триетиленгликол 

Направеното моделиране на действието на ударната вълна при разкъсване на тръбопровода 
за природен газ в инсталацията за изсушаване на газа показва, че при тази аварийна 
ситуация може да се очаква разхерметизиране на абсорбционната колона и изтичане и дори 
разпръскване на триетиленгликол (ТЕГ) в околното пространство. Количеството на ТЕГ в 
колоната е около 4 m3. От разкъсаните при взрива тръбопроводи за ТЕГ ще изтекат 
допълнителни количества, като общото количество на изтеклия ТЕГ може да достигне 27 m3. 

Необходимо е да се отбележи, че температурата на ТЕГ в колоната е около 205 оС. Тази 
температура е по-висока от температурата на възпламеняване на течността (170 оС), но е по 
ниска от нейната температура на самовъзпламеняване (371 оС). Това означава, че 
изтичащият ТЕГ няма да се самовъзпламени при контакта си с кислорода от въздуха. Той ще 
се разтича по терена около мястото на аварията, образувайки слой течност с различна 

дебелина. Фактът, че температурата на разлетия ТЕГ е по-висока от неговата пламна 
температура, означава, че концентрацията на парите над повърхността на течната фаза е 
по-висока от долната концентрационна граница на възпламеняване на течността, т.е. 
средата над повърхността на разлетия ТЕГ е горима. За възникване на горене на ТЕГ е 
необходимо само наличие на източник на запалване (напр. горелката на пещта). Казаното до 
тук означава, че възникването на пожар при разглежданата аварийна ситуация е твърде 
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вероятно. Инсталацията за регенерация на ТЕГ е разположена върху бетонна площадка, 
оградена с борд с височина около 15 cm, ограничаващ разливането на течността при авария.  

Стехиометричното уравнение на пълното горене на триетиленгликола във въздушна среда 
има следния вид: 

C6H14O4 + 1,5 O2 + 5,64 N2 = 6 CO2 + 7 H2O + 5,64 N2 

Поради достатъчното количество на кислород при горенето на открито на триетиленгликола 
не може да се очаква присъствие на силно токсични вещества в продуктите на горене, които 
да застрашат здравето и живота на намиращите се в близост до пожара хора. 

Огнено кълбо, предизвикано в резултат на пожара 

Ако част от изхвърления при аварията в инсталацията за изсушаване на газа ТЕГ попадне на 
площадката с резервоари за масло, последните може да се окажат изцяло погълнати от 
евентуално възникнал пожар от горенето на ТЕГ. 

Когато един сравнително херметичен съд, съдържащ горима течност, попадне в зоната на 
топлинно действие на пожар, повишаването на температурата на течността води до 
нарастване на налягането в съда. При достатъчно мощно топлинно въздействие процесът на 
повишаване на налягането може да доведе до разкъсване на съда. За това допринасят два 
основни фактора: 

Нарастването на парциалното налягане на течността, което в най-общия случай не може да 
бъде компенсирано от изпусканите през дихателните устройства на съда пари на течността 
поради малката им пропускателна способност;  

В резултат на нагряването металът, от който е изработен съда започва да губи носеща 
способност. Това е характерно най-вече за горната част на съда, която не се намира в 
контакт с течната фаза и поради това се прогрява по-бързо. 

Под действието на тези два фактора съдът се разкъсва на няколко части, като процесът е 
съпроводен със значителен шумов ефект, изхвърляне на горяща течност и парчета от съда и 
мощно топлинно въздействие върху съседните обекти и хора. Това явление е известно в 
литературата под абревиатурата BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Веднага 
след разкъсването на съда се наблюдава бурно кипене на течната фаза поради 
възстановяването на термодинамичното равновесие температура – налягане. Около мястото 
на аварията се образува плътен паров облак, във вътрешността на който концентрацията на 
парите е над горната концентрационна граница на възпламеняване на течността. В това си 
състояние този паров облак е негорим. Горене е възможно само по периферията на облака, 
където горимите пари контактуват с околния въздух. Такова горене възниква веднага след 
разкъсването на съда поради наличието на мощен източник на запалване – пожарът около 
съда. Отделящата се при горенето топлина ще предизвиква нагряване на парите във 
вътрешността на облака, разширяване на същите и намаляване на плътността им. Когато 
плътността на парите стане по-малка от тази на въздуха, паровия облак ще започне да се 
издига във височина, продължавайки да гори. Това явление се нарича горене тип „огнено 
кълбо”. Мощният топлинен поток, излъчван от повърхността на огненото кълбо, предизвиква 
нагряване и възпламеняване на намиращите се наблизо леснозапалими вещества и 
застрашава сериозно здравето и живота на хората. За прогнозиране на въздействията при 
този тип горене ние използвахме програмния продукт BIS (BLEVE Incident Simulator) за 
Windows. В основата на този продукт са залегнали общопризнати и използвани в цял свят 
емпирични уравнения за прогнозиране протичането и последиците от горенето на газове и 
пари под формата на огнено кълбо. Максималният диаметър на огненото кълбо се определя 
по уравнението: D = 6,14.M 0,325 

където: - D - диаметър на огненото кълбо [m]; M - маса на изгорелия газ [kg]. 
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Продължителността на съществуване на огненото кълбо се определя по уравнението: 

t = 0, 41.M 0,34, където t е времетраене на огненото кълбо [s]. 

Основният поразяващ фактор при горенето на паро-въздушната смес под формата на огнено 
кълбо е топлинното натоварване върху съседните обекти в резултат на топлинното 
излъчване от повърхността на огненото кълбо. BIS-моделът използва следното уравнение за 
определяне плътността на топлинния поток като функция на разстоянието от центъра на 
огненото кълбо: 

 
където: - Q r - плътност на топлинния поток [W]; 

- H c - топлина на изгаряне на горимото вещество [J/kg]; 

- M - маса на горимото вещество [kg]; 

- X c - частта от топлината на изгаряне, която се излъчва като топлинна радиация, която при горенето 
на пари на тежки въглеводородни течности има стойност около 0,48 [-]; 

- τ - атмосферна проводимост [-]; 

- r - разстояние, за което се определя плътността на топлинния поток [m]. 

Частта от топлината на изгаряне, излъчвана като топлинна радиация, се определя на 
основата на топлинния баланс на процеса горене, имащ вида: 

Qf = Qfm +Qpf +Qr 
където: - Qf - количество топлина, отделена в процеса на горене [J]; 

- Q fm - топлина, изразходвана за нагряване на сместа от горим газ и въздух до нейната температура 
на самовъзпламеняване [J]; 

- Q pf - топлина, изразходвана за нагряване на продуктите на горене [J].  

Проводимостта на термичната радиация през атмосферата зависи главно от съдържанието на 
въглероден диоксид и водни пари. Съдържанието на въглероден диоксид е сравнително 
постоянно – около 330 ppm. Съдържанието на водни пари зависи от температурата на 
въздуха и относителната му влажност. 

Най-широко приложение за определяне на атмосферната проводимост е получило 
предложеното от департамента за промишлена безопасност на САЩ уравнение: 

 
където: - τ - атмосферна проводимост [-]; 

- P w - налягане на наситените водни пари [Pa]; 

- r - разстояние [m]. 

Използвайки описаните по-горе уравнения, е направено числено моделиране на процеса 
горене тип „огнено кълбо”, възникнало в резултат на разхерметизиране на един от 
резервоарите за масло. 

На площадката на склада за масло са разположени 7 броя хоризонтални цилиндрични 
резервоари. Най-големият от тях е с обем 24 m3 или около 21 тона масло. В резултат на 
разкъсването на този резервоар ще се образува огнено кълбо със следните характеристики: 

• Диаметър на огненото кълбо 156 m; 

• Времетраене на огненото кълбо 12 s. 

За определяне плътността на топлинния поток като функция на разстоянието от 
повърхността на огненото кълбо беше съставена програма на Microsoft Excel. Получените 
резултати са показани в таблицата по-долу. 
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Уравнението, описващо горната зависимост е: 

 
Топлинният поток, излъчван от огненото кълбо може да предизвика два вида поражения: 

- Възпламеняване на горимите елементи и конструкции на съседните обекти; 

- Изгаряния върху откритите части от тялото на хората.  

Пораженията върху съседните обекти при горене тип „огнено кълбо” се оценяват преди 
всичко в зависимост от възможността за възпламеняване на горимите елементи и 
конструкции на тези обекти. Поради малкото време на въздействие на топлинния поток (12 
s), последният не може да предизвика деформации или някакви други поражения на 
негоримите елементи на обектите. 

Степента на изгарянията върху откритите части от тялото на хората зависи от дозата на 
облъчване, която се определя по уравнението: 

Dexp = Qr .t 
където: - D exp - доза на облъчване [kJ/m2]; 

- Q r - плътност на топлинния поток [kW/m2]; 

- t - времетраене на огненото кълбо [s]. 

 

Знаейки времето на съществуване на огненото кълбо (12 s), може да се определи плътността 
на топлинния поток, при която той може да предизвика съответната доза на облъчване. Бяха 
получени следните резултати: 

• За доза на облъчване 125 kJ/m2 - - 10,4 kW; 

• За доза на облъчване 250 kJ/m2 - - 20,8 kW; 

• За доза на облъчване 375 kJ/m2 - - 31,2 kW; 

• За доза на облъчване 500 kJ/m2 - - 41,7 kW. 
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След това са определени зоните от центъра на огненото кълбо, в които хората биха 
получили съответната степен на изгаряне.  

 

Необходимо е да се отбележи, че реализирането на тази аварийна ситуация е сравнително 
малко вероятно. За целта е необходимо съвпадението на няколко случайни събития, а 
именно: 

• Част от изхвърленият при взрива ТЕГ да попадне точно върху склада за масла; 

• В сравнително кратко време след аварията на територията на склада или около него да се 
появи източник на запалване и да предизвика възпламеняване на ТЕГ; 

• Количеството на ТЕГ да е достатъчно, за да може да протече процеса на нагряване на 
маслото от неговата първоначална температура до температура, значително превишаваща 
температурата му на кипене. Практиката показва, че за целта е необходимо горенето на ТЕГ 
да продължи около 30 min; 

• В момента на аварията резервоара за масло да е пълен. В противен случай параметрите на 
въздействие на огненото кълбо” ще са по-малки. Въпреки малката вероятност за протичане 
на тази аварийна ситуация, последната е подложена на анализ. 
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Обобщена оценка на последиците 

Направеният анализ на протичането и последиците от авария в инсталацията за изсушаване 
на газа дава основание да се направи следната обобщена оценка: 

Причините, които могат да доведат до разхерметизиране на инсталацията за изсушаване на 
газа са сравнително малко. Най-вероятните от тях са: 

� Диверсия; 

� Външно механично въздействие; 

� Вътрешна корозия на оборудването и др. 

При физически взрив, получен в резултат на разкъсване на тръбопровода за отвеждане на 
газа от абсорбционната колона съседните апарати и тръбопроводи и намиращите се наблизо 
хора ще получат следните увреждания: 

� Работещата абсорбционна колона ще получи пълни разрушения. 

� Най-вероятно е тя да бъде разхерметизирана и дори изхвърлена от взрива. При това е 
възможно разпръскване на горещ триетиленгликол на значителни разстояния от 
мястото на аварията; 

� Неработещата колона ще получи разрушения на границата между средни и силни. Те 
най-вероятно ще се изразяват в деформиране на колоната и свързаните с нея 
тръбопроводи; 

� Възможно е деформиране и дори разхерметизиране на надземния тръбопровод с 
дължина 5 m; 

� Инсталацията за регенериране на триетиленгликол и пещта към нея ще получат слаби 
разрушения, изразяващи се в разрушаване на топлоизолацията и повреди на КИП и А; 

� Сградата към инсталацията ще получи повреди, изразяващи се в счупване на 
остъклението, изкъртване на рамките на вратите и прозорците, пукнатини по 
мазилката и повреди по покрива; 

� Хората, намиращи се вътре в сградата могат да получат леки контузии и прорезни 
рани от счупеното остъкление; 

� Хората, намиращи се на открито на по-малко от 18 m от епицентъра на взрива ще 
получат различни степени на поражение, а намиращите се на по-малко от 3 m ще 
загинат. 

От разхерметизирания тръбопровод ще изтича газ с разход 1978 kg/s. Най-вероятният 
източник на запалване на изтичащият при аварията природен газ е пещта за регенерация на 
триетиленгликола. Тя е разположена на 16,8 m от мястото на аварията и при наличие на 
вятър по посока на пещта може да се стигне до възпламеняване на изтичащия газ. 
Параметрите на евентуално възникнало факелно горене и последиците от него ще са 
следните: 

� Факелът, образуващ се при изтичане на газ от разкъсания тръбопровод, ще започва 
приблизително от 5 m над земната повърхност и ще има височина около 59 m; 

� Хората, заети с извършването на действия по спиране на изтичането трябва да бъдат 
оборудвани със специални защитни средства от топлинното действие на факела. 
Хората без защитни средства срещу топлинното излъчване трябва да бъдат 
отдалечени от тръбопровода на разстояние минимум 215 m; 

� Сериозна опасност от топлинното излъчване на факела съществува за хората, 
намиращи се на разстояние, по-малко от 102 m; 

� Опасното от гледна точка на възпламеняване на горимите материали разстояние от 
мястото на изтичането е около 61 m. 

Направеното моделиране на действието на ударната вълна при разкъсване на тръбопровода 
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за природен газ в инсталацията за изсушаване на газа показа, че при тази аварийна 
ситуация може да се очаква разхерметизиране на абсорбционната колона и изтичане и дори 
разпръскване на триетиленгликол (ТЕГ) в околното пространство. Поради достатъчното 
количество на кислород при горенето на триетиленгликола на открито не може да се очаква 
присъствие на силно токсични вещества в продуктите на горене, които да застрашат 
здравето и живота на намиращите се в близост до пожара хора. 

Възникването на горене тип „огнено кълбо” при пожар около резервоарите за масло е малко 
вероятно, но последиците от такава аварийна ситуация са много тежки: 

� Диаметърът на огненото кълбо може да достигне 156 m, а времетраенето му 12 s; 
� Поради краткото си времетраене огненото кълбо не може да предизвика поражение 

върху негоримите елементи и конструкции на съседните сгради и съоръжения или да 
наруши тяхната функционалност; 

� При някои от съседните обекти огненото кълбо може да предизвика възпламеняване 
на горимите им елементи; 

� Намиращите се в радиус до 224 m от огненото кълбо ще получат различни степени на 
изгаряне на откритите части на тялото, а в радиус до 156 m е възможен и смъртен 
изход. 

При факелно горене възникнало в резултат на разхерметизиране на тръбопровода за 
природен газ към абсорбционната колона съществува опасност за хората, намиращи се на 
разстояние по-малко от 102 m. В тази зона е възможно да има до 4-5 човека на открито. 
Работещите на закрито няма да получат сериозни поражения. 
При възникване на огнено кълбо, предизвикано в резултат на пожара в инсталацията за 
изсушаване на газа, намиращите се хора в радиус до 224 m от огненото кълбо ще получат 
различни степени на изгаряне на откритите части на тялото, а в радиус до 156 m е възможен 
и смъртен изход.  Продължителността на огненото кълбо е 12 секунди. Тези зони попадат 
изцяло на площадката на ПГХ Чирен, където е възможно да има максимално до 9 човека на 
открито. Работещите на закрито няма да получат сериозни поражения. 

Сценарий 5 - Разлив на химични вещества. Горене на химични вещества. 

Опасност от натравяне с токсични вещества и продукти 

Проникването на токсични вещества и продукти в тялото на хората може да стане по три 
основни начина – чрез вдишване, чрез проникване през кожата и чрез поглъщане. 

Основни вещества, използвани на територията на ПГХ Чирен са природен газ, 
триетиленгликол и метанол. Първите две са практически безопасни за живота и здравето на 
хората. Единствената опасност, която би могла да възникне при използването на тези 
вещества, е повишаване на концентрацията на природен газ при изтичането му в затворени 
помещения. И в този случай обаче опасността за хората идва не от действието на природния 
газ, а от намалената концентрация на кислород в помещението, при което хората могат да 
пострадат в резултат на задушаване. Такава ситуация може да се наблюдава при аварии в 
компресорен цех. Останалите инсталации и съоръжения на ПГХ Чирен са на открито. При 
аварии в тези инсталации изтичащият природен газ, като по-лек от въздуха, бързо се издига 
във височина и не би могъл да предизвика натравяне на хората, намиращи се в близост до 
аварията. 

Метанолът се отличава с висока токсичност, при анализа на опасността от натравяне на 
хората е необходимо да се анализира опасността от натравяне с пари на метанол при 
евентуална авария, свързана с изтичане на метанол. 

В ПГХ Чирен основното количество метанол се съхранява в надземен вертикален резервоар с 
обем 250 m3, разположен на около 200 m от територията на площадката на ПГХ. Метанолът 
дразни дихателните пътища, очите и кожата. Оказва поразяващо действие на централната 
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нервна система, предизвиквайки загуба на съзнание. Симптомите на натравяне с метанол са 
кашлица, виене на свят, главоболие, гадене, слабост, повръщане, загуба на съзнание. При 
евентуален разлив на метанол около резервоара той ще се изпарява, а парите ще се 
разпространяват по посока на вятъра, образувайки токсичен паро-въздушен облак.  

 
Фиг. Форма на образуващият се при разлив на метанол паро-въздушен облак 

Същевременно, с отдалечаване от разлива, парите на метанола ще се смесват с въздуха, ще 
се разреждат и концентрацията им ще намалява. За опасна за хората се счита тази зона, в 
която концентрацията на парите е по-висока от определена гранична стойност. При 
аварийно изпускане на токсични газове и пари тази гранична стойност е известна под 
абревиатурата IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health Value). Това е концентрация, на 
която човек може да бъде изложен за не повече от 30 min, без това да предизвика 
последици за живота и здравето или ако предизвика такива, те могат да бъдат премахнати в 
последствие. Концентрации, по-високи от IDLH, представляват непосредствена опасност за 
живота или здравето на хората. Тази граница е въведена от Американският институт за 
производствена безопасност и здравеопазване (NIOSH). Тя се използва като ориентировъчна 
стойност при аварии в промишлеността. При концентрация под IDLH работещите могат да 
напуснат опасната зона без защитни средства. За метанола тази гранична стойност е 1,3 
g/m3. Следователно за опасна за хората се приема зоната на загазоване, в която 
концентрацията на метанол ще е над посочената стойност. 

При разлив на токсична течност повърхността на изпарение може да се приеме като точков 
източник на пари с дебит, равен на количеството на изпарилата се течност.  

Определянето на размерите на опасната зона маже да стане по уравнението: 

 
където: - C(X)  - концентрация на газа на разстояние х [m] от разлива [g/m3]; 
- m p - интензивност на изпарение на метанола [g/s]; 
- σ x - коефициент на дисперсия по оста х; 
- σ z - коефициент на дисперсия по оста z; 
- x - разстояние от отвора [km]; 
- a ,b , c , d - коефициенти, зависещи от състоянието на атмосферата. 
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За случая на разливане на метанол е прието най-неблагоприятното състояние на 
атмосферата – инверсия (клас на устойчивост „F”). За това състояние и стойности на x до 300 
m коефициентите приемат следните стойности: a = 34,5; b = 0,87; c = 6,25; d = 0,543. 
Интензивността на изпарение на метанола може да се определи по следното уравнение: 

 
където: - F – площ на разлива [m2]; 

- σ x - скорост на изпарение на метанола [g/s.m2]; 

Скоростта на изпарение се определя по емпиричното уравнение: 

 
където: - m p - скорост на изпарение [kg/m2.h]; 

M – молекулна маса на метанола, равна на 32,04; 

P s - парциално налягане на парите на метанола, което при 20 оС е 96,74 mm Hg ст.; 

ω a - скорост на вятъра успоредно на повърхността на изпарение, която за случаите на 
аварийно разливане на течности на открито се приема за 1 m/s. 

По горните уравнения са определени: m p = 4,45 kg/m2.h = 0,96 g/s.m2. 

Площта на разлива около резервоара е ограничена на около 300 m2. Тогава m p = 288 g/s. 

Чрез създадената програма в средата на Microsoft Excel програма е определено, че 
концентрация, равна на 1,2 g/m3 ще се образува на разстояние 5,3 m от разлива. Извън тази 
зона концентрацията на метанола ще бъде безопасна за хората и те ще могат да се 
евакуират самостоятелно. 

Направеният анализ на опасността от натравяне на хората с използваните в ПГХ вещества 
показва, че тази опасност е минимална. Опасност от натравяне може да възникне само при 
аварийно изтичане на газ в компресорен цех и при разлив от резервоара за метанол, но само 
в крайно ограничена зона около разлива. 

За останалите работещи на площадката на ПГХ, както и за хората и животните в съседните 
населени места опасност от натравяне при аварии на територията на ПГХ не съществува. 

Опасност от натравяне с продукти на горенето на горими вещества 

Продуктите на горене на веществата също могат да бъдат опасни за хората от гледна точка 
на натравяне при вдишване. 

Уравненията на горене на основните вещества, използвани в ПГХ, са следните: 

Метан               СН4 + 2 О2 + 7,52 N2 = CO2 + 2 H2O + 7,52 N2 

Триетиленгликол   C6H14O4 + 1,5 O2 + 5,64N2 = 6 CO2 + 7 H2O + 5,64N2 

Метанол    СН3OH + 1,5 О2 + 5,64 N2 = CO2 + 2 H2O + 5,64 N2 

В продуктите на горене и на трите вещества единственото токсично вещество е 
въглеродният диоксид. Токсичното действие на въглеродния диоксид е сравнително слабо. 
За това говори и високата стойност на IDLH – 54 g/m3. 

Действието на въглеродния диоксид върху човека се изразява в виене на свят, главоболие, 
повишено кръвно налягане, тахикардия. Газът е по-лек от въздуха и при нормални условия 
се натрупва в ниските части на помещенията. Високите концентрации във въздуха водят до 
недостиг на кислород и възможна загуба на съзнание. 

По време на пожар, поради високата температура на продуктите на горенето, въглеродният 
диоксид се издига във височина и бързо се разрежда във въздуха. 

Може да се направи оценка , че при горене на веществата, използвани в ПГХ, опасност от 
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натравяне на хората с продукти на горенето няма. Опасност от такова натравяне може да 
възникне само при горене на веществата в затворени помещения (например в компресорен 
цех). За останалите работещи на площадката на ПГХ, както и за хората и животните в 
съседните населени места опасност от натравяне от продуктите на горене на веществата, 
използвани в ПГХ, не съществува. 

Оценка на риска чрез оценка на зоните за аварийно планиране по Методика за 
бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични 
вещества 

Една от предпоставките на аварийното планиране е определянето на зоните, които може да 
бъдат засегнати от последствията на евентуална голяма авария съпроводена с изтичане на 
лесно запалими течности и тяхното запалване. Последствията от тази авария са следствие на 
термичната радиация на горящата течност и в по-малка степен от образувалия се облак 
газове. Зоните се представят под формата на окръжност с център точката на изпускане на 
опасното вещество. 

За определяне на зоните на аварийно планиране е използвана Методика за бърза оценка на 
евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества. (Методика за бърза 
оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества. Италианско 
министерство за гражданска защита, 1994 г). 

Методиката дава възможност да се определят зоните на аварийно планиране при аварийни 
ситуации в склада за леснозапалими течности (ЛЗТ). Чрез методиката не може да се 
анализират аварийни ситуации около сондажи, авария на газов шлейф или на компресори. 

В склада за ЛЗТ има налични два резервоара за съхранение на: 

- метанол – с обем 250 м3 или 197,5 тона; 

- газов кондензат – с обем 525,5 м3 или 413,7 тона. 

Метанолът и газовия кондензат са запалими течности с парно налягане <0,3 атм. Съгласно 
таблица 1 и таблица 2 от методиката, ОХВ се класифицират с числен код 1. Възможните 
аварийни ситуации се категоризират в клас А I (пожар) по таблица 3 и таблица 4 от 
методиката. 

Предвид разликата в мащаба на евентуалните последствия, могат да бъдат различени три 
зони на аварийно планиране (при пожар – табл. № 4 от методиката). 

- Първа зона на аварийно планиране - зона на висока смъртност – тази зона е 
разположена непосредствено до мястото на изпускане на метанола/газовия кондензат, като в 
нея се очаква висока смъртност при здрави индивиди (зоната с червено на Фигурата по-
долу). Първата зона е с форма на окръжност и център мястото на изпускане на ЛЗТ. 
Въздействието на аварията е разпределено във всички посоки. В тази зона трябва да бъдат 
съсредоточени медицинската помощ и аварийно-спасителните работи. 

В зависимост от сценария на аварията първата зона на аварийно планиране е окръжност с 
радиус: 

- 0 m при пробив и пожар на резервоара за метанол с обем 250 м3 или 197,5 тона – 
според методиката при пожар на 200÷1000 тона ЛЗТ, радиусът на зоната е от 0 до 25 м. В 
случая може да се приеме, че зоната е пренебрежимо малка и няма да има сериозни 
поражения;  
- 7 m при пробив и пожар на резервоара за газов кондензат с обем 525,5 м3 или 413,7 
тона;  
- 13 m при пробив на двата резервоара с метанол и газов кондензат, и пожар на 611,2 
тона ЛЗТ; 
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Радиусите на въздействие на първата зона засягат част от територията на склада за 
леснозапалими течности. В зоната не се очаква да има хора, които да бъдат засегнати.   

- Втора зона - зона на аварийно планиране – зона на сериозни поражения – в тази 
зона могат да се очакват също смъртни случаи, но в нея предимно ще се наблюдават 
сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави индивиди (зоната с оранжево на 
Фигурата по-долу).  

Втората зона на аварийно планиране е част от окръжност с радиус: 
- 0 m при пробив и пожар на резервоара за метанол;  
- 7÷14 m при пробив и пожар на резервоара за газов кондензат; 
- 13÷26 m при пробив и пожар на двата резервоара с метанол и газов кондензат. 

Зоната, в която ще се очаква негативно въздействие върху здравето на хората ще е с 
максимален радиус до 26 m. Както първата зона и тази попада изцяло на територията на 
склада за леснозапалими течности. 

 

Фиг. 1  Зони на аварийно планиране 

Основната дейност при този вид аварии е: 
• локализиране на пожара; 
• предпазване от неговото по-нататъшно разпространение на територията на склада или 
върху съседните територии; 
• охлаждане на незасегнатия от аварията резервоар с цел да се предпази от повишаване 
на температурата на ОХВ и налягането в резервоара, което би предизвикало разрушаване на 
съда. 

Оценка на последствията от аварията: 

В зоните на въздействие не се очаква да има работещи, тъй като не е възможно аварийната 
ситуация да възникне мигновено. Събитието с разрушаване на резервоарите и евентуално 
възникване на пожар ще даде достатъчно време на работещите да се евакуират от опасните 
зони. 
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Мерки и средства за ограничаване на последствията от голяма авария 

Съгласно анализите, изчисленията и изводите направени при идентификацията и оценка на 
риска от големи аварии може да се заключи, че зоните на въздействие не засягат пряко 
населени места, съседни предприятия, транспортни обекти и други обекти. В случая не се 
налага прилагането на допълнителни инженерно технически мерки, които да доведат до 
ограничаване на зоните на въздействие. Не се очаква възникване на авария с последващ 
„ефект на доминото”, поради липса на разположени в непосредствена близост до 
предприятието обекти или други производствени площадки. 

Предприятието е осигурено с пожароизвестителна и пожарогасителни системи, които са 
подробно описани в настоящия Доклад за безопасност. Извършват се превантивни 
мероприятия, като поддържане в изправност и контрол на мълниезащитните инсталации, 
редовно очистване на растителността от предпазните ивици около сондажите, редовно 
обслужване на противопожарните средства, поддръжка на пожароизвестителна и 
пожарогасителни системи и др. Осигурени са искробезопасни инструменти и дрехи от 
естествени материи за работещите. Допълнително се извършва периодично обучение на 
персонала за действие при различни аварийни ситуации, с което се поддържат знанията и 
готовността им за ликвидиране на евентуалната сложна аварийна обстановка.  

Задължение на техническия персонал в ПГХ Чирен е непрекъснат контрол върху 
съоръженията и инсталациите, което е регламентирано в длъжностните характеристики на 
отделните длъжности и със съответните заповеди и вътрешноведомствени инструкции, 
процедури, планове и програми. 

С цел оценка на техническото състояние на сондажния фонд в ПГХ Чирен се планират и  
провеждат инспекции и техническа поддръжка. Провежда се непрекъснат мониторинг на 
технологичните параметри на сондажите. Извършва се периодично замерване на 
мълниезащитата от акредитирани лаборатории. Провежда се техническа профилактика на 
сондажите. Новите сондажи се оборудват с предпазни аварийни клапани за защита. 

На производствените съоръжения, машини и апарати се извършват непрекъснати 
наблюдения от експлоатационния персонал за спазване на технологичния режим, което се 
отразява в съответната техническа документация. На съоръженията с повишена опасност 
(СПО) се извършва периодичен технически надзор от лицензирани лица, съгласно 
действащото законодателство. Инсталациите са снабдени със съответните автоматични 
средства за изключване в случай на авария. 

Газсигнализаторната и вентилационните системи се поддържат в непрекъсната изправност. 
За поддържане на теоретическите и практически познания на експлоатационния персонал се 
провеждат редовни практически упражнения и тренировки. 

Във Вътрешния авариен план на предприятието има разписани ред на действие на персонала 
за всяка аварийна ситуация, като например: 

- спиране на движението на хора и превозни средства по минаващите в близост на 
аварията пътища; 
- обливане на растителността в радиус 15 m около мястото на аварията; 
- отстраняване на всички възможни източници на запалване около мястото на аварията; 
- спиране подаването на газ към мястото на аварията; 
- спиране на електрозахранването при авария в компресорния цех, с оглед отстраняване 
на най-вероятния източник на запалване; и други. 
Към плана са приложени схеми оказващи реда и начина за оповестяване на населението и 
органите на Единната спасителна система в зависимост от аварийната ситуация.  

Може да се заключи, че операторът е осигурил достатъчно превантивни мерки за 
недопускане възникването на големи аварии и максимално ограничаване на последствията 
при евентуално възникнали аварии. 
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3.3. Оценка по отношение живота и здравето на хората при техногенни събития 

При възникване на техногенни събития опасност за живота и здравето на хората може да 
възникне в няколко направления: 

� Опасност от натравяне с токсични вещества и продукти; 
� Опасност от натравяне с продукти на горенето на горими вещества; 
� Опасност от действието на ударната вълна при физически взрив; 
� Опасност от действието на осколки, получени при взривното разкъсване на апарати и 

тръбопроводи; 
� Опасност от изгаряния, получени при горенето на вещества и материали. 

Направеният анализ на опасността от натравяне на хората с използваните в ПГХ вещества 
показва, че тази опасност е минимална. Опасност от натравяне може да възникне само при 
аварийно изтичане на газ в компресорен цех и при разлив от резервоара за метанол, но само 
в крайно ограничена зона около разлива. Извън тази зона концентрацията на метанола ще 
бъде безопасна за хората и те ще могат да се евакуират самостоятелно. 

За останалите работещи на площадката на ПГХ, както и за хората и животните в съседните 
населени места, опасност от натравяне при аварии на територията на ПГХ не съществува. 

При горене на веществата, използвани в ПГХ, опасност от натравяне с продукти на горенето 
няма. Опасност от такова натравяне може да възникне само при горене на веществата в 
затворени помещения (например в компресорен цех). 

За останалите работещи на площадката на ПГХ, както и за хората и животните в съседните 
населени места опасност от натравяне от продуктите на горене на веществата, използвани в 
ПГХ не съществува. 

Анализът по отношение на опасността за живота и здравето на хората при евентуални 
техногенни събития на територията на ПГХ Чирен показва, че реално такава опасност 
съществува само за хората, които в момента на аварията се намират на територията на 
площадката на ПГХ или около сондажите и шлейфите. 

При възникване на техногенни събития на територията на ПГХ, опасност за живота и 
здравето на хората от съседните населени места не съществува. 

Опасност от действието на ударната вълна при физически взрив 

При направените анализи относно действието на ударната вълна, получена при физически 
взрив на съоръженията на ПГХ, върху намиращите се наблизо хора са определени следните 
опасни разстояния: 

- При разкъсване на надземната част на шлейф около мястото на сондажите – 10 m; 
- При разкъсване на подземната част на шлейф ударна вълна не се образува; 
- При разкъсване на газовите обвръзки на компресорите – 10,5 m; 
- При разкъсване на тръбопровода за природен газ в инсталацията за изсушаване на газа – 
18 m. 

Видно е, че опасната за хората зона при физически взрив (разрив) на съоръженията в ПГХ се 
ограничава до около 20 m от епицентъра на взрива. 

При евентуален взрив намиращите се в тази зона хора ще получат различни по вид 
увреждания в зависимост от близостта си до мястото на взрива. 

За останалите работещи на площадката на ПГХ, както и за хората и животните в съседните 
населени места опасност от действието на ударната вълна, получена при разкъсване на 
съоръженията на ПГХ, не съществува. 
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Опасност от изгаряния, получени при горенето на вещества и материали 

Определените опасни за хората зони при възникване на горене изтичащите при авария 
вещества и материали са: 

� При възникване на факелно горене при сондажите – между 9 и 22m в зависимост от 
диаметъра на отвора, през който изтича газа; 

� При възникване на факелно горене при разхерметизиране на подземната част на шлейф – 
17 m; 

� При факелно горене в компресорен цех – 36,3 m; 

� При факелно горене в инсталацията за изсушаване на газа – 102m; 

� При горене тип „огнено кълбо” – 224 m; 

� При взривно изгаряне на смес от природен газ и въздух в компресорен цех – застрашени 
са всички хора, намиращи се в цеха по време на взрива. 

Резултатите от анализа показват, че опасността при сондажите и шлейфите е значително по-
малка, отколкото на площадката на ПГХ. Това се дължи не само на по-малките размери на 
опасните зони, но и на значително по-малката вероятност в момента на взрива в тези зони 
да се намират хора. 

Опасността за получаване на изгаряния при аварии на територията на площадката на ПГХ е 
значителна. Опасната зона при факелно горене и още повече при горене тип „огнено кълбо” 
обхваща практически цялата територия на площадката и излиза и извън нея. Това 
подчертава необходимостта от бърза евакуация на хората извън територията на площадката 
при възникване на техногенни събития. 

3.4. Описание на техническите параметри и на оборудването, използвано за 
безопасна работа 

При проектирането на сгради, съоръжения и инсталации е взета предвид сеизмичната 
характеристика на района. 

Всички съоръжения и инсталации на територията на ПГХ Чирен са проектирани и изградени 
така, че да отговарят на изискванията на „Наредбата за устройство и безопасна 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, 
инсталациите и уредите за природен газ”. В диспечерския пункт, където е осигурено 24 
часово дежурство, работещият на смяна диспечер следи работата на всички съоръжения и 
инсталации посредством изградената и въведена в работа информационна система. Същата е 
интегрирана със съществуващата в „Булгартрансгаз” ЕАД информационна система WPS 32, 
което дава възможност на диспечерите в централната диспечерска служба на дружеството 
(ЦДС- София) също да следят работата на съоръженията и инсталациите в ПГХ Чирен.  

Всички съоръжения и инсталации на територията ПГХ са оборудвани с предпазна арматура. 
Газопроводите са проектирани и изпълнени така, че да осигуряват безопасна експлоатация и 
контролирано изпускане на газ при ремонти. Тръбите са с дебелина на стената, достатъчна 
за поемане на вътрешните налягания на газа и очакваните външни налягания и 
натоварвания, на които ще бъде подложен газопровода при експлоатацията му. 
Газопроводите, в зависимост от експлоатационните условия, се проверяват за поемане 
усилията от: вътрешно налягане; анкерирането или засипването; налягането по време на 
изпитването на газопровода и натоварването от масата на водата; слягането; набъбване на 
почвата поради замръзване; натоварване от свлачищни процеси; сеизмично натоварване за 
съответния район; топлинно разширение; ерозия на почвата и др. 

Стоманените тръби на газопроводите, техния химичен състав и механична характеристика, 
първоначалното определяне дебелината на стената на тръбите, проектното налягане и 
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максималния коефициент на проектиране за вътрешно налягане се определят съгласно БДС 
ЕН 1594. 

През 2004 год. в експлоатация е въведен сондаж Е-70, през 2008 год. - сондаж Е-71, а до 
края на 2017 г. ще бъдат въведени в експлоатация още два нови сондажа: Е-72 и Е-73. Освен 
с различната си в сравнение с досега изградените конструкции, тези сондажи се отличават и 
с нов тип фонтанно и подземно оборудване, обезпечаващо прекъсване на газовия поток при 
пожар. В състава на експлоатационния лифт е включен подземен клапан за безопасност, 
които спира притока на газ към повърхността при разрушаване на устието на сондажа при 
аварийни ситуации. 

През 2003 год. съществуващата до тогава подстанция (строена и оборудвана в началото на 
80-те год. като РУ 20 kV) е изцяло реконструирана. Изградени са комплексни 
разпределителни устройства КРУ - 20 kV и КРУ - 0,4 kV, с оборудване на „Merlin Gerin”. 
Оборудването, както и монтираните трансформатори не съдържат полихлорирани бифенили 
(ПХБ). Изготвеният списък с инвентарното оборудване е проверен и заверен от РИОСВ - гр. 
Враца. Изградено е АВР (автоматично включване на резерва) на 20 kV и на 0,4 kV. Шинната 
система от трансформаторите до КРУ 0,4 kV е закрит тип. Инсталирани са програмни, 
електрически и механични блокировки за недопускане на нерегламентирани превключвания, 
с което е гарантирана сигурността на обслужващия персонал. Превключването от работно на 
резервно захранване се извършва за около 4 секунди. В КРУ-0,4 kV е предвидено програмно 
осигурено автоматично включване на авариен газов агрегат в случай, че отпадне ел. 
захранването от двата далекопровода.  

Аварийният газов агрегат е въведен в 
експлоатация в началото на 2010 г. 
Агрегатът е предназначен за обезпечаване с 
необходимото електричество на 
съществуващите инсталации в случаи на 
възникване на аварийни ситуации, при които 
отпада напрежението към площадката на 
ПГХ Чирен. 

Изпитанията на личните предпазни средства, 
замерите на мълниезащитата и защитните 
заземления, контура фаза - защитен 
проводник, се извършват от акредитирана 
лаборатория, което се удостоверява със 
съответните сертификати за контрол.  

Фиг. Подстанция ПГХ Чирен 

Обслужването на ел. съоръженията се извършва при строго спазване изискванията на: 
1. „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение 
до 1000 V”, (обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.). 
2. „Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи”, (обн., ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., в 
сила от 28.08.2004 г.). 
В компресорния цех е изградено съвременно взривобезопасно аварийно осветление. 
Изградена е инсталация с ЕХ изводи на 24V за взривозащитени подвижни лампи, използвани 
при прегледи и ремонти на машините. В административната сграда и гаражите са 
проектирани и изградени нови осветителни и силови инсталации. Всички контакти са 
свързани към токови кръгове с дефектно токови защити, настроени за ток до 30 mA. По този 
начин значително се намалява опасността от злополука при повреда на ел. кабели свързани 
към ел. захранването.  
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Всички съоръжения, инсталации и газопроводи са надписани с трайна маркировка 
(регистрационни номера, работно налягане, налягане на което сработва предпазната 
арматура и други). Сондажните площадки, крановите възли, НУП, КС са заградени с огради 
за предотвратяване на посегателства, като на оградите са поставени предупредителни и 
информационни табели. 

През 2003 год. е изграден нов противопожарен пръстен от тръби, полиетилен с висока 
плътност. Монтирани са и 9 броя самодрениращи се хидранти, така че използването на 
противопожарния пръстен да не зависи от околната температура. Една работна и една 
резервна помпа с дебити по 180 m3/h автоматично поддържат налягане в пръстена не по-
ниско от 0,4 МРа. 

На площадката на ПГХ Чирен има изградени автоматични системи с датчици за горене, дим и 
газови сигнализатори на местата потенциални източници на запалване и обгазяване, които 
са свързани с оповестителни системи.  

Пожароизвестителна система 

Пожароизвестителната система е изградена от адресируема пожароизвестителна централа 
FS6000 на фирма „Унипос” и пожароизвестителни контури, който представляват съвкупност 
от адресируеми датчици, изолатори, адресни адаптери и конвенционални датчици, 
физически свързани посредством двупроводна връзка. Използват се следните видове 
датчици: термични 6120L; оптично-димни 6130L и камери за спектрален анализ 20/20І, 
пламъчни и термични взривозащитени детектори. Използват се още конвенционални и 
адресируеми ръчни бутони. 

 

Фиг. Принципна блок-схема на пожароизвестителна инсталация, изградена на базата на 
адресируема система FS6000 

Пожароизвестителната система FS 6000 е предназначена за ранно откриване на пожар, с 
указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. Може да 
обработи само за няколко секунди сигналите от над 2000 пожароизвестителя. Използването 
на съвременни технологични решения осигурява висока надеждност и прецизност в 
противопожарната защита. Системата предоставя големи възможности за настройка, 
тестване и анализ. Централата FS6000 е изградена на модулен принцип. Тя следи 
състоянията (нормално, пожар, повреда) на адресните точки и ги изобразява на 
светодиодната индикация и течно кристалния дисплей. Комуникацията между централата и 
адресните точки се осъществява по двупроводна линия и използва специализиран протокол. 
Предвидена е защита против погрешни аларми, чрез няколко кратна проверка на 
сработилите детектори. Електромагнитните смущения в линиите се филтрират чрез апаратни 
и програмни средства. 
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Управлението, програмирането и сигнализацията се осъществява от лицев панел на 
централата, снабден със светодиодна индикация, течно кристален дисплей и клавиатура.  

Изградената пожароизвестителна инсталация е съобразена с принципните постановки за 
ранно откриване на запалвания и пожари. Предвиден е контрол на състоянието и 
работоспособността на всички технически съоръжения и системи на инсталацията по всяко 
време на денонощието. Техническото изпълнение е съобразено със: специфичните условия 
на работа в помещенията, класа на взривозащитеност, степента на пожароопасност, 
условията на околната среда и наличието на смущаващи работата на инсталацията фактори, 
както и конфигурацията и разположението на обектите и комуникациите между тях. 
Предвидена е и защита на кабелите при пожар. оповестяването става чрез вътрешна и 
външна звукова и светлинна сигнализация. В помещението на охраната при КПП на главен 
портал е инсталиран повторител на пожароизвестителната централа, с цел да се обезпечи 
постоянно наблюдение на ПИС. Дежурният персонал в Диспечерска зала и КПП осъществява 
постоянно наблюдение на системата. 

За всяка сграда на площадката на ПГХ има осигурено пожароизвестяване на базата на 
подходящи за конкретния случай датчици. По-долу са представени схеми с разположението 
на датчиците в някои от сградите на площадката. 

За осигуряване на противопожарната защита на аварийният газов 
агрегат, има изградена автоматична система за пожароизвестяване и 
прахово пожарогасене, изградена с централа за управление тип „Sigma 
XT”. Пожароизвестителната система охранява помещението с два 
пожароизвестителни лъча, използващи топлинни пожароизвестители. 
Системата може да бъде поставена в ръчен или автоматичен режим на 
работа. Системата е под непрекъснат контрол от дежурния персонал. 

Газсигнализаторни системи 

В компресорен цех, който се явява основно производствено помещение, има изградена 
автоматизирана система за установяване и оповестяване при пропуски на природен газ. 
Системата задейства звукова сигнализация и включва аварийната вентилация в случай на 
превишаване допустимите стойности на газ в работната среда. Системата е изградена от 
автоматична програмируема станция тип МХ 52 за сигнализиране и визуализиране наличие 
на природен газ и 10 броя газсигнализаторни детектори, разположени над компресорите, на 
тавана в компресорен цех. Природният газ е по-лек от въздуха и се издига във височина - 
към тавана на помещенията. Станция МХ 52 е автоматичен, стационарен, непрекъснато 
действащ прибор, за определяне на взривоопасната концентрация на природен газ. 
Датчиците са взривобезопасно изпълнение с маркировка „EExdllCT6”. При постъпване на 
сигнал от сработил датчик се включва определена вентилаторна група, светлинна и звукова 
индикация.  

Всички затворени помещения в ПГХ, в които се работи с 
природен газ, са оборудвани с взривозащитени 
вентилационни системи. Всяка взривозащитена 
вентилация се състои от газсигнализатори, вторични 
прибори за регистриране на пропуски на природен газ, 
звукова сигнализация и взривозащитени вентилатори, 
осигуряващи осемкратен обмен на въздуха на час в 
помещението. Газсигнализаторите се настройват на 20% 
обемни от долната граница на взривяемост за природен 
газ, което напълно отговаря на съвременните норми за 
безопасност в производствените помещения. 

Фиг.  Станция тип МХ 52 
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В общия случай чрез газсигнализаторите се следи концентрацията на природен газ в 
помещенията, в които се очаква наличие или изтичане на газ. При достигане на 
определените нива на загазованост в помещенията газсигнализаторът подава звукова и 
светлинна сигнализация, както на таблото за управление, така и при дежурния диспечер. 
Достигането на пределната концентрация подава и паралелен сигнал за пускането на 
смукателната вентилация.  

Наличието на газсигнализаторни системи в ПГХ, както и наличието на допълнителни 
портативни детектори за локализиране пропуски на природен газ и контрол на въздуха в 
работна среда, не налага закупуване на допълнителни уреди - експлозиметри за персонала, 
тъй като досега действащите системи са надеждни и сигурни. Системите са изградени 
съгласно проектна документация и отговарят на всички нормативни изисквания. Извършва се 
периодичен контрол и калибровка на датчиците и станциите, за което се изготвят протоколи.  

4. Мерки за защита и средства за ограничаване последствията от големи аварии 

4.1. Описание на техническото оборудване, инсталирано с цел ограничаване на 
последствията от голяма авария, включващо: 

На територията на ПГХ Чирен са разположени бутони за ръчно задействане на 
пожароизвестителната система, а зоните и помещенията с риск за възникване на пожари са 
снабдени с детектори за дим и топлина. На площадката на ПГХ Чирен има изградени 
автоматични системи с датчици за горене, дим и газови сигнализатори на местата 
потенциални източници на запалване и обгазяване, които са свързани с оповестителни 
системи. Всички алармени сигнали от тези детектори и системи се визуализират в 
диспечерна зала на ПГХ. 

Пожарогасителни системи 

Противопожарен пръстен на основната площадка на ПГХ Чирен 

На основната площадка на ПГХ Чирен е изграден противопожарен пръстен от тръби, 
полиетилен с висока плътност НDPE ø 250. Противопожарните помпи и противопожарния 
пръстен служат за доставка на вода в необходимото количество и налягане до пожарните 
хидранти. Монтирани са и 9 броя самодрениращи се хидранти с присъединители  ø 75 мм, 
така че използването на противопожарния пръстен да не зависи от околната температура. 
Пожарен хидрант № 9 се използва за дрениране на преходния резервоар.  

Помпената станция се състои от две броя центробежни помпи (работна и резервна) с дебити 
по 180 m3/h, мощност 37 kW, обороти 2900 n-1, напор 47 м, които автоматично поддържат 
налягане в пръстена от 0,4 до 0,6 МРа. При отваряне на пожарен хидрант и понижаване 
налягането в пръстена под 4 bar работната помпа се включва автоматично до достигане 
налягане 6 bar и спира. 

Таблото за управление е от типа „софт-старт” за плавно развъртане на помпите. При 
влизането им в синхронен режим на работа устройството превключва оперативно и силово 
захранването към управляващия контактор на съответната помпа, следи налягането в 
противопожарния пръстен, пуска и спира помпите.  

Посредством свързващи тръбопроводи водата от открит резервоар (басейн) се насочва към 
преходен резервоар, откъдето по смукателен тръбопровод водата достига до помпите и се 
нагнетява в противопожарния пръстен. В преходния резервоар се измерва нивото на водата 
и на базата на отчетените нива се управляват противопожарните помпи. Пускането на 
помпите може да се осъществи както ръчно така и автоматично чрез превключвател.  
Режимът на работа е автоматичен – основен за системата и ръчен – използва се за наладка , 
проверка и в аварийни случаи. В автоматичен режим на работа и повреда в работната помпа 
автоматично се включва резервната. 
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Автоматична система за пожароизвестяване и пожарогасене в авариен газов 
агрегат 

За осигуряване на противопожарната защита на аварийният газов агрегат (АГА), има 
изградена автоматична система за прахово пожарогасене и пожароизвестяване, изградена с 
централа за управление тип „Sigma XT”. Системата за прахово пожарогасене представлява 
активираща гасителна инсталация с прах ВС за потушаване на евентуален пожар в 
контейнера за генератор на електрически ток. 

Пожароизвестителната система охранява помещението с два пожароизвестителни лъча 
използващи топлинни пожароизвестители тип MM40Ex, "rod type", взривозащитен. Системата 
може да бъде поставена в ръчен или автоматичен режим на работа. В автоматичен режим 
при едновременно задействане на лъч №1 и лъч №2 след 60 сек. автоматично се включва 
пожарогасителната инсталация с прах ВС в помещението. Пожарогасителната инсталация 
използваща гасителен агент прах BC се реализира от резервоар 60л. (60 кг. прах BC), 
пускова глава, дюзи 2 бр., които се монтирани в контейнера. Дежурният персонал в 
Диспечерна зала осъществява постоянно наблюдение на системата . При първоначален 
сигнал за пожар от който и да е лъч, се включват пожарни звънци и светва светлинен 
сигнализатор на задействалия детектор. Стартирането на гасителен цикъл се осъществява по 
решение на персонала с натискане на бутон за гасене. 

Противопожарни съоръжения в склад за леснозапалими течности и данъчен склад 

Площадката на складовете за леснозапалими течности се намира на около 200 метра в 
северозападна посока от площадката на ПГХ „Чирен” и в близост до пътя Чирен-Девене. 

Складът за леснозапалими течности на ПГХ „Чирен” обхваща резервоар за газов кондензат с 
обем 525 м3 - оборудван с полустабилна инсталация за пожарогасене и стабилна инсталация 
за охлаждане, резервоар за метанол - обем 250 м3, помпена станция и автоналивно за газов 
кондензат и метанол и свързваща тръбопроводна инсталация. Водоснабдяването за 
пожарогасене на площадката се осъществява от подземен резервоар и помпена станция. На 
територията на склада за леснозапалими течности е изграден противопожарен водопровод - 
сключена високонапорна мрежа, състояща се от един пръстен от тръби с диаметър 
Ø159х4,5мм и Ø133х4мм.  

Във връзка с преустройството на склада за кондензат и метанол с цел привеждането му в 
съответствие с изискванията за данъчен склад за кондензат и съгласно проекта е изграден 
нов сключен противопожарен водопровод със стоманени тръби Ø125x6, захранен от 
съществуващия. Към новопроектирания водопровод са направени отклонения за монтиране 
на стационарни лафетни струйници за защита на резервоарите за кондензат и метанол, 
съгласно изискванията на чл.223, ал.1 от Наредба № 1з-1971 /29.10.2009 г. Лафетните 
струйници – 6 броя, са симетрично  разположени извън обваловката на резервоарите, на 
технологични площадки на височина 0,9 метра от котата на прилежащия терен. Лафетните 
струйници се монтират на водопроводна мрежа с високо налягане. На отклоненията за 
захранване на лафетните струйници са изградени шахти със спирателни кранове. Съгласно 
чл. 224, ал.2 от Наредба № 1з-1971 /29.10.2009 г., към водопровода е изградена шахта за 
захранване и от подвижни пожарни помпи и пожарни автомобили. Предвидена е и шахта със 
спирателен кран за източване на водата от водопровода. Налични са обратни клапи на 
съществуващия водопровод. 

Съществуващата полустабилната инсталация за пожарогасене на резервоара за газов 
кондензат служи за подаване на пеноразтвор от противопожарен автомобил. От ПК№1 се 
подава пенообразувател (въздушно- механична пяна) от специализиран противопожарен 
автомобил за гасене на пожар в резервоара за кондензат. Едновременно с това се пуска и 
работната помпа за охлаждане на резервоара чрез охладителната му инсталация. Осигурен е 
трикратен запас от 972 л. 3% пенообразувател. 
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Вътрешна пожарозащита на сгради 

Административната сграда и обслужващите сгради помещения, както и компресорен цех са 
оборудвани с необходимите пожарогасителни средства, съгласно нормативните изисквания: 
Средства за първоначално гасене на пожари: 
- Возими пожарогасители – 10 броя; 
- Прахови пожарогасители – 18 броя; 
- С въглероден диоксид – 36 броя; 
- На водна основа – 22 броя.  
- Противопожарни одеяла; 
- Вътрешни хидранти – свързани с мрежата за пожарна вода, монтирани в близост до 
входове и изходи на компресорен цех и складовите помещения. Всеки хидрант е поставен в 
табло и е оборудван с захранващ кран 1 ½”, два маркуча с дължина 20 метра и струйник за 
права струя или за разпръскване с дебит. 

4.2. Организация и описание на мерките за предупреждение, алармиране и 
информиране в случай на авария, както и на мерките по локализиране и 
ограничаване на последствията 

В „Булгартрансгаз” ЕАД е въведена вътрешна процедура П-БТГ-4.4.7 Готовност за 
извънредни ситуации и способност за реагиране.  Процедурата определя реда и 
отговорностите за създаване на организация и провеждане на превантивни мероприятия за 
адекватно и своевременно реагиране при възникване на извънредни ситуации, с оглед 
намаляване на свързаните с тях неблагоприятни последици за здравето и безопасността на 
служителите и в изпълнение на задълженията към обществото, посочени в „Закон за защита 
при бедствия”.  

За производствената дейност на „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен има изготвен вътрешен 
авариен план, в който са предвидени съответните мерки в случай на възникване на аварии, 
начините за оповестяване и информиране на засегнатото население и на външни структури и 
възлови звена от единната спасителна система, както и действията за справяне с 
последиците.  

Операторът е изготвил изисканата от компетентния орган информация за изготвяне на 
външен авариен план, съгласно чл. 35, ал. 4 т. 9 от ЗЗБ, която е предоставена на 
компетентните органи. 

Въз основа на процедурата и в изпълнение на нормативните изисквания, със Заповед на 
Ръководител РЗ ПГХ Чирен №БТГ-ЕЧ-Зап.-14/20.01.2016 г. е създаден щаб за изпълнение на 
Аварийния план (ЩИАП). 

ЩИАП в ПГХ Чирен отговаря за създаване и поддържане в постоянна готовност цялостната 
организация по предотвратяване, локализиране и ликвидиране на бедствия, аварии и 
катастрофи. ЩИАП осъществява връзката и информира оторизираните органи.  

В помощ на ЩИАП в ПГХ Чирен са сформирани помощни групи. 

За своевременното отстраняване на аварии в ПГХ Чирен са сформирани и функционират две 
аварийни групи (АГ), определени със Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-15/20.01.2016 г. 

• Аварийна група за отстраняване на авария по газопровод (шлейф) или сондаж. 

• Аварийна група за отстраняване на авария в Компресорен цех и надземни 
съоръжения 

Основна задача на аварийните групи е да организира ликвидиране на последствията от 
аварии. Аварийните групи изпълняват дейностите си в непрекъсната връзка и координация с 
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Централна диспечерска служба и районните диспечерски служби към структурата на 
управление „Главно диспечерско управление”. 

С цел обезпечаване на нуждите от материали в случаите на извънредни ситуации, в 
складовете на дружеството се поддържат аварийни резерви от материали. Контролира се 
поддържането в постоянна готовност по работните места на средствата и оборудването, 
определени в евакуационните планове - аварийни изходи, противопожарна екипировка, 
звукова сигнализация, както и средства за първа помощ. 

Поддържане на канали за комуникация, оборудване, материали и средства за 
действие при извънредни ситуации  

Елементите на съобщителната система на „Булгартрансгаз”, обезпечаваща връзките за 
оповестяване между обектите на дружеството при провеждане на спасителни и аварийно- 
възстановителни работи е описана в Аварийния план на Централно управление на 
„Булгартрансгаз” ЕАД. 

Оповестяването при възникване на аварии в ПГХ Чирен - на сондаж, шлейф и в компресорен 
цех - става съгласно схемите приложени към Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-15/20.01.2016 г.,  

Към аварийния план на ПГХ е приложена контактна информация за оповестяване на 
аварийните групи, списък на наличните моторни превозни средства със стандартна и 
специализирана техника, контактна информация за оповестяване на ЩИАП.   

Кметът на с. Чирен е член на Щаба за изпълнение на аварийния план (ЩИАП), определен със 
Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-15/20.01.2016 г. Информирането на жителите на с. Чирен ще става 
чрез кмета с радиосъобщения и звуков сигнал, както и с кратки съобщения в секция 
„Последни новини” на страницата „Булгартрансгаз” ЕАД с адрес: www.bulgartransgaz.bg , а 
при необходимост- използване на листовки. 

Диспечерския пункт на ПГХ Чирен е оборудван с ІР телефон, мобилен телефон, факс, чрез 
които е в състояние да осъществи задълженията си, съгласно инструкциите, при 
възникването на бедствия, аварии и пожари. На територията на ПГХ Чирен в работно време 
за бързо информиране на персонала при възникване на бедствие или авария ще се използва 
звукова сигнализация и радиосъобщения (има монтирани говорители на открито).  

Всички длъжностни лица и охраната на ПГХ, присъствали и констатирали неизправности, 
аварии, стихийни бедствия и др. са задължени незабавно да уведомят дежурния диспечер, 
Ръководител регионално звено (РЗ) - ПГХ Чирен или неговия заместник. От своя страна: 

- дежурният диспечер информира за ситуацията Централна диспечерска служба на 
„Булгартрансгаз" ЕАД в София и Ръководител РЗ ; 

- Ръководител РЗ привежда в изпълнение схемата за оповестяване членовете на Щаба за 
координация и аварийните формирования. 

До пристигане на членовете на щаба, под ръководството на съответното присъстващо 
длъжностно лице се вземат необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на 
последствията, стига това да не противоречи на други инструкции. В тях се ангажират 
всички работещи, ако не се застрашава тяхната безопасност. При необходимост се уведомява 
и кметът на съответното населено място. 

Органите за управление, силите и средствата трябва да имат постоянна готовност за 
действие и предотвратяване на последиците от природни бедствия, пожари или 
производствени аварии и да бъдат уведомени незабавно при възникване на дадена ситуация. 
За поддържане на тази готовност се провеждат периодично учения (тренировки) и се вземат 
мерки за ликвидиране на възникнали аварии. В базата има авариен склад с резервни 
материали, части, инструменти, екипировка, предпазни средства, които ще бъдат необходими 
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за ликвидирането на различни по характер аварии. Периодично се прави преглед за тяхното 
състояние и наличие. 

Задълженията на дежурния диспечер произлизат от „Наредба №12/10.06.2004 г. за 
дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи”. 

1. Дежурният диспечер при получаване на сигнал за бедствия, аварии и пожари е длъжен да 
уведоми незабавно Ръководител РЗ ПГХ Чирен /Ръководител ЩИАП/, по схема за 
оповестяване,приложена към Аварийния план, като регистрира точно часа на получения 
сигнал. 

2.   При постъпване на сигнал за бедствия, аварии и пожари дежурния диспечер незабавно 
дава информация на дежурния в ЦДУ на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД. 

3. След нареждане на Ръководител ЩИАП до пристигането на аварийните екипи, оповестява 
РУПБЗН и Център за СМП и поддържа непрекъсната връзка с тях по схемата за оповестяване. 

4. Дежурния диспечер събира, обобщава, анализира информацията от мястото на 
бедствието, аварията или пожара и докладва на Ръководител РЗ ПГХ Чирен. 

5. Дежурният диспечер има право при аварийни събития да отменя провеждането на 
разрешени заявки за определено време и да разпорежда изпращането на аварийна група за 
оглед и отстраняване на повредите в случаите, когато това е свързано с осигуряване на 
нормалната работа на оперативно управляваната от него система за съхранение на природен 
газ към ПГХ Чирен. 

6. Забранява се предаването и приемането на смяна по време на аварийни събития или 
тежки нарушения в нормалната работа на мрежата, а също и по време на оперативни 
превключвания. В тези случай оперативния персонал, които постъпва на смяна, е длъжен да 
окаже помощ на предаващия смяната персонал под негово ръководство.  

7. Дежурния диспечер при получаване на сигнали за различните видове опасности ги свежда 
незабавно до целия сменен персонал. 

4.3. Описание на наличните сили и средства (във и извън предприятието), 
необходими за провеждане на СНАВР 

ПГХ Чирен разполага с квалифицирани специалисти, които са в състояние да обезопасят 
района на аварията и да предприемат бързи мерки за отстраняването й. В специално 
помещение се съхранява оборудване и инструменти, необходими за работа при възникване 
на аварии. 

ПГХ Чирен разполага с необходимата техника, намираща се на площадката. 

Автомобилният парк се състои от леки, товарни и специализирани моторни превозни 
средства - в това число: подвижна парова установка, авто-циментовъчен агрегат, авто 
цистерна, автокран, 2 броя багери. Всички автомобили са оборудвани със съответните 
противопожарни уреди. За специализираните машини (ППУ, ЦА-320 и автокрана) има 
правоспособен персонал, изготвени и одобрени инструкции за безопасна работа. 

На всички моторни превозни средства се извършва периодичен технически преглед. 
Извършват се ежедневни, периодични и извънредни инструктажи за безопасна работа. 
Ежегодно се извършва есенно-зимна подготовка. 

Механичната работилница разполага с десет броя машини и четири заваръчни апарата. 
Персоналът е правоспособен и е оборудван с лични предпазни средства (очила, ръкавици и 
маски). На подходящи места са поставени пожарогасители и инструкции за работа с тях. 
Редовно се провеждат периодични инструктажи съгласно утвърдените правила и инструкции.  

При необходимост могат да бъдат командировани специалисти и от други структурни звена 
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на „Булгартрансгаз” ЕАД за бързо отстраняване на възникнала авария.  

При възникване на аварийни ситуации помощ ще се търси от Звено „ПБЗН” при ОДМВР -  
Враца, нейните аварийни автомобили и огнеборци. Макар и да разполага с добре 
функционираща система за гасене на пожар, ПГХ се нуждае от намесата на професионално 
подготвени специалисти за справяне с аварии с химични вещества. 

При аварии по сондажите може да се търси помощ и от компания „Проучване и добив на 
нефт и газ”. 

„Булгартрансгаз” ЕАД разполага и поддържа в изправност и готовност за действие следните 
основни противопожарни и аварийни съоръжения и средства:   
- средства за първоначално пожарогасене; 
- противопожарно оборудване;  
- въздушно-изолиращи апарати; 
- други средства за защита и спасяване;  
- мобилни генератори за електрическа енергия;  
- газсигнализатори;  
- пожарогасителна система за авариен газов агрегат;  
- пеногасителна система на резервоара за кондензат; 
- лафетни струйници; 
- аварийни мобилни противопожарни помпи; 
- противопожарни помпени станции (и съответни водоеми); 
- охладителна инсталация (оросителна система) на резервоара за кондензат; 
- пожароизвестителни инсталации; 
- противопожарни хидранти; 
- шлангове на дежурство по инсталациите;  
- пожарозащитни одеала; 
- Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в складово помещение 
съгласно изискванията на „Наредба за реда за създаване, съхранение, обновяване, подържане, 
предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита”, приета с ПМС №3 
от 10.01.2009 г. и се раздават от Група за получаване и раздаване на индивидуални средства 
за защита (ИСЗ); 
- в пожарното депо се съхранява резерв от пенообразувател. 

4.4. Описание на всички технически и нетехнически мерки, които имат отношение 
към намаляване на последствията от голяма авария 

Задачи при разхерметизиране на шлейф 

Основна задача е спиране на изтичането чрез прекратяване подаването на газ към мястото 
на аварията посредством затваряне на спирателните устройства на фонтанната арматура и 
манифолда. Ако действията по спиране на изтичането продължат по-дълго време, е 
наложително да се извърши още: 

- Отстраняване на всички възможни източници на запалване около мястото на аварията; 
- Спиране на движението на хора и превозни средства по минаващите в близост на аварията 
пътища; 
- Ако около мястото на аварията има суха растителност – обливане на растителността в 
радиус 15 m около мястото на аварията; 
- Оказване на първа помощ на пострадалите (ако има такива). 

Ако в мястото на изтичането не е възникнало факелно горене, извършването на други 
действия при тази аварийна ситуация не се налага. 
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Най-вероятно ще се наложи използването на техника за разкриване на мястото на 
разхерметизиране. Поради опасността от възпламеняване на изтичащия газ използването на 
техниката трябва да става след спиране на изтичането. 

Задачи при факелно горене на шлейф 

При възникване на факелно горене трябва да продължат действията по спиране подаването 
на газ към мястото на аварията и по евакуацията на хората, ако тя не е завършила до 
момента на възпламеняване на газа. 

Като допълнителни задачи на звеното могат да се посочат: 

- Обливане с вода на намиращи се в близост до факела горими материали и конструкции; 
- Гасене на възпламенени от факела горими материали; 
- Оказване на първа помощ на пострадалите от топлинното действие на факела. 

Задачи на звеното на ПГХ при авария в компресорен цех 

Авариите в компресорен цех имат някои особености, които трябва да се вземат предвид при 
определяне на задачите на звеното на ПГХ. Тези особености се заключават в следното: 

- Най-често аварията започва с физически взрив на съоръжение под налягане, които би 
могъл да нанесе поражения на други машини и апарати, както и да застраши живота и 
здравето на намиращите се в цеха хора; 
- След разхерметизиране на някое от съоръженията е възможен взрив на газо-въздушна 
смес. В зависимост от разхода на газ през мястото на разхерметизиране взривът може да 
настъпи както в първите секунди след аварията, така и в по-късен етап от нейното развитие; 
- След евентуалния взрив на газо-въздушна смес носещите конструкции на цеха ще са силно 
увредени, което представлява заплаха за живота на спасителите поради опасността от 
срутване. 

Казаното да тук означава, че при авария в компресорен цех спасителните действия ще са 
силно затруднени, а в някои случаи – практически невъзможни. 

Задачи при изтичане на газ в компресорен цех 

Първата задача при изтичане на газ в компресорен цех е спиране на електрозахранването на 
цеха с оглед отстраняване на най-вероятния източник на запалване. 

Пред вид опасността от взрив, единствените действия, които би трябвало да извършат 
членовете на звеното на ПГХ, са действията по евакуацията на пострадали при аварията 
хора. Тези действия трябва да се извършват много внимателно, след точна оценка на 
ситуацията и при непрекъсната готовност за напускане на цеха при промяна на 
обстановката. 

При отсъствие на необходимост от оказване на помощ на пострадали влизането в цеха 
трябва категорично да се забрани, а намиращите се на близо хора да се отдалечат на 
безопасно разстояние. 

Веднага след разхерметизирането трябва да започнат действия по спиране на изтичането 
чрез технологичната автоматика и чрез затваряне на спирателните устройства на 
тръбопроводите, подаващи газ към мястото на аварията. 

След спиране на изтичането влизане на спасителните екипи в цеха може да се допусне само 
след като аварийната вентилация намали концентрацията на природен газ до безопасна 
стойност. Това изискване може да се наруши само ако е наложително извършване на 
действия по спасяването на хора, като спасителите трябва да са с автономни дихателни 
апарати и да се вземат мерки да не се предизвика възникване на източник на запалване. 

Ако се приеме, че в резултат на аварията концентрацията на природен газ в цеха е 100 % 
(най-тежкият вариант), то изчисленото по формула време, за което концентрацията на газ 
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ще спадне до безопасна за хората стойност е около 26,7 min. 

Следователно влизане на хора и извършване на спасителни действия при изтичане на газ в 
компресорно помещение е допустимо след около 30 min след аварията. Трябва да се 
отбележи, че определеното в настоящия документ време за вентилиране на помещението е 
само ориентировъчно. Разрешение за влизане в помещението може да се даде само след 
замерване на точната концентрация на природен газ с преносими газдетектори. При това 
замерването трябва да става в най-трудно вентилируемите места на помещението и в 
няколко точки. 

Задачи след взрив на газ в компресорен цех 

Основната задача се състои в спиране изтичането на газ от разрушените от взрива 
инсталации и съоръжения. Това може да се извършва само чрез спирателни устройства, 
намиращи се извън цеха. Забранено е влизането на хора в цеха, освен ако не се налага 
спасяване на пострадали. 

Извършването на спасителни действия след взрив в компресорен цех би представлявало 
значителна опасност за живота и здравето на самите спасители. Това се дължи на наличието 
на разрушени конструкции и елементи. Поради тази причина спасителните действия трябва 
да се извършват от професионални спасители след внимателна оценка на обстановката. 

Задачи при факелно горене в компресорен цех 

Единствените действия, които би трябвало да се извършат при факелно горене в цеха са 
действията по спиране на подаването на газ към факела. Влизането в цеха може да става 
само след като останалия в тръбопроводите газ изгори напълно. 

Задачи на звеното на ПГХ при авария на площадката на ПГХ 

Освен изтичането на газ и възможностите за възникване на факелно горене, авариите на 
площадката на ПГХ имат някои особености, които трябва да се имат предвид при определяне 
задачите на звеното на ПГХ. Тези особености са свързани с възможността за възникване на 
пожари, свързани с горене на течности и опасността от възникване на горене тип “огнено 
кълбо”. Друга особеност е необходимостта от евакуация на хората, намиращи се на 
територията на площадката. Тази евакуация трябва да е предварително 

организирана и да се извърши по възможно най-бързият начин. 

Задачи при изтичане на газ 

И в този случай основната задача е извършване на действия по спиране на изтичането чрез 
изключване подаването на газ към разхерметизирания тръбопровод. 

На второ място е задачата по евакуацията на хората от застрашената зона. Пред вид 
значителните размери на опасните зони при евентуално факелно горене или горене тип 
„огнено кълбо” (съответно радиуси от 214 и 224m), мястото за евакуация на хората трябва да 
бъде извън площадката на ПГХ и да е отдалечено на не по-малко от 125 m от мястото на 
аварията. На площадката на ПГХ трябва да останат само хората, заети непосредствено с 
действия по спиране изтичането на газа и оказване на помощ на пострадалите. 

Като допълнителни задачи на звеното могат да се посочат: 
- Спиране електрозахранването на осветителните електрически мачти; 
- Загасяване горелката на пещта на инсталацията за регенерация на ТЕГ; 
- Отстраняване на всички възможни други източници на запалване около мястото на 
аварията; 
- Евакуация на хората, които не участват в действията по спиране на изтичането и спиране 
движението на превозни средства по минаващите в близост на аварията пътища; 
- Оказване на първа помощ на пострадалите (ако има такива). 
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Задачи при факелно горене 

При възникване на факелно горене трябва да продължат действията по спиране подаването 
на газ към мястото на аварията и по евакуацията на хората, ако тя не е завършила до 
момента на възпламеняване на газа. 

Като допълнителни задачи на звеното могат да се посочат: 

- Обливане с вода на намиращи се в близост до факела горими материали и конструкции; 
- Гасене на възпламенени от факела горими материали; 
- Оказване на първа помощ на пострадалите от топлинното действие на факела. 

Задачи при пожари, свързани с горене на триетиленгликол 

Евентуалното изхвърляне и разпръскване на ТЕГ при взривното разкъсване на тръбопровода 
и разрушаването на абсорбционната колона създава предпоставки за възникване на пожари 
на различни места както на територията на площадката, така и извън нея. Гасенето на тези 
пожари също трябва да се разглежда като една от задачите на звеното на ПГХ. За целта е 
необходимо да са налице необходимите за целта технически средства, както и на обучени за 
гасене на такива пожари хора – въпроси, които ще бъдат обсъждани в следващата глава на 
отчета. 

Задачи при опасност от горене тип „огнено кълбо” 

При опасност от възникване на горене тип „огнено кълбо” в резултат на пожар около 
резервоарите с масло звеното на ПГХ има две основни задачи: 

- Гасене на пожара около резервоарите; 
- Интензивно охлаждане на застрашените резервоари чрез обилно обливане с водни струи. 
За целта е целесъобразно да се използва водата от площадковия противопожарен 
водопровод. 
При извършването на тези действия е необходимо да се имат пред вид следните 
задължителни изисквания за осигуряване на безопасността на хората, заети с тази дейност: 
- Всички открити части на тялото на хората трябва да бъдат защитени от евентуалното 
топлинно въздействие на огненото кълбо; 
- Действията по гасенето и охлаждането трябва да се извършват зад укрития, като за целта 
могат да се използват съседни сгради, съоръжения и дори стената на обваловката на 
резервоарите; 
- Действията по гасенето и охлаждането трябва да продължат не повече от двадесет минути 
от началото на пожара около резервоарите. След изтичането на това време съществува 
реална опасност от разкъсването на резервоарите, поради което действията трябва да бъдат 
прекратени и хората да се евакуират на безопасно разстояние от мястото на пожара. 

Задачи при разлив на метанол 

Задачите на звеното на ПГХ при разлив на метанол около резервоара за метанол са: 

- Евакуация на хората от опасната зона; 
- Отстраняване на евентуални източници на запалване; 
- Оказване на първа помощ на пострадалите; 
- Извършване на действия по ограничаване на разлива. 
Спасителите задължително трябва да са снабдени с автономни дихателни апарати и 
химически облекла. 

4.5. Резюме на информацията по т.4.1, 4.2, 4.3., необходима за изготвянето на 
авариен план на предприятието 

В „Булгартрансгаз” ЕАД са анализирани и оценени всички възможни видове опасности, 
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породени от природни явления и аномалии (бедствия и стихии), промишлени аварии, в това 
число и от неизправности на оборудване, отказ на технически и защитни средства, грешки на 
оператора при управление на технологичния режим и др.  

На база на извършените анализи и моделиране на възможните непланирани аварийни 
събития са определени дейностите и средствата за тяхното овладяване, контролиране и 
управление. На тази база, като са отчетени реалните потенциални опасности за работниците 
и служителите и въздействия върху околната среда, са определени основните функции на 
органите за ръководство, силите и средствата и тяхното взаимодействие при организирането 
и провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за всеки 
отделен случай на производствена авария, бедствие, инцидент, пожар.  

В съответствие с целите на „Булгартрансгаз” ЕАД за осигуряване на здравословна и 
безопасна работна среда, опазване живота и здравето на персонала и опазване на околната 
среда, се поставят за изпълнение задачи в следните аспекти:   

- Създаване на организация, подготовка на органи за ръководство, сили и средства и 
поддържането им в постоянна готовност за провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и промишлени аварии; 

- Обучение на работниците и служителите за адекватни действия и поведение при бедствия, 
аварии и пожари;   

- Мерки за защита живота и здравето на работниците и служителите при възникване на 
природни и други бедствия и точно и ясно разпределение на задълженията и отговорностите 
за изпълнение на предвидените мерки;   

- Мерки и средства за намаляване (елиминиране) на неблагоприятни въздействия върху 
околната среда и разпределение на задълженията и събиране, обработване, обмен и 
разпространение на информация за съществуващите потенциалните опасности и рискове от 
възникване на бедствия и аварии;   

- Осигуряване и поддържане в готовност на средствата за оповестяване, за колективна и 
индивидуална защита на работниците и служителите от.   

На основание чл. 35 ал. 1 и 2, чл. 36, 37 и 38 от Закона за защита при бедствия За 
производствената дейност на „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен има изготвен вътрешен 
авариен план, в който са предвидени съответните мерки в случай на възникване на аварии, 
начините за оповестяване и информиране на засегнатото население и на външни структури и 
възлови звена от единната спасителна система, както и действията за справяне с 
последиците.  

Планът има за цел:   

- Определяне и систематизиране на видовете опасности и произтичащите от тях 
неблагоприятни последици за работниците и служителите от производствата и инсталациите 
в „Булгартрансгаз” ЕАД;   

- Осигуряване на своевременно и адекватно реагиране, ограничаване и ликвидиране на 
последиците от възникнали бедствия и аварии.  

- В кратки срокове да се приведат в действие силите и средствата на РЗ ПГХ Чирен за бързо 
локализиране и ликвидиране на възникнали промишлени аварии, на пораженията от тях и до 
възстановяването и нормализирането на производствената дейност. Планът за защита при 
бедствия и промишлени аварии в ПГХ Чирен е разработен в пряка връзка с плана на 
Централно управление и в съответствие с нормативните изисквания и вътрешни процедури и 
инструкции.  

В ПГХ Чирен е създадена необходимата организация по отношение на: 
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- Оповестяване и привеждане в готовност на ЩИАП и групите, като е съставен план за 
оповестяване, определени са места за събиране на групите и е определен реда за 
получаване на необходимите технически и други средства за противодействие при авария; 

- Управление на действията при бедствия, аварии и катастрофи, като са определени 
длъжностните лица, които ръководят действията до пристигане на спасителните екипи, а 
след това подпомагат тяхната работа. 

За минимизиране на опасностите и снижаване на риска от първостепенно значение е 
възможно най-бързото: 

- локализиране на потенциално проблемни точки; 

- своевременно елиминиране на рисковите елементи. 

За тази цел е необходимо изпълнение на следните групи мероприятия: 

- създаване на оптимална организация за бърза първоначална оценка на дадена 
критична ситуация и последваща оперативна обработка на постъпващата информация, 
касаеща 
параметрите и общото състояние на съоръженията; 

- сформиране и комплектоване на екипи с квалифициран персонал, обучен за работа в 
разнородни ситуации; 

- наличие и поддръжка на необходимата аварийно-ремонтна техника (включително 
инструменти, приспособления, екипировка) и високопроходими транспортни средства; 

- поддържане на оптимален запас от тръби, резервни части, комплектоващи елементи, 
консумативи и др. за аварийни ремонти; 

- осигуряване на специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства за 
различните видове дейности; 

- извършване на системна профилактична дейност на съоръжения и оборудване, в частност 
на крановата арматура и системите за автоматично прекъсване на газоподаването към 
проблемни участъци. 

- организиране и провеждане на периодично обследване и технически надзор съгласно 
изискванията на нормативните документи. 

В „Булгартрансгаз” ЕАД е въведена вътрешна процедура П-БТГ-4.4.7 Готовност за 
извънредни ситуации и способност за реагиране.  Процедурата определя реда и 
отговорностите за създаване на организация и провеждане на превантивни мероприятия за 
адекватно и своевременно реагиране при възникване на извънредни ситуации, с оглед 
намаляване на свързаните с тях неблагоприятни последици за здравето и безопасността на 
служителите и в изпълнение на задълженията към обществото, посочени в „Закон за защита 
при бедствия”.  

Въз основа на процедурата и в изпълнение на нормативните изисквания, със Заповед на 
Ръководител РЗ ПГХ Чирен №БТГ-ЕЧ-Зап.-14/20.01.2016 г. е създаден щаб за изпълнение на 
Аварийния план (ЩИАП). 

ЩИАП в ПГХ Чирен отговаря за създаване и поддържане в постоянна готовност цялостната 
организация по предотвратяване, локализиране и ликвидиране на бедствия, аварии и 
катастрофи. ЩИАП осъществява връзката и информира другите оторизирани органи.  

В помощ на ЩИАП в ПГХ Чирен са сформирани помощни групи: 

Група за наблюдение и оповестяване 
Санитарен пост 
Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита 
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Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита: 
Група за противопожарна защита 
За своевременното отстраняване на аварии в ПГХ Чирен са сформирани и функционират две 
аварийни групи (АГ), определени със Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-15/20.01.2016 г. 

• Аварийна група за отстраняване на авария по газопровод (шлейф) или сондаж. 

• Аварийна група за отстраняване на авария в Компресорен цех и надземни 
съоръжения 

Основна задача на аварийните групи е да организира ликвидиране на последствията от 
аварии. Аварийните групи изпълняват дейностите си в непрекъсната връзка и координация с 
Централна диспечерска служба и районните диспечерски служби към структурата на 
управление „Главно диспечерско управление”. 

С цел обезпечаване на нуждите от материали в случаите на извънредни ситуации, в 
складовете на дружеството се поддържат аварийни резерви от материали. Контролира се 
поддържането в постоянна готовност по работните места на средствата и оборудването, 
определени в евакуационните планове - аварийни изходи, противопожарна екипировка, 
звукова сигнализация, както и средства за първа помощ. 

На територията на ПГХ Чирен са разположени бутони за ръчно задействане на 
пожароизвестителната система, а зоните и помещенията с риск за възникване на пожари са 
снабдени с детектори за дим и топлина. На площадката на ПГХ Чирен има изградени 
автоматични системи с датчици за горене, дим и газови сигнализатори на местата 
потенциални източници на запалване и обгазяване, които са свързани с оповестителни 
системи. Всички алармени сигнали от тези детектори и системи се визуализират в 
диспечерна зала на ПГХ. 

Пожарогасителни системи на територията на ПГХ Чирен са както следва: 
- Противопожарен пръстен на основната площадка на ПГХ Чирен 
- Автоматична система за пожароизвестяване и пожарогасене в авариен газов агрегат 
 Противопожарни съоръжения в склад за леснозапалими течности (ЛЗТ) и митнически склад 
- Пожарозащита на сгради 

Поддържане на канали за комуникация, оборудване, материали и средства за 
действие при извънредни ситуации  

Елементите на съобщителната система на „Булгартрансгаз”, обезпечаваща връзките за 
оповестяване между обектите на дружеството при провеждане на спасителни и аварийно- 
възстановителни работи е описана в Аварийния план на Централно управление на 
„Булгартрансгаз” ЕАД. 

Оповестяването при възникване на аварии в ПГХ Чирен - на сондаж, шлейф и в компресорен 
цех - става съгласно схемите приложени към Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-15/20.01.2016 г.,  

ПГХ Чирен разполага с квалифицирани специалисти, които са в състояние да обезопасят 
района на аварията и да предприемат бързи мерки за отстраняването й. В специално 
помещение се съхранява оборудване и инструменти, необходими за работа при възникване 
на аварии. ПГХ Чирен разполага с необходимата техника, намираща се на площадката. 
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ІІІ. Информация за създадената организация за спазване на правилата и нормите 
за пожарна безопасност 

Съществуващата организация в „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен за спазване на правилата и 
нормите за пожарна и производствена безопасност е отразена в редица инструкции и 
заповеди. Въведена е и се прилага ЗБР/ППБ-31-БТГ-СКИ Инструкция за осигуряване 
на пожарната безопасност в „Булгартрансгаз“ ЕАД. Инструкцията е разработена в 
изпълнение на изискванията на чл. 9 ал.(1), т.1 от „Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”. В нея са 
регламентирани и изисквания към служителите охранителите от фирмата, охраняваща 
обектите на дружеството. 

Всеки служител на „Булгартрансгаз” ЕАД е длъжен:  

1. Да изпълнява противопожарните правила и да следи за тяхното изпълнение от други лица. 
2. Да знае местата на противопожарните уреди, осигуряващи пожарната безопасност на 
работното му място, и начините за действие с тях.  

3. Да провери и остави в пожарообезопасено състояние своето работно място, съоръженията 
и др., с които работи, в края на работното време.  

За осигуряване на пожарна безопасност на територията на всички обекти на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД е забранено:   

- Паленето на огън; 
- Ползването на прибори с открит пламък; 
- Тютюнопушенето; 
- Ползването на нестандартни или технически неизправни отоплителни и нагревателни 
уреди. 

Правила за поведение при настъпване на извънредна ситуация  

Всеки служител на „Булгартрансгаз” ЕАД, забелязал запалване или пожар в обект на 
дружеството, е длъжен:  

1. Незабавно да задейства ръчния бутон на автоматичната система за пожароизвестяване, 
там където функционира такава, или да предупреди по друг начин застрашените в близост 
до пожара.  

2. Да съобщи на ТЕЛЕФОН 112.  

3. Ако е възможно, служителят, забелязал запалването или пожара, започва пожарогасене с 
наличните пожаротехнически средства, разположени на територията на обекта 
(пожарогасители, ПК), съгласно утвърдения план за действие на личния състав за гасене на 
пожари.  

4. При невъзможност да започне пожарогасене, служителят уведомява отговорника по 
пожарна безопасност или диспечерската служба (в зависимост от функционалното 
предназначение на обекта). 

Поддържане на сградите и обектите в пожаробезопасно състояние  

1. Пътищата за евакуация и противопожарни цели се поддържат чисти през целия период на 
експлоатация на обекта;  

2. След работа работните помещения се почистват от горими отпадъци и същите се изнасят 
на пожаробезопасни места, определени за тази цел;  

3. Свободната дворна площ на обектите да се поддържа чиста от горими отпадъци, суха 
растителност и други растителни остатъци;  
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4. В складовете и другите помещения материалите да се оставят на безопасно разстояние от 
електрическите табла (не по-малко от 1 метър), осветителните тела с нажежаема жичка да 
са защитени с негорим разсейвател (без отвори отдолу) и да отстоят хоризонтално най-малко 
15 см. и вертикално най-малко 35 см. от горими материали;  

5. При извършване на ремонтни работи, свързани с изключвана на участъци от вътрешната 
водопроводна пожарна инсталация (пожарни кранове), отговорникът по пожарна 
безопасност незабавно уведомява органите на териториалната служба за ПБЗН.  

Забранено е:   

Подсилването на електрически предпазители в ел. табла. Изгорелите да се подменят с нови 
стандартни за съответния номинален ток;   

Използването на средства с открит пламък. 

Съгласно „Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите”, мерките за осигуряване на пожарна безопасност 
в „Булгартрансгаз“ ЕАД са посочени в заповеди на Изпълнителния директор, както следва: 

1. Заповед №БТГ-92-04-136/ 14.08.2015 г. за реда за извършване на огневи работи - 
Приложение 1 към настоящата инструкция;  

2. Заповед №БТГ-92-04-137/ 14.08.2015 г. за реда за използване на отоплителни и 
нагревателни уреди и съоръжения - Приложение 2 към настоящата инструкция;  

3. Заповед №БТГ-92-04-138/ 14.08.2015 г. за забранените места за пушене и използване на 
открит огън на територията на дружеството - Приложение 3 към настоящата инструкция;  

4. Заповед №БТГ-92-04-139/ 14.08.2015 г. за реда за използване на електрически уреди и 
съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на 
работното време - Приложение 4 към настоящата инструкция;  

5. Заповед № БТГ-92-04-140/ 14.08.2015 г. за реда за обучение и подготовка на личния 
състав - Приложение 5 към настоящата инструкция;  

6. Заповед №БТГ-92-04-141/ 14.08.2015 г. за правилата за пожарна безопасност в 
извънработно време - Приложение 6 към настоящата инструкция;  

7. Заповед №БТГ-92-04-142/ 14.08.2015 г. за реда за контрол, техническо обслужване, 
презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и 
возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните 
кранове и на системите за управление на дим и топлина – Приложение 7 към настоящата 
инструкция;  

8. Заповед №БТГ-92-04-143/ 14.08.2015 г. за периодичността за почистване на строителните 
конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и 
инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали – 
Приложение 8 към настоящата инструкция;  

9. Заповед №БТГ-92-04-144/ 14.08.2015 г. за редът за събиране и отстраняване на горимите 
отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво – Приложение 9 към 
настоящата инструкция. 

Документи, заповеди и инструкции издадени от Ръководител, РЗ ПГХ Чирен: 

10. Инструкция за противопожарна безопасност на територията на ПГХ Чирен; 

11. Инструкция за работа с въздушен апарат „Сатурн” 

12. Инструкция за работа с противопожарните съоръжения в склада за кондензат и метанол; 

13. План за действие при пожар в обект: „Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ Чирен; 
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14. План за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и 
монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж, 
включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или 
юридически лица; 

15. План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или 
авария в административната сграда на ПГХ Чирен; Схеми за евакуация; 

16. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-6/13.01.2016 г. за провеждане на периодичен инструктаж и 
теоретично обучение на работниците и служителите за способите за защита, начините на 
поведение и действие при възникване на пожари; 

17. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-7/13.01.2016 г. за определяне на места за пушене в ПГХ; 

18. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-8/13.01.2016 г. правила за пожарна безопасност на обект ПГХ 
Чирен в извънработно време; 

19. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-9/13.01.2016 г. за определяне на отговорни лица за изключване 
на ел. захранването след работния ден и водене на дневник; 

20. Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-101/26.01.2016 г. относно възлагане на дейността по пожарна 
безопасност в ПГХ Чирен; 

21. Инструкция за експлоатация и поддържане в изправност на пожароизвестителната 
система на „Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ Чирен; 

22. Инструкция за експлоатация и поддържане в изправност на пожарогасителната система 
на авариен агрегат в „Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ Чирен; 

IV. Информация за физическите и/или юридическите лица, участвали в 
изготвянето на Доклада за безопасност 

Съставител: инж. Николай Томов Дряновски - Еколог в ПГХ Чирен; 

3050, с.Чирен, община Враца, обл. Враца 
„Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ Чирен 
тел: 02/939 6130 
e-mail: Nikolay.Dryanovski@bulgartransgaz.bg  

Подготовка на текстове и приложения към Доклада: 

инж. Младен Асенов Йорданов - Ръководител РЗ ПГХ Чирен; 

инж. Ивайло Атанасов Пандурски - Ръководител, обособено регионално звено- Заместник, 
той и Началник служба/ Сондажи  

инж. Ангел Иванов Конов - Началник, служба КЦ; 

инж. Пламен Филипов Петков - Главен инженер/той и Началник, служба КИП и А 

инж. Евгени Николов Петков - Началник, служба/Енергиен 

инж. Георги Стоянов Миховски - Началник, служба/Административно-стопанско 
обслужване 

инж. Цветан Ангелов Керефейски – Специалист ЗБУР 

Консултант: 

Д-р инж. ст.ас. Евгени Иванов Соколовски -  „СОКОЛОВСКИС ЕНВИРОНМЕНТ” ЕООД 
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V. Нетехническо резюме на доклада 

1. Име или търговско наименование на оператора. 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД 

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението. 

3050, с. Чирен, Община Враца, Област Враца 

Подземно газово хранилище – Чирен 

„Булгартрансгаз” ЕАД 

3. Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на 
предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС. 

Изх. №БТГ-24-00-1049/02.03.2016;  МОСВ Вхд. №УК-75/07.03.2016 г. 

4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на 
класификацията, въз основа на което е изготвен ДБ. 

МОСВ Изх. № УК – 75/17.03.2016 г.; Вхд. №БТГ-24-00-1390/23.03.2016 г. 

5. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/ 
съоръжението. 

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран оператор с предмет на дейност: съхранение, пренос и 
транзитен пренос на природен газ; поддържане, експлоатация, управление и развитие на 
газопреносни мрежи; поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземни газови 
хранилища; разработване на програми и дейности за съответствие на дейностите по пренос 
и съхранение на природен газ с изискванията на европейското енергийно законодателство; 
разработване на ценова политика за достъп до и пренос по газопреносни мрежи, съхранение 
на природен газ и присъединяване към газопреносни мрежи; администриране на сделките с 
природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ в съответствие с 
изискванията на действащото законодателство; инженерингова, инвестиционна, 
производствена и сервизна дейност; внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с 
дейността на дружеството; централизирано оперативно управление, координиране и контрол 
върху режима на работата на газопреносните мрежи.  

„Булгартрансгаз” ЕАД е част от холдинговата структура на „Български енергиен холдинг” 
ЕАД, като запазва своята оперативна самостоятелност и лицензии. Дружеството е собственик 
и оператор на пръстеновидно изградената газопреносна мрежа с отклонения високо 
налягане за пренос на природен газ до потребители и газоразпределителни дружества в 
страната, на подземно газохранилище Чирен и на мрежа за транзитен пренос. 

Подземното газово хранилище Чирен се намира в Северозападна България, на около 20 км. 
северно от гр. Враца. До момента то е единственото хранилище за природен газ в страната. 
Създадено е на база на изтощен газов залеж, като след изчерпването му през 1974 год. е 
превърнато в газово хранилище. ПГХ служи за компенсиране на сезонната неравномерност 
на потреблението в страната, като в него се нагнетява природен газ през летния сезон и се 
добива през зимния, с цел пълно задоволяване на пазара във върхови периоди на 
потребление. Разполага с площадка, на която са изградени: компресорна станция, 
обслужващи площадки с инсталации използвани за добив и нагнетяване на газ, 
административна сграда, обслужващи и ремонти сгради, складове, гаражи и др. Изградени са 
22 броя експлоатационни сондажа (предтои изграждане на още 2 нови сондажа), свързани 
посредством газопроводи (шлейфи) с площадката на ПГХ, както и 16 наблюдателни сондажа, 
който служат за проследяване на изменението на статичните нива в зависимост от обема на 
газа и пластовото му налягане в продуктивните хоризонти на ПГХ. Газопроводите са 
разположени под повърхността на земята на дълбочина от 0,8 до 1 метър. 
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След компресиране, което се извършва от компресорната станция „Чирен", газът се 
нагнетява в сондажите посредством изградени шлейфи. Изградени са и станции за катодна 
защита, системи за електрозахранване, технологични и съобщителни връзки и др. 

Обслужването на обекта и съоръженията се извършва от екипи, разположени в ПГХ. Там е 
базирана и денонощната Районна диспечерска служба (РДС), в която постъпва телеметрична 
информация за работата на съоръженията. 

Режим на работа 

Газохранилището е с непрекъснат двусменен/трисменен режим на работа. В период на 
нагнетяване (трисменен режим на работа) на природен газ в ПГХ е времевия период, 
започващ от 08:00 часа на 15-ти април и приключващ в 08:00 часа на 1-ви октомври. В  период 
на добив (двусменен режим на работа) на природен газ от ПГХ е времевия период, започващ 
от 08:00 часа на 15-ти октомври и приключващ в 08:00 часа на 1-ви април от следващата 
календарна година. Работата на ПГХ Чирен най-общо би могла да бъде разделена на два 
периода, а именно: 

- Добивен период 

През този период се извършва добив на природен газ от газовото хранилище чрез 22 броя 
експлоатационни сондажа. Общият брой експлоатационни сондажи се очаква да се увеличи с 
още 2 броя: Е-72 и Е-73 до края на 2017 г. Добитият газ се подлага на сепариране за 
отделяне на механичните примеси и течна фаза, последователно в „Площадка за 
индивидуална сепарация” и площадка за „Сепариране и разделяне”. Индивидуалните 
сепаратори, заедно с другите изградени обекти – „Сборен манифолд” и „Телеметрична 
информационна система”, дава възможност за индивидуално управление режимите на всеки 
един от сондажите и упражняването на пълноценен текущ контрол. Сепарираният газ 
постъпва в инсталация за дехидратиране, където се постига кондициониране на природния 
газ до стокови параметри. Същите се контролират непрекъснато от монтиран на площадката 
на ПГХ Чирен газхроматограф.  
Отделената от сепарацията течна фаза постъпва последователно в дегазатор и разделители, 
където се разделя на пластова вода и газов кондензат. След разделителите, пластовата вода 
постъпва в дегазатор, а оттам в очистно съоръжение и чрез изградена помпена станция и 
водопровод се реинжектира отново в пласта чрез сондаж Р-15. Разделеният в разделителите 
газов кондензат постъпва чрез подземен кондензатопровод в резервоар в обособен данъчен 
склад, разположен на площадката на склада за леснозапалими течности. В режим на добив в 
ПГХ се използва технически метанол за предотвратяване образуването на газови хидрати в 
съоръженията. 

- Нагнетателен период 

Компресорната станция в ПГХ Чирен се използва за нагнетяване на природен газ в 
подземното газово хранилище през периода април - октомври всяка година. Компресорният 
цех (КЦ) се намира в южната част на основната площадка, в покрито помещение и използва 
за нагнетяване 8 броя газомоторни компресори тип ГМК-10ГКНАМ, с V- образно 
разположени, двутактови газови двигатели, с водно охлаждане и двойнодействащи бутални 
компресори, разположени хоризонтално, с въздушно охлаждане. За гориво се използва 
природен газ, който се подава по общ за всички двигатели колектор. Всеки компресор има 
димоотвод с височина 11,5 м, изведен извън покритото компресорно помещение. За 
мазителната система се използва авиационно масло тип МС-20.  
Компримираният природен газ (Рраб.max = 12,5 МРа) след охлаждане във въздушни 
охладители АВГ (1 и 2) преминава през маслен филтър за задържане на увлеченото с газа 
компресорно масло, през площадки „Индивидуална сепарация” и „Сборен манифолд”, от 
където по шлейфите се насочва към експлоатационните сондажи, чрез които се нагнетява в 
порово-пукнатинно-кавернозното пространство на подземния колектор.  
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6. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни 
вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или 
в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 
към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните 
вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да 
причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на основните им опасни 
свойства. 

Метанол – силно запалима течност и пари, токсичен, причинява увреждане на органите; 

Природен газ – изключително запалим газ; 

Бензин – изключително запалими течност и пари, предизвиква дразнение на кожата, 
предполагаем канцероген и мутаген, може да предизвика сънливост или световъртеж, може 
да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища, токсичен за водните 
организми; 

Дизелово гориво – запалима течност и пари, вреден при вдишване, предизвиква дразнение 
на кожата, вероятен канцероген, може да бъде смъртоносен при поглъщане или навлизане в 
дихателните пътища, токсичен за водните организми. 

Газов кондензат - предполагаем канцероген и мутаген; опасен при поглъщане и навлизане в 
дихателните пътища. 

Други химични вещества, които се съхраняват и употребяват в ПГХ Чирен, но не се 
класифицират като опасни са Моторно масло МС 20 и Триетиленгликол (ТЕГ). 

7. Обобщена информация относно естеството на опасностите от големи аварии и 
потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и 
обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и мерките 
за контрол при такива случаи. 

При възникване на техногенни събития, аварии, взрив, запалване, разлив на вещества на 
територията на ПГХ, опасност за живота и здравето на хората от съседните 
населени места не съществува.  

Не съществува опасност за натравяне на хората от съседните населени места с 
използваните в ПГХ вещества при аварийни разливи. 

При горене на веществата, използвани на площадката на ПГХ, опасност от натравяне на 
населението с продукти на горенето няма. 

Възможни големи аварии на територията на ПГХ Чирен са: 
� Сценарий 1 - Авария на сондаж 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Възникване на ударна вълна при физически взрив (разрив) на съоръжението; 
- Факелно горене в мястото на изтичане на газа; 
� Сценарий 2 - Авария на газов шлейф 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Действие на ударната вълна при физически взрив (разрив) на шлейф; 
- Факелно горене на газа в мястото на изтичане;  
� Сценарий 3 - Авария, предизвикана от газовите обвръзки на компресорите: 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Възникване на ударна вълна при разкъсването на газовите обвръзки; 
- Изгаряне на образувалата се горима газо-въздушна смес под формата на взрив; 
- Факелно горене в мястото на изтичане на газа. 
� Сценарий 4 - Авария в инсталацията за изсушаване на газа, свързана с изхвърляне и 
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горене на триетиленгликол върху съседните територии: 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Възникване на ударна вълна при разкъсването на тръбопроводите с природен газ; 
- Пожар, свързан с горенето на разлетелия се триетиленгликол; 
- Огнено кълбо, предизвикано в резултат на пожара. 
� Сценарий 5 - Разлив на химични вещества: 
Моделирани и анализирани ситуации: 
- Анализ на опасността от натравяне с токсични вещества и продукти; 
- Анализ на опасността от натравяне с продукти на горенето на горими вещества. 

Направеният анализ на възникването, протичането и последиците от аварии в ПГХ Чирен 
позволява да се определят следните основни техни характеристики: 

� Възникване на аварии може да се очаква в местата на сондажите, по дължината на 
шлейфите и на площадката на ПГХ; 

� Авариите са свързани преди всичко с изтичане на природен газ. Като по-лек от въздуха, 
природният газ бързо ще се издига във височина и ще се разсейва, поради което не 
съществува опасност от загазоване, освен в закрити помещения; 

� Поради високото налягане на природния газ, разхерметизирането на тръбопроводите и 
съоръженията в повечето случаи ще протича под формата на физически взрив, съпроводен с 
образуване и разпространение на ударна вълна. В повечето случаи зоната на действие на 
ударната вълна е ограничена до 10 – 20 m около мястото на разкъсването и не представлява 
опасност за намиращите се извън тази зона хора; 

� Сеизмичното въздействие при взривно разкъсване на подземната част на шлейфите е 
твърде ограничено и не представлява опасност за намиращите се в близост обекти; 

� Поради посочените по-горе свойства на природния газ възникване на детонационно 
горене и горене тип „огнено кълбо” при разхерметизиране на съоръжения на открито не 
може да се очаква; 

� Детонационно горене може да се очаква при разхерметизиране на съоръженията в 
компресорен цех, а горене тип „огнено кълбо” – при пожар около резервоарите с химични 
вещества; 

� При разхерметизиране на съоръженията и изтичане на газ от тях може да се очаква 
възникване на факелно горене в мястото на изтичане; 

� Продуктите на горене на природен газ, триетиленгликол и метанол са въглероден диоксид 
и водни пари. Те не се отличават с особена токсичност и не могат да представляват заплаха 
за живота и здравето както на намиращите се наблизо хора, така и на хората от близките до 
ПГХ населени места.  

� Направеният анализ на опасността от натравяне на хората при разлив с използваните в 
ПГХ вещества показва, че тази опасност е минимална. Опасност от натравяне може да 
възникне само при аварийно изтичане на газ в компресорен цех и при разлив от резервоара 
за метанол, но само в крайно ограничена зона около разлива. За останалите работещи на 
площадката на ПГХ, както и за хората и животните в съседните населени места опасност от 
натравяне при аварии на територията на ПГХ не съществува. 

8. Обща информация относно начина на предупреждаване и действията, които 
засегнатото население трябва да предприеме в случай на голяма авария, или 
източника, където тази информация може да бъде достъпна по електронен път. 

Информирането на жителите на с. Чирен ще става чрез кмета на селото с радиосъобщения и 
звуков сигнал, както и с кратки съобщения в секция „Последни новини” на страницата 
„Булгартрансгаз” ЕАД с адрес: www.bulgartransgaz.bg , а при необходимост- използване на 
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листовки. Информирането на външни структури и възлови звена на единната спасителна 
система се извършва съгласно вътрешния Авариен план на ПГХ Чирен. 

Информация за начините на поведение и действията, които населението следва 
да предприеме в случай на голяма авария: 

1. При получаване на сигнал за възникнала аварийна ситуация в ПГХ Чирен, запазете 
самообладание и предайте за опасността на хората, около вас; 

2. Намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия и напуснете опасния район; 

3. Ако се намирате на открито, напуснете опасния район, като се движите перпендикулярно 
на посоката на вятъра; 

4. Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и 
излезте извън опасния район; 

5. Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух; 

6. При попадане на течна фаза върху кожата или очите, незабавно измийте обилно с вода и 
потърсете лекарска помощ; 

7. Не извеждайте животните на паша в опасните райони. 

9. Когато е приложимо – данни за наличието на опасност от възникване на голяма 
авария в предприятието с трансгранични последствия на територията на съседна 
държава членка съгласно Конвенцията. 

Не е приложимо. 
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